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ATIDENGS PAMINKLĄ
KOSCIUŠKAI.

Metai XXII

Keleivio Telefonai:
So. Boston 3071

Meksikos Sukilėlių Armija
Paimta Nelaisvėn.

Bostono Public Garden’e
ateinantį nedėldieni Naujos
Anglijos lenkų organizacijų
atstovai
atidengs Tadui Kos
ATVYKĘ JURBARKAN
ciuškai
paminklą,
kuris buvo
dytasai buvęs Seimo ir Kati
JIE NUGINKĘAVO
pastatytas lenkų sudėtais pi SAULĖ UŽDEGĖ NAMUS.
VISAS PASAULIS PRO- nte, .............______________
žmonių akvvaizdoje. no miesto tarybos narys MiPOLICIJĄ.
KINUOSE SIAUČIA
nigais. Paminklo komiteto Spokane, Wash. — Perei
TESTUOJA DĖL TAU- Sustatė ir liepė bėgti. Tada kulskis tapo pagerbtas atsiBAISUS MŪŠIAI.
RAGĖS SKERDYNIŲ.
šaudė. Vieni sužeisti įkrito stojimu. Tuo budu Katino
Kauno Gyventojai jiems simpati pirmininku yra lietuvis Ro- tą sąvaitę saulė čia uždegė
upėn Jūron, kiti ilgai kanki-'miesto taryba pasmerkė žu- zuoja ir šelpia juos maistu. maškevičius, kuris senai jau Barreto namą. .Ant lango Makedonijos revoliucionie
darbuojasi Amerikos lenkų stovėjo stiklinis indas su riai nušovė Serbų generolą;
Anglai, Austrai, Vokiečiai, nosi. O budeliai karininkai dvnes Tauragėje, o pagerbė
Tauragėje buvo areštuota tarpe.
kritusius už laisvę ir žmonių iš viso
Estai, Čekoslovakai ir kiti džiaugėsi aukomis,
vandeniu ir aukso žuvytė Balkanuose gali kilti karas.
131 asmuo. Iš jų buvo
teises kovotoją. Tautinin 60 darbininkų
smerkia kruviną mūsiškių
----------------I
----- ;---------mis. Pereidami per tą indą
(o
ELTA
me

I KURIŲ NENUŽUDO—
kams tas labai nepatiko ir lavo, kad darbininkai sukili LYNNO MAJORAS AP saulės spinduliai susifoku- Kuomet Tautų Lyga Ženetautininkų terorą.
- ji■/voj kalbasi apie taiką ir tautų
i net savo laikraščiuose puola mo nedalyvavę), 40 amat- SKŲSTAS ANT $110,000. savo ant lango uždangos ir
TUOS KONCENTRA
Iš Rygos “Keleiviui” pra
'miesto
Taiyba.
U
Žuvims
tai trijose atskirose
CIJOS LOGERIN.
— i b^lvbę,
ninku. '10 ūkininku, 10 šau- Architektas G. A. Cornett tuojaus užliepsnavo.
nešama :
vietose ant žemės kamuolio
’--------------"i Lynno majorą
Karo komendanto įsaky
liu. o kiti inteligentai. Bet apskundė
: Šiomis dienomis Rygon at mu 18 rugsėjo iš Kauno iš PERMAINOS FAŠISTINĖJ dauguma sukilau ^nėia Bauerj, reikalaudamas iš jo tas nepakenkė.
Į eina atkakliausia kova. Tosukilėlių ; d a; n era • __ Haa ....
. vyko iš Lietuvos buvusio Sei- siųsta 14 asmenų. Tai yra as
VALDŽIOJ.
suimta ir-jie.-vis-dar laikosi10,000 atlyginimo uz pa- KUNIGAS TURĖJO DVI imis vietomis yra Meksika,
iTio socialdemokratų frakci mens, kuriuos žvalgyba įta Nors tautininkai pradžioje
Kinija ir Balkanai; viena
apie
Jurbarką.lk«nklmJS J° protestai. Prie
PAČIAS.
miškuose
;
_
jos narys Pranas Vikuonis. rė, ir to užtenka, kad išsiun- gyrėsi sudarę pastovią val .
..mojai remia
juos!?’™“ b“vus“ m-jojo archi- Charlotte mieste, North Amerikoj, kita Azijoj, o treVietos „
gyventojai
remia juosi
Lietuvos žvalgyba Raseinių tus. Vienas išsiųstas jau su džią, bet gyvenime ji pasi- maistu
čia Europoj.
ir kitais reikalingais
|tekla> . C°
, netc
etate
Lynno
Carolinos valstijoj, prisaiy* ItYiiAorm
»v»r\LrTr
ir
I
o
I
ln
h.i
m
apskrity norėjo jį areštuoti, žeistas. Koncentracijos loge- 'darė visai nepastovi. Nes ka- _ , _ , __ .
miestui mokyklą. Dabartinis
oiM/too, išklausęs kun. ' Meksikoj staiga pakilo
suolas,
bet pasisekė pabėgti nesu ris vis pilnėja. Žvalgyba ir ■da atskiri ministeriai laikosi dalykais. Kariuomenė juos j majoras Bauer tą darbą iš- kintujų
W. T. Jordano bylą, rado jį keliatas generolų ir surinkę
žeistam. nors budeliai kelis teroras šėlsta visoje Lietu kabinete ne Seimo pasitikėji neįveikia, nes kareiviai ne- .peikė. Taigi architektas sa kaltu poligamijoj. Teisme apie 1,000 kareivių apskelbė
vieJ>įSmetono? ka' ko, kad tas daug pakenkė jo
kartus jį šovė. Politinių Lie voje.
mu, o< keliu karininkų ar jų
paaiškėjo, kad šitas dūšių ęadeso valdžiai karą, tike™,! ™inka . nleko nepadaro. profesijai, nes dabar niekas ganytojas
tuvos imigrantų skaičius Ry
grupės remiami, t.H.
tada t.,
tarpuir doros mokyto- damiesi, kad jiems padės ka
goje kas sykis auga. Dabarti KAREIVIAI ŠAUDOMI BE savė kova - ministerių tarpe v ieną dięną šitie partizanai nenori duoti jam darbo.
las turėjo slapta dvi pačias, tankau Nora kunigai tuos įsišėjo iš miško, įvažiavo au
niu laiku yra jau į 40 žmonių.
neišvengiama.
Teisėjas
Webb nuteisė jį davikus ir rėmė, bet liaudis
JOKIO TEISMO.
Jurbarkan, nu
Rygos darbininkai yra la
Voldemaras su eile kari tomobiliais
BUTLEGERIAI
IŠMETĖ
nuo 2 iki 7 metų kalėjimo. |jlerP? nepntarė. Meksikos
bai griežtai nusistatę prieš I Kaip jau žinome, iš įvai ninkų išginė Merkį, nes Mer- ginklavo policiją ir vėl išva
_________
! darbininkai stoja uz Calleso
DEGTINĘ Į JŪRES.
smetonininkų terorą Lietu rių dalių kareiviai atsisakė t kys rįžosi į premjerus. Išėjo žiavo. Lietuvos laikraščiams Šį panedėlį prohibicijos FLORIDOJ AREŠTUOTA valdžią ir sukilėliams neprivoje, ir jei išgirsta kokį nesu vykti Tauragėn šaudyti savo i taipgi Bistras su Karveliu, uždrausta apie tai rašyti.
laivas atvežė Bostonan 104 ~30 PROHIBICININKŲ. ,'ariamaištininkus tu&
sipratusi lietuvį darbininką brolius. Dabar jų dalis jau išėjo Jankevičius, o dabar
Floridos
pakrašty
areštuo-fe.^
keisus
degtinės,
kurią
butlegiriant Smetoną, tai tokį tuo-. sutalpinta drausmės batalio- jau išgenamas ir “deržimor- LATVIJOS FAŠISTAI
gerių botas sumetė į jūres, ta 30 prohibicijos agentų, kariumenė, kuri apsupo juos
PAS LIETU
jaus “pamokina.” Jau buvo nan, dalis nuginkluota ir už dų” sistemos kūrėjas, vidaus VYKSTA
bijodamas, kad pakraščio policijos piršininkas ir kito ir po šešių valandų mūšio su
VOS FAŠISTUS PA
atsitikimų fabrikuose, kur daryta kalėjiman, gi ener- reikalų ministeris Musteikis.
sargyba jo nesuimtų. Butle- kių valdininkų, kurie susidė naikino juos. Apie 600 suki
SIMOKYTI.
Smetonos užtarėjai buvo ge gingesnieji, kurie agitavo ki Kalbama ir apie kitas at
lėlių buvo paimta nelaisvėn,
geriai išmetę į jūres daug
tus, kad neitų šaudyti sukilu mainas.
Latvijos aktyvieji nacio daugiau, negu tie 104 keisai, ję su butlegeriais varė degti o kiti buvo išmušti ir sužeisti.
rokai apkulti.
Kiek dabar latviuose yra sių žmonių, išvedami ir neži Tat pasirodo, kad “tvir nalistai pasiuntė sveikinimus bet prohibicijos laivas tik nės šmugelį. Tarp areštuotų Maištininkų generolai Goneapykantos Lietuvos val nia kur padedami.
tam prezidentui” valdant, Smetonai, kad sugeba gerai tiek tegalėjo sutalpinti; li yra Browardo pavieto šeri mez ir Almada pabėgo. Ka
Rugsėjo 19 naktį Kaune valdžia (ministerių kabine žudyti žmones, ir dabar siun kusieji keisai, kurie plaukio fas Paul C. Bryan, Fort Lau- reiviai juos vejasi. Tai įvyko
džiai. tai galima spręsti iš to,
buvo
girdėti daug šūvių, apie tas) netik nepastovi, bet pri čia da specialę komisiją jo ant jūrių, buvo sunaikinti derdale miesto policijos vir pereitą nedėldienį. Tiems su
kad šiomis dienomis Lietu
šininkas Bert Croft ir daug kilėliams, kurie pasidavė
vos Atstovybei čia buvo iš kuriuos visi kalba, kad tai guli nuo karininkų giupės Kaunan, kad pasimokytų fa kulkasvaidžių ugnimi.
kitų.
šizmo pas lietuvius fašistus.
muštas langas. Tai yra vis sušaudyta tie kareiviai, kurie krustelėjimo.
.valdžios kariumenei, preziišvesti
iš
dalių
nežinia
kur
Tie
latvių
nacionalistai
1920
Latvijos žmonių protestas
Į dentas Calles paskelbė'amSUŠAUDĖ 5 BALTGVARNELAIMĖ ANT GELE
dingsta. Tiesa, karo komen SMETONOS-VOLDEMA m. užmušė socialdemokratą,
dėl žudynių Lietuvoje.
nesti ją.
DIEČIUS.
ŽINKELIO.
____
Smerkia Lietuvos budelius dantas paaiškina, kad arti- RO VALDŽIA LENKU MO Seimo narį Kuržemnieką: Iš Maskvos pranešama,
i Tuo pačiu laiku panaši
15
vasario
1925
metų
dienos
nęsi
kas
tai
prie
karo
sandė

ne vieni tik latviai, bet smer
KYKLŲ NEVARŽO.
kad pereitą subatą Leningra Providence, R. I. — Perei- kova, tik ant daug didesnės
laiku
nušovė
socialdemokra

lių
ir
į
juos
sargybiniai
šau

kia visas kultūringas pasau
Lietuvos Pasiuntinybė šią
de buvo sušaudyti penki tą sąvaitę čia susikūlė prekių skalės, eina ir Kinuose. Tetą
sportininką
Masaką.
Jie
dė,
bet
tuomi
niekas
netiki.
lis. Karo ministerį Daukantą
sąvaitę išsiuntinėjo laikraš
baltgvardiečiai, kurie buvo traukinis iš 79 vagonų. Kon- naj tajp pa^ mušasj vienos
taipgi
yra
išsprogdinę
spaus

aplankė dauguma svetimų
čiams šitokią žinią iš Washmiriop už metimą duktonus buvo užmuštas lr tautos žmonės — pažangieji
tuvę ir kitokių piktadarys- pasmerkti
valstybių atstovų Kaune ir MOKYTOJŲ S-GOS PIRM.
bombos Leningrado komu kehatas darbininkų sužeista. su atžagareiviais. PažangioEltos
pranešimu,
spaudoje
i
P
a
‘
!
arę
:
.
Ir
“
A
ŽYGELIS
JAU
PALIUOpareiškė protestą prieš žudy
nistų mitinge.
coDArruic ricvK.A. J’ nacionalistų armija, susiiš 40» variną
SUOTAS.
pasirodžiusios žinios d.el lendar P’aro°nes Tauragėj ir bendrai prieš
kvti
Lietuvon...
UŽMUŠĖ 4 AINGL1Aivioi
unt Polzinrh
terorą visoj Lietuvoje. Ang Prasidėjus masiniams are kų mokyklų ir mokytojų Lie
GAISRAS ANGLIŲ
visu frantu
frontu ant
Pekino, Vnvn
kurį
KASIUS.
štams
Lietuvoje,
kalėjiman
lijos atstovas Pabaltės vals
gina apsikasę 60,000 šiaurės
tuvoje persekiojimų neataKASYKLOJ.
tybėms Woons aplankė tuo pakliuvo kiekvienas demo tinka tikrenybei. Kalbamu KuiligaS PraSlkaltO Mammoth, Utah. — Neto Shenandoah, Pa. — Ham-. armijos kareivių. Nacionaliskratinės santvarkos šalinin klausimu padėtis yra sekan-reikalu ir patį Smetoną.
°
e
li nuo čia anglių kasykloj ki mondo kasykloj pereitą są-Į tai paėmė jau Kalgano mieskas,
kurį
tik
žvalgybininkas
Austrijos respublikos sar
ti. Visi becenziai mokytojai
Xii Mprgrina
lo gaisras. Kasykloj randasi vaitę čia įvyko sprogimas, tą ir iškėlė tenai savo vėlia
Sa
Mergina
pasodinti
panorėjo.
gų sąjunga, kuri turi pusę
nuo 1922 m. buvo skiriami su
____ ®
25 darbininkai ir ugnis už kuris keturis mainerius už vą, baltą saulę mėlynam
Eilėse tų begalinių areštų, būtina sąlyga paskirtu laiku M(4(x1istu knnifnl Eismas tvėrė jiems išėjimą. Gelbėto mušė, o penktą sunkiai su dugne. Po visą miestą buvo
miliono narių, prisiuntė
Smetonai protestą dėl Įvesto kurie ir iki šiol tęsiasi ir au h8?11 mTt • \^6H6TnS su^idedantfs iš 15dvaainin- jai dirba dieną ir naktį, bet žeidė. Tarp užmuštųjų yra išlipyti nacionalistų lapeliai
ga, buvo areštuotas ir Moky
teroro ir žudynių.
ar pasiseks nelaimingus iš du lietuviai: .Juozas šargalis su tokiais obalsiais, kaip
ir Juozas Viskarskis.
Austrijos socialdemokra tojų Prof. S-gos pirmininkas,’
“Šalin imperializmas!” “Ša
gelbėt, da nežinia.
buvęs
Seimo
narys
B.
Žyge

tų laikraštis “Arbeiter Zeilin militarizmas!” “Šalin
PREZIDENTAS
APVOGĖ
čang Tso-linas!r»
tung” deda ilgiausius prane lis. Kaip žinome, yra Pabal šio. Dėl cenzo neįbigijimo
IŠMUŠĖ
VISĄ
POLICIJĄ
ppjppni nacįpio-irnu mi
SAVO BANKĄ.
Į Ga]j užliepsnoti karas ir
šimus apie smurtininkų dūki ti jos Valstybių Mokytojų 1926 m. atleista apie 250 ir namas nen?ru pasielgimu su
IR LAIVO ĮGULĄ.
7m ?20 lietuviu mokvto- -iauna me,£ina- Miss Hazel
mą Lietuvoje ir Lietuvos vi Biuras, kurio nariu yra taipgi ]9QA
Aurora, III. — Šiomis die- Balkanuose. Europos pieU moK\ to j
b 19
mergina, liu- Žinios sako, kad Malatta
suomenei reiškia giliausios B. Žygelis. Tat jo areštavi jų. Dėl tos pačios priežasties ... . .
iai’klp saloje, kuri priklauso prie nomis čia užsidarė Aurora tuose, kur mažiukės valstymas sujudino Estijos ir Lat 1927 m. atleista 68 lenkai
- v tarnaujant jai kle- Solomono salų grupės, suki Trust & Savings Bankas, nes; belės plaunasi tarp savęs
užuojautos.
. • - neužda
m • ’Z
•
i l bonijoj
turėjo
>a ^kun.
a(loriWarren
« reikaI«Tai‘ lę gyventojai išmušė visą po paaiškėjo, kad iš jo pavogta; kaip katės viename maiše,
Vokietijos
socialdemo vijos mokytojus, kurie tuoj
kreipėsi
į
savo
valdžias,
kad
kratų dienraštis“Vorwaeits”
pnpažino dūšių gany- liciją ir išžudė vieno anglų labai daug pinigų. Jo jaunas Pereitą sąvaitę bulgarų patprotestuoja prieš Lietuvos šios darytų spaudimą į Lie kurios lenku mo”kios nelaivo įgulą, kuri norėjo ateiti prezidentas Esser tapo areš- notai Makedonijoj užmušė
^tiVad fe pateM policijai į pagalbą. Smulk tuotas ir prisipažino prie va- Serbijos generolą Kovačevikarininkų* atsilankymą Vo tuvos fašistus, kad B. Žygelis veikia neturėdamos pakan-!
kietijoj, nes,- >akv, tokie butų paliuosuotas. Ir to spau karnai mokinių.. Lenkų mogysčių. Jisai išleidęs pinigus čą. Serbijos valdžia tuojaus
menų trūksta.
DUO kunigystes.
žmonės, kurie sutrempė .-a* o dimo vaisius jau matomas. Vvtniii
kytojų ir
ir nomnlrvtniii
nemokvtojų infprinter
keldamas balius, lošdamas pranešė Bulgarijos valdžiai,
krašto konstituciją, negali B. žygelis, išsėdėjęs Šiaulių navimas koncentracijos stoKLIUKSAI NUPLAKĖ 93 golfą ir spekuliuodamas ant kad jeigu pastaroji nesulai
būti vokiečių tautos draugai, kaleiime 11 dienų,22 rugsėjo kyklose ir internuotų lenkų MAINERIAI LAIMĖJO DA
biržos. Sakoma, jis išeikvo kys savų partizanų Makedo
ŽMONES.
ir jų atsilankymai Vokietijo tapo pa!iusu<4as. Te;eru butų mokytojų atsišaukimas yra ŠEŠIOSE VALSTIJOSE.
jęs
tarp $250,000 ir $300,000 nijoj, tai ji, Serbija, kitokios
Alabamos valstijoj patrio
je nėra pageidaujami. Sme nepaliuo>avę, tai Estijos ir grynas Lenkų valdžios prasi Laikraščiai praneša, kad tiškų kliuksų siautimas pa žmonių sudėtų pinigų.
išeities neturėsianti, kaip tik
mainerių streikas pasibaigė virto į baisiausi terorą. Val
toną “Vorwaerts” vadina Latvijos mokytojai ruosesi manymas
atšaukti savo atstovą iš Sofi
kelti protestų mitingus ir
“pučo prezidentu.”
Liet Pasiuntinvbė Am. darbininkų laimėjimu dar džia dabar tyrinėjo 93 atsiti MEKSIKOS LIAUDIS IR
jos ir nutraukti diplomati
--------------šešiose valstijose, būtent: kimus, kur tie maskuoti pat SEIMAS UŽ VALDŽIĄ. nius santikius su Bulgarija,
Lietuvos fašistų smurtą apie Žygelio kalinimą pra
smerkia lygiai Suomijos, nešti visai pasaulio mokyto- DĖL KOMUNIZMO
-'Missouri, Kansas, Arkansas. riotai yia užpuolę netinkamų
Katalikų kunigų kursto i Ir išrodė, kad jau prieis prie
Estijos, Čekoslovakijos ir ki jijai. Tečiau fašistai nusilei TRALUOS DAREININKAI Oklanoma, lexa.,n Indiana jieins piliečių namus, išvežę mas maištas Meksikoje netu karo, kaip 1914 metais dėl
tų šalių pažangioji spauda ir do ir nekaltai areštuotą B.
NETEKO VALDŽIOS.
Susitaikyta tokiomis islygo- juos į laukus ir žiauriai juos ri liaudies pritarimo. Visi or užmušimo Balkanuose Aust
Žygelį paliuosavo.
organizacijos.
Žinios iš Australijos sako,'mis, kaip lllinojuje. ,
nuplakę, o kartais ir miltinai ganizuoti Meksikos darbi rijos princo kilc viso pa
kad Naujoj Pietų Valijoj
užmušę.
ninkai remia Calleso val saulio karas. Visu pasieniu
BUDELIŲ ŽVĖRIŠKUMAS DĖL PASIKĖSINIMO ANT buržuazija laimėjo rinkinius ^^KAI JJŽDZ^Ė^44 L1Edžią. Meksikos Seimas, tarp Bulgarijos ir Jugoslavi
TUVIŲ
Areštuotų žmonių yra kai į SMETONOS GALVOS.
ir paims valdžią į savo ran' ’ ” MOKYKLAS.
DEPORTUOS 186 SVE
reikšdamas visos šalies gy jos pereitą sąvaitę prasidėjo
kuriose Lietuvos vietose be j Elta praneša, kad tilpusi kas. Iki šiol tenai valdžia bu Elta praneša, kad Vilniaus
TIMŠALIUS.
ventojų valią, taipgi pareis-į kanumenės judėjimas ir tan
Lietuvių
galo daug. Pavyzdžiui, Ma užsienio laikraščiuose žinia vo darbininkų rankose. Bur- krašte uždaryta
Ant Ellis Island Ne\v Yor- kė Calleso valdžiai pasitikė kus susirėmimai. Bet įsimai
žeikiuose kalėjiman visi ne apie ruoštą atentatą prieš žuazijai laimėti padėjo ko- Draugija “Rytas,” Mokyto- ke dabar yra surinkta 186 jimą. Gi tuos 25 atstovus, šė Francuzija, Anglija ir kitilpo, sekvestruota net vieš Lietuvos Respublikos prezi munistžti, kurie sukėlė darbi-J jų Seminarija ir 44 liaudies žmonės, kurie nelegaliai bu kurie rodė maištininkams,tos
_ i stambesnės valstybės ir
ninkuose
didelius
vaidus,
mokyklos.
Suimti
organizadentą
Smetoną
ir
areštus
‘
ry

butis areštuotiesiems patal
vo įvažiavę į šią šalį. Visi jie pritarimo, Seimas nutarė, pareik i.avo, kad Bulgarija
pinti. Areštuotuosius visaip šy su šiuo atentatu yra neata- ant galo išstatė savo kandi-cijų pirmininkai, veikėjai ir bus deportu«f: • a trt susi prašalinti.i» .>avo tarpo. Tai atsiprašytų Serbijos, ką ši ir
darys tokiu inh'H'- l'Mnspnr yra skau<1žiaiisis Romai ant ,padare, Ar tuo viskas pasika t-ina. Tauragėje šaudy tinkas tikrenybei prasimany datus ir suskaldė darbininkų daug kunigų.
mai pasmerktųjų ėjo 5 vai. mas.
balsus.
♦ Liėt. Pasiuntinybė Am. ta^
| baigs, parodys ateitis.
aitais.
I

♦•
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’gės sukilimą pasmerkti; ne- ‘“tautininkai” dabar sėdijto” redakcija iškratyta ir Į
užtenka jį primesti “komu- karo vadovybėje> tai ir Tom-1 apstatyta sargyba Is \ airt. ■
” ar "banditams," kui suskaudo širdis, kad jis liaudininkų areštuota de-!
i
Įj nistams
i.
kaip tai daro valdžios spau nėra tenai; ir jis padavė šimt buvusių Seimo narių.
da ; reikia surasti jo priešių - Smetonai prašymą, kad priSlapti kareivių šaudymai. į
tis, reikia teisingai išaiškinti, imtų• kariuomenėn. Mat
—
Tauragėn į žmones šaudy-'
MĖSININKAI DARBUO- imatumą: “Arba atsisakyk kodėl toks sukilimas r. y ko. m
Tomkus
negalėjo nė supras
-~
ti
atsisakė
vykti dalis II pul
JAS1.
' nuo kunigystės, arba išva- Jeigu tas nebus padaryta, ti. k<xlel jam vietos joje ne
Iš Lietuvos pasienio mums: žiuok iš Lietuvos,
Lietuvos.”
jeigu sukilimas bus tiktai pa gali būti. Tiesa, jis vokiečių ko Šiauliuose, VII Klaipėdo
pranešama, kad ta galvažu- Matoma, Lietuvos vysku- viršium apjuodintas, tai pa imonarchistų agentas. Bet je ir gelžkelio bataliono ka
džių gauja, kuri dabar turi pai priėjo prie išvedimo, kad silikusios jo priežastis ir dau Lietuvos karo vadovybėj da reiviai. Dabar slapta, be jo • Žudynės ir masiniai nekal nepadarys, tai latvių tauta jį
1---~ savo
----- •naguose
----- kun. Krupavičius žemina giau Tauragių duos.
bar sėdi lenkų ir rusų agen kio teismo, jau sušaudyta ke tų žmonių areštai Lietuvoje laikys visai ne draugingos
pasigrobus
Lietuvos valdžią, Tauragėje’kunigų autoritetą tikinčių Valdžius organas “Lietu-Į tai. tai kode! kaizerininkų li kareiviai. Tauragėje jau negalėjo nesiijudinti Latvi- valstybės atstovu, bet tik Lie
sušaudė jau vienuolika zmo-1 žmonių akyse. Tamsių žmo va” mano, kad sukilimas agentas butų blogesnis? sušaudyta daugiau 15 žmo os demokratinę "visuomenę. tuvos fašistiškų žmogžudžių
nių, tų tarpe keliatą nepilna- nių supi atimu, kunigas yra Tauragėj įvyko vien dėlto, Smetona prašymą išklausė ir nių, jų tarpe penki nepilna Oficialus Lietuvos valdžios itstovu Rygoje.”
“šventa asaba.” Jis kas die- kad vietos administracija į priėmė Tomkų atgal, dargi I mečiai. V lenam penkiolikos pranešimai apie Tauragės Po kalbų buvo priimta
mečių studentų.
metų vaikui prispręsta 15
Žiriios
MUtv, FClviavts
Žinios iš
i Tauragės sako,Iną turi laikyt mišias. kas buvo
perdaug silpna ir ne- Ine kapitono, bet jau’ majoro metų
rezoliucija, ku
sunkiųjų darbų kalėji : vykius, * • kad tai buvęs “ko- vienbalsiai
kad laike sukilimo lenarbu- dieną turi imti komuniją; joįveikli. Vadinasi, kad sukili-l laipsniu! Vadinasi, musų karioj
protestuojama
pi įes te
sukilimas
“
pasimunistų
vo sužeistas studentas Ba- drabužiai turi būt juodi irjmų nebūtų, tai reikia da dau (riuomenės vadovybė dabar mo. Spaudai nieko neduota plėšimo” tikslais, Latvijoje rorą ir žudynes Lietuvoje,
Lirkiai “tautininkiška,
iouvnuuiv»i».ci ” nes
1 1 rašyti» • šalyje —neramumai ir lieko neįtikins. Latvijos de reikalaujama pertraukti šau
nys. Vėliaus policija jį arės- ligi pat žemės; jo barzda ir giau prismaugti gyventojus. tikrai
tavo ir Smetonos mėsininkai ūsai turi būt nuskusti. Tuo "Lietuvoj Žinios” pastebi joje sėdi ir lenkų, ir bolševi- Į Įtempta padėtis.
mokratinė visuomenė Taura dymus, grąžinti spaudos, pi
luojaus nuplovė jam vieną tarpu gi kun. Krupavičius ši “Lietuvai” labai teisingai Į> '<ų. ir vokiečių monarchistų- įI Bado protestas.—Panevė- gės Įvykius Įvertina kaipo liečio ir susirinkimų laisvę,
itstovai. Kad jau tautinin- žyje areštuotas su dviem su- autos išsiliuosavimo iš po įdomu tai, kad į duotą karo
ranką. Šitą žinią patvirtina ir tokios "mados” visai nesilai kad —
kiškai, tai visur tautininkiš“Lietuvos Ūkininkas” 37-ta- kė. Jis buvo apžėlęs juoda
S" numis Dr. Domaševičius. Jis budelių žingsnį. Ir tik fašis min. pareiškimą apie Taura
"Kiekvienas, kas nors kiek kai, be išimčių.
barzda ir ūsais, dėvėjo trum
me numery.
protestuodama:- prieš nepa- tiniai laikraščiai, kaip “Lat- įgę, Latvijos demokratinė vi
Kaune esą areštuoti visi pom drapanom, mišių visai yra skaitęs istoriją, supras, kad Mažieji gubernatoriai. — matuotą areštavimą, paskel- vis” ir kiti džiaugiasi žudy suomenė žiuri su panieka į
socialdekratai,
buvusieji nelaikė ir “Dievo kūno” ne-; tokiu receptu neką bepagydysi. Apskrities viršininkams darinė badavimą ir jau penkios nėmis Lietuvoje, nes ir lat pačią Lietuvon valdžią, kuri
Seimo nariai. Iš valstiečių valgė. Davatkos galėjo pra Juk jeigu sukilimams pašalinti praplečiamos teisės. Juos net dienos nepriima maisto. Jis vių nacionalistai su “Latvio” susidariusi neteisėtu Ludu,
liaudininkų taipgi areštuota dėt abejoti: “Ar gali tokia užtektų gausios policijos, tai skirs patsai Smetona, o taip-Įtiek nusilpo, kad patalpintas red. A. Bergu priekyje trokš žmonių išsiliuosavimą vadi
keliolika išlaikytojo Seimo asaba vadintis kunigu ir būti, sukilimų mažiausia turėtų būti
ligoninėn. Jis yra 50 metų ir ta tą patį matyti ir Latvijoje, na “banditizmu!”
narių.
šventa, kurios kelines galima ten. kur visas gyvenimas eina gi ir liuosuos. Jiems išdirba klerikalų metu nuolat buvo kas Lietuvoje yra.
Latvijos progresyvų.^ stu
po policijos priežiūra, t. y. dik ma nauja uniforma, įvedant
“Socialdemokrato” redak matyti iki pat klyno?”
dentai
pasiuntė Smetonai
areštuojamas ir kalinamas.
Žinios apie žudynes Taucija esanti iškrėsta ir šnipais Dėlto, matyt, vyskupai ir tatūros šalyse, kaip štai Sovie daugiau blizgučių. Visame,
•agėje sukilusių už savo tei sekamą telegramą: ‘Žmo
Policijos sauvalė.—Policiapstatyta. Smurtininkai, ma pasakė Krupavičiui: Arba tų Rusijoje arba Ispanijoje. nabašninko Mikės mada.
ses žmonių, masiniai areštai giškumo ir kultūros vardu
toma, nori visiškai užsmaug nesivadink kunigu, arba iš Tuo tarpu visi gerai žinome, Socialdemokratų kuopos cijai liepta Lietuvoj kiekvie r kankinimai viso je Lietuvo protestuojame prieš kruviną
kad diktatūrų kraštuose viso Jau
pilieti, kuris
nepritaria
ti pažangią spaudą. Einą važiuok iš Lietuvos.
UZUdroiDOS.-----vjtr • ną
- .
jau uždaromos.
—lultrlUV
Lietuvoje
atsiskaitymą su Lietuvos de
kių
sukilimu ir riaušių esti kuo uždaryta visa eilė socialde- Į diktatūrai, visais budais per- je, iššaukė masinius protes
gandų, kad jie ruošiasi net “Segodnia” sako, kad
tus Latvijos visuomenėje mokratijos ir kultūros darbi
socialdemokratų ir liaudi “Mykolas Juodasis” esąs pa daugiausia”
mokratų kuopų. Nepasiten-{Sekioti. Policija ir žvalgyba orieš terorą Lietuvoje. Lat ninkais ir prašome tuojau
ninkų partijas uždaryti.
ką nori areštuoti, islai- vijos socialdemokratija ir so- neįtraukti Lietuvos darbi
sirinkęs pasilikti kunigu ir Ir toliaus “Lietuvos Ži kinta visokiausiaiš persekio- i
Krašte esą labai neramu, išvažiuoti iš Lietuvos. Jis va nios” reikalauja, kad dabar jimais, areštais, bet einama; kyti kelias sąvaites kaiėji- eialdemokratiškos profesi ninkų ir demokratinės inteli
bet laikraščiams uždrausta žiuosiąs į Ameriką, kur tikisi tine valdžia kuogreičiausia jau prie uždarymo. Jau “tau-įme’ vėliau paleisti, neneš- nės sąjungos ne tik siunčia gentijos persekiojimą — te
apie tai rašyti. Tuo tarpu gauti parapiją.
prašalintų tas priežastis, ku tininkai” kalba apie sočiai-pama už tai jokios atsako- protestus Lietuvos “prezi rorizavimą.” Pasirašė stu
“kazioni” tautininkų ir kleri
ri-»s kelia krašte suimtę, demokratų ir valstiečių liau- mybės.
dentui” Smetonai, bet draug dentų dr-jos “Klints,” “Zemkalų organai meluoja, buk “SOCIALDEMOKRATAS” nes—
dininkų partijų likvidavimą.! -------—=•
pranešė apie padėti Lietuvo galija” ir “Vilnis,” soc. dem.
krašte esą visai “ramu.”
Masiniai areštai socialdemov v
1
n— ** je Amsterdamo internacio darb. partijos studentų sek
APIE TAURAGĘ.
I
“Juk demokratiškoji Lietu kratų
Latvijos pažangioji spau
tarpe
tęsiasi.
Taip,
VirŲŽ
1^3
1611X3
D6gtl nalui ir prašė jį padaryti žy cija ir Universiteto studentų
da ir organizacijos kelia di Apie Tauragės Įvykius, vos visuomenė užleido gruodžio balyje iš 40 narių areštuota
gių, kad teroras Lietuvoje taiybos progresyvių frakci
džiausius protestus dėl šau “Socialdemokratas” sako, 17 d. valdžią, trokšdama gelbėti 38; tas pats ir kitur.
butų sustabdytas. Latvijos ja. Latvijos “Darbo Jaunuo
Iš Lietuvos.
dymo žmonių Lietuvoje ir kad valdžia slepia nuo vi valstybę, o ne tam. kad kraštas
profesinių s-gų centro biuras menes” organizacija taipgi
Tauragės karo komendan
siunčia Smetonai reikalavi suomenės teisybę ir iškraipo nuolat plūstų kraujuose. Todėl,
smerkdami visokius sukilimus, tu paskirtas Vladas Braziu-* Po 17 d. gruodžio politi- apie žudynes ir darbininkų pasiuntė protestą Smetonai,
mus, kad tas savo mėsinin faktus. Jis rašo.
kankinimus Lietuvoje prane o taipgi pranešė apie tai dar
“Šioks ar toks uu\o Taura mes negalime nutylėti tų prie levičius. Tai buvęs prie ka- nių emigrantų jau yra apie šė Tarptautinio darbo biuro bininkų jaunuomenės inter
kus sulaikytų.
clemų Kauno karo komen- 30 Latvijoje, keletas VokieLaikas butų ir Amerikos gės įvykio tikslas, pateisina žasčių, kurios prie jų veda.”
direktoriui Albertui Tho- nacionalui
lietuvių visuomenei pakelti mas ar nepateisinamas butu Kauno dienraštis tečiaus dantas. ir dar Šleževičiaus tijoje, Austrijoje, čekoslo- nas.
Tai yra tik trumpas apra
savo balsą prieš tuos kruvi pats sukilimo faktas ir atskiri negalėjo tų priežasčių hai metu atėjo su keliom mer-! vakijoje ir Lenkijoje. Visi šie
Rugsėjo 18 d. visoje Latvi šymas to, kas darosi Latvijo
nus banditus, kurie vadina jo epizodai, vis vien musu vi dinti, nes toliaus jo straips gom miesto sodan, ir reika- žmonės išbėgo nuo budelių joje
buvo laikomi protestų je ir kaip jos demokratinė
suomenė negali pasitenkinti nis jau cenzūros išbrauktas. lavo sau veltui pirmos vietos, rankos ir dabar skursta be
save Lietuvos “valdžia.”
mitingai prieš terorą Lietu visuomenė žiuri į Lietuvos
vien policiniais apie ji praneši Bet mums tos priežastis ir be Po šitos gastrolės jis buvo darbo ir duonos vaikščioja
voje. Latvijos socialdemo dabartines “valdžios” \aldymais. vien valdišku Įvykio Įver paaiškinimo aiškios — tai pavarytas. Na, dabar Taura- svetimose šalyse.
KAIP BUVO, KUOMET
kratų “Stradnieku Sports un mo budus. Pasipiktinę teroru
tinimu. Pats faktas yra per- nepažabotas
BAŽNYČIA VIEŠPA
smurtininkų i gė turės visai prityrusi “na- jau Paeita iki to, kad žmo- Sargs”( Darbininkų Sporto ir ne vien Latvijos socialdemo
skaudus. Įvykio eigoje gavo pa sauvaliavimas ir noras išsi calmnką.
nėsturi bėgti vien todėl iš Sargų) centro komitetas pa kratija ir darbininkai, bet ši
TAVO.
lydėti
savo
gyvastį
keli
asme

laikyti valdžioje prieš liau Areštai Kaune.—Areštuo- ‘Lietuvos, kad jie užsieniečiui siuntė informacijas apie pas tą terorą smerkia visa latvių
Buvo laikai, kuomet Ro
__ -i
k
:nupasakojo valdžios darbus, tarųjų dienų įvykius Lietuvo visuomenė, išskiriant tik fa
mos katalikų popiežius buvo nys. Kaip praneša valdžios or dies valią.
u visi
socialdemokratai
bu-;™
ganai
jau
yra
šimtas
suimtu
ir
.
~
.
.....
Taip, apie 10—11 d. rugsėjo je darbininkų sporto interna šistus nacionalistus.
karalius ant visų karalių.
j
vusieji
^eirno
nariai.
Laisvi
■
bUVę seimo nariai socialdev
dabar
dar
areštuojamų.
Iš
val

Lietuvos žudytojai, grupė
Bažnyčia tuomet turėjo to
cionalui.
smurtininkų
šiandien turi
kią galybę, kad jos galva po džios šaltinių eina griežtų gra ŽINIOS BE CENZŪROS. I tik tie, kurie pabėgo. Šiau-1 mokratai gavo bėgti iš LietuLatvijos socialdemokratų
sinimų.
kad
vyriausybė
imliuose
areštuotas
Januškis
ir'voš
Lenkijon
vien
todėl,
kad
simpatijų
tik
pas
juodašimti
piežius galėjo pasodinti ant
darbininkų partija 14 rugsė
siantis
visų
griežtų
priemonių
Markelis.
“
Socialdemokra'Tarptautinio
Darbo
Biuro
Mussolinį, prie kurio Volde
sosto, ar numesti nuo jo. Baž
SocialdemokraDirektoriui Albertui Thomas, jo pasiuntė protestą A. Sme maras ir nuvažiavo pasimo
nyčia tuomet stovėjo aukš savo priešininkus likviduoti. “Keleiviui” rašoma:
kuris buvo Lietuvoje rugpiu- tonai prieš teroro naudojimą kyti. Kultūringas pasaulis
čiau valstybės. Šitaip daly Vadinasi, artimiausioj ateity Iš neištikimo vėl ištikimas.
čio gale, įteikė žinias apie kovoje su partiniais priešais žiuri į juos kaip į laukinius
kams stovint, rodos, krikš tenka laukti dar labiau paaštrė- —Sausio viduryje kap. Juo
darbininkų ir profesinių są ir reikalavo žudynes sustab barbarus ir jų kalboms neti
čionių dora ir skaistybė tu jusio rėžimo, dar griežtesnių zas Tomkus, tuometinis ge
jungų padėtį Lietuvoje. Juos dyti. Latvijos prot. s-gų cen ki. Smurtininkai Tauragės
rėtų žydėti' visu savo kilnu represijų ne tik prieš asmenis, neralinio štabo informacijos
bet ir prieš opozicijos'- spaudą, skyriaus viršininkas ir ofi
už tai pradėjo gaudyti ir jie tro biuras įteikė A. Bizaus žmonių sukilimą norėjo in
mu.
.. .
buvo priversti bėgti per sieną kui — Lietuvos atstovui Lat scenizuoti banditizmu, bet
opozicines partijas.
ęialus
cialus “Tautos Valios” rėi O kaip tikrenybėj buvo?
Lenkijon, kur ir gavo teisę vijoje — gi iėžtą protestą dėl tas nei viduje, nei užsienyje
“ Dabartį ne p. Voldemaro vy- daktorius. buvo išsiųstas i
Pasiklausykit vieno vys
žudynių Tauragėje ir masi
apsigyvenimui.
kupo, kuris lankydamas tuo- riausybė kitaip klausimo sta- Varnių kleboniją. Kaip žinonių areštų bei teroro visoje nepavyko: Tauragės Įvykiai
..................
Tomkus
ir kiti “tautinin
inet bažnyčias paliko savo tyti ir negali. Ji ne tik forma- me, “
Tiesa, “Lietuvis” ir smur Lietuvoje. Protestą išnešė parodė užsieniui, kad Lietu
užrašuose pastabų apie ka liai. bet iš esmės yra pastačiusi. kai” vokiečių monarchistų
tininkų valdžia skelbia, kad auto profesinė s-ga ir kitos. vos liaudis yra gyva ir vėliau
kraštą
karo
padėtin.
ir
tas
fak-I
pinigais
i-uošė
perversmą
talikų kunigus:
jie “ruošę sukilimą,” turėję Rugsėjo 16 d. Rygoje buvo ar anksčiau išsiliuosuos
tas neišvengiamai nustato jos* Lietuvoje vokiečių naudai.
V. M—us.
ryšių su Tauragės įvykiais, masinis mitingas prieš terorą
“Kunigai dažnai lanko smuk elgimosi taktiką. Bet vyriaus}--;
Bet
kadangi
Lietuvos
kara

užtat
ir
pabėgę.
Bet
tai
me

les. prisigeria, mušasi ir net vo bės nusistatymu mes nepa-;
ir žudynes Lietuvoje. Daly
liumi
buvo
numatytas
ne
las,
kokiu
smurtininkai
ir
liojasi girti ant žemės. Be to, dengiame visuomenės nusista
vaujant keletui tūkstančių
Smetona, o koks tai kaizerigyvena. Latvijos demokrati :Rygos darbininkų, su kalbo AUKSO MINTYS
kaip jaunieji, taip ir senieji kti- tymo. Dabartinė vyriausybė
r.inkas, tai Tomkui teko iš
nė spauda tam netiki ir ste mis išėjo prof. s-gų centro Išgyventi savo amžių, kaip
• nigai turi reikalo su moterimis gali visomis susisiekimo prie
vykti
į
Varnius
pas
kleboną.
bisi, kad dėl to, kad davė ži biuro pirmininkas, Latvijos tikras žmogus kad gyvena,'
tarha merginomis. Kai kurie da monėmis tikinti kraštą, kad tik
Keletui
mėnesių
praėjus.
nias, turi bėgti iš Lietuvos, Seimo narys A. Veėkalnis, ne visai jau taip lengvh
lyvauja savo parapijiečių vai ji viena atstovaujanti ir reiš
Tomkus
vėl
grįžo
Kaunan,
Užsienis žiuri į Lietuvą, kaip soc. demokratų partijos var paprasta, kaip tat iš karto at-’
zduose ir pešasi su jais. Daigelis kianti tautos valią. Tas tikini
į valstybę, kuri nori eiti re du Seimo narys A. Petrevics rodo. Mes žinome, kad žmo
tserčiasi prekyba, lanko smuk mas musų neįtikina, nes mes ži ir niekas jam netrukdo čia
gyventiBet
kadangi
visi
greso
ir smurto keliu.
ir “Darbininkų Sporto ir gus nuo laukinių žvėrių ir
les ir tose smuklėse girdo para nome, kad yra vyriausybės nu
Sargų” centro komiteto pir naminių gyvulių skiriasi sa
pijiečius, čiulpdami iš jų pini sistatymas sau ir visuomenės
ngus.”
mininkas, Seimo naiys Bru vo protu. Vadinasi, jei nori
nusistatymas sau. Ir jau kas
no
Kalninš. Pastarasai tarp me būti tikri žmonės^ tai ne •
Tai taip išrodė krikščio kas. bet toji visuomenė turėtų
kito
pažymėtinai pasakė: privalome panėšėti nei i žvė
niška dora viduramžiuose, turėti galimybės reikšti savo
“Dešinioji spauda mums (so ris nei Į gyvulius.
Jus pirkite ją Pupomis—tik paprašykite
arba “tamsiuose amžiuose,” nuomonę apie svarbesnius vidu
cialdemokratams) užmeta, —O kada žmogus būna7
kuomet bažnyčios galybė jinio musų gyvenimo Įvykius be
kad
groserninkas
šviežiai
jums
ją
sumaltų
>
kad mes užjaučiame sukilė panašus i gyvuli?
buvo pasiekus aukščiausio radio stočių ir oficialių prane
liams.
Taip,
—
tas
teisybė!
—Tada, kai jis vien savo
šimų. nes visuomenė, kaip to
savo laipsnio.
*4
Mes
tuos
žmones
užjaučiamę
pilvui
gyvena: nesivado
< Šito vyskupo žodžius ci kia. yra tikrasai krašto šeimi
dr
viešai
tą
pareiškiame.
Ir
vauja
protu,
vergauja geidu
tuoja “Lietuvos Ūkininkas" ninkas, kuriam pirmon galvon
drauge
klausiame
—
kuomi
liams, nesirūpina sielos skairupi krašto ateitis/’
37-tame savo numery.
*
remdamiesi dabartiniai fa drinimu.
•
i r** :
Valdžios leidžiamos pa
šistai, Lietuvos žmogžudžiai, —0 kada jis būna panašus
[“MYKOLAS JUODASIS” sakos, sako “Socialdemokra
vadina save teisėta vyriausy Į laukinį žvėrį?
ATVYKSTA AMERIKON? tas,” buk sukilime dalyvavę
be? Kas juosįgaliavo paimti —Tada, kai jis savo tiks
Žinomas Lietuvos klerika “žmonės iš svetur,” buk suki
valstybės vairą? Tą jie įgavo lams pasiekti vaitoja smur
lų lyderis, kunigas Krupavi limas buvęs suruoštas “ko
jėga, padarę perversmą, irį tą: kai su kitais elgiasi at
at-
tik reikia stebėtis, kad Lietu-j kakliai, pykdamas, apmaudą
čius, kuris dėl savo juodos munistų pinigais,” esanti
vos žmonės taip ilgai šiuos gieždamas.
barzdos yra vadinamas “My gryna nesąmonė. Visi žino,
*
niekšus pakenčia.” Toliau:
kolo Juodojo” vardu, greitu kad komunistai, socialdemo
“Rygon
atvyko fašistinės
laiku žadąs atvykti Ameri kratai ir liaudininkai negali
t
Kai su kuo kalbėdamasis
; i
■
t
»
Lietuvos atstovas Bizauskas,‘nori jam įrodyti kurią nors
net vienose organizacijose
kon parapijos jieškoti.
t
r. •
..S
*s ’ 4
t
kun kalbėjo draugiškai apie tiesą, tai pirmiausia reikia
• Apie tai praneša Rygos ru dirbti, o čia ims ir susitars
Ui
latvių tautą. Jo pirmoji pa- nesupykti, pasilikti ramiam
sų laikraštis “Segodnia.” visi isvieno sukilimą daryti!
•
i
A :
:j
J
*
reiga telegrafuoti Lietuvos ir nepasakyti nei vieno negeĄribfrlo laikraščio, klerikalų Rūsčiai šituo klausimu at
valdžiai apie Latvijos darbi- ro įžeidžiamo žodžio,
dyąsine . valdžia pastačiusi siliepia ir “Lietuvos Žinios.”
»
ninku protestus. Jei jis toj
Epiktetas
kuo. Krupavičiui šitokį ulti- Neužtenka, jos sako, Taura-

APŽVALGA

Latvijos Demokratinė Visuo
menė Smerkia Žudynes
Lietuvoje.
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Ka* skaito ir rašo,
Tas duonos neprašo.
MONTELLO, MASS.
Peštynės bolševikų tarpe.
Išguiti iš Lietuvių Piliečių
Draugystės musų bolševikai
suorganizavo Lincoln Kliubą. šitas Kliubas rugsėjo 24
d. buvo parengęs šokius L.
T. N. Parke. Komisijoj buvo
S. Kriaučiūnas, T. Bartkus ir
Žaliukas. Peštynes prasidė
jo, kuomet atvyko dvi or
kestras. S. Kriaučiūnas pasamdė orkestrą, su kuria
grajina jo sūnūs (priklau
santis klerikalams). Bartkus
gi pasamdė orkestrą, kuri vi
suomet grajina L. T. N. Par
ke. Kriaučiūnas gavo du pa
sekėju — Vinslauską ir ši
mutį. Bartkaus ir Žaliuko
pusę laike visas bolševikų
abazas.
Bartkaus samdytai orkest
rai buvo įsakyta ateiti anksti
ir užimti vietą, taip kad at
vykus Kriaučiūno orkestrai
nebūtų vietos.
Kriaučiūnas atvykęs rado
orkestrą rengianties grajinti.
Jis pareikalavo, kad toji or
kestrą prasišalintų — ir tuo
met kilo vaidai. Kriaučiūnas
matydamas, kad kitaip ne
laimės, užtelefonavo polici
jos seržantui O’Brien’ui
(tam pačiam, kuris Kriau
čiūną buvo areštavęs L. P.
Draugystes susirinkime už
darymą betvarkės). Polici
jai atvykus, Kriaučiūnas lai
mėjo. Policijos Įsakymu tapo
prašalinta pirmutinė orkest
rą ir ton vieton užkelta
Kriaučiūno orkestrą. Kriau
čiūnas džiaugėsi pergale.
Bet ant nelaimės šokėjai
sustreikavo. Visi nutarė ne
šokti, pakol Kriaučiūno or
kestrą grajis. Išskyrus porą
bobelkų, kurios skebavo, vi
si kiti šokėjai išvyko kitur
ant šokių. Tokiu budu Įplau
kų nebuvo, o orkestram
abiem reikia užmokėti.
Skandalas tarp Kriaučiū
no ir jo tavoriščių tęsiasi nuo
birželio mėnesio, kuomet
bolševikai varde numarinto
Sąmyšio buvo surengę šo
kius politiškų kalinių fondui.
Kriaučiūnas buvo rengimo
gaspadorium ir pelno liko
nuo šokių 18 dol. Sekantis
susirinkimas Įgaliojo K., kad
tą sumą pasiųstų Į centrą
(“Laisvės" štabui), bet K.
tuos pinigus atidavė Vinslauskui, atmokėdamas savo
privatišką paskolą. K. tą pa
skolą buvo Įsigijęs, kuomet
buvo areštuotas, už. betvar
kę L. P.' D. susirinkime.
Kriaučiūnas tapo prašalintas
Iš L. P. Draugystės ir už tai
skaito save politišku kanki
niu.
Antra priežastis. Komu
nistai kaltina Kriaučiūną už
pirmininkavimą kun. Šleinio
prakalbose ir už tai jau mė
gino prašalinti ji iš ALDLD.,
bet pasiliko tik nutarta pa
siųsti jam papeikftno laiškas.
Dar viena bolševikų
■’
žulikystė.
Lincoln Kliubas turėjo šo
kius ir pikniką liepos 4 d.
Publikos susirinko pusėtinai.
Turėjo užtektinai ir taip va
dinamos “Black Coffee,” už
kurios mažą buteliuką ėmė
po 75 centus. Jiems, sakoma,
kainavo po 40 centus.
Ir štai koks buvo pikniko
komisijos raportas, kuri iš
davė Kliubo susirinkime
rugsėjo 26: “Liepos 4 d. pik
nikas ir šokiai davė Įplaukų
tris šimtus dol.; išmokėta
292 dol. Pelnas 8 dol.”
Tokiu raportu didžiuma
narių neužsiganėdino ir pra
dėjo skandalą kelti reikalau
dami parodyti, kur dingo
pelnas.
Kriaučiūnas, netekęs kan
trybės, atsistojo ir sako:
“Darykite, ką jus norite, bet
aš nesakysiu. Paskirkite ko
misiją iš dvylikos ypatų, išti
kimų žmonių (komunistų),
tik tiems pasakysiu.”
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Ka* nieko neveikia,
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To niekas nepeikia.
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Čia visa žulikystė išėjo į Jakštys:— Taip, mano...
Į NEW BRITAIN, CONN.
CAMBRIDGE, MASS.
aikštę. Kuomet bolševikai ir visai išmokėtas,
Mirė jaunas lietuvis. —
Tėvų žiniai.
tvėrė L. K., tai padarė nusi- [Policijantas:
‘
— Kiek turi
Sąryšio fėrai.
Lietuvių vaikų mokykla
statymą, kad Kliubas laiky- metų?
Rugsėjo
13
d.
pasimirė
atsidarys
ateinančioj subasis grynai amerikoniškos po- jJakštys:
’"
— Keturiasde.aunas
lietuvis
B.
Janavi

toj, spalio 15 d. Pamokos
litikos. Jokio bolševizmo ja- šimts penkis,
čius,
33
m.
amžiaus.
Jis
paė

bus laikomos toj pačioj vie
me nemaišys. O kas čia? KaPolicijantas:— Kaip sena
jo
iš
Ketaviškių
parapijos,
toj, kaip ir visuomet, būtent
me pikniko pelnas?
tavo žmona?
Trakų
apskr.,
Gojaus
kaimo.
Naborhood name, ant Moore
Irnedyvai, kad tas Kliu- Jakšt
_ Trisdešimts
Amerikon
atvyko
15
metų
st.
Mokytojauti pakviestas
bas, kuns save skaito grynai
ki C. t
atgal ir visą laiką gyveno “Kel.” redaktorius J. Neamerikoniška politiniu Kliu- Penkiųmetų.
New Britaine. Paliko tėvus, viackas. Pamokos prasidės 2
bu, negali prisiprašyti politi-' Policijantas. Ar tau ne- .
NEW L-THUANIAN VfCTOR RECORDS
2
seseris, 3 brolius Lietuvoj vai. po pietų.
kierių, kad pas juos atsilanpalikt gražią žmoną,
(ORTHOPHONIC RECORDI.NC)
ir 1 broli Amerikoje, kuris
kytų.
I Jakštys:—Gaila.
Dainavimo pamokoms bus
lJ-inch, 75c list price
gyvena
East
Windsor
Hill,
Brocktone tas viršminėtas Policijantas:—Tu sakai, 79481 FSkombalini - Polka
paskirtas
kitas vakaras. Dai
,
. ... _ .
LTfclszu Polka
Jeronimo* Kėlesnis and His Orchestra
Conn. Velionis buvo diktas navimo mokys Z. NeviackieKliubas yra taipgi žinomas kad gaila palikt pačią ir dukir nesitikėjo taip greitai mir nė.
kaipo “Lenin Club.”
'•teri, tai kam tu persišovei?
A. Venckevicz
79482 fTu Are&a Tu Pilkoia
lAugtna Mačuia Ve n Turte I>t.kr<-!i
A.
Venckevicz-J.
Zuka
ti.
Jis turėjo minkštų gėri
Montel ietis. ■ Jakštys:— Man atsibodo
'
oarbor^.
\
aicas
mų
išdirbystę ir važiuoda Tėvai prašomi atvesti savo
'gyvent... Duokit man ramv- 80037 (Mariutės Polka
A. Labucki Orchestra
mas traku apsirgo ant gat vaikučius spalio 15 d. užre
LAWRENCE, MASS. i bę... aš noriu gražiai atsi(Dream of Autumn
Jos. Szigeti Orchestra
vės. Nuvežtas Į ligonbutį už gistravimui.
Pranešimas LSS. kuopoms. ‘ sveikinti su savo žmona ir 20789 (When You’re in Love
Jos. Szigeti-S. Kokos
Visi lietuviai leiskite savo
poros dienų mirė. Prigulėjo
a Little Spanish Town Waltz
Partipilos Mandolin
Turiu už garbę pranešti dukrele...
20818 fln
vaikus
Į lietuvių mokyklą. Iš
)rie
D.
L.
K.
Vytauto
Drau

iRussian Lullaby Waitz
Orchestra
Toliaus policijantas klau
draugams, kad LSS. Vl-to
to
turėsite
dvejopą naudą:
gystės, A. L. T. Sandaros 32
12-inch, $1.25 lįst price
Rajono konferencija Įvyks 6 sinėjo Jakštienę, kurios isto
<p. ir L. N. Varpo Draugi palaikysite savo vaikuose lie
—Wa!tz (Grigo)
Rossi Band
d. lapkričio, 1927 m., Haver- rija, trumpai suglaudus, bu 35837 fSerenade
(The F!ower of Italy Waltz
jos. Pastarosios dvi nupirko tuvystę ir išauklėsite juos pa
hill, Mass. Todėl brangų^ vo šitokia: Jakštys per devy
)o gražų vainiką. Palaidotas dorioj darbininkiškoj dva
10-inch, 75c iist price
draugai, malonėkite išrinkti nis metus dirbo karčiamoj
Komitetas,
rugsėjo 15 d. su bažnytinė sioj.
fThe Brokeri Violin
Belą {PiroskaJ Schaffer-Feri Sarkozi
J/ioiin and Ci/mbal
delegatus Į konferenciją, ne už bartenderį. Gert jis pakė 20749-(The Old Gypsy
mis apeigomis šv. Marijos
mažiau kaip du nuo kiekvie lė ir gėrė daug. Kada ant 20750-(The Ma^c^Song
Marek Weber and
O^hestra
capuose.
WEST LYNN, MASS.
nos kuopos. Konferencija i smuklių pradėjo pult agen
Lietuviškų
Draugijų
Sąry

tai, Jakštys tą darbą numetė, 20752-lAutumn Thought. -Waltz
Kūmutės serga nuo
prasidės 12 vai. dieną.
Kiriiloff’. Balalaika Orchestra
šis
rengia
metinius
fėrus,
bet
gert
nenustojo.
Dirbo
“medicinų.”
Taipgi noriu tarti keletą
curie
prasidės
spalio
15
d.
žodžių tiems draugams, ku prie kitokių darbų, bet per
ir trauksis iki 31 d., tai yra Kaip Kristus savo laiku iš
rių kolonijose nėra LSS. kuo girtybę greitai prarasdavo
Nepraleiskite progos išgirsti šiuos rekordus pas Victor
tik subatomis ir panedėliais. vandens padarė vyną, taip ir
pų. Kiek man yra žinoma, darbą. Nesenai Jakštys parė
pardavėją
Visas pelnas eis dėl svetai musų kūmutės iš munšaino
lietuvių socialistų randasi jo labai girtas, eidamas laip
padaro “medicinas.” Ir šito
Katalogai ant pareikalavimo DYKAI.
nės pagerinimo.
kiekvienam mieste, bet netu tais Į stubą parpuolė, prasi
Vietini*. mis “medicinomis” jos “gy
ri sutverę kuopų. Brangus mušė antaki, daktaras pada
dosi” nuo visokių ligų. Kar
draugai! Aš klausiu jūsų, ar rė du stičiu ir uždraudė gert.
tais tų “medicinų” jos tiek
verta darbininkui žmogui* Bet jis vėl pradėjo gert, saPITTSBURGH, PA.
daug prigeria, kad pamišimo
gyventi neorganizuotam? Aš j kydamas, kad jam negerai
Prasideda rudens veikimas. liga suserga:* Kadangi nuo
Ui
sakau, kad ne! Todėl, bran- ■ yra viduriuose, o kada priJį
yjCTOR TALKING MACHINE COMPANY. CAMDEN, N. J.
ligos geriausi daktarai
Vasaros karščiams praė šitos
gųs draugai, dabar laikas su geria, tai nejaučia skaudėji
policistai, tai prie jų ir
jus, prasideda rudens sezo yra
krusti tverti LSS. kuopas, mo. Jakštienė spėja, kad jos
prisieina
šauktis.
nas. Pirmas balius atsibuvo
gelbėti Lietuvą iš po fašiz vyras nuo prasimušimo ant
PITTSBURGH, PA.
žmogaus, kuris ir klaidų ne- Šv. Jurgio parapijos, rugsė Viena kumute G. nesenai
mo letenos. Mes tik bendrai akio gavo blogą Įtaką ant
jo 24 d., L. M. D. Svetainėje, tiek prigėrė savo “medici
dirbdami galėsim nusukti smegenų.
Miri 1™. Joną, J Sutkaitis.
kruvinajam fašizmui spran Na, o “Vienybėj” Turskis Šv. Kazimiero parapijos karo Amerikos lietuviai bu- kur buvo gana gražus būrys nų,” kad prisiėjo šauktis
dą. Todėl, draugai, visi Į tal plepa, kad Jakštys buvęs ne- klebonas kun. Sutkaitis išku- vo užsidegę patriotizmu, tai žmonių. Buvo tai nepapras “greitosios pagelbos.” Pribu
tas maskaradų balius. Šis vo “daktarai” su vežimu ir
ką! Kur nesiranda kuopų, girtuoklis ir darbštus?
nigavo
Pittsburghe
turbut
i
en
kė
minyška
mokykloj
nubalius pasižymėjo tuomi, nuvežė “ligonę” Į policijos
pradėkite tverti jas. Galima
Nuo
9-tos
gatvės
visi
redaugiau
kaip
30
metų.
J.
metė
lietuvišką
vėliavą.
Tas
sutverti kuopą ir penkių na publikonų kliubo pijokai sa Sutkaitis buvo atvažiavęs iš labai sujudino parapijomis ir kad buvo duodamos “gyvos “ligoninę.” čia ji vargšė bu
rių ir energingai veikiant ko, kad Jakštys buvęs gir Lietuvos, rodos iš Suvalkijos, čia kun. Sutkaitis padarė dovanos.” Pirma dovana — vo uždaiyta už grotų ir išlai
gyvas avinas, antra — gyva kyta per visą naktį. Ant ry
kuopa augs ir bendrai dir
buvo gana geras lietuvis pat klaidą: vietoj tartis su para- antis ir tt. Pirmą dovaną lai tojaus “daktarai” pajuto di
tuoklis,
kaip
ir
visi
bolševi
bant daug ką galėsit nuveik kai, kurie tą kliubą valdo. riotas, net yra parašęs labai pijonais, jis pasikvietė kun.
ti, ypač Lietuvos darbininki Turskis begėdiškai ir krimi- patriotingą veikaliuką “Iš Kazėną. O kaip kun. Kazė mėjo O. Kaminskiutė ir A. delę smarvę. Pradėjo jieškoLatviutė (mažos mergaitės ti “šeško.” Ir surado, kad
jos labui.
gama.” Kun. Sutkaitis yra nas veikė, tai jau turbut žino gražiai parėdytos Į Washing- smarvė eina iš minėtos “ligo
nališkai
apšmeižė
Jakštienę,
Taigi, brangų' draugai so
kad ji su vyru prisidėjęs ir prie organizavi ir plačioji lietuvių visuome toną ir jo moterį). Antrą do nės” kambario. “Daktarai”
cialistai tų kolonijų, kur nė sakydamas,
su kitais užsiim- mo lietuviškų organizacijų, nė : buvo ir muštynių ir teis vaną laimėjo jaunos mergai keikdami išvalė kambarį, o
ra kuopų, kaip tai Worces- negyvenusi,
Jakštienė dirba per sako buvęs pirmas organiza mų. Tas viskas, žinoma, la tės Brazauskiutės. Viso buvo šieniką turėjo visai išmesti
rio, Lynno, Lovvellio, Nor- davusi.
10 metų vienam restorante ir torius L. Mokslo Draugijos ir bai sunervavo kun. SutkaitĮ. išdalyta apie 13 dovanų. laukan. Netrukus atėjo vie
woodo, Montellos ir kitų, nei
nėra išlikus nors senai buvo iš jos pasi Prie to jį patiko nelaimė — Taipgi tą patį vakarą buvo nas “ligonės” draugas ir, už
malonėkit pribūti Į konfe iš vienosdienos
darbo. Tą liudija pati traukęs, bet L. M. D. pasiun buvo išsisukęs koją ir suvirš laimėjimas piano, kurį leido statęs pora šimtų, išsivedė ją
renciją. Visus atsilankiusius kompanija
ir visi seni darbi tė gėlių, kaipo pagerbimą metus sirgo. O dabar gavo minėta parapija. Pianą lai namo. Teismas davė jai šešis
priimsim draugiškai. Taigi ninkai, tą patį
liudija kaimy savo buvusio kūrėjo.
vėžio ligą, nuo kurios ir mi mėjo Jonas JuozaviČia.
1 mėnesius “papravkos.” Per
nepamirškite 6-tos lapkričio. nai ir biznieriai,
rė
New
Yorko
ligonbuty,
su

kurie
šalę
laiką ji turi kas pėtnyčios
Kun.
Sutkaitis
buvo
geras
Konferencija bus laikoma jos gyvena. Jakštienė sako:
Kitos draugijos irgi ren tą
vakarą
Į “ligoni-•
laukęs
59
metus
amžiaus.
Lietuvių Gedemino Kliubo “Tiesa, mes kaip kada apsi- finansierius, daugiausia jo Palaidotas lietuvių Šv. Kazi giasi prie žiemos veikimo. nę,” kuratsilankvti
“
daktarai
”
' “patik- \
pasidarbavimu yra Įkurta
Salėje, ant Riverst. Jeigu
L.
T.
Kapinių
Draugija
ren

ar ji nėra gėrusi “medi-i’
kas norėtumėt plačiau suži bardavom. bet visai ne dėl lietuviškas bankas — Polita- miero parapijos kapinėse. gia balių spalio 25 d., L. M. rina,
cinų.
”
Nors kartais ir išsigėto,
ką
tas
fašistas
rašo.
Aš
J.
Virbickas.
nia Statė Bank ir Lithuanian
noti apie konferenciją, malo
D. Svetainėje. L. Jaunuome rus ateina, bet “ligoninės”;
manau,
kad
visi
vedę
žmonės
nėkit kreiptis žemiau paduo kaip kada apsibara. Žiūrėk, Building & Loan Ass’n, kur
nės Ratelis rengia teatrą, kapitonas bijo jai duoti nak-Į
visą laiką buvo direktorium,
“Karolio Teta” lapkr. 20
tu antrašu.
LOWELL,MASS.
kad vėl nepasmirstų
mano
stuba
švari
kaip
veid

o
jo
vienatinė
sesuo
Agota
LSS. Vl-to Rajono orga rodis, dirbu sunkiai ir ilgas'______
L. M. D. name. Taip-pat ma vynę,
Nusisekęs
pasilinksminimas.
“
ligoninė.
”
____
_
________
Sutkaitė yra kasierium.
nizatorius Jonas Urbonas,
noma atidaryti mokyklą, kur
valandas, nėra laiko užsiimt Taipgi reikia pažvmėt, kad Nors pas mus parengimų bus mokinama lietuviškai ra Tai šitąip kelia lietuvių
95 Boston st.,
tokiais
dalykais, apie kuriuos, kun. J. Sutkaitis nebuvo toks būna gana daug, bet laikraš šyt ir skaityt. Stud. P. Dargis vardą tūlos musų kūmutės.
Lawrence, Mass.
Turskis rašo.”
: užsispyrėlis, kaip kiti kuni- čiuose mažai matosi žinių pasižadėjo už dyką mokyt,
P. Žiedas.
Jakštys
ligonbutyje
mirė
gai.
Kada
buvo
reikalas
apie
juos.
Manau,
jau
dauge

tik laukiama L. M. D. mitin
PHILADELPHIA, PA.
už 4 vai. 50 minutų, gi Turs- veikti visiems Pittsburgho liui “Keleivio” skaitytojų go, kad paprašius svetainės,
Atsakymas “Vienybės” Tur- kis sako, kad už 2 vai. Tas lietuviams (pavyzdžiui Pitts- yra žinoma, kad D. L. K. Vy
BLOGAS PILVAS IR
kurią tikimasi gaut veltui.
skiui dėl Jakšcio saužuBEPROTYSTE.
melagis sako, buk taip ar ki- burgho 150 metų sukaktuvė- tauto Kliubas turi gražų nuo Mokykla daugiausia rūpina
dystės.
taip angliškas laikraštis ra- se, kur lietuviai kaipo tauta savą vasariniams pasilinks si SLA. 40 kuopa ir Jaunuo Pastarojoj proto ligų spe
“Vienybėj” tilpo apie Jak- šęs. Turiu atvirai pasakyti, puikiai pasižymėjo), tai ne- minimams parką su gana menės Ratelis.
cialistų konferencijoj Edrnščio saužudystę korespon kad Turskis angliškai visiš- klausė ar priguli prie parapi- puikia svetaine dėl šokių.
J. Virbickas. burghe buvo nurodyta, kad
dencija, po kuria pasirašo kai nemoka skaitvt, bet labai jos, bet tarėsi, kaip mes visi Kadangi šią vasarą tan
blogas pilvas yra tiesiogine
sufašistėjęs
smetonlaižis sunkiai ir lietuviškai skaito. lietuviai kartu galim pakelt kiai būdavo lietus ir visokius
priežastimi
proto ligų. Tas
YONKERS, N. Y.
Turskis. Visas jo rašinys yra Dargi gyvena už miesto, apie lietuvių vardą. Žinoma, nėra parengimus gadindavo, tai ir
6 mylias tolumo nuo tos vie
neteisingas.
r»>0T?o<j
'pas mus didesnių piknikų Darbininkams nukapojo al
Aš gyvenu pusė bloko nuo tos, kur Įvyko tragedija, ir jo
Atsibaladojo kirpikaip ir nebuvo, išskyrus su- gas.
tos vietos, kur Įvyko tragedi čia visai nematyt buvo tuo SPECIALIAI BOSTONUI batinius šokius, kurie tęsėsi
kas Cybelis.
ja. Kai Jakštienė pašaukė laiku.
SENSACINIAI RUSIŠKI visą vasarą.
Karpetų audinycia tris sąpoliciją, Į scenos vietą kartu Jakštienė žada kreiptis Į JUDOMI PAVEIKSLAI
vaites
visai nedirbo, o kuo
Baigianties
vasaros
sezo

su kitais žmonėmis pribu teismą už kriminališką jos
ŠARVUOTLAIVIS
met
po
trijų sąvaičių darbi
nui D. L. K. Vytauto Kliubas
vau ir aš. Jakštys gulėjo lo apšmeižimą.
PRINCE AT ■buvo surengęs 1 ir 2 spalio ninkai sugijžo Į darbą, tai parodo, kaip yra svarbu pa
voje, o policijantas statė iam
K. J. Geležėlė.
i pikniką. Subatoj buvo šo darbdaviai nukapojo jiems laikyti pilvą geroj tvarkoj.
klausimus.
otemkii
N
kiai, o nedėlioj visokie žais algas, čia darbininkai yra Trinerio Kartusis Vynas yra
Policijantas:— Kodėl tu
LAWRENCE, MASS.
liai. Oras pasilaikė gana gra labai išnaudojami, nes netu geriausia gyduolė šiam tiks
persišovei?
“GARSIAUSIA FILMĄ Iš VISU”
Socialistai
rengia
svarbias
žus, tai žmonių buvo daug, ri unijos, kuri juos apgintų. lui. Jis išvalo žarnas, palaiko
Jakštys:—Jieškojau dar
Yra vienos nuomonės pasaulio
prakalbas.
kritikai, kaip Europoj, taip iir ypatingai nedėlioję. Matėsi
bo, vaikščiodamas pavargau
Šią vasarą Į Yonkers atsi jas svarume ir prigelbsti ink
Amerikoj.
ir iš tolimesnių kolonijų ga- baladojo iš Akrono vilnų kir- stams ir kepenims geriau at
ir parėjęs namo persišoviau.
LSS. 61 kuopa nutarė su
SYMPHONY HALL
jna daug publikos. Manoma, pikas Cybelis. Čia jis atrado likti savo darbą. “Kitchener,
Policijantas:— Gal tu bu rengti prakalbas paminėji
—
tik
5
dienas
kad ir pelno liks nuo šio pik keletą avinų, kurie minėtam Ont., Canada. Trinerio Kar
tai radęs darbą rytoj.
mui didžiojo darbininkų va
Pradedant
panedėlio
vakare
niko apie pora šimtų dolerių. kirpikui sumetė pinigų nu tusis Vynas darosi čia labai
Jakštys:— Nenoriu dau do E. V. Dėbso vienų metų
SPALIO-OCTOBER
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giau savęs vargint.
mirties sukaktuvių. Prakal
Kadangi musų kolonijos jau pirkimui namo. Protaujanti populeriškas, nes nelabai se
į diena — 2 va), po pietų
Policijantas:— Ar tu turė bos Įvyks nedėlioj, 30 d. irIhiH sykiu
nimas yra lietuviškas, tai darbininkai prie jo neprisi nai viena lenkė moteris buvo
vaat. vakare.
jai ką valgyt?
spalio. Kalbėti pakviestas
Perstatymas ncbns Pėtnyėioj po I piknikas buvo gana links deda. Net ir tikintieji žmo juomi išgelbėta nuo mirties.
Jakštys:
Aš nesu alka- Mass. valstijos Socialistų piet ir Sukatoj vakare.
nes sako, kad jie nesiduosią Jūsų A. Sykora.” Vertingas
Visos sėdynės rezervuotos, par mas, nes vakare jaunuoliai plikai kirpti n savo bažnyti
nas. Mano moteris dirba. Partijos sekretorius drg. siduoda
kuponas kiekviename pake
dabar Box Offise.
Mes turim ką valgyt.
Lewis ir “Keleivio” redak KAINOS: Po piet 50e., 75c. ir $1.00. ilgai žaidė ir skirstėsi namo nio turto svetimtaučiams ne lyje. — Nuo reumatizmo ir
Vakarais 50c, 75c., $1.00 ir $1.50.
vėlyvam vakare.
Policijantas:
Ar tas na- torius drg. J. Ne\iackas.
užrašysią.
neuralgijos išbandykit Tri
(41)
mas tavo?
Vietinis.
Cybuko
Vaikas.
nerio Linimentą.
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šistai, stoja už diktatūrą, o;
demokratiją pamina po ko-.
jUŠtai kuomet SLA. 36 kuo- į
į pos nariai nutvėrė komunis- ----------------------------------------------------------------Rašo DOMAS BRIEDIS------------------------------------------------------------! tus už pakarpos už laužymą i
(Tąsa)
už socializmą. Todėl fašizmo susmukimas Italijoj ar IspaSLA. konstitucijos ir neigi
KAIP PRIVALOME ĮVERTINTI PADĖTI.
i niJ°j (lar nereiškia, kad darbininkai atsisakytų nuo savo
mą jiems nepatinkamų kuo
t
pos narių, tai \Vorcesterio
Kovai su fašizmu darbininkija, valstiečiai ir darbo inte- 1
*
T
\
.. t
.....
..............................
...
• . nėra vien tik Italijos padarinys, jis tarptautinis reiškinys.komunistai stojo savo drau ..hgentija
ir visa demokratingoji visuomene privalo prisi- c
«■
j °r
J
r
a Fašizmo susmukimas Italijoj, Ispanijoj ir kitur dar nereišgų chicagiečių apgyniman ir
išnešė "protesto rezoliuciją” taikinti naujiems klasių kovos būdams ir kovoti su buržua— kia, kad tų kraštų buržuazija išnaujo nesigriebs tų pačių
prieš SLA. Pildomąją Tary zija ir klerikalizmu naujaja jų forma—fašizmu—tokiomis kovos priemonių. Kapitalizmas kovoje su darbininkais
bą. Toj savo rezoliucijoj jie pat naujomis darbininkijos jau išbandytomis priemonėreikalauja, kad Pildomoji mis. Tenka kalbėti apie pajėgas kovai, plačias apsaugos niekada neatsisakys nuo fašizmo.
Taryba nedalytų tvarkos organizacijas, kurios atsistotų prieš kruvinąjį fašizmą ir Proletarinės apsaugos būriai reikalingi kovai už socia
Susivienyjime ir leistų ko atmuštų jo smūgius, kertamus darbininkams ir demokra- lizmą, nes kovos budai ir formos gali būti įvairus. Šiuo
munistams “demokratiškai”
atžvilgiu tenka sutikti su O. Baueriu, kurs kitoj vietoj ra
neigti sau nepatinkamus na tingajai visuomenei.
\ akarų Europos kraštų darbininkija šitą teisingą mintį šo: “Tos kovos priemonės ir budai, kuriais darbininkai
rius. daiyti suokalbius ir
jau suprato. Austrijos sočialdemokratų vadas Dr. Deičas 20-tame amžiuje laimės paskutines savo kovas su buržua
griauti organizaciją.
zija, bus labai įvairus. Įvairiose valstybėse kova bus lai
Jus, vyrukai, esate ant rašo: "Savo apsaugos sąjungos įkūrimas buvo vieninteliu
liek “demokratiški." kad ne teisingu atsakymu į reakcijos ginklavimąsi. Proletarinės mėta įvairiomis priemonėmis. Daugely valstybių ginkluo
norėjote nei vieno nario iš sargų organizacijos įkūrimas, jos sustiprinimas ir discipli ta pajėga yra reakcijos rankose, šituose kraštuose bur
leisti iš savo “demokratiš- navimas yra geriausia priemonė viską ardančiam piliečių žuazija neduos darbininkams balsavimo keliu paimti val
! kos” kuopos. Iš po jūsų “de- karui išvengti.” Kitas žinovas Austrų socialdemokratas V. džią. Čion buržuazija elgsis taip, kaip elgtasi 1922 m. Ita
Į mokratijos” nariai galėjo
lijoj : ji vietoj demokratinio parlamento pastatys apnuo
i pasiliuosuoti tik su pagelba Ellenbogenas sako: “Butųjįepatėisinamas apsileidimas jei ginto kardo jėgasir smurto rėžimą, tą ji padarys dar anks
Pildomosios Tarybos. Maž- darbininkai ramiai lauktų ir žiūrėtų, kaip visų kraštų fa
I daug tas pats atsitiko ir šistai ginkluojasi, kad vieną gražią dieną, kaip Italijoj, iš čiau, kaip demokratinis parlamentas suspės tapti proletaSprinfielde su 158 kuopos naikinti darbininkų organizacijas jų ekonominius laimėji įų valdžios įrankiu. Tuose kraštuose, kur buržuazija pa
nariais.
mus ir išžudyti jų draugus. Nors mes esame dideli milita- statys prieš darbininkus savo ginkluotą, smurto rėžimą,
i Tokia “demokratija.” ko r.zmo ir karų priešininkai, vienok neprivalome pasiduoti ten darbininkai sulaužys buržuazijos galę vien tik pilieti
kią jus praktikuojat. dabar
nio karo pagelba ir nugalėjęs kruvinoj kovoj buržuaziją
viešpatauja Italijoj ir Rusi juokingoms svajonėms, kad doros pamokslais nugalėsim sukurs kuriam laikui šavo valdžią pavidale diktatūros;
joj. Šitokią “demokratiją” fašizmą. Ne, kol buržuazija ir turčiai organizuos prieš kaipo jėgos rėžimą. Priešingai, tuose kraštuose, kur reak|
mes vadiname despotiška darbininkus plėšikų gaujas ir jas ginkluos revolveriais,
diktatūra. SLA. nariai gyve šautuvais, kūlkasvaidžiais ir patrankomis, tol darbinin cįja negali ir nepajėgia neribotai naudotis ginkluota jėga>
na Amerikoje ir jie jūsų “de kams tėra tik viena priemonė: sukurti sąlygoms pritaikin kad sugriovus parlamentinę valstybės tvarką, tuo momen
—Tegul bus pagarbintas, jimo. .0 tu žinai, kad prie mokratijos” nepripažins.
tą kovai organizaciją, ginkluotą, kovai pasiryžusią, prole tu, kuomet darbininkams yra galimybės gauti parlamente
popiežiaus
da
ir
kunigas
ne
Maike!
Komunistų gengė pradėjo tarinę sargų organizaciją.”
daugumą, tuose kraštuose, kur kariuomenė ir krašto gink
—Ką tu čia garbini, tėve, bile vienas prieina. Tenai smarkiai veikti Susivieniji
Austrijos socialdemokratinio moksliško ‘‘Der Kampf” luotos jėgos pasiduos demokratinei parlamento didžiumai;
kada visa nosis mėlyna nuo prileidžiami tiktai labai už me todėl, kad SLA. 36 kuopa
net ir proletarinei didžiumai, — šituose kraštuose darbi
sitarnavę žmonės. Ir kas bu- j panaudojo kitus veikimo bu žurnalo redaktorius J. Brauntal rašo: “Nelegalus buržua
šalčio.
ninkų klasė gali paimti valdžią demokratiniu rinkimų ke
—Apie mano nosį, Maike, na prileistas prie švento sos-' dus prieš tosgengės drau zijos ginklavimasis neduoda darbininkams galimybės ap liu ir tą valdžią įgyvendinti demokratinio parlamento
nesirūpink. Geriau tu man iš- to, tas gauna popiežiui į koją' gus. Mat, nariai tų kuopų, saugoti demokratinę tvarką ir savo buitį. Ten, kur buržua keliu.” .? • ' • - ' ’
virozyk, kodėl jus, bedieviai, pabučiuot. Tas reiškia, vai kurias valdė komunistai, zija organizuoja pajėgą, darbininkai neišvengiamai priva
ke. kad ir Voldemarui buvo meldė jų (komunistų), kad
Darbininkų apsaugos organizacijos stovi ant moderni
taip neteisingai elgiatės.
buvo tokia malonė suteikta. juos paliuosuotų iš po savo lo organizuoti tokią pat jėgą, su tokiu pat strateginiu pasi nių demokratijos supratimo pagrindų. Jos reikalingos tam
—O kame toji neteisybė? {O jeigu jisai butų latras, tai “demokratijos.” Ir kada ko ruošimu ir visu rimtumu, lygiai taip, kaip tą daro buržua
atsitikimui, jei valdžia negalėtų arba nesugebėtų garanš
—Viisur, Maike. Ve, jus’tokio didelio unaro pas šven- munistai tokius narius atsi zija. Tiktai darbininkų militarinės jėgos suorganizavimas
sakė paliuosuoti. tai šie krei atstatys visuomeninių jėgų lygsvarą valstybėje, tą lygsva tuoti darbininkams veikimo laisvės, kuri priklauso jiems
per savo gazietas paškudi-jtą tėvą jis nebūtų gavęs,
jat Lietuvosj valdžią, kad ji• —aš žinau, tėve, kad Vol- pėsi tuo reikalu į Pildomąją rą. kurią militariškai besiorganizuojanti buržuazija suar sulig konstitucijos ir įstatymų. Apsaugos organizacijoms
neduoda jums gdiuot Jrdemaras pabučiavo popie- Tarybą, kuri juos ir paliuo- dė. šitaip organizuoti darbininkai užtikrins demokratinę tenka dirbti ir veikti, nes administracija ir policija nepa
j: Bet žiui
_p
anta
pų g
et ta
jš_ savo. O mes. 36 kuopos na
triukšmadarius sušaudo.
pan
tapli.
Bet
taij nere
riereištvarką. Kas liečia ekonominę (socialė) kovą tenka pri kankamai eina savo pareigas ir neapsaugo darbininkų, jų
kai
Meksikos
1
---riai,
neprašėme
komunistų
— ----------- bedieviška.]^ pad j0 valdžia turi teise —- —.
organizacijų ir veikėjų nuo fašistinių bandų užpuolimo;
valdžia šaudo katalikų kum-! Lietuvoje šaudyt nekaltus malonės,. Mes teisėtu keliu minti lotynų'priežodį: “si vis pacem, para bellum (jei nori Kaikuriose valstybėse, kaip Vokietijoj, Austrijoj ir kiti
gus ir vyskupus, tai prieš tai žmones. Popiežius visuomet pastatėme juos už kuopos n- taikos, ruoškis karui).”
jus,
neimur-mur.
Jus netiktai
ne- laimino
ir iis bu
ir gana.. Štai delko
Vokietijos socialdemokratijos vadas, dabartinis Reichs darbininkiškos apsaugos organizacijos apskritai yra tvir
protestuojat prieš
Meksikos
p“a dpinotus
des&ones
ltekana.
~
’
vyručiai, taip sielojatės.
tago (parlamento) prezidentas, Dr Lobe 1924 m. pavasarį čiausia jėga, kuri budi ir sergsti šių kraštų demokratinių
bedievišką prezidentą, ale Tode*l jis galėjo palaimint ir Jūsų rezoliucijos tikslas vienoj savo kalboj parlamente pasakė: “Mums užtenka respublikų santvarką.
da ginat jį, kad jis gerai da- į lietuviško fašizmo ožį Vol yra aiškus kiekvienam susi fašistų smurto. Per vieną mėnesį mes nors iš žemės iškasi Darbininkų apsaugos organizacijos pastaruoju laiku
fo- Ir jus sakot, kad jus stb- demaro asmenyje. Tas vie- pratusiam SLA. nariui. Tik
darbininkų judėjime ir musų dienų klasių kovoje duoda
jat už teisybę. Kokia čia gali nok nepakeičia fakto, kad renybėje jūsų rezoliucija yra me vieną milijoną kovai pasiruošusių respublikos sargų!” naują reiškinį: proletarinį militarizmą. Jei darbininkai
Darbininkų apsaugos organizacijos turi apsigynimo
būt teisybė, tai aš, Maike, ne- fašistai yra žmogžudžiai, ne protesto, o propagandos
galiu jokiu spasabu suprasti. Italijoj jie nužudė visą eilę rezoliucija. Mat. artinasi no (detensyvio) pobūdžio. Jos nekuriamos tam."kad atsi nori sėkmingai gintis prieš fašistų kariškus burius, jie pa
—Gerai, tėve, jeigu tu šitų darbininkų vadų, išdraskė minacijos i Pildomąją Tary skaityti su atskirais žmonėmis arba suorganizuoti ginkluo tys turi kurti savus karinius burius. Tenka prisavinti ta
dalykų nesupranti, tai aš unijų knygynus, sudegino jų bą. Seimas irgi nepertoliau- tą sukilimą, kaip tai daroma komunistų. Socialistinis ju pati organizacijos forma su jos grupėmis, vadais, kuopo
mielu noru tau juos paaiškin- sales. Lietuvoje tie razbai- sia — jau laikas pradėti agi dėjimas savo esmėje buvo ir pasilieka demokratiniu judė mis, batalionais, su vietiniais ir vyriausiais štabais. Tenka
tacija. Kadangi jus žinote,
S1U- ‘
Į ninkai taip pat smaugia dar- jog SLA. nariai jūsų, atsi jimu. Jis atmeta tą pažiūrą, kad mažumos ginkluotas su įsivesdinti kietą drausmę, aiškus paklusnumas savo rink
—Tik nemeluok, Maike, bininkų organizacijas ir žu- prašant. laikraščių neskaito, kilimas galėtų pakeisti kapitalistinės gamybos tvarką, ši tiems pirmininkams (viršininkams). Tenka nustatyti ka
ba žinai, kad melagių aš ne- do jų Vadus. Popiežius gali tai jus savo rezoliuciją siun tokie sukilimo bandymai veda prie visiško krašto ūkio pa riška uniforma, ypatingi ženklai viršininkams. Tenka
mylluj laiminti juos šimtą kartų. čiate Į švarų laikraštį, kurį, krikimo ir kruvinų atsiskaitymų iš antros pusės. Geriausis įvesti platus sistematiškas karinis mankštymas kariuome
—Tarp Meksikos ir Lietu- bet jje; ,vistiek
•
bus žmogžu didžiuma SLA. narių skaito. tam pavyzdys 1924 m. gruodžio mėn. 1 dienos komunistų nės pavyzdžiu, prisitaikant įgulų statutų ir pritaikant juos
vos yra labai didelis skirtu- (džiai,
--- - -ir todėl
...
Gerbiami SLA. nariai! bandymas padaryti perversmą Taline (Estonijoj). Social ypatingoms sąlygoms. Tenka pasirūpinti mokinimu šau
visi- padorus
mas, tėve. Meksikoje valdžia .
_
...
Stokite visi darban, lankyki demokratijos nusistatymu, socializmo įgyvendinimui yra dyti ir tobulinti vadų karines žinias. Tenka auklėti tam
yra teisėta. Ji yra pastatyta . žmonės su jais kovos.
pačių žmonių ir ji tvarko ša —Maike, man baisu daro- tės Į kuopų susirinkimus ir būtinas plačių darbo žmonių masių aktyvus ir sąmoningas tikras ūpas, drąsa, pastovumas, pasiryžimas kovai, pasiaulį taip, kaip reikalauja Mek- si, kaip tu šitaip apie Lietu- vaktuokite, kad komunistiš dalyvavimas kūrybos darbe, ką galima pasiekti vientik tik kavimas, žodžiu, pasak Austrų socialdem. Ellenbogeno,
sikos konstitucija. Meksikos vos valdžią šneki. Juk aš irgi ki politikieriai neapkrėstų ros demokratijos sąlygose. Socializmo įgyvendinimas te tenka auklėti kilnusai militarizmas. Reikia, kad darbinin
xvaldžiai
’nl/J'7ini nmfoi
’io IHCI
pritaria
visi ArCQni_
organi- '
neši0ju, tai . tu ir• apie• kuopų komunistiška susna. galimas tik ten, kur pramonės proletarai drauge su žemės kų apsauga pajustų savo jėgą, tam tikslui tenka ruošti pa
zuoti Meksikos darbininkai ■
..
’Ax
ir Seimas. Taigi aišku, kad;™?“ ?ah talP P?™^’- As Nes kaip apkrės, tai sunku ūkio darbininkais ir visu kitu likusiuoju samdomuoju dar radai ir vaikštynės. Proletarinis militarizmas tam yra mikataliku kunigai, kurie eina kibą eisiu namo ir sav o zbra- bus išgydyt
bu, sudaro gyventojų daugumą, kuri savo keliu yra tamp litarizmu tik savo forma. Jo vidujinis turinys turi griež
Franas Skamarakas, riai susiorganizavusi į klasines organizacijas ir apsišarva tai skirtis nuo kapitalistinio militarizmo, prieš kurį social
priešr tokią valdžią, eina' jų pasidėsiu. Na, tai ir gud
virine
Tinmc mini
demokratija jau dešimtmečius kovoja. Darbininkų milita
36 kp. narys. vusi socialistine, klasine sąmone.
prieš vrien
visą coli
šalį. Jiems
rupi no
ne •’ kni
bai, 'VfoįVn
Maike.
žmonių labas, bet žmonių ___ ______
Proletariatas siekia socializmo taikos keliu. Jo sargų rizmas tam yra kuriamas, kad kovoti prieš bjauriausią ka
t
pavergimas. Dėlto Meksikos1—----- —
pitalistinio militarizmo rūšį — fašizmą.
«
Bėga Laimė. ♦I» organizacijų uždavinys — apsaugoti šitą kelią nuo fašistų Tenka įsidėmėti, kad darbininkų apsaugos organizaci
maištininkai ir neturi sočia-1 ■■
puolimų. Tiktai tuo atveju, jei fašistai puola.—duoti jiems
listų simpatijos.
«
Nevingiuotu takelaiėiu
jos savo karine tvarka pačios savaime traukte traukia į sa
I
t reikalingą smūgį ir nuvalyti darbininkijai kelią į musų so
—Tai kodėl jus užtariat
Bėga laimė alkana.
t
ve darbininkus, ypač darbininkų jaunimą, kurs be jų jiesI cialistinius siekimus. Visai teisingai šiuo klausimu pasisa
Lietuvos maištininkus?
t
Bėga tartum pietų vėjas,
Mili
» ko žinomasai tarptautinės socialdemokratijos veikėjas ir kotų kelio į buržuazines karinio pobūdžio sąjungas.
—Lietuvoje yra kaip tik MANO ŽODIS WORCES- » Bėga linksma ir viena...
tarinės
apsaugos
organizacijų
pobūdis
tinka
darbininkų
»
♦ teoretikas Otto Baueris. Jis sako, kad buržuazija matyda
TERIO “DEMOKRA
atbulai, tėve. Tenai žmonės
šešėlaičiai salia kelio,
jaunimui, jis jų nevengia.
» ma, kaip darbininkai pasinaudoja respublika ir demokra
TAMS.”
gina šalies konstituciją, o
I
Še'ėlaiciai už akių.
(Bus daugiau)
t
valdžia ją laužo. Meksikoje Drąsesnių gyvūnų už ko- ♦
♦ tijos tvarka, kad ramiu, teisėtų bud u rinkimų pagelba gau
Pilna
laukiančių
palaimos
—
»
teisybė yra valdžios pusėje, munistus turbut nėra visame , i»
t ti daugumą parlamente ir tuo keliu versti buržuazijos vieš
t
Bėga
laimė,
tartum
vėjas,
o Lietuvoje — revoliucionie-J pasaulyje. Jeigu tie žmonės ♦i
♦ patavimą — ji, buržuazija, griebsis ginkluotos jėgos ir fa
»
rių pusėje. Kuomet Meksikos turėtų tiek proto, kiek drą tt Pasislėpti iš akių...
II
♦ šistų gaujų, kad savo keliu išnaikinti respubliką ir sugriau
NAŠLAIČIO
LIKIMAb.
į
i
valdžia šaudo maištininkus, sos, tai nėra abejonės, kad t Žėrė keiią asaraittni,.
I
f
ti
demokratinį
susitvarkymą,
šituo
momentu
proletari

tai ji šaudo valstybes prie jie butų naudingi šių dienų Ii žėrė kelią ir žvaigždėm :
»
O skausme — bičiuli, tu sopuli mano,
šus. O kuomet Lietuvos val draugijai nariai. Dabar gi I» Buvusiesiems, laukusiems «» nėms sargų organizacijoms teks pasireikšti ir atlikti jų is
I
Ir kam tokį jauną mane pamylėjai?
t
II
džia šaudo sukilėlius, tai ji juos galima pavadinti vien Ir keleiviams busimiems,
toriški uždaviniai: teks sutriuškinti buržuazijos neteisėtas,
.
.
.
•
i
Jus
žmonės
—
broliai,
kuo
Kaltas
as
kuugi?
I
šaudo savo žmonių draugus. tik triukšmadariais ir alasa- |
smurto žygis ir sukilimas. “Jei kareiviai yra musų puseje, ’
šalia
kelio
nuogi
norai,
Kelyje sutikę ant veido man spiaunat?
1
V dabar žinosi, teve, kodėl votojais.
i sako Baueris, “jei mums prijaučia tik dalis policijos ir zan
i
Šalia
kelio
ir
viltis.
įI
Vos
užgimiau
vargšas,
užgimiau
našlaitis
me.. Meksikos valdžią gi- Žinodami, kad kiekvienas I
darmerijos,
jei
musų
sargų
organizacija
yra
stipri
ir
pasi

riam, > Lietuvos smerkiam? žmogus reikalauja sau lygių t Lekia laimė, kaip vėjytis
Vos tik praregėjau pasaulį taip platų
į
I
i
ruošusi
kovai,
—
tai
reakcija
nedrįs
eiti
pnes
konstituciją
I
Ir leidaus kelionėn teisybes jieskoti—
—Maike, man rodosi, kad teisių, kovoja, taip sakant, Įl Ir per dienas, per naktis...
I
tu čia meluoji. Jeigu Lietu už demokratišką tvarkymosi lf- Ech, sugaukit amžių laimę, t ir respubliką. Tada mes, be jėgos priemonių, bę pilietinio
Tu vienas, u skausme, mane palydėjai...
'karo, naudojant tiktai rinkimus, galėsim iškovoti-valdžią ir
vos valdžia butų tokia bloga, formą, musų komunistai irgi iI Kurie gimėt be vilties!
Oi kiek neteisybių, skriaudų sioj« žemėj
tankiai
savo
raštuose
varto

I
ją paimti.”
kaip tu sakai, tai šventas tė
i Jums ir laime, jums ir viltis
Mačiau as aplinkui
aplinkui—ir širdį man »pauie
vas jos nebagaslovytų. O da ja žodj “demokratija,” nors i Savo paslaptis išties...
! Šis momentas labai svarbus. Jis rodo, kad darbininkų
Ir ašaros verzcs... Tu, skausme —bičiuli.
i
bar Voldemaras buvo į Ry tikrenybėje demokratijos jie ♦
apsaugos
organizacijos
nei
a
pereinamasai
reiškinys,
kad
Nelis.
Tu ištikimasis, mane vis lydėjai!
mą nuvažiavęs ir šventas tė visiškai nepripažįsta. Komu i
joms
priklauso
dideli
lemianti
uždaviniai
ateities
kovose
nistei
taip
lygiai
kaip
ir
favas priėmė jį ant pasikalbė-

į| Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

Kas Yra Fašizmas ir Kaip su Juo Kovoti
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Ona Murzienė pajieškau savu vyru
Petro P Murzino, jis yra angelskai
pasidavęs Marzwich. Jis apleido mane
' su dviem kūdikiais, vienas 22 mėnesių,
o antras 7 mėnesių ir paliko skolos
Aš, Antanas Kulbeckas, pajieškau $300. Išvažiavo 16 balandžio nežinia
draugo
Petro Stalionio, Kauno rėdy- |
<
bos,
Dzigonių kaimo Su juo mes
I
BESKAITYDAMAS KNY- GELŽKELIS BE TRAUKI- tu atvažiavome į Ameriką 1907
tais. Meldžiu atsišaukti arba kas
GĄ MILIONIERIUM TAPO NIŲ GERAI APSIMOKA. jį žinote, malonėkit pranešti.
ANTANAS KULBECKAS
Mažai žinomas rašytojas North Carolinos valstijoj 517 Delasvare
avė.. Riverside, N. J.
i

I

Pajieškau sesers Pranciškos Nav
dauskiutes, po vyrui \ alantiejienes. Is
Lietuvos paeina iš Globių kaimo, Gau
rės parapijos, Kauno rėdybos. Ameri
koj pirmiaus gyveno St. Louis, III, o
dabar nežinau kur ji randasi. Meldžiu
ją pačią atsišaukti arba kas žinot ma
lonėkit pranešti žeraiaus paduotu ant
rašu :
“* (43)
PET NAVARDAUSKAS
419 E. Heron st.,
Aberdeen, \V sh.

IŠ LIETUVOS I KANADĄ

PARSIDUODA FARMA

r
4U AKRU žemės, su gyvuliais, pa
Aš atitraukiu jūsų gimines ir pažįs
tamus, kaip merginas, moteris ir vy šarais ir triobomis. Galima nupirkti
rus iš visų dalių Europos į Kanadą. nebrangiai. Kas norite pirkti, tai paJei jūsų imigrantai yra sveiki, moša siskubinkit. Kainą galite dazinot pas
(42)
skaityt ir rašyti nors vienoje kalboje, savininka po šiuo adresu:
AN. NO.
ir Kanados imigracijos įstatai reika
Bos 51.
IRMA, WIS.
lauja, kad buįų geistini imigrantai.
Mano patarnavimas yra teisingas ati
traukimo reikaluose ir aš esu jau daug Prašalina Inkstų ir
lietuvių j Kanadą atitraukęs ir gavęs
,
Pūslės Nemalonumus
Pajieškau savo brolio Juozo Vait- geras apsistojimo vietas dėl jų Kana- Į
doj. Su mano teisingu patarnavimu ir |I Inkstųw arba _pūslės nemalonumai,
kun
,
paeinančio
iš
kaimo
Pabališkių.
Emil Fabrier de Revisa prieš yra gelžkelis, kuris neturi
deginimas,
Veiverių narapijos. Šeši metai atgal kaina nei vienas kitas agentas negali tankus šlapinimasis nakty, degmičūaū,
susilyginti. Dėl platesnių informacijų kuomet šlapumas eina lauk, skausmai
pusantro šimto metų išleido nei vieno garvežio, nei vago- Pa i ieškau brolio Kazimiero Norei
gyveno
Glengarnock.
Škotijoj
Turiu
kos, Kauno gub.. Raseinių apskr., Allabai svarbų reikalą. Jis pats, jo žmo parašykit visad laišką pas mane šiuo nugaroje arba panašus simptomai yra
vieną savo veikalą, kurį to no, o betgi gerai apsimoka, kupės
kaimo Tūrių svarbų reikalu,
greitai prašalinami su Nuga-Tone. Jos
,.
(-)
na Pranė, bei jo dukterys, arb t kas adresu:
sustiprina tuos kūno organus, suteikia
meto kritika kuonegailes- Jis vadinasi Atlantic & malonės atsišaukti arba kas pirmas
GED. KAUPAS,
P.‘'(k Box 47.
kitas,
praneškite
man
apie
jo
dabarti

skiriu dovanų.
naują jėgą ir stiprumą dėl skilvio ir
M alkerville. O»t.. ^Caiiada.
nę bu'einę ant sekančio antrašo:
tingiausiai pasmerkė ir visai North Carolina. Jis buvo nu- apie jį praneš,
virškinimo kanalui ir stimuliuoja ke
I.UDVIG NOREIKA
V. A. VAITKŲ N AS
(41)
išniekė. Knygos parašytojas tiestas 75 metai atgal per 3 P. O. Box 101,
penis. Labai tankiai geros pasekmės
Rockford, III.
VĖŽIO
LIGĄ
Sta. 12, Box 468,
į keletą dienų.
Lawrence, Mass., U. S. A.
norėdamas patirti, kiek to- pavietus. Dabar ji nuomoja
GYDOM BE PEILIO, kaip iš vir būna
Nuga-Tone sustiprins jūsų nervus,
Pajieškau brolio Petro Nasutavišaus.
taip
ir
iš
vidaus
pasekmingai,
kia kritika atsiliepia knygos(kito gelžkelio kompanija sa- ėiaus, paeina iš Vilniaus gub., Trakų
daugiau jėgos raumenims, pa
bile tik nebūtų labai užsisenėjus. Dėl suteiks
daugins
pagelbės virškinimui,
APSIVEDIMA1.
skaitytojams, Įi vieną išpeik
išpeik- vo traukiniams, ir kas metai apskr., Budilių kaimo. Du metai atgal
platesnių informacijų kreipkitės šiuo prašalinsapetitą,
užkietėjimą, gasus iš skilvio
------------------ -—
:■ J
gyveno Utica, N. Y. Turiu svarbų rei
adresu:
(42)
tos knygos egzempliorių Įdė moka apie $100,000 nuomos. kalą. Malonėkite atsišaukti arba
arba žarnų, prašalins galvos skaudėji
Pajieškau moters, merginos arba
S. TAREILA
mą, svaigulį, padarys sveiką odą ir su
nantieji pranešk it jo adresą, už
gyvanašlės, laisvos’ir doros prie na 273 Rogers st„
jo šio turinio rašteli: “Tas,
Loaell. Mass. teiks atšviežinantį miegą. Nusipirk
mu
prižiūrėjimo.
3
žmonės—
•
aš
ir
2
busiu
dėkingas.
P. S. Galite rašyti lietuviškai, len- butelį Nuga-Tone šiandie. Visi vaisti
kuris ras Ši rašteli, tepareiš- ANGLIJA TURTINGIAU
vaikai 12 ir 14 mętų. Galit itšišaukti kišlai ir angliškai.
ADAM NASUTAVlčIUS
ninkai parduoda jas su garantija grą^
kur.
Atvažiavo
iš
Lietuvos
į
Ameriką
kia ji notarui ir tepaprašo SIA MENO KURINIAIS.
Box 269,
No. Chelmsford, Mass.
tarp :JO ir 45 metų arba ir 50 metų.
Į žinimo pinigų.
14 rhetų o dabar yra 30 metų. Kauno Aš esu 47 V: metų. Jei patiks, galę dm ,
.
T>T\
A
Y
A
1
pastarąjį pažiūrėti registrą Turtingi amerikiečiai šiais
MA
I 1 A V IM A I
Lietuvių
Darbininkų
Pašalpinė rėdybos, Barvainių apskr., Stačiūnų ir apsivesti, hietina be vaikų, <> su vai- I
* *b*%*ZXb ¥ UvmbA*
Štai keletas originalių laiškų, ku
*
L. F. Nr. 162. Roma, 1784 m. metais nupirko Anglijoje pa Draugystė,"
GaJ^-, Indiana, pajieško valsčiaus, kalba gerai angelskai. sve kais-turi turėt biskį pinigų. Aš turiu!
riuos aplaikė W. Wojtasinski Drug Co»
ria 195 svarus, 5 pėdų 6 colių aukščio. bi»k< p’nigų »r žemės, turėjau puikią
mirusio
nario
Kastanto
Pieškaus
vai

vasario 5 d.” Čia pat buvo veikslų už $25,000,000, o ki
...
I Šiais laiškais šita firnja gali pasigiri.
kų: Boleslovo, Zofijos ir Aleko. Atsi Kas žinote kur jis randasi, malonėkit stabą, bęt sudegė, noriu atbudavot, bet
7 PUIKIVIETA — TIKRAS | u,igydžiau nuo vidurių kapranešti,
už
ką
gausite
25
dolerius
at

nurodyta notaro adresas. Šią tokių meno kurinių už $1,- šaukite
vienas
’
negaliu
apsidirbt.
noriu
pagel
ir gaukite tėvo pomirtinę. Jei
(42 j
bminkės. Esu doras ir maždaug pusė
BARGENAS WORCESknygą atidavė didžiausiai 000,000. Vis dėlto tas fiepa- gu kas apie juos žinotumėt,, malonė lyginimo.
taro, užkietėjimo ir jaučiuosi
tinas darbininkas, dirbu skriųšanėj.lai
MRS. ONA MURZIENĖ į
kite suteil ti žinią. Jau daug metų ve
TERY
Romoj Vatikano bibliotekai dai ė Anglijoj didelės žymės lionio pati pabėgus su Steponu Jab 225 Sagamore st., Pittsgurgh. |*a. kau karvę, vištų, turiu daržą. Gyvena
15m. jaunesnis po vartojimo
ma vieta labai rami, 7 minutės et lig
Parsiduoda pigia! naujas, moderniš
(42)
ir nekantriai laukė savo mė ir meno kūryba šiandien ji lonskiu.
ELIJOšIUS ARMINAS
Aš. Agniešką Tautkus, pajieškari sa dypo. 4<»0 pėdų lig smaluoto kelio. 15 kai pabudavotos vienos šeimynos na
ginimo išdavinių. Tečiau yra turtingiausia šalis pasau 1123 Tyler
st.,
Gary, Ind. vo švogerių. Kaitono ir Juozapo Taut minučių lig šapus. Yra muving pik mas, 7 kambariai. 2 karų garadžius.
jam gyvam tai sulaukti nepa lyje. Vien tijĮc valstybės ir vi
kų, jie paeina iš Užvenčio miestelio, etai kas ketvertas, vieta linksma ir 15.000 pėdų žemės, gražioj apielinkėj.
Širdingą padėkavojimą siunčiu po
Šiaulių apskričio. Nuolankiai prąšau graži iš gamtos puses. Norinčias atsi Matykite savininką:
Morta
Radauskaitė-Puskunigienė,
nui Wojtas'nskiui už gerą gyduolę
sisekė. Ir tik dabar, praslin suomenės įstaigose jos pa pajieškau sesers Marijonos I^iukaitiė- atsišaukti
saukt
meldžiu
ir
paveikslą
prisiųsti,
sekančiu antrašu:
I.EON ŽALIMAS
KATRO-LEK, su kuria aš visiškai iš4
atsakymą duosiu kiekvienai. Vyrus ir
kus nuo to laiko 152 metams, veikslų vertė siekianti $1,- nės.: Rudkampių kaimo, Mariampolės
2 Livermore St- Summit,
A TAUTKUS
sigydžjau nuo vidurių kataro, kronišmoteris
prašau
nerašinėti
ant
juoko,
Worcester, Mass.
apski-.. Balbieriškiu valsčiaus. Gyveno 141a Marshall st.. Johanriesburg,
k<> užkietėjimo, skausmo šone, skauąmėginimo vaisiai pasireiškė. 000,000,000.
tas jums garbės nesuteiks. Katros ga
Tel. Cedar 2559-J.
Anglijoj, paskui atvažiavo į Kanadą ir
l mo ir'sukjmosi galvos, nerviškumo ir
South
Africa.
lit,
greit
atsišaukit,
o
katros
negalit,
Tai Įvyko gana Įdomiom ap
ten gyveitą Ji; paiti1-arba j<»s duktėrs
— Į abelno nusilpnėjimo. Vartojau viso
tai visai nęsikląpatvkit. Adre
kias gyduoles, vienok jos man tik pa
linkybėm esant. Vienas ne MUSSOLINI IR BELGIJA lai ajtrišad* ia;.'žpraųtiejj' Bi:it<wčs pra- Pajieškau švogerio Juliaus Dotido, greitai,
sas
:
A
NTH<
>N
Y
GUL&EN
:nešti
(12).
kenkė ir nusilpnino mane; pradėjęs
naeina iš Kėdainių apskričio. Krakių Box 22,
West Hanover, Mass.
turtingas italas, studentas
ĮMRS. MORTA PUSKUN1CLS
I vaitot KATRO-LEK visiškai pasveif
parapijos,
10
metų
atgal
gyveno
AlinLietuviški,
su
; kau ir sugrįžo man prarastos pajięEugenijus Lakosta ėmė skai F raneuzų spauda praneša, 17 f’entril avė.. Tbrrington, Cortn. <len. West Virginia. o dabar nieko apie
PAJ IEŠKOM GĄSPADINĖS.
šukom, verstinis*
i
■
T
*
. 1 I gos Dabar aš jaučiuosi penkiolika
ji nežinau Jis pats ar žinantieji apie
tyti senas knygas, daugiau kad diplomatiniai santikiai
Trįs “bečleriai” pajieškona geros
I
balandžiai viso Į nietų jaunesniu, todėl visiems ken^
Pajieškno brolio Antane Fų o» i- ji meldžiu pranešti šiuo antrašu: (12) gaspadinės, moteries arba merginos,
sia tas, kurias kritika ar kas tarp Italijos ir Belgijos"darė L:etąvos
kių spalvų. Ant čiantiems veliju vartoti KATRO-LEKį
M.
KAČINSKUS
Į
Petraičių
kaitrio.
Židikų
ytarpe 95 ir 40 metų amžiaus. Mes už
_ w
.
ai.
orderio prisius n<>s ta> J'ra tikra gamtiška gyduolė* nors kitas buvo išpeikęs. si gana įtempti. Mussolini Mažeikių :>psr. ir švogerio Juozo Šil 2226 \V. Marąuette Rd., Chicago, III. silaikome švariai'ir gražiai gyvename.
ėiu i visas dalis Man neužtenka žodžių išreikšti dėkinesąs
labai
užgautas
tuo,
kad
čio.
jRacolių
kaimo,
Židikų
vai
č.,
ir
Daugiau
informaciių
suteiksime
per
Taip beskaitydamas de Re„ .
., x. I gumą už tbkią gaivinančią gyduolę^
Pajieškau Kazimiero Karvide, i na- laišką.<Atsišaukite šiuo adresu: (ii)
draugo -Jankausko. Šelmiestės .’ aimo
Suvienytų Valsti kokia yra KATRO-LEK. Laikau.fi
viso knygą rado ir Įdėtąjį Belgijos užsienių reikalų m*i- ŽidiŪų vaisė. Tūrių svarbų r^-alą. <>ira ru<» kuo* ės. b“t buvo pers;!iėlęs Į
WILEIAM ANULEVIS
jų. Su užklausi [savo namuose dėl pirmutinės:pagel*
IPnited Store
malonės ats:šaukt‘arba kas-apie iu yį i Žagarę. Jis Amarikon atvažiavo Anie
rašteli. Perkaitęs jį, manė, nisteris Vandervelde nuolat žino-teiksis
mu rašykit laiš I bos. Su pagalba Jonas Berry, Florida^
20 metų ir seniau gyveno New Bri
pranešti.
(42)
WEVACO. W. VA.
kus.
. (43)Į |N. Y
)
kad jį bus kas nors Įdėjęs smerkia fašizmą. Taip šiomis
tam,
Conn.
Kas
-apie
jį
žino
malonės
L. BUTĄ
GEORGE BENDORAIT1S
Taip rašo tūkstančiai privatiškų
nes
dienomis
Belgijos,
vyriausy

pranešt
arba
pats
lai
atsišaukia,
Ona
I.iepaitaitė.
26
metų,
iieškau
53 Gertrude st.; Hanniton. Ont.',
knygon pažymėti puslapiui,
520 Wil«mn St_ W»»erbor». Conn
žmonių, užgirdami šią naują moksliS*
vra svarbus reikalas.
(
(44)
apsivedinmi vaikino arba našlio, ne ________________
. Canada.
__ _
_ Į ką gyduolę KATRO-LEK. "Šitą garsia
kur pertraukė skaitymą ir bė leidusi atidaryti Briusely'
___ . i
JULIA BARWIDAS
paisau apie bagotumą arba jaunumą,
1___ •
•_____ I gyduolių KATRO-LEK reikalaukit*
tik mvlė’ų nmne viena ir apsiveten užmiršęs kartu su knyga paminklą žuvusiam nuo Pajieškau draugo Motiejaus Kašt- 1423 W. Monroe st., Chicago, ilT. bile
|c Al |Z"*ą|*1171111211
‘ I savo antiekoj' arba rašykite išradėjui
dus
neiieškot-i
divorsų.
Aš
tiktai
1
l\ClA.<Ua VllllIU
w WOJTASINSKI
DRUG CO^
Kartu atvažiavom Karadon
atidavė bibliotekon. Tečiau Mussolini draugų rankos so liausko
PaiiešVp'i Anastazijos Ma'.aukaįtės. mėnesiai iš Lietuvos, mylėčiau apsi_________
I 111 Brighton st., Boston, Mass.
1926 m. rugsėjo mėn. Kvybe’so mieste paeina iš Telšių apskr.. Plungės vals vest ir važiuot i Amerika a»ba Kana
cialistui
Mateotti
ir
laike
iš

nieku nerizikuodamas vis tik
atsiskyrėme ir šiandien nežinau kur čiaus. Sutblių kaimo, po vyrui vadina
JIEŠKAU PARTNERIO BARBEKaps’gvvent. Butų pageidau:ama,
sumanė nueiti nurodytu ad kilmių pabėgęs iš Italijos so jis gyvena.'Kas žinote apie jį meidžiu si Gulmelienė. gyvena Chičagoj. Mel doje
kad su Jais’ u ir paveikslą prisiųstų, NĖJĘ su mažu įnešimu. Plačiau susi
arba jisai pats lai atsišaukia. džiu atsišaukti arba kas apie ją žino kurį nepražndysiu.
(42) žinosime ypališkai ar per laiškų. Biz
- - - - - - »------■
, jž)
resu. Iš tikrųjų ten rado no cialistas Turatti pasakęs kal- pranešti
nis geras.
A. V.,
te, malonėkite man pranešti, už ką
ONA LA PATAITĖ
bą,
kurioje
užpuldinėjo
Musk
»
tarą ir Įėjęs padarė taip, kaip
116 Dorchester Avė..
busiu labai dėkinga.
(45)
15 Sandvich st., F rd City.
J
____ Naudok gydaneiaą putai
SO. ĖOSTON, MASS.
Co. Ltd.,
ONA ASTREIKIENĖ
Ont., Canada.
buvo rašyta. Ir koks jo buvo solini, kaipo tironą. Protes Newaygo Franz
O
t
.
l
,
Canada
I
9^*
FREEDOt
106
Ten
Eyck
st..
Brooklvn,
N.
Y.
nustebimas, kaip po ilgo lau tuodamas prieš tai, MussoliPajieškau apsivedimui m»r<r;n'-s ar-
REIKALINGAS
DARBI
ba n-'šlee be vaiku, nuo 24 iki 33 metų,i. 1 >.
NINKAS
kimo notaras pareiškė, kad ni nenorįs skirti Belgijai sa
Tai yra receptas garsaus šveicariško
be skirtumo tautos ir tikybos, ir kuri i į
vo
atstovo,
nežiūrint
Į
tai,
Įteikėjui šio raštelio yra če
Dirbt
ant
Preso.
Gabus
ir
linksmas
I
Profesoriaus, h REEDOL greitai Jsia6>
vra biskį pasiturinti ir ateityje rorinesu_____
:ietu- vyras, atsiliepk laišku; įdėk štampą ir ria | odą it po 5 tninutų visiškai prn»
-ks irvventi ant ūkės. Aš
/ ____
kis gauti 8 milijonams lirų. kad kuri laiką atstovo vieta
liną įdegimą bei skausmą. FREEDOL
vii, 34 metų vriil inas. pasiturintis, tu. parašyk aiškiai savo adresą.
Net nutirpo iš džiaugsmo Briusely vra liuosa.... I
stebėtinai greitai išgydo šašus, Rbn*s,
riu pirrig-i dėl pradžios -trvvemnio ir
STANLEY POCIUS (M. S.)
Egzemą, Hemoroidus, šunvotes. Nie
automobilių. Aš manau airkti farmu- ' 69 Dover s tvargšas studentas spausda
Boston. Mass. žulį ir kitokias odos ligas. Kaina $1.00.
GYVULIAI
GALI
PRO

se. taisri vra labai ri-i'-aliųga gasiMidimas rankoje čeki.
aptiekose arba prisiųskinė. Merginos, norinčios susipažinti,
TfrikALlNUAS- DARB1- Reikalaukite
TAUTI.
te $1.00 ir mes tuojaus išsiųsime per
n rašomos prisius* i savo j»Av«*>slą,
paštą bonką.
(-)
kurį ant naroikalavimo
NINKAS
MATEOTTI PAMINKLAS.
Vokiečių
mokslininkas
FREEDOL
REMEDY
CO.
Merginos iš artimų miestų kaip tai,
ANT ŪKĖS. Darbas ant visados, at
Bri-igeno—r. N-n- H”ven Water''-”-v. lyginimas sulyg darbo Norint plates 388 D. Warren St_ Boston 19, Mass.
Briusely su didžiausiomis Dr. Kari Krall iš Muencheno
galit atsišaukti be paveikslo.
(42) nių žinių, kreipkitės šiuo adresu:
iškilmėmis Liaudies Namuo skaitė psichologų suvažiavi
A. RRU2AUSKAS
JOE ZUBUSKI
(42)
P. O. Dox 132.
Shelt n. C-nu.
se atidaly tas fašistų valdžios me Paryžiuje paskaitą apie
GOODMAN. ULS.
agentų nužudytam socialis gyvulių protą, ir pasiremda
Paiiešbau .apsivedimui me—inos
nuo 20 il'; 33 met i amžia---. ’ ■ c-u
tui Mateotti paminklas. Iš mas savo paties dalytais
PUIKUS DR. TOM
vaikinas 36 metu, nerūkau ir nev-irtokilmėse dalyvavo Įvairių ša bandymais tvirtino, kad gy
ju svaigalu. Turiu s^vą narna ir bizIŠRADIMAS
—’-Št-ars. Tvatrhm"ker Javelio- eąd
lių socialistų atstovai ir par vuliai gali protauti, ypač šuEngra
’
**'r.
V-a
gera
n-rn
—
n
mer

TŪKSTANČIAI FAGYJO |
GEROS PROGOS!
lamentarai.
Tarptautinio nes ir arkliai. Išlavintas šuo
ginai Pageidaujama. 1—d
af.
30 DIENŲ.
FARMOS
NEPIRKIT
PAKOLEI
NEir
arklys
gali
netik
suprasti
sišauktu kiek pasiturinti. Gali atsi
profesinių sąjungų biuro pir
APŽIl
RĖSIT
MUSU
KOLIONIJĄ
IR
Jeigu jus kenčiate nuo
šaukti ir našlė be ”»ikii b"’ t ’r hųt
NEPAMATYSIT MUS!
mininkas Gendsonas ir bu žmogaus paliepimus, bet gali
bile kokio Reumatiz
gerai turtinga. Su pirmo *aiš’ ”
Mos turime tokių farmų, kokių tik
mo, Neuritis, Neural
nės prisiųsti savo paveikslą, kur) ant
vęs Italų parlamento atsto ir atsakyti Į juos. Žinoma,
gijos skausmų, jūsų
pareikalavimo sugražinsiu Plateliu Jus reikalaujat ir užtikrinam tą, ką
negalima
norėti,
kad
gyvu

vas Turatti pasakė prakal
rankose ar kojose,
informacijų suteiksiu per laišką. (13) žadam. Musų yra didžiausia lietuvių
lys
galėtų
su
mumis
kalbėtis,
kolionijH Amerikoje. Rašykite, prisiu
dieglių krūtinėj arba
J. F. Z.. P. O Box 21,
bas.
sime kataliogą.
(-)
strėnose, gėlimo kau
FOLEY. ALABAMA.
sako Dr. Krall. bet jis gali
luose arba riešuose,
PH1LLIPS & M ATTIK
jeigu jūsų rankos arba
Scottville, Mielu
RIAUŠĖS PRIEŠ KOMUNI savo apsiėjimu parodyt, kad
Pajieš’-nų apsivedimui merginos R. 2. Box 83,
kojos sustingsta ir
tarpe 27 ir 37 metų. Aš esu 37 motu.
jis mus supranta ir daro taip
STINĘ DIKTATŪRĄ
palieka štyvos — visi
Katrai
mo
’
-<--nai
nusibodo
di>h*
,:
H>šitie skausmai ir ne
UKRAINOJE.
% kaip jam liepta.
’uvėj. meldžiu atsišaukti prisiunciant PARSIDUODA FARMA
27” akrų žemės, 200 akrų jau išsmagumai išnyks per
savo paveikslą, kurį ant pareikalavi
. Ukrainoje vėl prasidėjo RIAUŠĖS GUDIJOJE.
mo grąžinsiu. Apie save parašysiu dirbt-s. loo tonų šieno, 14 kambarių 30 dienų, jeigu jus vartosite ANTInamas. II kitų budinkų, keletas kar RHEUMATIC TREATMENT OF DR.
per laišką.
C. K.
(42)
partizanų veiksmai prieš ko
P. O. Box 65,
. Glendale. W. Va. vių. a kliu. visi ūkės įrankiai, gazoli TOM. Nėra skirtumo, ar tie skausmai
no stotis ir štoras. Arti vieškelio ir ką-tik prasidėjo, ar jie yra kroniški,
munistų valdžią. Sukilėlių Sovietų Gudijoje Įvyko
Pajieškau apsivedimui turtingos gatvekarių, tik 7 minutės nuo miesto. musų ANTI-RHEUMATIC TREAT
būriai užėmė stotį Dorožną rimtos darbininkų riaušės
merginos arba našlės
vai’iw Kaina už viską $8,000. įnešti $3,000. MENT prašalins juos ant visados iš
ir Proskurovą. Pasiųstosios dėl fabrikų administracijos
■skirtumo tikėjimo, tarpe 25 ir 35 metų Priežastis pardavimo — savininkas jūsų sistemos. Jūsų nepakenčiamix
KIRMAN
(42)
amžiaus. Geistina b-on. kad mokėtu serga.
skausmai ir nemiga bus prašalinti ir
malšinti sukilėlius raudono atsisakymo Įvesti 8 valandų
SARATOGA SPRINGS, N. Y.
gerai angliškai kalbėti ir rašyti Aš
jus busite sveikas ir linksmas, kaip ir
sios kariuomenės dalys tik darbo dieną. -Minske ir Moesu geras vaikinas. 42 metukamžiaus. I
tūkstančiai kitų musų pacientų. Jums
turiu gerą restoranto biznį. Katra nori
gileve
buvo
kruvinų
susirė

Inėra reikalo mainyti klimatą arba rmpo atkaklaus mūšio išstūmė
gaut gtrą vyrą, lai pasiskubina ir su
I ti minerales maudynes, nes musų
mimų darbininkų su Sovietų
UEIK šiandien pas savo krautuvpartizanus iš jų pozicijų.
pirmu laišku lai prisiunčia savo pa
ANTI-RHEUMATIC TREATMENT
PARDUOS SU
veikslą. Platesniu žinių suteiks1', nėr
policija.
apsaugos jumis nuo tos turtmcijos ir
NUOSTOLIAIS
ninką. Užmokėk jam 69c.—tai
laišką.
F. J.
(13)
išlaidų. Žmonės, kurie laike pasaulinio
SOCIALISTAI PANAIKI
1783 E. Manchester st..
3' akrų farma, 25 akrai dir
karo gavo visokios rųšies reumatiz
paprasta kaina už pakeli 10 Gem Double
Los Angeles, Gal.
bamos žemes, likusioji ganykla
mą, visi jie prašalino jį, vartodami
NO MIRTIES BAUSMĘ
ir miskas. Stuba 12 kambarių,
musų Gydymą, kuris šiandien yra žiHESUOSE.
Life Blades (tie ašmenįs vadinas “Doub
kieto medžio grindys,- fumiso
| nomao visuose pasauliu kraštuose.
SVARBI
2INIA
New York. Sept. 28. 1927.
♦i
šiluma, saulės kambarys. Barnė
Musų pacientai rekomenduoja musų
Vokietijos
socialdemo
le Life,’ nes laiko 2-syk ilgiau). Juduos
Parduodu laivakortes j Lietuvą ant
4O'x5b
’
.
pašiūrės,
vištininkai,
Gydymą
savo draugams, ir is to pa
kratai pi u ’p jo agituoti už Šios Kompanijos Board Direk
geriausių laivų, 'taipgi laivakortes ii
3 karves, 1 arkly , 2 kiaulės,
eina musų pasisekimas. Jus čia nieko
tau
da
magaryčiom
naują
Light-touch
”
Lietuvos, Lemujos ir Kitų salių į Avištos ir farn.os Įra. kiai. Paran
nerizikuojat. nes jeigu musų Gydymas
panaikinimą mirties baus toriai paskelbė kvartalinius di
meriką ir Kanadą. Padarau doviernasku ) miestą. Kain^ tik $6,7<i0.
jums nieku negelbėtų, tai nie3 sūpravidendus
po
šešiasdešimts
Centų
Gem
Britva
ir
2
extra
Gem
ašmenių
su
mės. Ir Hesų (Hessej alstitis, (galiojimus, pardavimo ir pirkimo
Mažai re kia jr.est. Josepi, t erei
I žinsime jums jūsų pinigus.
aktus ir kitokius raštus. Siunčiu pini
& Son.
joj jiems pavyko jau šito (60c.) nuo šėro ant Commot
Musų ANTI-RHEUMATIC TREAT
musų komplimentais.
gus j Lietuvą, Lenkiją, Rusiją ir į ki
MENT yra išradimas gar a .o Europon
tikslo pabi rti. Seimas so Stock šios Kompanijos, kūne
tas šalis.. Užlaikau krautuvę visokių
$3,200
I mokslininko Dr. Tom Jame yra m«>ksSkuskis tais 2 ašmenim kiek ik. nou. tJanreikalingiausių dalykų. iš toli ar arti
cialdemokratų Įlipsimą tenai bus išmokėti lapkričio 15, 1927.
Įliška
kombinacija, anti-reumatiškų
Parduosiu su nuostoliais tam,
visad
kreipkitės:
(-)
I vaistų, kurie staiga persigena į kraudyk jdo» visokiais ’:_itiu.Oš>i ouuais. jeigu jie
užgyrė ir išleido pu^v^-a. Common Stockholderiams, kurie
kas
greit
pirks
8*A
akrų
žemės,
JONAS SEKYS
Į ią ir sisten.ą ir prašalina reumatizmu
-f r.-lnriio Kaitriam bi>
gera dirva, 7 kambarių stuba,
kuris sako, kad ateityje joks
)ie. Kii» leiigv lausia ir šalčiausia iš visų tau ži
177 Purk au
M artfard. C«rm
j ir kitokius nuodus is jūsų sistemo.-.
gera
barnė,
užtektinai
medžio
Į \ isas Gydymas susideda iš trijų gy
teismas toj valstijoj net a h n) . *i i ipt.* i i .!., ltrf.
namų
reikalams,
Gera
vieta
viš

nomų »KustdvQ, tai sugrąžink tą pakelį su 10
jduolių ir tęsiasi per 30 dienų Musų
tų
ukiui.
Mažai
reikia
)nest.
I KANADĄ.
pasmerkti žmogų miriop. Be Čekiai bu.-> usių.sli per pasu..
i Dr. lom Gydymas yra žinomas šimtų
asmenų cieiyoej, o gausi atgai visus savu pini
Joseph Cerel & Svn.
Atitrauksiu Ju„ų rinr.ir._z, pažįsta
tūkstančių žmonių. Kaipo patikėtina ir
to da Hesų valstijoj Seimas Transltrių knyge ; n. bus uz< ary
mus, kaip vvrus, taip ir moteris ar
gus
—
69c.
Neabejok
—
čia
neia
jokių
‘
jeigu,
”
geriausia gyduole. Ji ousideda is neĮsakesa « valdžiai ia avint te .
ŠTAI TIKRA FARMA
O ’EN BHEFHERD,
merginas iš uietu.o., i Kanadą. Mar.o
, kenkiančių sudėtinių ir yra liuosa nuc
‘‘ir ar oet. Mes uuooim iau pačiam persipata<navimas yra sąžiningas, saugus,
narkotikų, taip gaa ją gari vanoti t
ir Bėdiną, kad mirties ba -sANT VIEŠKELIO
A icc-Presideiit dį Treosurer.
greitas. Mano patyrimas laivakorčių
Je vienas.. Pabandykit musų Gvdym.
tikrinti, ka.l uem yia puikiausis skustuvas—
mė butų panaikinta vsoj
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi
67 akrai žemės, 35 akrai dir
per 3(J dienų, ir. jeigu jis nieko negel
bamos, 2 puikus sodnai, visokių
tie, Kurie jau per mane atsitraukė sa
bės jums, mes sugrąžinsime jūsų pi
'^nkiptijOj.
kitaip nieku mums nemokėsi. Tai yra gana tei
vaisinių medžių. 5 karvės, 2
vo gimines yra man dėkingi už mano
nigus. Čia JUS turite geria siu prvg.
rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi
arkliai, daugybė vistų, didelė
singa, ar ne7 I ai yr*t
pasiiiuosuot nuo skausmų. Kaina už
noms, taip ir visiems keleiviams pa
barnė pilna šieno, visokie įtai
visą GYDYMĄ TIKTAI $3.06.
Iš ŠEN V PADARAU NAUJUS
J BEPKvCIAl PABĖGO
rūpinu genis apsistojimui vietas Ka
symai, 12 kambarių stuba. arti
PIGIA KAINA.
nesiųskit pinigu iškalno
PER “SURPA1PĘ.”
nadoje. Mano patarnavimas ir kainos
miesto. Savininkas iš priežas ' tik iškirpkite si apskelbimų ir pnstų.- •
laivakorčių yra pigesnės, negu kitų
ties senatvės pigiai parduos.
Pentinu įvairiomis spalvomis sulyg
H*- 25c. padengimui
*
M'
kitę j^. su
persiunti
St. Peter, Minu. — Perei pasirinkimo.
agentų. Dėlei platesnių informacijų
JOSEPH CERĘL
SON
mo lęšų Už ų,
_r_._
Darau ir Duco.
(-)
gyd'joles
užmokėsit
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu:
VILI AGF, ST.. W MEDWAY.
gos subatos naktį iš kiimina-,
$3.l)Mrai aplankysite wja rtrtO rtair. uc •
Darbas gvaranl'iojamaa.
MASS. Tel. Medwav 30 arba
ALEX
ANDER
S.
LEW1S
,ijtų beprotnamio čia pabėgo
Bostono Ofisas 27 SCHOOL ST.
A. KASPAR
AGO MEDIC AL LABOKA itm;
Taurist Agent
(-)
ROOM 417.
3 p- ojingi bepročiai Jie iš 60 Victoria St.. W. ‘“’c.mervH’e/M-””.
' Gem Saloty Razor Corpora(ion
Fabrikai: Brooklyn, N ¥.-I
■■J? N. Kedzie Are,
Dept 125,
45 Wind<-or St., Montrea*,
nėrė per ‘snrpąipę.’1
• 4 J. Som. £53$-J.
f. U., C-n_dx
( HICAGO. ILIj
V

Įvairios Žinios.

“ r-----------

KATRO-LEK

Parsidueda Balandžiai.

NUO ODOS LIGŲ

Reumatizmas

FARMOS

GEM Britva
ir 2 asmeniu
VELTUI

INTERNATIMAL PAPER CO.

GEM Ašmenų
už 69c.

N

AUTOMOBILISTAMS.

GEMdoww„Deal

•

v

y
. «
e

I

X

No. 41.

KELEIVIS

Spalio 12 d., 1927.

Draugiškas plėšikas.

Plėšikas (apiplėštam po
nui) :— Du doleriu grąžinu
tamstai atgal, nes kitame
gatvės kampe stovi mano
draugas ir jei jis pas tamstą
Vyras pagriebia bonką ir pinigų visai neras, jis tamstą
vienu ypu ištuštinęs grąžina gali skaudžiai prilupti.
ją savininkui tardamas:
—Didžiausi ačiū, mano
Mįslė.
pone! Aš turiu tokią silpnyKas tai bus: Senas k
1j°S negaliu matyti alps pasaulis, o neturi penkių
tančios moteriškės, kad man vaičių?
pačiam širdis neplyštų.
Atsakymas: Mėnuo.

NEPAPRASTOS DOVANOS

Humoristika

—

Eskimosas nenori dangaus.

“KELEIVIO” SKAITYTOJAMS
k

DAUGYBĖ GERŲ KNYGŲ BUS IŠDALYTA DYKAI
PER SPALIŲ MĖNESI

I
I

ŠITAS VAJUS BUVO PASKELBTAS RUGSĖJO MĖNESIUI. JAM BUVO PASKIRTA UŽ

Funy dalykas.

Krikščioniškas misionie —Mama, žinai, pareita tai j
rius pasakoja eskimosui apie
'dangaus linksmybes ir vaiz- vr;a labai funy dalykas.
_ L-į —Kodėl? — klausė moti-,
i ežiai piešia šventųjų smagumus, angelų giesmes ir kitus na.
Į
—Girioj, kur buvo pikni- ■
dalykus.
Voldemaras buvo Pizoj ir t
kas
mudu su vaikinu atsisė
Eskimosas visai ramiai iš •
gavo raudona juostą.
klausęs paklausė:
dom žolėse ir vaikinas užsi-Į
'Darbininkas”
76-tamej —O ruonių (tiuleniu) te poizino ranką, o jo ranka už-,
2-avo numery giriasi, kad ita-' nai ar bus?
lioiių Stefanė jam pranešan-l —Ne, to, rodos, nebus. poizino mano kaklą, — pa
aiškino duktė.
ti, jog šiomis dienomis Vol —abejoia misionierius.
demaras lankėsi Italijoj ir —Tai
dangaus
—Tai Dievo malonė, kad
visų pirma nuvyko Pizon, nenoriu. — nutarė, eskimo- daugiau ko neužpoizino.
kur jis buvo nuoširdžiai pn-'sr.s#
Kaklas tai mažmožis, — pa-,
mitas ir apžiurėjo Įdomės-p
reiškė motina.
nius rumus.
Nelaimingas vyras.
Iš senos Pizos ponas Vol-i Vienas vyras buvo jau sep
demaras nuvyko tiesiog Ry- ‘ tinti metai Kaip nelaimingai
I
man, kur ji pasikvietė ir pa- Ppjes ir \ adino savo mote- Redakcijos
vaišino Italijos karalienė. nstL “septynerių metų kaAtsakymai, i
Čia Voldemaras gavęs rau- į.*. I
doną juostą, o jo palydovai,! _Ar aBimeni brola
Čarneckis.irgen.Skorupskis,;_ imjnė jamsenas drauJ “Rytojaus” skaitytojui:—
buvę kitaip pažymėti.
!gaX-kaip mes kitą kartą Tamstos straipsnelio apie
tai, kad “Rytojaus” redakto
Doras žmogus po tokias drauge važiavom Į gėles?
vietas nelandžiotų, o jeigu ir, _—O.
2 taip.______
21— vy- rė susirgo “moteriška liga"
— atsiduso
užklystų, tai viešai nesigirtų.
’tai
— r buvo
----- dar
--- • mano i ir kad dėlto tas laikraštis bu; vo porai sąvaičių sustojęs,
m ieškariniais laikais.
i netalpinsime.
Mužikui v ištiek geriau.
i*
_______
Paprastas musų žmogus
Greita pagalba.
Tam. Pillman. — Tamsta
gali jaustis esąs Dievo nu Ponia:— Matilda, grei- i prisiuntei čeki ant S3.00 už
skriaustas, kad jis neturi jo čiau duok šen mano batu- : “Keleivi” į Lietuvą, bet Sme
kio titulo. Bet užtai jis lai kus! Jau trečiu kartu šaukiu. tonos valdžia “Keleivio" bi
mingas, kad turi trumpą, Matilda:— Tuoj, tuoj, po josi ir Lietuvon jo neįleidžia.
mužikišką pavardę, kurią at niute, užsagstysiu visus gu- Norėjome čekį Tamstai su
važiavus Amerikon galima zikus, tai greičiau galėsi ap grąžint, bet Tamsta nepridalengvai išversti i ką tik nori. siaut.
Į vei savo adreso. Prašome at
Pavyzdžiui:
siliepti ir pranešti savo gy i
Lepeška pasidaro Le Pas
venimo vietą.
Gera tarnaitė.
ta.
Šeimininkė i naują tarnai M. Yszarai. — KomunizStasys Pilka — Stanley tę:— Uršule, mes pusryčius mas
[ir bolševizmas yravie-'
Gray.
valgom kas rytas 8 valandą. nas jr■ tas pats judėjimas.'
Levandauskas Le Vanda Neužmiršk.
Jis yra atskilęs nuo socializ-;
Dirvelis Der Wallis.
Tarnaitė:— Tai niekis; mo. bet pasisekimo niekur’
Durauskas — Du Rak.
Na. o ką čia padarytų tuk» jeigu as neatsikelsiu, tai ma-!neturj, išskyrus Rusija. Dar-;
žmogus, kaip Kunigaikštis nęs galit ne aukt: aš galėsiu^ininkams ‘ geriausia’ dėtis!
į: nrie
prie socialistu.
socialistų, nes socializ-j
socializ-'
Jonas
Gediminas-Beržans- vėliau pavalgyt.
.mas
yra
tikras
darbo
žmonių
kis-Klausutis, kuris šiomis
Salta
vasara.
judėjimas
ir
su
juo
eina
apie
dienomis Lietuvoje apvaikš
"Maik,
ar
tu
atsimeni
ka20
milionų
organizuotų
dar
čiojo savo 50-metų “lietuviš
ko darbo” sukaktuves—kaip da nors tokią šaltą vasarą, bininkų. Unijizmas yra ekoi-o.m šįmet? - klausia vie- nominis darbininkų judėji
jis išverstų savo pasivadini- kaip
nas
airys kito.
mas, į politiką jis paprastai
mą i žmonišką pavardę? Jis “Šiur,
Pet.
”
nesikiša, ir todėl jis negali
čia gyventų šimtą metų, ir
“
Kada?
”
užimti
socializmo vietos.
vistiek butų grinorius.
į
“
Ogi
pereitą
žiemą.
”
------------ —
i|
Nepaprastas kliubas.
Geriau, negu danguje.
REUMATIZMAS
i
Detroite susitvėrė ^‘AntiPati:
—
/
Aš
”
norėčiau
būti
Į
Divorcę;& Alimony Club of danguje.
j Skausmas pašalinamas su
Ameriėa.” Jo prezidentu yra Vyras:— O aš norėčiauI Red Cross Kidney Plasteriu
Mjatthevr čurlanis, vice-preŠnapsaucko saliune.
, fit
....
sidentu Edmund Tyszka, o būti
pati —Tu
kiaulė
tn
visa
Pažiba
nuo
astnų, tarsi pemo,
niautu, tu vtoa Gausmų, nųsipuRiu
nesiliaujančių
antruoju
vice-prezidentu da nori būtiu
geriausioj vietoj. Reumatizmo skausmą — kurios kentėValdemer von Bilą. Kaip jų
' ; tojai taip nori. Ir jus galite ją turėt.
i Cik panaudokit Johnson's Red Cross
kliubo vardas liudija, jie
i Kidney Plasterį prie skaudamos vietos.
Ir kam ta skrynia!
stengsis sulaikyti “divorsus,”
; Jus busit nustebinti ir patenkinti
“
Jonai,
štai
puiki
skrynia.
greitu
_
" 'komfortu,
* * , kuri jis teikia. Jis
taip kad vyrams nereikėtų
pildo ir švelnina apimtas vietas, sulai-

55,000.00 VISOKIŲ KNYGŲ. BET NEVISI SPĖJO IŠ TO PASINAUDOTI. DAUG DRAU

GŲ RAŠO MUMS PRAŠYDAMI VAJŲ PRATĘSTI. TODĖL PRATESIAM JI DAR IKI

SPALIŲ PABAIGOS. TAIGI, KAS NORI GAUTI GERŲ KNYGŲ UŽ DYKĄ, TEGUL

DABAR PASISKUBINA.

Knygos yra duodamos kaipo dovanos už “Keleivio” užrašymą.
kas užsirašys sau “Keleivį” metams ir prisius $2.00 prenumeratos, tas gaus už $1.00 knygų do
vanų. Reikia tik pridėti prie to 15c. persiuntimo lėšoms padengti.

—

į

Kas prikalbins “Keleiviui” naują skaitytoją metams ir prisius jo prenumeratą, tas gaus
$2.00 knygų dovanų. Prie to reikia pridėt 25c. persiuntimo lėšoms padengti.
■»

ŠITAS VAJUS PASIBAIGS SPALIŲ (OCTOBER) 31 D., 1927.

“Socializmas ir Religija.” — Labai įdomi knyga šituo svar
biu klausimu. Ją turėtu perskaityti kiekvienas katalikas ir so
cialistas. Parašė E. Vandervelde, vertė Vardunas. Kaina 10c.

“Socializmo Teorija." — tai veikalas, kuris trumpais ir aiš
kiais faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi visuomenės gyveni
mo formos, ir kodėl turės būt pakeistas kapitalizmas.
25c.
“Tabakas,” — kaip jis žmonėms kenkia. Liaukimės rūkę I
Pagal A. Apolovą ir daugelį iš gyvenimo patyrimų parašė K.
Stiklelis. Kaina 20c.

AR NORI GRAŽIŲ DAINŲ IR EILIŲ?

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

“žingsnis Prie šviesos.”
Vieno akto vaizdelis ir monolo I
gas “Našlaitė.” Parašė K. 3. Lietuvaitė. Kaina 10c.

“Biblija Satyroje.” — Labai įdomi ir juokinga knyga su
379 puikiais paveikslais, perstatančiais įvairius nuotikius nuo
prieš sutvėrimo pasaulio iki užgimimui Kristaus. Įgijęs šią
knygą niekas nesigailės. 382 pusi. Kaina $1.00.
“Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Piliečiu?” — Aiškiai išgul
dyti pilietybės įstatymai su reikalingais klausimais ir atsa
kymais lietuvių ir anglų kalbose. Antra peržiūrėta ir pagerin
ta laida. Kaina 25c.
r.

•

AR BUVO VISUOTINAS TVANAS?

“Kodėl Aš Netikiu Į Dievą?” — arba Tikėjimo Kritika.

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

Knygutė pilna argumentu ir faktų, kurie kaip kirviu kerta vi
sokius burtus ir prietarus. Parašė Iksas. Antra, pataisyta ir
padidinta laida. Kaina 20c.

KITOS GEROS KNYGOS:

•‘Musu Padėjimas." Įdomus pavyzdžiai iš dabartinio dar
bininkų padėjimo. Parašė Aptonoyąs. Kaipa l'Jc,

“Monologai ir Deklamacijos.” — šioje knygoje telpa dau
gybė gražių ir juokingu monologų ir deklamacijų. Visokios
temos: darbininkiškos, revoliucijonieriškos. tautiškos, humnristiškos ir laisvamaniškos. Visos skambios, visos geros. Tin
ka visokiems apvaikščiojimams. lėliams, koncertams ir tt.
A ntra pagerinta laida. Kaina 25c.

"Lietuvių šeimynų Istorija.” — Jei nori žinoti, kaip seno
vės lietuviai gyveno, tai perskaityk šitą knygą. Iš jos sužino
si. kad musų protėviai pačias sau vogdavo arba tiesiog per
užpuolimą smurtu išplėšdavo merginas iš tėvų glėbio. Vyrai
tuomet turėdavo po keliatą pačių. Be galo įdomus veikalas.
Kaina tik 35c.
<

ir diegimus, sulaiko už

“Nihilistai,” — Tragedija trijuose aktuose. Veikalas paro
do. kaip.studentai nudėjo carą Aleksandrą II. Istorinis ir la
bai įdomus dalykas. Kaina 25c.
'

■*

• •

'

Vieno akto farsas, labai
juokingas ir geras perstatymu5. Parašė Feldman. Vertė J.
Uktveris. Kaina 15c.
“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė.

“Pajauta” — istorinis romanas apie Lizdeikos dukterį XIV
šimtmečio Lietuvoje. Nepaprastai Įdomus skaitymas. Knyga
didelė. 468 puslapiu. Kaina $1.50.

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

“Ben-Hur” — istorinis romanas iš Kristaus laiku. Parašė
garsus rašytojas Lew VVallace. Veikalas storas, 472 puslapių,
dailiai iliustruotas. Kaina $2.00.
“Gulivero Kelionė” i neži nomas šalis. Labai gražus skai
tymas. Knyga ant gražios popieros, iliustruota. Kaina $1.00.

“Salomėja.” Herodienės duktė. Veikalas parodo, kaip Salo
mėja 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.

“Byla Detroito Kataliku su Socialistais.” — Pirmą kartą
katalikai užpuola socialistus 31 d. gruodžio, 1911. Antrą kartą
jie užpuola socialistus 31 gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj iš
tisai telpa teismų rekordai ir prirodymai, kokių begėdysčių
katalikai dasileidžia kovoj su socialistais. Su paveikslais.
Kaina 25c.

“Amerikos Macochas, arba kaip katalikų kunigas Hans
Schmith papjovė savo apgautą gaspadinę. Su paveikslais. 10c
“Dėl Pinigų” — 3 aktų drama sulyg Tolstojaus, čia rišamas
opus klausimas: ar gali žmogus kitą žmogų užmušti, ar ne?
Nepaprastai drąsi kalba. Kaina 35c.

“Eilės ir Straipsniai.” — šioj knygoj telpa 23 gražios eilės,
daugybė mokslinių straipsnių, juokų, ir tt. Puikiai iliustruota.
Kaina 25c.

Dėk konvertan $1, ir
siųsk “Rimbui” ant tikieto, jis tave kas mė
nuo atlankys ir links
mins. Jei dar nesi ma
tęs “Rimbo”, tai prisiųsk 10c. gausi jį pa
matyti. Prenumeratas
ir laiškus siųskite šiuo
antrašu:

“Karės Nuotakos.” vieno akto drama iš karo laikų.

20c.

“Caras Sibire” — juokingas vaizdelis iš caro gyvenimo,
kuomet po revoliucijos jis buvo ištremtas į Sibirą. Kaina 25c.

“Materialistiškas Istorijos Supratimai.”—Pamokos iš proletariškosios fiiizofijos. Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk šitą knygelę. Kalba la

“žemaitės Raštai Karo Metu.” — Knyga padaryta ant la
bai gražios popieros ir gražiai iliustruota. Kaina 50c.
<

♦

Prašome išsirinkti ii 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.)
____ _______________________

____
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_____

______
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“Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Praeities.” — Knygutes
italpa susideda iš sekančiu dalių: 1) Giria ir moterų vogimas;
2) Lietuvos moterų ir vyriškių šventės; 3) Lietuviai lieka
velniais; 4) Paskutiniai lietuvių dievai. Parašė Z. Aleksa.
Kaina 10c.

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

*

t

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

Pasakysi, 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.

Buk Linksmas!

konjako.

Ar žinai kaip kunigai rėmė griūvančią caro valdžią, kaip jie!
paskui norėjo junkeri Urachą pastatyt Lietuvos karalium ir
kaip Vokietijos revoliucija pagadino jų planus? Ar žinai taip-l
gi. kaip bolševikai buvo užėmę Lietuvą ir kaip lietuviai karia
vo su lenkais? žodžiu—ar žir.ai, kaip gimė Lietuvos Respub-i
lika ir kokie jos rubežiai ?
I
Jei nežinai, tai perskaityk knygą vardu “Lietuvos Respub
likos Istorija.” čia telpa visi faktai apie Lietuvą, pradedant
r.uo 1905 m. Rusijos revoliucijos ir baigiant šiomis dienomis.
Knyga didelio formato, su dideliu spalvuotu ženilapiu. kaina
$1.00: apdaryta $1.25.

AR ŽINAI. DELKO REIKIA GERT IR VALGYT?

į

1 Bateman Place,

bai lengva. Protaujantiems darbininkams veikalė’is nepava
duojamas. Kaina 25c.

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 pasauli ir paskui ant tuščios žemės
sutvėrė lietuvių tautą? Ar žinai, kaip atsirado žemaičiai ir
kaip jie norėjo mėnuli nukabint nuo dangaus?
Jei to viso nežinai, tai perskaityk knygą “Kokius Dievus
žmonės Garbino Senovėj?” Čia telpa apie 400 visokių dievų ir
visų tikėjimų istorija. Tai ne šventraštis, bet grynas mokslas.
Perskaitęs ši veikalą, sukirsi kvtriausi kunigą. Kaina tik
$1.00; apdaryta $1.25.

Į degimus ir pašalina skausmus ištiničioms mokėti. Jų prezidentą? tunkąs.
“
Skrvnią?
O
kam
ji
man
į muose, skausmingam kūne ir sąnasako, kad prie jų prigulinti ....•' £,,
, .
.
T
Iriuose. Jis švelniai masažuoja kūną
-- klausia Jo- kiekvienu judėsiu, ir jo gyduolė nuo.
“labai didelė politiška ir fi IClkalinga.
j lat sunkias per odą į kūno audinį.
nansiška galybė.”
ancidot ”
< N’ekentėk Reumatizmo agonijos nei
LJ1 apan >m . U. laeu .
. vieną kitą dieną. Jus galite gaut greiGal toks kliubas ir geras
daiktas. Bet pasaulyje yra ir “Drapanas SUSldeSlU į tą, puikią pagalbą artimiausioj vaistidaugiau dalykų, kuriuos rei skrynią, o pats nuogas eisiu?.
kėtų sulaikyti, o ne vien tik .vėra durnių. — sako Jonas, užpakaly.
divorsai. Pavyzdžiui, jei
žmogus nori dorai išrodyt,
tai beveik kas diena turi
skustis. Taigi mes patartume
tiems '‘galingiems finansiš
Naujas spalio mėne
kai ir politiškai” savo tautie
sio
“Rimbas” kupinas
čiams Detroite, kad jie su
linksmiausių juokų jau
tvertų tokį kliubą, prie kurio
gatavas!
Skaityk jį,
prisirašius neaugtų žmogui
juokis
ir
buk
linksmasbarzda ir ūsai.

J vieną pirmos klasės va
goną įpuolė mirtinai išblyš
kęs vyras ir susijudinusiai
sušuko:
! —Ar neturi kas iš ponų ko
nors širdį stiprinančio? Vie
na ponia apalpo...
—Štai, prašau, — draugiš
kai ištiesia vienas keleivis.—
Čionai yra bonka geriausio

i
■

AR ŽINAI, KAIP LIETUVA ĖJO PER
REVOLIUCIJOS UGNĮ?

AR ŽINAI. KOKS BUVO DIEVAS PERKŪNAS?

i avi.

Silpna širdis.

I
ii
i

KNYGAS GALIMA PASIRINKTI IŠ ŽEMIAU PADUOTO KATALIOGO:
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Simonijų auSyrurioms pa- Nusipirk,
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KELEIVIS

J

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

gali negerai išeiti, pabėgo. bet iš tikrųjų žemę jis 1914
Tuo pačiu laiku plėšikai iš m. yra perleidęs savo žmo-!
ėmė miestely gyvenantiems: nai ir tokiu budu skolintojai
Bičkui, Bučienei ir norėjo iš negalėdavo išjieškoti iš jo pi BT Pasirodžius p-.rtniema y(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)
’ ženklams persišaldymo ’Š
imti Kopkiui langus. Mies nigų. Taikos Teisėjas išna E
L krūtinėje, patrinkite vikriai
BALTIKO AMERIKOS LINIJA
tely pasidarė didelis triukš grinėjęs bylų nubaudė Domą E su
tai pirmutinė ir vienatinė laivinė
DR. RICHTERIO
mas, kai kurie pradėjo šau- Povilonį 2 mėnesiams papra-' jg
SUSIŠAUDYMAS TIES
NUSIŠOVĖ KAREIVIS.
Inkaro
Ru»icS
bendrovė, kurios laivai pralaužė
Į
KRETINGOS MIESTU.
Rugsėjo 10 d. iš ryto prie dvti iš revolverių. Plėšikai, sto kalėjimo.
t
kelią H Amerikos New Yorko
-----------------------Į
1
PAIN-EXPELLERIU
Užmuštas nuovados virsi- centralinių artilerijos sandė nieko nepešę, išbėgiojo.
CL Vaisbažrrk’.'.s reg straotas
Dieną apie 11 vai. L. Moc TAUTINĖ BAŽNYČIA. I
S. V. Pat Biure.
TIESIAI I LIETUVOS
lių Kaune nusišovė sargyboj
ninkas Grižas.
kus pastebėjo einantį per Yra žinių, kad Rokiškė I
Persitikrinkite, kad
stovėjęs
kareivis
PlečkausRugsėjo mėnesio 10 d. po
KLAIPĖDĄ
Inkaro vaisbaženklis
miesteli nepažįstamą — abe
butų ant pakelio.
22 vai. Kretingos, miesto kas Domas-. Nusižudymo ap jotiną žmogų. Pasikvietęs nuose yra tveriamas propa I
siunčiant du laivu pem?.i, c jau
35c ir 70c vaistinėse, arba
nuovados viršininkas Grižas, linkybės tokios: atėjo nauja girininką B. Arlauską įr dari gandos komitetas steigti
rašykite
tiesiai
į
laboratoriją.
net penkis šįmet.
tikrindamas su šaulių rinkti pamaina pakeisti sargyboj trečią vyrą, norėjo nepažįs Lietuvių Katalikų Tautinei
Bažnyčiai.
Komitetas
kny

F. AD. RICHTER& CO.,
nės vadu sargybas, miesto stovėjusį Plečkauską, sargy tamą sulaikyti, bet šis spėjo
Berry & So. Sth Sts.,
KAINOS LAIVAKORČIŲ J
LAIVŲ IŠPLAUKIMAI
gas
dalija
veltui.
bos
vedėjas
pastebėjo,
kad
pakrašty už kapinių sutiko 3
V ♦
Brookljn, N. Y.
4 J
KLAIPĖDĄ
pasislėpti
ir
jo
surasti
nebe

nepažįstamus vyrus. Einan-; ne viskas tvarkoj. Sargybos galėjo.
Trečia klesa..................... $107.60
“LITUANIA”
11 Sprlio Gct.
AUTOBUSAS PRIDARĖ
Ten ir atgal tiktai .. $181.00
tieji nuovados v Iršininkui!nepakeitęs vyko apie tai pra“POLONIA” 1 Lapkr.čic-Nov.
Turistine
Iii
klesa
....
$117.<X>
NELAIMIŲpasirode labai įtartini ir jis'nešti sargybos viršininkui,
“Lll VANIA
22 Lapkričio
Ten ir atgal tiktai .. $196.00
PRIGĖRĖ ARKLIAI.
Valdžios
taksai
atskirium.
Rugsėjo
19
d.
atėjęs
Kau

“
POLONIA
”
6 Gruodžio
užklausė, kur jie eina. Gavęsi^le.k paėjėjus pasigirdo du
DR.
LANDAU
Rugsėjo
19
d.
vienam
kai

nan
iš
Utenos
autobusas
pa

atsakymą į Kulius, nuovados guviai. Sugi-įžęs atgal PlečKALĖDŲ Laivas ‘POLONIA“ 6 Gruodžio-December
32 CHAMBERS ST.. BOSTON.
viršiįlinkas suriko:: ‘-Stok’.” kauską rado jau kraujuose, miečiui Įvažiavus Nemunan keliui pridarė daug nelaimių.
Gydo Vengriškas Ligas.
Žiniom
kreipkitės į vietos agentą ar Į bendrovę:
po ko Nusišauta viena kulka Į pilvą girdyti arklių, arkliai pasi Tarp Utenos ir Ukmergės Valandos:— Kasdien nuo 8 iki
‘Rankas aukštyn!
nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
nepazĮrtainiej? kelis kartus ir an.tra j gerklę. Iš tardymo baidė ir su vežimu nuėjo gi » jis nutrenkė pasibaidžiusį ir 10.Nedėldieniais
nuo 9 iki 12.
BALTIC AMERICA LINE
iššovė į juos. Nuovados vir paaiškėjo, kad Plečkauskas lumom Kaimietis išsigelbėjo, i ji atsidūrusi arklį. Arklys
—i
8 BRIDGE STREET,
NEW YORK, N. Y.
nuo smūgio Į galvą iš karto
šininkas Grižas sužeistas 3 norėjęs ir anksčiau nusižu o abu arkliai prigėrė.
negyvai užmuštas liko. Va Lietuvis Optometnstas
suv iais į koją, šoną ir Į vidu dyti ir bendrai mirties prie
APLEISTI KAPAI.
žiavęs
juomi kaimietis liko
žastimi
bu\
ęs
viršininkų
rius čia pat vietoje ir krito, o
Kliūčiai. Einant vieškeliu prie ratų nusiminęs.
rinktinės vadas pasileido žiaurus apsiėjimas.
Ties Jonava tas pat auto
’
š
Biržų i Papilį visai prie
piktadarius vytis, lėčiau pik
Lietuviška Aptieks
busas
susitiko su virtine prie
AUTOBUSO
KATAS

kelio
stovi
katalikų
kapai,
iš
tadariai pasinaudoję grio
I
šais
važiavusių
vežimų
su
Mes užlaikome viliokių Vaistą
TROFA.
kurių matyti didelis katalikų
viu, ki ųmais ir nakties tam
ir šaknų
apsileidimas: kapų dalis iš- žmonėmis. Vieno- važiavusumu atsišaudydami pabėgo S užmušti, 3 sunkiai ir 8
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo I
’mta žvyrui, o visi kapai ap- >iojc žmogaus pasibaidė arlengvai sužeisti
strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
ir krūmuose pasislėpė, išgir
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc.
kurie
apklys
tuo
momentu,
kai
auto-;
\asti
stulpeliais,
i
Rugsėjo
9
d.
6
vai.
vakare
dę šuvius, Į Įvykiu vietą tuoj
Taipgi užlaikom Dielių iš Lietuvos.
Išegzaminuoju
,
priskiriu
Iš IR I
visai
buvo
priva-i akinius, kreivas akis atitiesinu
Patarnavimas kuogeriausias. įvai
atbėgo netoli sargyboj sto is Kauno ėjusį į Jurbarką karstyti spygliuotomis vielo- busas jau
A
VI
_
.
x
2
1
.
t 4. . * y
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
amblyopiškose (aklose) aky
vėjęs šaulys, policija, bet autobusą, pilną keleivių, išti mis, pro kuinas laisviausiai žiavęs. Arklys netikėtai šo ir
LIETUVĄ
vos. Vaistų prisiunčiam ir per
se.
sugrąžinu
šviesą
tinkamu
ko,
sukdamasis
bėgti
atgal,
j
landžioja
avys
ir
ožkos.
ko
nelaimė.
Ties
Vilkijos
paštą.
Musų
Aptieka
tebėra
toj
pa

- — -- - • I laiku.
tamsią naktį ir dar krūmuo
PER HAMBURGĄ
čioj vietoj.
,
Tuo tarpu, antroje kelio priešakin autobuso, kuris vi- I
J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
Ant musų trl-triub:nių laivų
se sugauti nepavyko. Pikta miesteliu, nusileidžiant sta100 SALĖM STREET,
447 Broadnay, So. Boston, Mass
NEWYORK(naujac)HAMBLRG
dariai nubėgo Latvijos sie čion pakalnėn, staiga sugedo Dusėje reformatų kapai gra su smarkumu atsidaužė i ve-Į ■■ ■ I ■
deutschland,'— J
BOSTON, MASS.
žimą.
Vežimas
per
tris
sieks-;
'
žiai
apmūryti
akmenine
sieautobuso
tormazai
ir
auto

nos link (siena apie 14 klm.>.
ALBERT BALLIN,
visu smarkumu, nebe na ir apsodinti medžiais. Ne- nius pašoko viršun, o sėdėjęsĮC
RESOLUTE. RELIANCE.
Apie Įvykį tuoj buvo praneš-busas
(
ir ant populiari’kų vienodais
’
••’•••
- ne jame vyras smarkiai .sužeis-!: SPECIALISTAS NERVŲ IR
ITALIŠKI ARMONIKAI
jei jau
ta Palangos policijai ir pada- į suvaldomas, sudužo į pasi- -įaugi* katalikai,
kambariais laivų Cleveland,
KRONlšKŲ LIGŲ PER SU
VVestphalia ir Thariagia.
ryti visi kiti reikalingi žy-!taikiusią tvorą,_. Susidūrimo murinę, nors žmoniškai me- tas ir sutrenktas: suardyti j VIRS 2.3 MĖTIS. VISOS GY
Savaitiniai išplaukimai iš New
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
dine
tvora,
negali
užtverti-drabužiai,
išrautos
mėsos,
*suuautiJ
metu
užmušta
8,
sunkiai
suYorko.
Laivai Thuringia ir B
giai piktadariams
PINAMOS KIEKVIENAI LI
Važiavusieji
pasakoja, i GAI.
VVestpl.alia atplaukia į. Bostoną.
GYDYMAS ELEKTRA,
Rugsėjo mėn. 11 d. aiiip n žeista 3 ir lengviau sužeista kapų? Jei patiems ne gėda
Personaliai lydimi į Europą
šoferis buvęs neatsargus; KAS NORI.
vai. nuovados viršininkas 8 asmenys. Sužinojęs apie —turėtų nors mirusiųjų kau- kad
išvažiavimai.
ir
susitikdamas
važiuojam
Grizas, neatgavęs sąmonės, nelaimę Kauno miesto ir ap lus gerbti. Visai ne katalikiš čius autobuso nesulaikyda-;
.iš New York
skrities viršininkas skubiai kai elgiamasi.
mirė. Vedama kvota
į Kauną ir *tga
ves.
išreikalavo miesto valdybos
(Pridėjus S. V.
■
60 SCOLLAY SQUARE
jeigu Taksus.)
SUĖMIMAI
ŠIAULIUSE.
sanitarinį
automobilį
ir
pa

BOSTON'.
IŠ TAURAGĖS TEISMO.
KAUNO
OLYMPIA THEATRE BLDG,
“Idische Štimme” praneša JAU STATYS
Dėl sugrįžimo leidimą ir kitą in
Rugsėjo 15 dieną karo siuntė į nelaimės vietą. Pas
ROOM
TILTUS.
formacijų klauskit pas vietos
kutinėmis
šį
rytą
patikrinto

’
š
Šiaulių,
kad
ten
suimtas
VALANDOS:
DIENOMIS
nuo
i Mes išdirbame ir importuojame viso
teismas Tauragėje, išnagri mis žiniomis, pavyko nusta
agentus arba pa3
ministerija 9 iš ryto iki 7 vakare.
'aikos teisėjas atsargos ma Susisiekimo
kių rūšių rankomis dirbtas Itališkas
nėjęs 22 Tauragės riaušinin
pasirašė su viena danų firma' ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki Akordinas geriausias pasaulyje. Ant
Hamtarg-American LIn
kų bylas, pripažino visus tyti asmeninis nukentėjusių joras Linkevičius, Šiaulių sutartį dviem tiltam Kaune; 1 dieną.
Iii metų gvarantuotos. Musų kainos
sąrašas.
.
Užmušti
šie
as

United Aaaerican Lines, Ine.
miesto savivaldybės narys
žemesnės negu kitų išdirbėjų. Dykai
juos kaltais ir nutarė:
pastatyti. Vienas tiltas eis Į
Gcneral Agents
suteikiam pamokinimus. Reikalaukit
mens:
dvarininkė
Vakselie’
-vambiys
’
ir
faktiškas
“
Šiau131 Statė St,
Boston, Man*.
1) Milkeraitį Joną, Žu
katalogo, kurį prisiunčiame dykai. (-)
per
Nemuną
į
Aleksotą,
ki

nė
su
10
metų
sunum,
Pet

ių
Naujienų
”
redaktorius
kauską Kazį, Kuisį Praną. rauskas su dviem vaikais 7
Rl ATTA SERENELLI & CO.
tas per Nerį į Slabadą. Tiltai i
1014 Blue lsland av. Dpt. kO. Cteieaco
Gailių Vladą. Bartkų Juozą, ir 9 metų. Vosylius iš Pavil r’ožėla.
Kaune suimti bu v. Taura- bus statomi ateinančią vasa-i
Lužą Vaclovą, Kazlauską
ra. Abu bus geležiniai.
Telefonas 31234
Igną ir Sidorą Bronių nu ki jos dvaro, Kaupas iš Ei- <ės burmistras Bildušas ir
jriogalos.
Kitų
dviejų
užmuš

Tel. So. Boston 506-W.
‘
Jaunimo
”
redaktorius
BeMEDICINOS DAKTARAS
bausti mirties bausme, su
I
NUPIAUTA KOJA.
Apalaaugokit nuo užairotųjų
pavardės
nesužinotos.
eckas.
Bildušas
nugabentas
DAKTARAS
šaudant;
zinimo. Gydykit kiekvieną
Klaipėdos
geležinkelio,
C. J. IfflOLAlTIS
yra šie: Mockus Tauragę.
įpjovimą, žaizdą ar įdrės
2) Bedorfą Richardą, Sužeisti
kimą au stipriu ir nenuoiš Veliuonos, Pelučių
A L. KAPOČIUS Į Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų,
Tai šitaip fašistų valdžia rtoty garvežiams manievruo-i
Fliotovą Julių, Sadauską; Pranas
. dingo aptiseptiku. Zenite
■ant
netikėtai
nupiauta
deši-'
nuo 7 iki 8 vakare.
kaimo,
Draugelytė
?«Iagdė
iš
LIETUVIS DENTISTAS
užmuša bakterijas ir paAugustą. Rudminą Juozą, j; Kauno, gyvenusi 7 forte. Le- erorizuoja niekuo nekaltus nė koja pil. Sabaliauskui
107
SUMMER
STREET,
golboti gyti.
VALANDOS: Nuo 9 iki J2 dieną
Lukošių Antaną, Petrauską. ortas Juozas iš Mariampolės, sietuvos žmones.
Kaziui.
LAWRENCE. M ASS.
Nuo 2 iki 9 vak.
Joną, Zakarą Stasį, šiagždą mokinys, Goldmanas Leiba
I.
NEDĖLIOMIS:
Joną ir Kaminską Vincą nu iš Veliuonos, Michnevičius IŠEIKVOJĘS PINIGUS
RASTAS LAVONAS.
PASISLĖPĖ.
iki
1 v. po pietų
bausti sunkiųjų darbų kalė Stasys iš Seredžiaus. Bulota
Kaunas. Prie Neries netoli
Pilviškiai.
Ūkio
Banko
Seredomis iki 12 dieną.
jimu iki gyvos galvos.
Piiies
gatvės,
rugsėjo
9
d.
Vaclovas
iš
Seredžiaus,
mo

41
viskių
skyriaus
vedėjas
Ofisas “Keleivio” name.
3 > Šiionį Joną nubausti 20 kinys, Grišinas Kazys iš
rastas
jaunuolio
Jono
MariUlinskas,
atvykus
revizijai,
251 Braadvay, tarpe € ir D St,
' I LIETUVĄ
metų sunkiųjų darbų kalėji įKauno, gyvenęs Ugnagesių
Eagle Brand išaugino dau
SO. BOSTON, MASS.
konio iavona*. Mirties prie
pasiskolino
iš
vietos
Įvairių
giau
sveikų
kūdikių,
nega
'
'
(per AngT?5ą)
mo;
; ra_!g
. 1 at., Karolienė Rožė iš Erž įsmenų žymią sumą pinigų žastis dar neištirta, bet dau
visi kiti kūdikių maistai.
sumažinta
kaina 3 klesas sugrąž4) Nuoką Voldemarą —
gelis davinių rodo, kad jis
tinių laivakbrčių
vilko,
Gristauskaitė
Marė
iš
lapildyti
esantiems
truku

15 metų sunkiųjų darbų ka Vilkijos miestelio. Taip pat
I KAUNĄ IR ATGAL
mams. ką ir anksčiau dary esąs užmuštas.
♦
lėjimo;
- >
BERENGARIA
ir
ir autobuso šoferis davo, nes jau buvo išeikvo
5) Berkovą Gustavą —10 sužeistas
DR.
MARGERIS
EAGLE BRAND
mauretAnia * •< ... $211
Mirusiųjų lavo jęs apie 1800 litų, bet gavęs Trijp dieny
metų sunkiųjų darbų kalėji-l Adamonis.
AQUTTANIA
..
........... $215
nai ir sužeistieji atvežti į atostogų vienam mėnesiui ir
Gydytoja* ir Chirurgas
y
kosulys
yra
| LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS
IPOS
. K-nna
sužinojęs, kad visiškai paValandos: 10—2; 5—t
6) Buikį Joną — 3 meteis. A“Nelaimingasis
un4-.
LAIVAIS — $1861
Sekmadieniais:
10-^1
autobusas liuosuotas iš vietos, kaž-kur
pavojaus ženklu
iŠ BOSTONO
paprasto kalėjimo;
SAMARIA
........... ........... Spalio 16
3421
So.
Halsted
Street
Pasislėpė,
palikdamas
žmo

Antano
bvla Pa,lar?s tiek auk* Priklausė
DIDELIS PASISEKIMAS
7) Dobilo A.
— - •-i/:...:
LACONTA .......... ........... Spalio 30
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai
Kauno
miesto
gyventojui
ną
ir
skolas.
CHICAGO, ILL.
’ SAMARIA .......... . Lapkričio 13
karo teismas nutarė . ....... - Podvalskiui. Autobusas bupriveda prie pavojingos bėdos.
1 Lietuvą grertn'laiku. Išplaukimas
Jus galit juos sustabdyt dabar su
Tel. Boulevard 8483
kvotai papildyti.
Cts seredą. Keleiviai nepiliečiai įCrcomuision.
susveln.ntas
kreozo

KOKIU
APGAVIKU
......
idžiami be kvotos ė-fcržymų. Visi 3
Visi nuteistieji mirties™ firmos "Ford"
tą^. kuris yra priimnas vartoti, Crco
Tht Chearing LAKATIVE
ESAMA.
liesos keleiviai turi fcfln’barius. Ne
muision yra naujas medikališkas
bausme padavė
j
Smetonai pl£šiKų UŽPUOLIMAS.
■
■
.
■
.
.7
ė
prilygstamas Avarruma.š.
Puikus
1927 m. rugsėjo mėn. 3 d. išradimas ir jis veikia padvigubintuprašymus pasigailėti.
ma.stas. KPetpkitės prie vietos
Matomi* čingumi*. kuri*
grcitumu: jis palengvina ir gydo
• J Žemalė (Mažeikių apsk.).
I nuov. Taikos liga apimta odą ir sulaiko gemalų
t
agentų ar j Į
palaiko pilvo reguRariakaKelios dienos pirm to jau Šių metų rugpiučio mėn. 25 Panevėžio
DR.
J.
MARCUS
augimą.
_ .
CUNARD
LIME f
Teisėjas
nagrinėjo
bylą,
ku

/
■ą. Vaikai myli jį.
buvo nuteista ir sušaudyta 6 į 26 d. apie 1-mą vai. naktį rioje Domininkas Povilonis Iš visų žinomų vaistų, kreozotą
Ii
Statė
St,
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS
13c. ir 25c.
pripažįsta medicinos autoritetai,
žmonės. Jų vardai, tilpo pe užpuolė plėšikai kleboniją. kaltinamas
jBOSTOSL
Specialistas sekretnų ir chroniš
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
apgavystėje.
reitame “Keleivio” numery. Klebono tuo metu nebuvo Kaip paaiškėjo iš bylos, pil. dymui pastovaus kosulio, šalčio ir
kų vyrų ir moterų ligų, kraujo
f
odos ir veneriškų ligų.
kitokių gerklės nesveikumų. Creo2151 Hano.er St, Boston, Man.
i
namie. Piktadariai laužėsi Domininkas Povilonis sko mulsion turi dar kitų gydančių ele
I
ISSIUNČIAMI IŠ KAUNO.
Room 7
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vietose, bet pabudę lindavo iš piliečiu ir banku vina ir gydo užnuodytą plėvę ir
Tel.: Richmond 0668.
(-)
Karo komendanto Įsaky trijose
sustabdo irritaciją ir uždegimą.
šeimyninkė,
tarnas
ir
tarnai

pinigus,
nurodydamas,
kad
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak
- - mu išsiunčiami iš Kauno i tės padarė didelį triukšmą. jis turi Nauradų kaime. Nau Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų
I
Iš Ut J
į kraują ir tuomi sustabdo
Varnių koncentracijos sto Piktadariai, matydami, kad jamiesčio vai. 65 ha žemės,! susigeria
gemalų augimą.
vyklą, kaipo neištikimi ir pa
Crcomuision yra užtikrintas pa
LIETUVĄ
i
sekmingam •gy dymui pastovaus ko
vojingi fašistų valdžiai šie
t
PER BREMENĄ
sulio. šalčio, ir visokių gerklės ligų
UŽMUŠA
P. J. AKUIEVItlUS •» ant didžiausio Vokiečių laivo
asmenys: Suchockis Vladas,
kitokiose formose, turinčių bendrą
vilkimą 'ii kvėpavimu. Jis yra labai
Kandis, Tarakonus
COLUMBUS
Žemaitis Juozas, KacuceviLietuvis Graborius
geras dėl sutvirtinimo visos siste
"Plaukite po
arba
kitais
šios Linijos laivais
Blakes,
Muses
ir
čius Antanai Kaminskas
mos po blogo šalčio ar “r1u.”_ Pi
TIK AŠTLONUS DIENAS
Amerikos Vėliava”.
Suteikia gerinusį paskutinį
nigus
sugrąžiname
jeigu
jūsų
šalčio
kitu* insektua.
Jonas,’ česlevičius Stasys,
Puikios kajutos Trečiai Klesai—
patarnavima Už pilną pagrahę *
ar kosulio ncpalengvir.tų vartojant
Tiktai Steitčtimiai
galima
apsieiti
su
$80
ir
aukš

Nakčiunas Vladas. Galva
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas
I
čiau
už
<lirfelius,
o
už
vaikus
nuo
jūsų aptiekorių. Crcomuision ComNORTH GERMAN
nauskas Petras. Krauklys
$2<> ir aukščiau.-;. Pigiai ir gra **
pany, Atlanta, Ga» (ąpg)
žiai. Ofiso ir gyvenimo adresas: i
Ekskursijos j Lietuvą
Juozas, Juška Antanas, ši820 E. 6-th Street.
dirnis Mikas, Kastiękis Juo
Ar>*i1a*ky$nas į tėvyne rudenį ar ant
Speciale Kalėdinė Ekskursija
Babies
Love
It
Kalėdą j-ašiliks ilgai atminty
Planus
SOUTH
BOSTON. MASS.
Telefoną*
5112.
'
65 Statė St., Boston, Mass.
S.S.
LEVIATHAN
zas, Kučas Jocheiis, Glezadarykite dabar plaukti viena »š ruošiamų
»
arba pas vietos agentus
išplauk-' iš Ncw Yorko
Tel.: So. Boston 4186.
dvejų ekskursijų Janais United Statės
ras Meilachas ir Paškevičius
lafltfe
j antradieny Gruodžio 6, vidurnaktį
Or.
A.
Gorman-Gumanskas
i
i
*«o Caą ptba h* lUraą •«»
k
S.S. LEVIATHAN
Po asaBCT.iška priežiūra Nr. J. Turėk,
Romas. Iš jų paskutinysis yra
magnnią, kun. paeina bqo
išplauks
Ncw Yorko
iš l’nitrd Statė* Linc-G šita ek’kursija
LIETUVIS
DENTISTAS
[
•ieko
gerrani.
nuve/š
j tėvynę kaip tik ant linksmu
Lietuvos Raudonojo Kry
Subatoje, Lapkričio 12.
kalčdinur švenčiu.
•Cndikiaata ir vaikam* nėra
VALANDOS;
]
Ori šunvočią. žaizdų ir kitų skaudulių
Po nrieiiu-a Mr. J Rerk«v?t«. atstovo
žiaus farmaceutas. Jis pa
Gaukit© p!atr«nin informacijų apie
taip
Nuo
10
—
12
dieną
i
(Tnited Statės Lūies. kuris pdnai prižiūrės
jas nuo jūsų vietos agento arba rašykite
BEAR BRAND SALVE (Groblemskio)
reiškė, kad teoretiškai esąs
Nuo 2—5 po pietų •
pas
Nuo
8
vakare
i
Sustabdo skausmą ir užgydo žaizdas be
anarchistas, nieko nepripa
Nedėliomis pagal susitarimą.
I
skausmo j 2 ar 3 dienas. Kaina 3.7c
Mas.
W
inslow
’
S
žįstąs. Išsiunčiamųjų daugu
7n.*> N. Main St knmp. Bmad St. t
GROBLEWSKI * CO, Plymouth. Pa.
ma yra pažangus žmonės, ■
MONTELIA MASS.
Į
Syrup
7$ Statė Street. Boston. Mass.
r
SS Broadway. New York City
"GY l><» ir GY'IM) ir GYDO—bet maleniai"
fašistų priešai.
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“I
amerikiečių gyvenimo ir kul I
t
ARTISTO
SMUIKININKO
IR
MUZIKOS
MOKYTOJO
tūros, ir savo darbais jie ne I
t
t
<
daro gėdos lietuvių vardui.
ANTANO ŽID A NAVIČLAUS
Žymiai sumažėjo lietuvių tI
■
muštynės ir labai retai kur
PIRMOS RŲŠIES STOGAMS POPIERA UŽ
♦
girdimos girtų orgijos. Darb- •I
a
STATEMENT OF THE OMNERŽEMĄ KAINĄ
Atvažiavo iš Lietuvos
«
štesni ir taupesni lietuviai •
SH1P AND MANAGEMENT of the
•
SLE1T1NIS
VIRŠUS,
raudona arba žalia, po $2.50 už rolį.
J. Valaitis.
i
apsigyveno
švaresnėse
mies

I
«
"Keleivis”, published Weekly at
LYGLS VIRŠUS. po $1.39. $1.69 ir $1.95 už rolį.
I
NEDĖLIOJĘ
Boston, Mass., reųuired by the Aet
PILNIAUSIA EILĖ BAKRETS ŠINGEL1Ų.
“Keleivio” redakcijoj ap tų sekcijose. įsitaisė gerus •t
of Augusi 24, 1912.
SEHCO ROOF COATING—yra labai geras užtaisyt skylėtiems sto
namus,
nusipirko
automobi

silankė Jonas Valaitis, kuris
!
gams. tik 95c. už gal. 5 gal. kenas $1.25.
Publisher — J G. Gegužis 4 Cc
lius ir nors fabrikuose sun I•
t
atplaukė
i
Ameriką
George
0WNERS:
JOHN W. MASURY MALIAVA $2.50 gal., paprasta kaina $4.25,
kiai dirba, bet namie gyve II
♦
J. G. Gegužis and M. St. Michelson. Washington laivu 7 d. spa
I
tik 3 spalvų.
Pradžia 7-tą vai. vakare.
•
na.
taip
sakant,
poniškai,
ši

So. Boston, Alass.
*
lio.
QUEEN ANNE M ALIAVA $2 25 gal.. 16 spalvų ir balta.
I
ANGLIŠKA PLATI N Ė BALTA MALIAVĄ $1.95 galiūnas.
i
Valaitis gimė So. Bostone tokia lietuvių pirmynžanga
Editor — St. Michelson, So. Boston.
I
SHELLAC.
orandžinis arba baltas $2.75 galiūnas.
i
Asst. Editor—J. Neviackas,
ir būdamas 10 metų vaiku. teigiamai paveikė ir i musų
$5.00 VERTĖS KIS M ET GRINDŲ VARNIŠIS $2.50 galiūnas.
i
So. Boston, Mass.
t
KITOKIS GRINDŲ VARNIŠIS $1.48 ir $1.95 galiūnas.
1913 m. kartu su tėvais iš iaunuomenę. Musų jaunuo
EAST BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS. t
Known bondholders, mortgagee .
liai
mato,
kad
lietuviai
pasi

i
VISOKIE GELEŽINIAI DAIKTAI IR MALIAVOS
I
and others security holders. holdir.,’ važiavo Lietuvon. Lietuvoje
«
Įžanga: 50 ir 35c.
Vaikams 15c.
*
1 per cent, or more of totai amont of ėjo mokslus ir buvo įvairiuo vijo airišius. juos aplenkė ir
VIETINIS PRISTATYMAS DYKAI.
t
bonds, mortgages, or other securities
Te!. Hancock 6105—6106.
t
paliko
toli
užpakaly.
Todėl
se užsiėmimuose, buvo net ir
Minėtame Koncerte dalyvaus apie 30 jaunu spėkų: smui *
—None.
•
i
By J. G. Gegužis. Publ.
valdininku. Turėdamas di iie dabar ir nesisarmatina II kininku ir pianistu.
«
Sworn to and subscribed before nv.
i
lietuvių
vardo.
SOUTH END HARDWARE C0.
I
deli
palinkimą'prie
literatū

t
< ictober 4, 1927.
•
t
Gerbiami
tėvai,
kurie
leidžiat
savo
vaikučius
muzikos
Antra, nemažai i musų jau ♦
1095 WASrilNGTON ST.. BOSTON
i
Nikodemus Gendrolius. Notary Public. roj. J. Valaitis nemažai prii
mokyklon,
taipgi
ir
norintieji
leisti,
maiųnėkit
asmeniškai
My Comm. Exp. May 18, 1928.
nuomenę
paveikė
ir
kumšti

NEAR DOVER ST. EL STATION
gelbėjo savo darbu Lietuvos
*
t
persitikrint
apie
gabumus
musų
jaunuolių
ir
paties
moky

ninko Sharkio pasiskelbimas
I
laikraštijai.
tojaus. Ir plačioji visuomenė malonės atsilankyti, nes kon It
ILGIAUSIA KRAUTUVĖ NAUJOJ ANGLIJOJ.
I
lietuviu.
'Lenkai
jau
norėjo
Kol kas jis apsigyveno pas
BOMAI ŠAUDO POLICi
certas
tikrai
bus
Įvairus
su
patenkinančiomis
spėkomis.
i
MANUS.
. . savo giminaitį p. Naujokaitį Sharkį pasisavinti, bet jis f
*
I
sudavė
jiems
per
nosį.
Shar

So.
Bostone
ir
jieško
užsiė

Du tvarkos sargai nudėti
kis nedvejojančiai pasakė ir
mimo.
Negirdėtas Atsitikimas
pereitą sąvaitę.
daug sykių tai pakartojo.! East VVevmouthe nusišovė i
NEPAPRASTAS
Pereitą sąvaitę buvo nu Medis užmušė žmogų ant jog jis esąs lietuvis ir laikąs savo uošvės namuose 21 me
PARSIDUODA DORšauti du policmanai. Patrolsau už garbę juomi būti. Ir tų amžiaus jurininkas Grass.1
DALYKAS
Boston Common sodo.
manas vardu Hollis buvo nu
Amerikos laikraščiai, be iš
CHESTERYJE
ą
Šiomis dienomis pas mumis pateko
Pereitą sąvaitę Boston imties, garbina ji. kaipo pa
I
DUBELTAVA STUBA. 16 kamba- ant pardavimo dviejų šeimynų medinė
šautas Bostono priemiestyje
i lų, randasi ant 233 Centre st., 8 kam stuba su penkių automobilių garadžiu,
Tuoj ateis šaltos žiemos
Quincv, kur jis užtiko bandi Common sode sėdėjo ant vyzdingą. dorą lietuvį ir ge BOSTONO OPERETĖS i bariai
po kiekviena puse, atskiros vir City Point, ant East Sixth Street, ne
suolo
trįs
vyrai.
Tuo
tarpu
DRAUGIJOS
MARŠ

tuvės, maudynės ir furniai, tinka toli' L Street. Keturi kambariai ant naktys. Turėkit pečius gata
tą sprogdinant seifą nakties
riausi kumštininką, kokis'
i dviem šeimynom. Yra žemės 2-jų ka- nirmo aukšto ir penki ant antro. MauRUTAS.
laiku. Banditas pabėgo ir iki buvo didelis vėjas ir jo nu kada nors buvo.
> rų garadžiui. viena minuta eit iki Ivnės, šiltas vanduo, elektra, prieša vus, kad nereiktų laukti kuo
šiol nesuimtas. Valstija pa laužta medžio šaka nukrito Prieš
kiniai piazai. Gera proga žmogui, ku
į
()
Tunney-Dempsey
Į
LOWELL, MASS. Nedėlioję. Spalio į Shawmut Station; lengvos išlygos.
tiesiog
ant
tų
žmonių.
Visi
ris turi vieną arba daugiau automobiREALTY
INVESTMENT
CO.
skyrė $1,000 dovanų tam.
kumštynes Chicagos žymesni I
-užburtas kunigaiks- 275 Washington st.. Boston. Mass. iių arba užsiimantis automobilių tai met visi pradės reikalauti.
trįs
buvo
pritrenkti,
ir
vie
kas tą piktadarį sugaus arba
symu. Randų atneša netoli $100 i mė
lietuviai parengė Sharkio TIS,” Salėje po numeriu 361 Bricce Tel. Hubbard 3542.
*Mes turim pasirinkimą pe
nesį. Kaina $8,800. Matyk A. J Kupspraneš, kas jis yra ir kur ran nam jų perskelta galva; pa- pagerbimui puotą. Toje puo-įst~- pratižia 7::;o vai. vakare‘
į,
savininką.
pulėjęs
ligoninėj
jis
mirė.
FORNIŠIAI
čių po $17.50 ir aukščiau, su
dasi.
toje Sharkis pasakė: “Aš ne MONTELLO. MASS. Subatoje, Spa- Stubos rakandų
J
Jis
vadinosi
Walter
Murphv.
krautuvė,
kampas
GUDRIAM
ŽMOGUI
Antras policmanas buvo
1 paipomis ir visom prietaitikros pagarbos tiems'iio 15-tą. "PIRMOSIOS GEGUŽĖS.” C ir Gold St., South Boston. Mass.
BretonTTnt
T*reamžiaus ir pa turiu
"
Proga
papirkti
gerą
trijų
šeimynų
I
Lietuvių
Tautiškam
Name,
prad
žia
nušautas L
____ __ T_
_ buvo
Mes esame gerai susipažinę su tuo nnmą visai prie nama kaina, ant 210
čia augusiems lietuviams,
j amatu
per daug metų ir galini jums
! som. Viskas, ko tik namams
mont streeto. Jis vadinosi liko. žmoną su mažais vai- kurie drovisi savo tėvų kal į 7:30 vai. vakare
j parduoti pigų ir gerą tavorą, kaip tai: Silver streeto. So. Bostone. Yra gazas,
elektra, skalbimo vietos, (set-tub-l reikia. Esam Atwater-Kent
John Condon ir buvo nudė- Kak<bos ir tautystės. Jeigu mano JIEšKAl DARBO BlčERNĖJ pečius, lovas, matrasus, komodes, viskas
naujai įtasyta. Pi i mas mortgifrontruimio
setus,
dainingruimio
se

tas iš jo paties revolverio. Jis1
tėvams buvo gera būti lietu Esu gerai patyręs tame darbe tus. krėslus, ir tt. Taipgi taisom viso- '•ius $2,500 Co-op. Banke. (• mėnesį Radio agentai.
btfvo trafiko policmanas ir Smuikininko Židanavičiaus viais, tai ir man turi būt ge
minkštus krėslus,
sudedam i-andos atneša $57.45 Kaina $4,200.
I ■ ius
Susineškit su savininku — • A. J. Kups Ii
(41)
ir
pastovus.
sntingsus.
apdengam.
nupališiuojam,
savo pareigas buvo jau už-'
mokinių koncertas,
ra. Jeigu lietuviai tėvai davė
JAMES ELLIS
čiu.
padarom
kaip
naujus.
Darbą
atliekam
a;
M. KAROSAS
baigęs, nes tai dėjosi nakties §į
nedėldienį Municipal man fizinę jėgą prasimušti Į
gerai ir pigiai. Atdaras kasdien iki 8
FURNITURE CO.
NAMAS SO. BOSTONE
vai. Pėtnyčiomis ir subatomis iki 9 vai.
laiku. Sakoma, kad ji nušovę Salėj. South Bostone. įvyks kumštininku priešakį, tai aš 99 Bowdoin Avė..
šešių
šeimynų,
dvidešimts
septyni
vakaro.
(43*
Dorchester. Mass.
jo sėbrai. Taxi vežikas, kuris smuikininko židanavičiaus manau, kad lietuviuose sle
ambariai. Randų atneša $780 į metus
405 Broadway
Kaina $4,500.
yra vienatinis to įvykio liūdi- ! mokinių koncertas. Sakoma, piasi kas nors gražaus ir ga Tel. Columbia 9159.
Kampas F Street.
įlinkas, pasakoja taip: gatve koncerte dalyvaus virš poros lingo. Todėl kiekvienas lie
$4,500.
South Boston, Mass.
ėjo trįs vyrai. Visi trįs buVo^tuzinų gabesnių gerb. Žida- tuvis privalo didžiuotis savo IŠMOK GERĄ AMATĄ
Medinis šešių šeimynų namas ant
Silver
Street.
So.
Bostone.
Yrą
gazas.
NAMUS ANT ŪKIŲ
ęivilėse drapanose. Pamatę navičiaus mokiniu — smuiki- tautyste. Tapęs pasaulio AUTOMOBILIŲ ir ignicijo: avia- i
.tskiros paredalinės kiekvienai šeimy
jos. murininkystės.
karpenterystės.
įKystes.
Karpenterystes.
<
_
. ,A
jį, jie pradėję šaukti, kad jis ninku jr pianistu. Kadangi čampijonu aš bandysiu dar ■iektrikystės, drukorystės,
v v
plumberys- * Turime daug
gerų namų, dideliųj ir nai. Raudos atneša $75 00 į mėnesį.
<
"ažu. kuriuos nori išmainj’ti ant ūkių. Pirmas mortgičius $3,000.
sustotų. Jis neketinęs girtuo-'gerb? A. Židanavičius yra labiau iškelti Lietuvos var 'ės, garo inžinierystė: metalinių blė- ' Todėl,
kurie norit išmainyt savo ukes
’
ų
darbo,
rakandų
aptaisvmo,
veldiniI Telefonas So. Boston BH.
kliu klausyti, bet pažinęs j}#, vienas i"
......................
is _
geriausių
lietuvių dą.”
. Laikas Pirkti Anglis ir
"ŲSlME: PAvo. PROSPEKTĄ PASIŲSIME:
PA i.rt gerų namų, kreipkitės pas:
LIETUVIS DENTISTAS
tarpe pol icmaną Condoną, ir|artistų-3muikinmkų, tai reiMINĖKITE KOKJ AMAT
.........
...........
ATA
NORITE
Malkas.
Tai šitaip apie lietuvystę MOKYTIS.
(43)
sustojęs.
kia tikėtis, kad sugebės ir atsiliepia sportininkų žvaigNeužmirškite, jogei rudens ir žieOf. St. A. 8AIVARISKI
>v»s laikas artinasi. Paprastai imant.
Mullane-Kenslca Trade School
Policmanas įstūmęs du kimokinius priruošti šiam ždė Sharkev-žukauskas.
395 W. Broad»ay. Room t.
(GALIM AUSKA8)
■ngl:s ir malkos pabrangsta, tadgi ne
26 K CAMBR1A ST.. BOSTON.
South Boston. Mass.
tu vyru į taxi ir liepęs vežikui koncertui,
atidėliokite. įduokite savo orderius.
t
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki
Bet reikia neužmiršti, kad Vienas Blokas nuo Mass. EI. Stoties
(42)
Tel.: South Boston 3107.
Kreipkitės pas:
nuvežti*juodu į Dorchesterį. visiems
5:30 diena. Nuo 7—t vakar*.
Visiems tėvams,
tėvams, norinnorin- prie lietuvių vardo išgarsini
nes jiedu buvę jau pusėtinai tiems lavinti
vaikus mu_
Nedėliumia pagal sutartie*
A J. KUPSTIS
mo nemažai prisidėjo ir lie
t
A
414 BROADWAT,
girti.... ’zikoj. patartina atsilankyti į tuviai ristikai. Bene pirmuti
332 Broad way
SO.
BOS1ON, MASS.
Policmanui pasitraukus ir « koncell? ir jveltinti kaip niai iš žymesnių liętuvių risSo. Boston, Mass.
NAUJAUSI
LIETUVIŠKI
\ezikui pradėjus jau laziuo- mokvtojo taip j, jo mokiniu tikų, kurie visur ir visuomet
Tel. So. Boston 1662-1373?
ti, vienas iš automobiliaus- „v.*
skelbėsi
lietuviais,
buvo
PLUNKSNAS. Pakus. Paduškas.
sušuko: “Tu esi niekas dau-|g
J_________
DRAUGAI DARBININKAI,
Patalus, Kaldras ir visokias lovų
Kundrotas
ir
Juška.
Dabar

riau. kaip tik girtas bomas!” ■
t
»-j
įrčdmes. parduodam pigiausiai.
“Kas pagirtas bomas?”|RePertory Teatr“ aU,dare- tiniais laikais kelia ir garsiKreipkitės ypatiškai arba rašykit
t SKAITYKIT IR PLATIN
ĮDAINAVO A. VANAGAITIS.
KIT
“
KELEIVĮ
”
.
panedėlį
Bostone -atsi- na lietuvių vardą Sapalius, t
Didžiausis sandė
—paklausė policmanas, su-' LŠit r
-------- r --------16071.F (KARVĮ TĖ
I
lis. Gvarantuojam
■ — Repertory
~_
7" £omar
------grįždamas atgal prie auto-darė dvyliktas
Te^’., Požėla, Šimkus, {
10" 75c. (DOLERIS
užsiganėdini mą.
po Rcr.ry
Henry Jemobiliaus durų.
atro sezonas pc
Ję Bancevičius
anrpvici ir daugelis kitų
16072-F (SU ARK EY DA1N \
LIETUV1S
Tas mus gausite
10" 75c. (MUNŠAINLKAS
“Tu esi,” — atsakė balsas wett o vadovybe. Pirmutinis ristinų.
tikras europiškas
BUDAVOTOJAS IR
plunksnas ir pū
iš automobiliaus.
veikalas vra vaidinamas Vėlesniais laikais lietuvių
“Aido Choras iš Brooklyno, N. Y.
I
ARCHITEKTAS
kus.
Policmanas šoko į automo-‘“Pleased To Meet You,” kas vardas pradėjo skambėti jau
(VAŽIAVAU
IHEN
SIRPSTA
NOKSTA
Mes
pabudavojame geriausius
16067-F
(AVIETĖLĖS
i’8 mus ir pigiai Taipgi padarau
European Feather Co.
10” 75c. (VAKARINĖ DAINA
bilių ir prasidėjo kova. Veži- lietuvjų kalboj reiškia “Mf- ir futbolininkų beisbolininvisokius
planus, išmėruoju žemę ir
25 L«>well Street, Boston, Mass.
Tsi
kų.
plaukikų
ir
bėgikų
tarpe,
(NEVERKIT
PAS
K
AP.)
(M.
Petrauskas*
lonu
Tamstą
Susitikti.
”
16068-F
kas sako, kad laike šitos ko- ’
etc. Visokiais reikalai* kreipki
10" Toc. (TYKUS BUVO VAKARĖLIS
tės
(-)
vos pasigirdo du šūviai, pas yra satyriška farsa, kurią Bostono dienraščiai tankiai
TITUS
P.
GREVIS
16044-F
(KALINIO
DAINA
*
I
mini
šiuos
lietuvių
jaunuo;
i
kui tiedu vyrai iššoko iš au parašė tik ką sugrįžęs iš Ch? (MANO GIMTINĖ
395 Broadvay.
So. Boston.
Tel.: So Boston 2340.
tomobiliaus ir leidosi bėgti. teau de Missery rašytojas lių vardus: Dixon (Dirsa),
16<m-F (OI MERGELE
Jonas Petraškevičius
Jasionis,
Višinskį.
YakavoChristopher
Morley.
(STASYS
Netoli tos vietos buvo ki
Laisniuotas Graborius
16010-E (Aš MERGYTĖ
tas policmanas, Joseph Bo- Repertory Teatras yra vie nis, Bajorūnas. Osipovich.
(
N
ES1G
R
A
U
DIN
K
.
M
ER
U
ŽĖLĖ
La kau Automobilius dėl Vešeliland. Išgirdęs šaudymą, jis natinė vieta Bostone, kur bū Chenis, Kozlovskį ir dauge
Te. South Boston 3520
jj. Krikštynų ir šiaip pasivažinė
16016-F (MUZIKA—MUZIKA (A. Vanagaičio)
Resic'ence
University
1463-J.
lį
kitų.
Praeis
dar
keli
metai
:
skubinosi į tą pusę ir pamatė na vaidinami geresnio sko
(DAINUOK SESUTE LEPUNĖLŲ
jimams pigiau negu kitur. (-)
du vyru atbėgant prieš jį. Jis nio veikalai ir kur susirenka ir lietuviai jaunuoliai prasi
S.
H.
Piišiutė-SI
alina
162 BROADVVAY.
16018-F (IŠGĖRIAU SEPTYNIAS
LIETUVĖ MOTERIS
išsitraukė revolverį ir liepė inteligentiškesnė publika. Ši muš Į pirmąsias eiles visose :
SO. BOSTON, MASS.
(LOPŠINĖ
ADVOKATĖ
Ofiso Tel. So. Boston 0304-W.
jiems sustoti ir pakelti ran sezoną visas teatro repertua sporto šakose. Apie lietuvių
16062-F (KINKYK ŽIRGUS
366
Broadnay,
So. Boston. Mana.
Kės Tel. So. Boston 0304-R.
(MANO
MOTINĖLĖ
10"
75c.
jaunuolių
pasisekimą
abejo

kas aukštyn. Praeiviui jisai ras yra naujas ir žada būti
Room 2.
164*63F
(KAIMO
POLKA
ti
negalima,
nes
jie
yra
svei

numetė savo raktus nuo įdomus. Teatras randasi ant
)O" 75c.. (LINKSMI BROLIAI. Polka
bakso ir liepė paskambinti Huntington avė., priešais kesni už airius kaip kūniškai,
jwi,X.K (MEILĖ TĖVYNĖS.NEMARI
taip ir protiškai.
į policijos stotį, kad prisiųstų Symphonv Hali.
!<»" 75c (OI, OI, OI
'4
Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
I Dar noriu pažymėti, kad .
jam pagalbos ir vežimą.
JMI56-F (KAI Aš BUVAU NEŽENOTS
10” 75c. (KAI) GALĖČIAU
_i šiais metais (turbut pirmu
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
Taip buvo suimti užmušė
kiškai ir rusiškai.
Telefonas Haymarket 3390
16057
-F
(PABUČIUOK
MANE.
ValcM
jai. Nugabenti policijos nuo- Musu Jaunuomene syRiu Amerikos istorijoj )|
75c. (RAGANA. Polka
1 ALLEN ST., Cor. Chambers St.,
BOSTON, MASS.
‘
Hancrplvip
AmpriVn<
mioetn
daugelyje Amerikos miestų
vadon jie prie kaltes neprisi
16027-F ("STASĖS" POLK A
i ir miestelių lietuvaitės daly
pažino, bet rekordai parodo,
(MEILĖS IR JAUSMŲ, Vaitas
ir
davo gražuolių kontestuose.!
kad jiedu yra tikri bomai ir
E-7M69 (LAKI NAI
(ŠOKIKAI
,
..
;Ir kur tik jos dalyvavo, be-!
v iena> jų yra jau tris syk ka
SVEIKIAUSIAS GĖRIMAS
Amerikos
lietuvių
jaunutive
ik
visur
tapo
pripažintos
16639-F (SENELIS
lėjime sėdėjęs. Jis vadinasi
(GRAŽUOLĖ
Edward W. Allen ir yra taip menė vis labiau n labiau ^^^ijsiomis merginomis.1
16043-F
(POLKA "M AKI J Ė"
. ...........
gi
žinomas kaipo Charles Padeda domėtis sportu. Ir ‘Net tokiame didmiestyje,1
(POLKA "KATRYTĖ"
Foley. Jo sėbras vadinasi ne....................... jaunimo tai - kaip Chicaga, lietuvaitė
MES UŽLAIKOM VISOKIUS COLUMB1A IŠGeorge Barnett. Abudu gy-Pe ,atsirapda vis naujų ir KaziaUskiutė tapo pripažinDIRBYSTĖS GRAMOFONUS IR REKORDUS.
kaipo gražiausia Chicagos
veno Dorchestery vienam naujų žvaigždžių, kurių garbei
amerikoniški
laikraščiai
nier
gj
na
Rekordai lietuviški pagaminti geriausiųI artintų dainimAų,'*mdkambary.
| §itie yisi faRui rodo> ka(J
zikų ir monologistų
Jie nušovė poiicmaną prirašo ilgiausias špaltas.
Pas mus _
galite gauti netik tų rekordų, kurie
I
yra čia garsinami,
Jis padarytas iš 17 skirtingų ŠAKNŲ IR SUDĖTINIŲ.
1...
L.",. -kokie
- • tik• yra •lietuvių
—
___ _____
liet visokių,
kalboje išdirbti. Turime
taipgi
Condoną jo paties revolve Kaip čia senai musų jau- mes savo jaunimu galime pa
MALONI S GERTI IR SVEIKAS.
visokiu rolių dėl player pianų. Dainos,
Dąinos, šokiai, viskas geriausių arvisokių
riu, kuri paskui bėgdami nuoliai sarmatydavosi viešai sidžiaugti. Tik turime pasi
Taipgi
mes
išdirbame
ir kitokiu, geriausios rųšies tonikų*,
tistų. Kreipkitės pas mus, o gaubite visko Reikalaudami kataliogų,
tys turime savo laboratoriją ir išdirbame savo ekstraktus, todėl
i n; et e tarpduriu. Abudu už pasisakyti esą lietuv iu tėvų rūpinti, kad musų jaunuo
piisiųskite 2c. štampą
musų tonikas yra vienas iš geriausių.
daryti kalėjiman ir laikomi vaikai, o dabar jie laiko sau liai išmoktų savo tėvų kalbą
Musų Toniką galite gaut visose lietuviškose grosernėse arba
užsakius, pristatėm tiesiog į namus.
GE0. MASILIONIS
už garbę vadintis lietuviais. ir butų darbo žmonių klesos
ienai be kaucijos
Visada reikalaukit musų Toniko, tad gausit sveiką ir gardų
Kodėl?
General Store
draugai. Tuo tikslu reikia
gėrimą.
Maldene anądien nusišovė
' iena, todėl, kad Amen- kiekvienoj kolonijoj steigti
NATIONAL BOTTLING TORAH CO.
377 BROADWAY,
SOUTH BOSTON, MASS.
B. Holt, 18 nietų amžiaus ko& lietu' iai pastaraisiais ke- lietuvių kalbos mokyklas ir j
86 Windsor Street,
Cambridge, Mas*.
Tel.: So. Boston 0759-W.
vaikezas, Kuris nesenai buvo liais metais žymiai pažengė jas siusti savo vaikus,
Tel. University 4111.
pirmyn, prisitaikydami prie
Sportininką*
apsivedęs
J

Vietinės Žinios

South End Hardware Co.

MOKINIŲ KONCERTAS
16 Spalio - October, 1927
MUNICIPAL HALL
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