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I Colorados Kasyklose
Pittstone, Pa., pereitą są
vaitę buvo dinamitu susprog-Į Eina Atkakli Kava.
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Popiežiaus Reikalavimas

Į kurie tuojaus pulsią ramius
> t-___
_
gyventojus.
Tokie
dalykai
A
rnĮUOlOC
idinta didžiausia katalikų!
bažnyčia. Tapo suardytos di- VALDŽIA LAUŽO DARBI- skelbiami tam, kad sukėlus
neprotaujančią visuomenę
džiausios durįs ir laiptai į
.
JT
NINKU STREIKĄ.
prieš
streikuojančius darbi-1 TEISMAS IŠTEISINO TĖ “BAŽNYTINĖS VALSTY
skiepą. Sprogimas buvo toks
KAUNAS ŠAUKIASI I
PRANAŠAUJA KARĄ
;
įlinkus.
smarkus, kad išbiręjo visi Angliakasiams vadovauja
VĄ, KURIS NUŽUDĖ SER
TARP ANGLIJOS IR
BĖS” NEBUS.
TAUTŲTYGĄ PA
Organizatorius
Paul
Siedklebonijos
langai
kitoj
pusėj
GANČIĄ
DUKTERĮ.
RUSIJOS.
I. W. W. organizatoriai.
GALBOS.
ller paskelbė, kad I. W. W.
Beveik visos kasyklos
Anglijoj yra žydų organi gatvės ir sudrebėjo visas
unija esanti gerai apimpinta y Anglijoj,
. - - - Chesterio
, . .,mies- Fašistai atsisako net ir svars
Lenkija daranti planų sunai zacija žinoma vardu “Brita- Pittstonas. Trįs sąvaitės at
uždarytos.
tyti “švento tėvo” išlyga*.
pinigais ir galėsianti kovoti
kinti nepriklausomą Lietuvą, nijos Izraelitai,” kurios va gal netoli tos bažnyčios buvo
Colorados
valstijoj
vėl
užiki
minos
darbininkų
pergaPneš
prišaikintujų
suoPereitos sąvaitės “Kelei
Vokietija Lietuvos pusėje. das ~
Basil Stewart statosi di susprogdinta saldainių dirb virė kova tarp darbininkų ir lės. Per dvi pirmutines sąvai- i b“vo pastatytas darbinin- vyje” rašėm, kad popiežius
tuvė. Kita dinamito bomba
Europoj neramu. Kelios deliu pranašu. Pereitą sąvai buvo padėta šiomis dienomis despotiškų kasyklų kompa- tęs pašaipa streikieriams ne- i k.as DaYief’ kuri valdžia kal užsimanė svietiškos valdžios
dienos atgal Balkanuose bu tę Anglijos markyzas Lon karčiamoj netoli Scrantono ni jų. Angliakasiai pareikala- busianti mokama: bet jeigu it1?0 nužudymu savo seygan- ir pareikalavo, kad Italijos
vo labai pakvipę paraku, done! erv pasikvietė šitą pra kelio.: Ohio valstijoj, netoli vo algos pakėlimo iki $8.50 į reikės streikuoti ilgiaus, tai iC1OS dukters. Teisme paais- valdžia grąžintų jam bent
štai kokios aplinkybės. dalį tų žemių, kurios apie 50
kuomet bulgarai nušovė Ju našą į savo namus. Izraelitų Steubenvillės, nežinia kas iš dieną. Kompanijos šitą rei- įpo dviejų sąvaičių streikie- i
Būdamas
18 metų vaikėzu, metų atgal buvo iš Vatikano
žinius
pareiškė,
kad
ateinan

kalavimą atmetė. Tuomet riai gausią pašalpos.
goslavijos generolą Kovačesprogdino
anglių
kasyklų
yicą. Tautų Lygai pasisekė čiais 1928 metais tarp Angli bokštą ir pridarė apie $30,- IĮ W. ,”r .unVa apskelbė Į, Streikas plečiasi. V’ienybė Davies pabėgo iš namų ir įsi atimtos. Jis nori teritorijos
Valdžios
Mreiką, kviesdama visusrtarp darbininkų didelė. Visi rašė Anglijos laivynan, kur dėl to, kad galėtų įkurti sau
šiaip-taip eksplioziją tenai jos ir Rusijos kilsiąs karas, 000 nuostolių,
,
ištarnavo per visą karą. nepriklausomą
bažnytinę
atitolinti, tai dabar Lietuvos kuris tversiąs iki 1936 metų. agentai. sakot kad čia esą; ai nerius įnešti darbą.
! stoja už vieną, vienas už vi- jis
Paleistas iš laivyno, jis 1920 valstybę.

padangėj pradėjo rinktis Anglija išeisianti pergalėto kalti unijos viršininkai. Ga- . Pirmą dieną darban nesto
šus.
Kartu
su
vyrais
ant
pi"
ja, o Rusija busianti sunai
jo apie 4,000 angliakasių. kietų eina ir moterįs. Šerifai metais vedė pačią, su kuria Paskelbus popiežiui savo
karo‘debesiai.
Įima
tikėtis
irareštų
uniji
turėjo 5 vaikus. Nuo vargin
Kauno valdžia kreipėsi į kinta. Šitas išvadas jisai daro tų tarpe. Bet kažin, ar tos i Kraugeriškoms
kompani- ir kiti vietos valdininkai, go gyvenimo jo pati gavo išlygas, buvo manytai kad
Tautų Lygą Ženevoje, prašy iš Biblijos.
ekspliozijos nėra tik ruošia-į j^ms į pagalbą tuojaus pasi- kaip tikri kapitalistų bernai, džiovą ir pagimdžiusi penk Mussolini, kaipo reakcijos
dama pagalbos. Savo skunde
mos provokacijos tikslais, |sku^no.
va^žia. Gin- areštavo jau kelis šimtus vy tą kūdikį pereitą pavasarį apaštalas, gali jam pritarti.
KOMUNISTŲ
BYLA
Kaunas sako, kad Lenkija
kad davus valdžiai progos damas jų reikalus, Walsen- rų ir moterų.
mirė. Už mėnesio laiko ap Bet dabar pasirodo, kad net
VENGRIJOJ.
nuolatos daranti planų su
prisikabinti prie darbininkų!burgo šerifas tuojaus puolė Pereitą subatą Walsenbur- sirgo ta pačia liga ir viena jo ir pas fašistus “šventas tė
ant streikuojančių mainerių ge streikieriai iškėlė raudoną
naikinti nepriklausomą Lie Vengrijos sostinėj Buda organizacijų?
mergaičių, 3 metų amžiaus vas” neturi simpatijos. Ofi
tuvą.
ir šešis jų areštavo.
, vėliavą ir numaršavo ties Elsie.
pešte dabar eina byla, kur 62
Kaimynai papasakojo, cialus fašistų organas “FogPolitikos žinovai yra tos komunistai yra kaltinami SŪNŪS NUŠOVĖ TĖVĄ.
Negana to, įWalsenburge Colorado Fuel & Iron kom- kad jis išsėdėdavo prie jos lio D’Ordini” viešai pareiš
nuomonės, kad tarp Lietuvos suokalbiu nuversti dabartinę
tuojaus buvo « organizuota panijos kasykla, kurią saugo- lovos kas naktis iki 2 ir 3 va kė, kad apie popiežiaus užsiNetoli
Chicagos
pereitą
są

ir Lenkijos gludi didžiausis Vengrijos valdžią. Kaltinagauja chuliganų, pasivadi- jo ginkluoti kompanijos gal- landai be pąsilsio. Pagalios manymą tverti Italijoj nepri
pavojus Europos taikai. Lie- mujų suole sėdi ir Zoltan vaitę buvo nušautas vokietys nusi “piliečių komitetu,” ir važudžiai. Moterįs pradėjo daktaras jam pasakė, kad klausomą bažnytinę valstybę
tuvos atsišaukimas į Tautų Szanto, artimas draugas Be- farmerys Schumacher. Jį nu subatos vakare užpuolė I. W. svaidyt juos akmenais, tie nėra vilties jo dukteriai pa negali būti nei kalbos.
Lygą šitą nuomonę patvirti- la Kūno, kuris anais metais dėjo jo 28 metų amžiaus sū W. unijos būklę: ofisas tapo šovė į viršų ir pradėjo pikie- sveikti. Ji sirgo labai sunkiai Tai buvo netikėtas smūgis
pa- jšfiraskytas, rakandai sulau- tus areštuoti. Buvo suimta 56 ir labai kankinosi. Taigi, vie tarpuragėn netik pačiam
na. Praeitis yra jau aiškiai buvo nusiųstas iš Maskvos nūs. Fbuimtas užmušėjas
organizacijos rekor- žmonės, tų tarpe 16 moterų,
parodžiusi, kad didžiosios suorganizuoti komunistų val- pasakojo policijai, kad jo tė-i^į
vas
buvęs
bagiai
žiaurus
ir/j
ir
ljte
^tura _suverstai/'
' visus į miestelį, še- ną naktį, kuomet visi sumi i “šventam tėvui,” bet ir visai
____
____
____
t Atvarius
valstybės palaiko Lenkijos J džią Vengrijoj. Prokuroras
go, Davies prileido maudy- juodajai jo armijai. Apgai
pusę. Juk jos, o ne kas kitas,įsako, kad kaltinamieji dabar mušdavęs netiktai visus savo kruvą, apipilta” žibalu ir su- rifas pasakė, kad moteris jis nėn vandens, įdėjo sergančią lestaudami tokį fašistų nusi
ir V ilnių lenkams pripažino. komunistai veikdavę sulyg vaikus, bet ir jų motiną, savo deginta. Vėliaus tie kapita-'paleidžiąs. Bet jos atsakė, savo dukterį ir tol ją po van statymą, Vatikano diploma
Ir jeigu visa to akyvaizdoje Maskvos nurodymų ir nuola žmoną. “Aš buvau da 12 me listų samdiniai išlipino ant ka7T jeigu nepaleidžia jųvy- deniu laikė, kol ji prigėrė.
tai dabar aiškinasi, kad jie
Lietuvos valdžia kreipiasi į tos gaudavę iš tenai pinigų tų vaikas,” pasakojo užmu visų stulpų įsakymą, kad visi rų, kurie buvo kaitų su jomis Ir teismas jį išteisino. Tei norėję nepriklausomos baž
šėjas, “kaip tėvas atėmė I. W. W. unijos nariai tuo- areštuoti, tai ir jos eisiančios
tų valstybių komitetą, pasi savo planams vykinti.
mane iš mokyklos ir pristatė jaus išsikraustytų iš Colora- kartu į kalėjimą. Ir visi buvo sėjas pasakė, kad Davies nu nytinės valstybės atgaivinivadinusį Tautų Lyga, tai tur
žudė savo dukterį iš gailes !mo tiktai dėlto, kad Ameri- .
but jau pavojus Lietuvoje POPIEŽIUS PASTATĖ PA prie darbo. Aš buvau tada dos valstijos._____________ I uždaryti.
čio. Jo tėviška širdis negalė ka tokios valstybės reikalau
trečiam greide, ir daugiau į
jaučiamas nemenkas.
Šerifas Capps tuo tarpu! Pereitoj subatoj Huerfano jusi pakelti mergaitės ken janti. Amerikos katalikai suMINKLĄ SAVO KARIU- mokyklą jau negrįžau. Aš at
paskelbė sužinojęs, kad I. apskrity buvo uždarytos jau
Bet Lietuvos pusėje žada
MENEI.
simenu, tuomet mano tėvas W. W. organizacija parsi- 29 kasyklos, o tik trįs dirbo tėjimų, ir todėl jis užbaigė dedą popiežiaus dvaro užlai
stoti Vokietija. Nedelto, ži Pereitą sąvaitę Romoje labai gėrė. Ir jis mušdavo
kymui daugiau pinigų, negu
jos kančias.
traukusi vagoną ginklų ir su keliais streiklaužiais,
noma, kad vokiečiai simpati popiežius atidengė paminklą mane
visos Europos valstybės su
ir kitus vaikus kuo pa amunicijos, ir keturis vago- Streikieriai tikisi, kad streizuotų Smetonos-Voldemaro šveicariškai gvardijai, kuri griebęs,
dėtos
krūvon, todėl su Ame
PERSEKIOJA
LENKIJOS
nežiūrėdamas į nus maisto, rengdamosi ii- kas tuoj bus laimėtas, nežiuvaldžiai, bet dėlto, kad tos 1527 metais gynė popiežių kurią kūnoirvietą
rika reikią skaitytis. Jeigu
SOCIALISTUS.
Moti gai kovai. Kapitalistų pa- rint visų persekiojimų ir tepačios Lenkijos labui alian- Klemensą VII. Prie pamink ną jis mušdavo mušė.
Šiomis dienomis Varšuvoj popiežius turėtų savo nepri
tankiai samdyti agentai pradėjo ’roro iš valdžios pusės.
tai yra ir Vokietiją apiplėšę. lo atidengimo dalyvavo kar- kaip ir mane. Sykįtaip
tapo konfiskuotas Lenkijos klausomą valstybę, sako Va
jis butų ją
Taigi stodama už Lietuvą, dinolas Gasparri ir dabartinė visai užmušęs, jeigu aš su
Socialistų Partijos organas tikano diplomatai, tai Ame
Vokietija stos kartu ir už sa popiežiaus gvardija. Popie- broliu nebūtume ją apgynę,
“Robotnik” ir tos pačios par rikos valdžia ir savo atstovą
vo reikalus.
tijos leidžiamas ūkininkams galėtų prie jo atsiųsti. Dabar
žius pasakė prakalbą vokiš- Ji stovėjo prie kai’što peUETUVOS DARBUOTOJA SAUKIASI l
laikraštis “Slowo Prawdy.” gi Amerika ir visos Skandi
• kai, į kurią jo gvardijos ko- čiaus, kaip jis kirto jai į paSOVIETAI PERKELIA įmendantas Hirschbull atsa- smakrę. Ji atvirto ant pe
Pradėjus valdžiai šitaip sau navijos valstybės savo atsto
DOVGOLEVSKI IŠ JA ikė vokiškai. Nors popiežius čiaus, o jis ją tenai prispauvaliauti, socialistų partijos vų prie Vatikano visai netu
AMERIKOS LIETUVES MOTERIS.
PONIJOS J PARYŽIŲ.
centro komitetas pareikala rinčios.
skaito save Vatikano “kali- dė ir neleido atsikelti. Aš su
žymi Lietuvos laikraštininke ir visuomenės darbuotoja
vo, kad darbo ministeris Mo- Bet tai yra labai nevykęs
Sovietų valdžia pranešė niu,” tečiaus prie savo palo- broliu turėjom kumščiomis jį
prisiuntė
sekantį
atsišaukimą
į
Amerikos
Lietuves
moteris:
raczewskis, kuris priklausė argumentas. Dėlto, kad po
savo atstovui Valerijonui cių ir šiandien laiko šveicarų atmušti, kad motiną išgelbėsocialistų partijai, išstotų iš piežius trokšta sau garbės ir
Dovgolevskiui
Japonijoj, ginkluotą gvardiją. Tai toks jus. Dabar ji galės gyventi
Artinanties dešimt metu nepriklausomo gyvenimo Lietuva
valdžios. Jis šito įsakymo ne valdžios, Italijai da nėra jo
ramybėj. Aš užmušiau jį dėl
ka.u jis yra nuskirtas Pary iš jo Kristaus įpėdinis.”
susilaukė didelės nelaimės. Brolis eina prieš brolį pilietinia
paklausė, ir Lenkijos Sociali kio reikalo leisti jam tverti
žiun. Iki šiol Paryžiuje buvo
jos.”
me kare, nes tai ne pažiūrų varžytinės kaip tvarkyti savo
stų Partija išbraukė jį iš savo valstybėje kitą valstybę. Pa
Rakovskis, bet Francuzijos NORI IŠMESTI IŠ NAMŲ t Jis suvarė seniui penkis
valstybės reikalus, o tikras karas, kad naikinti, išrauti iš
sakos apie Ameriką irgi neiš
narių skaičiaus.
270
ANGLIAKASIŲ
valdžia paprašė Maskvos,
šuvius j nugarą.
šaknies priešingo nusistatymo žmones. Tokį politini karą
laiko jokios kritikos. Gali
ŠEIMYNŲ.
|
------------------kad ji Rakovskį atsiimtų,
pergyveno po Rusijos revoliucijos metu ir Suomija, ir Estija
CHICAGOS
MAJORAS
mas daiktas, kad katalikų
nes jisai pasižymėjo nedrau Dvi kasyklų kompanijos POLICMANAS UŽMUŠĖ
ir l^itvija didesniame ar mažesniame maštabe; viena Lietu
VEJA
ANGLIJOS
KARA

kunigai surenka Amerikoj
PAČIĄ,
VAIKĄ,
UOŠVĘ
giška
propaganda prieš Ohio valstijoj, būtent Clarkva jo beveik išvengė, bet dabar jis siaučia ir pas mus. Tas
LIŲ
LAUKAN.
daug pinigų popiežiui, nes
IR PATS NUSIŽUDĖ.
Francuziją.
son Coal Mining Co. ir Atpilietinis karas visu savo sunkumu slegia kraštą, gręsia mu
Chicagos
majoras
Thomptamsuolių ir čia yra, ypač at
Dovgolevskis yra Ukrai lantic Contracting Co., krei Los Angeles mieste policsų jaunutės Respublikos gyvybei mirtinu išoriniu pavojumi,
son
pakėlė
karą
prieš
visus
eivių tarpe: tečiaus švieses
nos žydas. Kaipo revoliucio pėsi į federalį teismą su pra manas vardu Raybuck savo
o viduje sutrukdymu viso kultūrinio ir ekonominio gyveni
karalius,
o
ypač
Anglijos
ka

nioji Amerikos visuomenės
nierius, jis prie caro valdžios šymu, kad tas leistų joms iš namuose užmušė jauną savo
mo. Aukos jau yra. Pirmą kart Pajaujo byloje mažiau, po
ralių.
Jis
paskyrė
cenzorių,
dalis popiežiaus nekenčia
nega'ėįo Rusijoj ilgai gyven mesti 270 streikuojančių an pačią, nužudė 18 mėnesių
Tauragės įvykių jau šimtais priskaitoma. O kur dar jų šei
kad
tas
peržiūrėtų
miesto
kaip kokio nuodo. Kad taip
ti ir bu\o persikėlęs Francu- gliakasių šeimynų, kurios gy vaiką, nušovė uošvę ir ant
mynos. išmestos ant gatvės, pačios negalinčios pramisti ir
knygyną
ir
išmestų
visas
yra,
tai parodo faktas, kad
zijon, kui ji isirašė Prancū vena tų kompanijų namuo galo pats pasidarė sau galą.
matančios, kad jų galva ten kalėjime ar ištrėmime irgi ba
knygas,
kuriose
yra
garbina

nei
vienas
katalikas, kuris
zų socialistų panijon ir tapo se. Kompanijos sako, kad tie Kiti policmanai sako, kad jis
dauja ir kankinasi dėl savo šeimos kančių. Tai yra ir bus šia
mas
Anglijos
karalius
ar
priklauso popiežiaus religi
veiklus jos narys. Pu e- (Liu namai joms esą reikalingi tankiai jiems nusiskųsdavo
me pasaulyje skaudus žmonių užgrudimas kovoje už savo
bent
koks
kitas
karalius.
Ka

jai.
da nebuvo išrinktas į Acijos jis sugrįžo Rusijon ir streiklaužiams apgyvendinti. ant savo biaurios uošvės ir
idealus. Išaugs iš tų kančių nauji, tvirtesni, geresni žmonės.
ralių
mums
nereikia,
jis
sa

merikos
prezidentus.
stojo dirbti prie bolševikų. Teisina* s’ akstys kompanijų nesykį esąs pasakęs, kad iš
Pranyks bailumas, branginimas savo kailio. Tiesa, silpnesni
ko.
Chicaga
turi
būt
švarus
Taigi, su Francuzija jis gerai reikalą i i ą I - af krtčin.
vestas iš kantrybės jis kada
susilaužys, bet paliks atrinktieji, kurie sulos svarbų vaidme
miestas. Iš mokyklų taipgi EKSKOMUNIKUOJA
apsipažinęs ir jam tenai bus
uoū
nušausiąs. Taip ir at
nį ateityje.
bus išmestos visos knygos, o
KATALIKUS.
daug tinkamesnė vieta, negu FARMERlAMb REIKIA sitik >
laiųi. Ainciikoi lietu»e» ir lietuvaites, šaukiuos prie jūsų,
i
ypač
istorijos vadovėliai,
Japonijoj.
GERŲ KELIŲ, O NE
susiorganizuokite ir pratęskite pagelbos ranką nukankin
kur yra garbinamas Anglijos Providence, R. I.—Romos
SUGRIUVČ NAPOLEONO K
ARSENALŲ.
katalikų vyskupas čia,pa
tiem- ju.-ų broliams, seserim.-, ir jų vaikams. Atliksite žmo
karalius.
PAMESTAS LIETUVOS
NAMAS.
skelbė gavęs iš popiežiaus
Vermonto valstijos farnigniškumo pareigu ir drauge su tuo padėsite tautiečiams augin
PASAS.
įsakymą ekskomunikuoti vi
JUGOSLAVIJOJ VĖL
rių seimas atmetė pasiūlymą,
Iš Romos pranešama, kad
ti atrinktą, geresnę kartą nesidrovinčią guldyti galvas už sa
Alizas Gudas pametė Lie kad valstija paskirtų pinigų laike didelių lietų paskuti
sus tuos katalikus, kurie už
TRIUKŠMAS.
vo ir visos žmonijos idealą — teisėtą tvarką. Padėsite pilnai
tuvos užsienio pasą Nr. naujam arsenalui pastatyt, niais laikais ant vienos ElPereitą sąvaitę Jugoslavi vedė prieš jį bylą, reikalau
atstatyti laisvę Lietuvių tautai.
15354, išduotą jam vidaus Priimtoj šituo klausiniu rezo- bos salų sugriuvo namas, kur
joj vėl kilo triukšmas ues ke- dami atskaitų iš sudėtų pini
Jus esate laisvos, turite laiko ir noro jums nestinga, o dar
reikalų ministerijos. Jei kas liucijoj farmeriai sako: kitą syk buvo gyvenęs Napoliatas MakeJonijos revoliu- gų. Tai da laimė, kad dabar
bas juk ne toks sunkus — parinkite aukų. Turėkite, seselės,
jį rastų, prašoma jį pasiųsti “Mes manom, kad geri ir leonas I. Italijos valdžia bancionieiių perejo per sieną ir nėra inkvizicijos. .Jeigu ji bu
širdį, mylinčią moterišką širdį ir rasite kelius ir budus gel
Lietuvos Generaliam Konsu kieti keliai yra daug reika- dysianti griuvėsius atstatyti,
užpuolė Serbijos kareivius, tų. tai tuos katalikus popie
bėti.
F. RORTKEVHMF'' l.
latui, 15 Park Rgw Npw lingesnis daiktas, negu arse- nes keliauninkai mėgstą tą
kurie tanoio rinklu arsena žius lieptų gyvus ant laužo
Kaunas.
Y ork c ny
nudeginti.
nalai ir ginklai.” ’
* istorinę vietą aplankyti.
lą tenai
‘t.
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Įtuvoje, sako drg. Aiaras. Pa- ’kija vis labai mane ragina’ sirašė su popiežium konkor
a
r a T _/***“> a
m j viršium žiūrint, socialdemo-kad grįžčiau. Vyskupas Ka-į datą, atsižadėdamas ant vi
A |J X \/ A I ( w A Sh jkratijos judėjhn. tas Lietuvoje revičius asmeniškai mane' sados Lietuvos sostinės Vii-,
nuslūgo.
Bet
piašė. užtikrindamas, kad: niaus.
V /kJLAJLT
k
SU I(dabar
nuslūgo,reakcija
i tikrumo■
je
dabartinė
tiktai
viso#durys
durysman
manyra
yraatdaros
atdaros Kaip Juda bučiuodamas;
-----------------■
i je
dabartinė
reakcija
tiktai
viso#
'daugiau suglaudžia susipra- grįžimui ir kad neskaito ma- Kristų veidan, išdavė jį žy-Į Tūli
x mano
b . «.
__- Will Irvvin daro .išvedimą
ir net išsireiš'
'
”” |liau^iau ou<iau«£.i«
"
:s.
daune
kuomi
ners
nusižengusiu
dams, taip \ oldemaras pa- j.ja j.atĮ Amerikoje vra daug kad Amerikoj raudonumas
NUŽUDĘ MIKULSKĮ
i Po 1905 m. vėl prasideda tusiu darbininku eile
įgiau
juos
mokina.
Irkiekvieprieš
tikėjimą
ir
dorą.
Todėl,
bučiuodamas
-----------~ raudonumo. Iš vienos pusės vra nepavojingas ir kad Euloaeii
bučiuodamas
popiežiaus
ŽMOGŽUDŽIAI GIEslugimas.
įgiau juos mokina. Ir k
BOJO HIMNĄ.
Tarp 1910-11 m. vėl apsi-! nas laikinas nepasisekimas, pranešu visuomenei,
_
1, prasy-'pantaph, išdavė \ urnų *en-; raudonumu didžiuojasi “ko- lopos raudonumas daug skiLietuvos valdžios praneši reiškia gyvumas, bet karo kiekviena dagi klaida išeina dainas nerikėti jokiems
Kams.
'munistai,” u iš kitos dėl rau- riasi nuo amerikoniško, nes
mas apie nužudymą Povilo audrai užėjus, kartu užėjo galų gale darbininkų naudai, no asmeninių arba idėjinių
i ėjimų
Juda sąžinės graužia- 'donumo dreba kapitalistai. tEuropoje darbininkai neturi
’ "
‘ jau tūli,nes
‘---------- jie
" visuomet* gauna iš to priešų platimuniems gan- mas pasikorė. Ar padarys tą; Kuomet pasirodė toks su- to, ką turi amerikiečiai. Will
ir
Mikulskio paduoda šitokių žiauri reakcija,
1pradėjo
A’
.pranašauti,
-y
>_•>
„
---------- 1...
_
kad so- naujų --pamokų,
ir kada po dams apie mano _praeitį_ sąsmulkmenų:
patį ir Voldemaras'.
Isiinteresavimas raudonumu/ Irvvin’ui atrodo, kad Ameri’
cialdemokratija bus žlugus, j šitos reakcijos
ateiss naujas ryšyje su mano kunigystės
--------------Įtai Will lrwin ištirinėjo rau-įkos darbininkai daugiau tu"Š. m. rugsėjo 11 d. skraido
Bet štai, ateina 1917-lg'kilimas,
,
. . tai. jis bus daug di- metimu, pareikšdamas viePolitiškas
blof*».
“galybę” ir parašėli, negu etiropiečiai. Tas tiemasis būrys, dviejų gusaru ka
. negu iki šai. kad kaip esu metęs kuni Nesenai spaudoj pasirodė j domimo
knygą
vardu:
"Hov, Red Is'sa. Bet ponas Irwin nemato,
rininkų vadovaujama.'. gavo metai, ir socialdemokratija ?.e^nJs u’ Pkjesnis. .
gystę. taip ir nemanau atgal
taip
pakįia.
kaip
ji
niekad
S1
°
buvusieji
kilimai,
'I kad amerikiečiu visas “turžinių iš Skaudvilės policijos,
grįžti, ir kad šiuo atveju ma žinių, buk lenkai ruošiasi America.”
pulti
Lietuvą.
Dabar
jau
pra

kad svarbiausias Tauragės pirma d a nebuvo pakilus, i
Čia paduosiu, kiek Will;‘a5į radiolai, automobiliai,
nęs nenugalės jokie pragaro
net ir drabužiai paimti ant
deda
aiškėti,
kad
tas
karin

riaušių vadas Mikulskio esąs Paskui vėl užeina reakcija, |
I Irvvin surado Amerikoje rau- !Įf
vartai. Gi kunigams patariu
PASTABOS
lyg
ir
atsikvėpimo
momen-j
išmokesčio.
Kitaip sakant, p.
pasislėpęs Monkiškių kaime pas
'geriau sutvarkyti savo gyve gas triukšmas, kuris buvo {donųjų:
tas.
kad
1925
ir
1926
metais!
nemato, kad amerikie
pil. Ruzgą. Kelyje į Kaltinėnus
nimą, kuris dažnai neigiamai kilęs Varšuvoj ir Kaune, bu | Komunistų su simpatiza- lrwin
L pasinėrę
Perkunininkai.
čiai
iki ausų skolinivo
niekas
daugiau,
kaip
tik
būrys užtiko 312-iu būrio šau da aukščiau iškilus ir užėmus
atsiliepia Į viešą žmonijos
toriais esą 75,000.
sau
ryškią
vietą
vykdomoj
:
•
ffio
Įstaigose
— bankuose,
Ar žinot, kad kunigaikštis gerovę ir tvarką, kurios įgy politiškas blofas Lietuvos
lius, apie dešimto žmonių, su sa
Anarchistų 3,000.
šalies
valdžioje.
:
j Bet reikia pripažint, kad
į Gediminas-Biržan>kis-KIau- vendinimas pareina ne nuo žmonėms akis apdumti. Iš
vo būrio vadu priešaky, kurie i
Aidoblistu (I. W. v'-,:Irtvin teisingai pasako, kas
vyko Monkiškių kaiman tuo pa
Todel drg. Ajaras ir sako, sutis, kuris šįmet šventė 65 sutartino melo, bet nuo žmo tikrujų gi Lietuvos smurti 16.000.
Isuiaiko nuo raudonumo. Ir
čiu tikslu. Gusaru karininkas kad tikrumoje darbininkų m. gimimo ir 50 metų tauti- nių geros valios, -paremtos ninkai rengiasi su lenkais ne į
Sim^at!Zat°'ikuomet
inuviuct žmogus
z-mugu.' nusiperka
HUMpri r»«.i
prie T\karo,
o prie
susitaiky-' —
paėmė visus šaulius savo vado- judėjimas neina menkvn, bet nio darbo sukaktuves, dar vis
.tb gamtos i*.įstatymais
Dievo
V AAA«*AAJ ir AZIV
» Į
*
*
1
I
nais 400,000.
1 (ant skolų j stubą, automobivybėn ir vyko Į Monkiškių kai aukštyn. Kiekvieną nuslugi- tebėra "pagonas.” Jis ir jo bei artimo meilės palaima, i mo-.Pagrasę konkordatą su
Viso 494,000.
įli, radiolą ii- drabužius, tai jis
mą. Kadangi tiksliai nei vienas mą seka vis aukštesnis ir šeimyna laikosi senovės lieSu aukšta pagarba
! IfP^zium iaktmai jie jau
Tos
skaitlinės
gali
būt
tei

i tiek pasidaro baltas, kad
u
;atsižadėjo Vilniaus, lai uz
iš dalyvių nežinojo piliečio Ruz aukštesms pakilimas. Jis ra- tuvių tikybos ir vadinasi per
H. D. Žilevičius. Iką Heka pyktis su lenkais?
singos. Kas dalyvauja poli jpriešsavo išnaudotoją bijo
ikunininkais. Namie jie kurego gyvenamos vietos, tai pri so;
Politikas. tikoje, tas dėl šių skaitlinių'prasitart neprielankų žodelį
- . -i - - □ u- l na aukura ir senoviškai lietu- ! Kunigų luomas šiandien ■
važiavus kaimą jungtinis būrys
-žiūrint
ndunne,
dnrb.mnkų
meWžiasi
yra
taip
ištvirkęs
ir
nutolęs'-.
neprotestuos.
ir tampa amžinu
vergu: atsibuvo padalintas Į dvi grupes,
. -i
i,
• • iJeigui S. V.• iš• i *
• >
sąjūdžio esmes mes tematysim
tikro butų tiek raudonųjų ir sako nuo v isokio raudonumo,
kad apsuptų kaimą iš abiejų
tik .nuolatinį pirmyn ėjimą. Dar vienas kunigas metė doram ir teisingam žmogui • LENKIJA GAVO $62.000,- kad kiekvienas “raudonasis” neįsigyja darbininkiškos lipusių. Grupės bėgte staiga ap
Tik kartais veikiama daugiau į
nejauku darosi esant kunigo į
999 AMERIKOJ.
butų raudonas marksistiniu teratmo*, bėga is unijų n
kunigystę.
supo kaimą ir lauke bebėgant
aplinkumą. į kitas visuomenės
šiomis dienomis dar vie- stone.
Amerikos bankieriai pa raudonumu, tai butų galima viską prakeikia, ką tik raubuvo suriktas pil. Ruzgas, kuris
klases, kartais gi užsidaroma nas Lietuvos kunigas atsisa
galios sutiko paskolinti Len pasidžiaugti. Bet taip nėra. Jonukas pasiūlų, visada svanurodė savo namus. Visi Ruzgo
savo klasėj ir čia lavmamasi, kė nuo kunigystės. Atvirame
“Juodoji Knyga.”
kijai $62,000,000, ir pinigai
Na, kaip yra, taip. Bet/joja apie išmokoėius ir kaip
trobesiai iš karto buvo apsupti
dresiruojamasi. disciplinuoja laiške, kuris tilpo "Lietuvos
Lietuvos
smurtininkai, sukelti. Žinoma, ne savo pi- jeigu Will Irwin paduotoji likti turtingu, u taip besvair įėjus Į klojimą buvo sušukta:
mas! — taip sakant ruošiamasi.
Žiniose,” tasai eks-kumgas rengdamiesi prie "tautos at-migus bankieriai skolina, bet skaitlinė eitų bendru frontu jodami ir galą gauna.
"Mikulskį, lipk žemėn." bet jo
"Pakilimas, veikimas į aplin sako:
Todėl ir nėra pavojaus iš
siklausimo,” išleido “Juoda-į surenka juos parduodami prieš kapitalistų klesą, prieš rkio atsakymo balso nebuvo gir
kumą.
būna
tuo
didesnis,
kuo
išnaudojimo
sistemos
palairaudonumo,
“Išvengimui
klaidingų ją Knygą,” kurion yra su- Amerikos visuomenei Lenkipalai-raudonumo, nes veik \isi
dėti. Tuo tarpu vienas gusaru
staigiai šoko lipti ant sukrautų ilgiau ir labiau susibūrus ruoš gandų ir spėliojimų, šiuo pa- traukti vardai ir pavardės vi- jos bonus. Bonai buvo įšpar- kytojus, tai buržuazijai prisi- darbininkai vejasi kapita 1 iš
i vieną dieną. Bonai eitų retkarčiais sunkiai atsi-tus.
V. J Z.
klojime javų, bet buvo savo va tasi. Ir pakilimas tuo ilgiau tve reiškiu. kad esu metęs kum- sų tų Lietuvos piliečių, ku- ‘ duoti
ria
ir
turi
daugiau
įtakos
į
ap

dust.
Gi
dabar
kapitalistai
--------—
-----_
-----------gystę savo laisvu noru, be nems yra atimta balsavimo yra gerai apsaugoti, nes jų
do nutrauktas atgal su Įspėji
linkumą.
į
visuomenės
diferen

.
jokios prievartos ir prasikal- teisės. Apart kriminalistų, amortizacijai ir palūkanoms su buržuazija tik pasijuokia M
mu, kad butų atsargesnis, nes
ciaciją,
kuo
glaudžiau
ir
saniš
to
raudonumo.
Pats
Will
nUZUdytSSRl
timo,
bet
vien
nesutikdamas
“
Juodojon
Knygon
”
yra
įLenkija
paveda
visus
savo
gali jį nukauti. Tuo pačiu mo
mentu nuo sukrautų javų pasi tarmingiau veikiama, turint ap su Katalikų Bažnyčios dva- traukti ir politiški prasikaltė- muitus. Amerikos bankierių Irwin pasako, jog Amerikos
girdo suvis, kurio kulipka krito ribotus ir aiškius tikslus. į v isas siškijos taktika ir veiksmais liai. O Politiškais prasikaltė- pastatytas komisionierius sė raudonieji kas metas eina Povilas Mikulskis
Lietuvoje. prieštaraujančiais liais yra skaitomi visi tie, dės Lenkijos valstybės ban mažyn. Girdi, nuo raudonu
tarp ten buvusių dviejų daly puses savo jėgas nebiaškant.
(Trumpa biografija.)
"Kiekvienas
toks
pakilimas,
keliui, nurodytam kurie yra nusistatę prieš ke ir priiminės muitinių rink mo sulaiko: radiolai (ra
gyvenimo
vių. Po šūvio buvo duota ko
liavas. Išparduoti dabar A- dio), automobiliai, Įvesdini
manda atidengti ugnį. Į vietą nors kartais rodytųsi neturėjęs Šventame Rašte. 1923 m. ge- smurtininkų valdžią.
• merikoje Lenkijos bonai ne mai pinigų Į dirbtuvių kom Povilas Mikulskis, kuri fa
iš kur buvo šauta, paleista trys didesnės reikšmės darbininkų gūžės mėn. parašiau i Vatiša 7 nuoš. palūkanų ir parsi panijas, judomi paveikslai ir šistai po Tauragės sukilime
Voldemaras atsižadėjo
salvės, po ko, vienas gusaru ka klasės gerovei, vis tik neša gau- kaną laišką, kad galutinai
Vilniaus.
duoda po 392 už šimtą. Bo- kitokie smagumai, ir, paga nužudė, gimė 1897 metais,
rininkas su gusaru ir revolve sius vaisius, materialinius ir metu kunigavęs, bet iki šiai
Sugrįžus Voldemarui iš nai atmokami Amerikos auk- lios, pačių darbininkų abejo Tauragės apskrity, Kaltinė
riais rankose užlipo ant sukrau dvasinius. Ar 1904-05 m. nesu- dienai jokio atsakymo negajimas raudonumo gerumu. nų valsčiuje, Pakarčiamio
tų klojime javų ir pranešė: teikė darbininkų klasei mate- vau ir iki šiai dienai dvasiš- Romos paaiškėjo, kad jis pa- so doleriais,
kaime, smulkaus ūkininko
"užmuštas.“ žemai stovėjusieji rialines naudos’.’ Laimėti strei- .
šeimoje.
kai. padidinto® algos rodo, kad
šauliai užgiedojo himną.“
Baigęs pradinę Kaltinėnų
suteikė. Dar didesnė nauda bu
mokyklą,
toliaus mokytis il
Tai primena caro viešpa vo morališka. Kiek išleista kny
gai negalėjo, nes nebuvo iš
tavimo laikus. Tuomet juo gučių, laikraščių, lapelių, kiek
ko. T verianti es Lietuvos val
dašimčiai skersdami žydus ir jais atbudinta darbininkų klasi
stybei,
jis tarnavo pirmuti
inteligentus taip pat giedo nė sąmonė. Nuo šių metų jau
nėj Lietuvos kariumenej. (ii
davo himną, “Bože, caria matom Lietuvos darbininkų
1918 metų rudeni ii 1919
chrani.” Giedodami himnus, klasėj daugiau savim pasitikė
metų
pradžioje akty\ įai da
caro juodašimčiai norėdavo jimo. jau darbininkas drąsesnis
lyvavo valsčių komitetų tvė
parodyt, kad jie atlieka pat savo klasės narys. Jau jis žino,
rime ir pats buvo Kaitinėtu
riotišką darbą, gina savo kad dirbant galima šį tą pada
'komiteto pirmininku,
valdžią.
ryti. O 1917-19 m. sąjūdis ar
j Tarnaudamas kariumenej
Taipreilda suprasti ir Lie neatnešė naudos? Atnešė. Ne
lankė ir baigė buhalterijos
tuvos srirtMininkų giedama- kas kitas, kaip.šis sąjydis iššau
kursus,
o paskui pradėjo lan
jiįhinmą. Nukovę Mikulskį, kė žemės reformą, ne kas kitas,
įkyri vakarais profesinės
• jiė himnu pažymėjo savo pa kaip šis sąjųdis suteikė darbi
S-gos suaugusių gimnaziją
triotizmą. Jie jautėsi atlikę ninkams ir tarnautojams keletą
Kaune.
gerą darbą. Jų supratimu, naujų reformų darbo srity jų
•AL*
Socialdemokratų Partijon
Mikulskis buvo : Lietuvos klasės naudai. 1925-26 m. sąjų-.
Įstojo
11)22 metais ir buvo
dis
gal
mažiau
apskritai
darbiĮ
priešas.
uolus
jos
narys ir organiza
į Bet kitaip apie Mikulskį ninku klasei materialinės nau- i
torius. Nuo 1925 metų ik
jnano Kauno miesto valdy dos suteikė, bet už tai moralinė,
paskutinei savo gyvenimo
nauda
didelė.
Tai
pirmas
Lietu;
ba, kurios • jis buvo nariu.
dienai
buvo partijos Centro
Kada atėjo žinių, jog jis nu- voj aiškesnis su pastovesniu paKomiteto narys.
zudytas, Kauno miesto buri, grindų susiorganizavimas. Tai į
1926 metai# velionis buvo
pirmą
syk
Lietuvos
darbininki.
piistras J. Vileišis pasiūlė^
Lietuvos
žmonių išrinktas į
kad valdyba pagerbtų jo at ja įėjo į pasaulinio proletariato:
Į III Seimą. Būdamas Šeirį
mintį atsistojimu. Ir visa eiles. Ir šio laikotarpio susior
draugas Mikulskis uoliai gy
ganizavimas
bet
puolimui
užė

miešto „valdyba atsistojo ir
nė liaudies reikalus, ir tnv
ąalvas nulenkusi išreiškė ve jus ne visai sugniužo, šis sąjų
pačiu laiku lankė suaugusių
dis parodė, kaip svarbu yra or
lioniui pagarbą.
jų gimnaziją, kurią jis baigi
,* 4
ganizacijos, organizuotas ir vie
šių metų birželio mėnesyje.
sąjųdis. šis sąjūdis paro
Darbininkų judėjimo ningas
Labai daug nužud
j.
dė. kaip svarbu yra darbinin
KILIMAS IR PUOLIMAS. kams ir tarnautojams veikti iš
t pasidarbavo 1926 metu ru
deni kuriant ir stiprinau
' Visuomenės gyvenimo są vien, įtraukiant kartu ir smul
gelžkeliečių profesinę sąjunjūdžiai labai tankiai turi pa kiuosius. nenaudojančius sveti
našumo banguojančio, van- mo darbo vaisius, ūkininkus, šis
gąPastaruoju laiku gyveno
Įdens paviršiui: jis tai pakįla, sąjųdis parodė, kad tik demo
ūkyje pas tėvus ir rūpinosi
o demokratitai vėl nuslūgsta.
kratijai esant
atstatymu demokratinės Lie
jos
brunduolą
sudaro
darbinin

* Labai vaizdžiai šitą kilimą
tuvos.
Sukilus Tauragės žmo
kų
klasė
—
galimas
kultūrinis
ir slugimą apibudina drg. J.
nėms prieš fašistų despotiz
A.Jaras “Socialdemokrate.” kilimas, kad tik darbininkų ir
mą
9 d. rugpiučio, jisai prisi
tarnautojų
aktingas
veikimas
įKaipo pavyzdį, jisai ima Lie
dėjo
prie to sukilimo ir buvo
priduoda
gyvenimui
gyvumo,
tuvos socialdemokratijos ju
vienas iš jo vadų. Sukilimą
dėjimą, kuriame kristalizuo įdomumo. Kartu šis sąjųdis pa
likvidavus, buvo nužudytas
rodė,
kaip
svarbu
turėti
aiškius
jasi visos Lietuvos darbininKaltinėnų valsčiuje rugsėjo
ir
apribotus
tikslus.
Pagaliau
Jcų klasės siekimai ir mintįs.
11 d.
V. Krivaitis.
šis sąjųdis pirmą syk Lietuvos
Ir jis atranda štai ką:
darbininkų
atstovus
buvo
pa

Nuo 1894 iki 1896 m. eina
ŽUVO 167 ŽVEJAI.
Lietuvos socialdemokratijos siuntęs į vykdomą valdžią. Gali
ma manyti, kad šis pakilimas
Iš Blagovieščensko pra
augimas.
butų ilgiau tvėręs, jei butų bu
nešama,
kad šio mėnesio
Po šito pakilimo, žiūrint vę aiškesni, ribotesni siekimai.
pradžioje tenai žuvo 167
paviršium, tarp 1898 ir 1900 O to nebuvo dėl Lietuvos darbi
žmonės,
kuomet audra su
Įmetų-eina nusfugimas.
ninkų klasės silpnumo.'’
daužė
tris
žvejų laivus ir už
• 4t
• * *
Tarp 1904—1905 m. socialliejo žvejų prieplauką prn
Bereikia
nusiminti
ir
demoRratijos.judėjimas vėl Todėl
« t «
.• •
ii • ♦
T •
Amūro upės žiočių, Sibire.
dėl dabartinės reakcijos LieSmarkiai pakįla.
v

Kiek Raudonumo Amerikoj?
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Tokie cigaretai kurie ;
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Jus galit rūkyti Camels visą diena ir
gausite vien tik atšviežinima ir sma
gumą iš kiekvieno cigarete. Tai yra
nauda iš parinkto tabako ir tinkamo
io sumaišymo
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Spalio 26 d., 1927.

Kas skaito ir rašo,

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

Tas duonos neprašo.

Kas nieko neveikia,
To niekas nepeikia.

ir taikosi prie aplinkybių.! PHILADELPHIA, PA.
Patarė skaityt visokius laik-į Motorcyklium iš Tacomos į
raščius, jei nenori būt fanati-j
—
Philadelphiją.
ku ir tuo pat pažiūrėt i “Ai-1 Tarpe kitų prietikių musų
dą.”
šiomis dienomis apsi
Tai teisingas atsakymas. mieste,
lankė
Charles
jau
Bet laisviniai komunistai nas, čia gimęs Savickas,
lietuvis vaiki
nenori (ir už dyką gavę) pa nas, motorcyklistas,
iš
žiūrėt i kitus laikraščius ir Tacomos, Washingtononet
vals
rašo “Laisvėje,” kad jiem? tijos. Jaunuolis Savickas yra
nesiųstų laikraščių.
tikras brolis Anelės Basana
Klausimams užsibaigus, iš vičienės, gyvenančios čia po
publikos (P. Mačionis) davė num. 1255 S. 28-th St., pra
įnešimą, kad surengtų kitas kilnios lietuvių šeimynos.
prakalbas. Gi K. Rugienis, Iš pasikalbėjimo su p. Sa
kuris “žino” parlamentari vicku davėsi patirti, kad ji
nes taisykles ir kitus durniais sai turėjo labai ilgą ir žingei
vadina, davė “pataisymą,” džią kelionę. Apleidęs Tacckad būt rengiami debatai. mą, jisai aplankė daug dide
Tur būt, tie “sumanytojai” lių miestų, neminint jau šim
“pamiršo,” kad randasi pub- tų mažesnių. Pakely buvo su
liškose prakalbose, kuriose stojęs Portlande ir Pendletoniekas negali duot jokių įne ne, Oregono valstijoj; Du
šimų ir pataisymų, išskyrus Bois, Idaho; Salt Lake City,
pageidavimą. Kuomet pasi Utah; Cheyene, Wyo.; Omarodė, kad prakalbų pirminin ha, Neb.; Chicago, III.; Detkas rengiasi prie balsavimo, roit, Mich.; Cleveland, Ohio
pastebėjau,
kad susirinkusio ir per Pittsburghą i PhiiadelPHILADELPHIA, PA.
28,000 dolerių, bet jie never nui, už tai, kad minėtieji ne
girta Rusijos bolševikų dik ji publika negali duot įneši phiją, padalydamas viso
Komunistų sąmokslas “ap- ti daugiau kaip $15,000.”
mų ir balsuot, nes nėra drau
šmutyt” Republikonų
Dabar visos draugijos ir tatūros ir t. p. Kaipgi būt gystės susirinkimas arba par- 4,500 angliškų mylių.
Kliubą neišdegė.
kliubai pamatė, prie ko kairysis, jeigu nesurastų tijinės kuopos; galima tik Kelionėje, davažiavus Yeipriešų.
North Side ant 9-tos gat skverbiasi bolševikai. Kad Kuomet pasibaigė prakal pageidaut, kad ADAD. 1-ma lovvstone Parką, sutiko galy
vės gyvuoja Republikonų kiek, tai Kliubas butų pali ba, buvo renkamos aukos kuopa surengtų tam pačiam bes sniego tarpe 10—12 pė
Kliubas nuosavam (apie $7.- kęs be namo, ir nebūtų turė Lietuvos darbininkams, nes kalbėtojui prakalbas, o ne dų gylio, kas privertė jį pa
000 vertės) name, ir apie jęs iš ko apmokėt pašalpos kalbėtojas gale kalbos nuro duot įnešimus ir pataisymus. mesti paimtą tiesesnį kelią ir
Vienok pirm. Daugėla lei imti kitą, šimtus mylių ilges
$15,000 turi pasidėjęs ban-į arba posmertinės.
dė
kokiose
aplinkybėse
ran

kuose. Šis Kliubas turi apie1 Tą patį Kliubą skriaudė1 dasi Lietuvos darbininkai ir do balsavimui įnešimą, at nį. Tenai, sako, butą pusėti
no šalčio, nes kailinius ir pir
mesdamas pataisymą.
500 narių ir visa valdyba su- j buvęs dženitoris M., kuris prašė remt kiek galima.
Spalio 9 d. Lietuvių Sve sideda
štines
prisiėjo dėvėti. Val
žinomas visiems kaipo Troc
Kuomet žmonės ne vietoj
iš komunistų.
Worcesterio karštuoliai tainėje Įvyko Lyros Choro
Kada
pirmininkas
papra

stijose
Utah, Wyoming ir
duoda įnešimus draugijų su
Keli metai atgal bolševi kis.
komunistai beveik jau visiš koncertas. Publikos koncerto
šė
aukų,
tai
darbiečiai
kišo
Nevada
pravažiavo
labai di
kai išnyko. Abudu Motie- klausyt buvo apie 200; ant kai nuvertė senąją republi Tie patys šmugelninkai obstrukcinį klausimą: “Ko sirinkimuose, tai nėra per delių tyrų, tarytum Sacharos,
konų valdybą, paskelbė ko ruošia sau dirvą South pusėj kiais keliais siunčia aukas daug stebėtina. Bet publiš- Afrikos, tyrus. Nei gyvybės,
Jaučiai apsivedė su davatko šokių taipgi nedaug atėjo.
mis ir išsižadėjo komuniz Programas buvo papras munistišką diktatūrą ir per “šmutyt” Lietuvių Laisvės kairieji?” Mat, kairieji ne kose prakalbose duot įneši nei medžių, nei jokių augalų
mo, Kudarauskas apsirgo tas, nieko svarbaus nebuvo. dirbo konstituciją pagal ko • Kliubą ir Richmondo dalyj siunčia per “Laisvės” klap mai, kad ADAD. kuopa niekur nematyti, tiktai neapdolerių liga ir todėl negali Programe dalyvavo pats munistinį kurpalį. Prašalino Lietuvių Ukėsų Kliubą. -Tuo čiukų komitetą, tai darbie- rengtų prakalbas arba deba regiami pieskynai. Pakelėje
komunizmo labui veikti, Ku- Choras, S. T. Rimkus ir Pet- iš Kliubo pirmuosius įkūrė tikslu jie šaukia per laiškus čiams nėra biznio, todėl jie tus, tai biskį juokas ima. O daug sutikęs ir išvydęs taip
antriems atėmė laisvės Kliubus neva kovai su Lietu ir davė klausimą, kad žmo dar didesnis juokas iš K. R. vadinamų “coast-toncoast”
darauskienę užputę “blogas rušonienė
(detroitiškiai ), jus,
vėjas,” Jukšius aptingo ir Baukiutė ir Ponzer (vieti žodi susirinkimuose juos su vos fašistais, bet tikrenybėje nės susilaikytų nuo aukavi- Jis kitus mokina ir durniais “haikerių,” dviračiais va
jau mažai bekriuksi, Skliu niai ). Rimkus buvo geriau spenduodami. Vienu žodžiu jiems rupi “apšmutvt” Kliu- mo. O kad dėl to davė klau vadina, o tuo tarpu pats pa žiuojančių ir kitų sportų ke
tas liežuvio paralyžių gavo, o sias. Jis gerai dainuoja. An sakant, apsitvėrė nuo tokių bų turtą. Komunistai patįs simą, tai ve Įrodymas: juk prastų taisyklių nežino.
liauninkų, mieruojančių pla
Petkuno “švogeris” Žalimas tra— Baukiutė. Ją visi gerai žmonių, kurie yra nepalan yra fašizmo dvynukai ir, darbiečiai su kairiaisiais
čią
Ameriką,kraštas nuo krastudijuoja, iš katro Adomo žino. Vienok progreso dai kus sovietų Rusijai, uždėjo kaipo tokie, vieni kitiems ne garsinasi, kad iš Clevelando1 Spalio 16 d. Jeitės Svetai II! što. Važiuojant per Nevados
“šonkaulio” tapo sutverta navime ji nebedaro. Mat... aštrią cenzūrą ant “Kelei kirs i akį. K. J. Geležėlė. surinktas aukas siuntė skir nėje Įvyko balius Lietuvių valstiją, nusistebėti reikėjo,
Darbininkų Pašelpinės Drau
Jieva ir už ką Adomas iš Ro daėjo iki aukštumos, todėl ir vio,” “Naujienų,” “Vieny
tingais keliais, nekliudydami gystės. Kadangi buvo tik ba sako jaunas keliauninkas,
CLEVELAND, OHIO.
jaus tapo išvytas. Architek stovi ant vietos. Petrušonie- bės” ir kitų laikraščių, kurie
“Laisvės” komitetų ir abeji lius, tai nėra kas sakyt. Pub kiek ten sutikęs zuikių! Tuk- '
tas Matjošaitis išskaitliavo, nė turi neprastą balsą, bet negarbina Maskvos.
Apie
kairiųjų
prakalbas.
sako,
kad aukos pasiekė Lie likos buvo apie 150 ir visi I stantinės armijos tų nekaltų
I
kad už “kvortelio” metų ne jausmo nėra vis ii. Daina be
Kliubas patapo kaipo ko Spalio 16 d. Grdina Sve tuvos darbininkus. Žinant tą' linksmai
šoko. Jeigu ne būt ir ramių žvėručių nutupę ke
beliks VVorcestery nei vieno jausmo, tai kaip knyga tuš munistinis laukas doleriams
jų
sakymą-tvirtinimą
ir
gir

tainėje Įvyko Amerikos Dar
buvę mirtiečių merginų, tai lius, taip kad reikėjo triubyti
komunisto.
medžiot.
Nei
viėnas
susirin

dint
darbiečių
statomą
klau

čiais lapais. Jei Petrušonienė
bininkų Apšvietos Draugijos
balius būt išrodęs kaip žmo- ir tarškinti, kad juos nubai
kimas
nepraleidžiamas
be
simą
prasidedant
aukų
rinki

nors tiek jaustų dainos pras
1-mos kuopos prakalbos.
ant vienos kojos. Už tai, džius, kad neužvažiavus ant
Worcesterio lietuvių pro- mę, kiek Baukiutė, tai būt aukų bolševikiškiems reika Kalbėjo Jonas Mickevičius, mui, tai puola mintis, kad tie’ gus
bravo, mirtietės!
V. J. Z. jų. Pastebėtinas reginys, sa
gresyvis judėjimas, kuris se geresnė dainorka už Baukiu- lams, kurie nieko bendra ne sugrįžęs iš kokio tai
_____
___
žmonės
(darbiečiai)
išsigiko, kuomet jie susijudina
užsienio.
niau spietėsi aplink Lietuvių tę. F. Ponzer mažai dainavo. turi su lietuvių darbininkų Jo tema buvo: “KądavrLie-lmė
proto. Ištikro, siunčia
įbėgti!
Svetainę ir buvo gana stip Jo dainos nekaip išėjo. Gal reikalais. Kur tos jų aukos tuvai pastarosios dvi Rusijos j aykas ir sako, kad aukos pa- WATERBURY, CONN. ' Toliaus pasakojo, kad Tarus. dabar jau beveik visiš kame kliūtis buvo? Betgi P. sutirpsta, tai jie ir patįs neži revoliucijos ir apie darbinin-įsl®kia savo.vietą ir tuo pat Katalikės moterįs bilinėjasi coma gyventojų turi apie
už vyrus.
kai susmuko. Vargiai ir Lie balsas šįmet daug švelnesnis. no. Bet kur yra gyvas reika kų judėjimą pasaulyje.
-________
į sykiu klausia, kokiais keliais
”
Mikalina
Bulikauskienė 150,000. Lietuvių randasi,
tuvių Svetainė išsilaikys. Dėl Well, jeigu darbo žmogus las paremt Lietuvos socialde KaJWtoJCatrod7 tikras si™čia auukas kairie,ji- . ,. ;
nedaugiausiai. Pramonę
patraukė teisman Marę Ru- bet
progresyvių spėkų susmuki atlieka ir silpnai, tai yra at mokratus, kurie gina Lietu
susideda
iš milžiniškų mei
Po
to
buvo
duodami
kiti
džionienę už paviliojimą vv-:
vos darbininkų reikalus, tai darbo žmogus, nėra dirbęs klausimai:
mo yra kalti vietos komunis leistina.
džio
dirbtuvių,
Istorija šio nuotikio yra ’.
. . , .- lentų
. » r piovyk. ..
tai, ypač tokie šeškai, kaip Choras dainavo iš opere komunistai tam priešinasi. balto darbo, todėl ir kalbėjo 1. Ar darbininkams nerei- ro.
tokia. Pora metų atgal Bili- !>«: z™jyba >r ptrklybat uztdarbininkiškai.
Pradžioj
sau
ai
ridiuiujMit
•
.
Jonas Motiejaitis, kurie pa tė? “Laima” tris dainas, ku Dabar patįs komunistai pri vo kalbos paėmė keletą f ilo- kahnga inteligentija ir, ar kauskai nasirandavoio kam-1 ma antrJ* Vietą’ OraS per P3*
TOKS J tu7ąi{“ £ris metUS buvt £
smardino atmosferą ir tuo riose buvo ir solistai: Rim pažįsta, kad Griniaus-šleže- zofo Aristotelio sakiniu, ku- Leninas ir kiti buvo ne inteįntebudu atstūmė veiklesnius kus ir Galiūnas. Kai be pri vičiaus valdžia daug gero rie pritinka marksizmo mok-j į?e£tai? Į sį Įdavimą at^- laiką y>CIK
..
gyveno,saiW
gana gražiai i ba,I?n?Tas: vasaros karspadarė
darbininkams.
žmones nuo visuomeninio taikytų
slui. iPrisiminė apie Amenka4 <lari»ninkams reiks- Bet A. „al/ Bulikauskas! flal 80Ja‘Psn"i i zlemos
drapanų, be tam tik
slui.
darbo.
Žilis.
kos
LSS.,
kuomet
ji
buvo
čie1
“
V*.
•Ue8M l“5' artimai susidraugavo su Ru- ku — o4>; smego visai neburos scenerijos, tai nekokį Įs Po $500 “komišino” ko
kos LSS., kuomet ji buvo čielybėje
ir
kaip
sėkmingai
veiEĮį
‘
,e
>J™™
su ja mvIė.|vę. Jaunas Savickas yra tar
munistams.
pūdi darė.
lybėje ir kaip sėkmingai vei-,
....
. >.'«
-. rtir... džioniene ir
CAMBRIDGE, MASS.
ki.
visuomenini
darbai
davė
bę
darbininko
darbą,
lr
davė
t
R„
lil(
,„
sl
,;.
n
Suv. \alstijq
b?
ir
Beje, A. Gailiunas savo Apie metai laiko atgal i kė visuomeninį darbą:
tis. Bulikauskienės ,<
tai _pašte- navęs
. . * 4 metus
dabar
yra liuosas.
Iš LSS. 71 kp. veikimo.
baso balsą išmainė ant bari Kliubas nutarė pirkt svetai- nurodymą, kad viršproduk-l1’ ^. ^.^’. Kaf po Rusijos re- bėjus pradėjo Rudžionienę
turi 22 metu. Kelio
Nedėlioję, spalio 15 d., tono arba dar plonesnio. Ka nėlę, o savo seną namą par cija inteligentijos, kuri nesu- v°hucijai daugybė įntehgen- pagaliu mušti, Bulikauskui
.............
neje
išbuvo
9 dienas, v auž
tai.
tapo sušaudyta, uz ta:- pagailo meilužes ir jis išsive
^apo
LSS. 71 kuopos susirinkime dangi jis dainavo maišyda- duot. Išrinko svetainėlės pir tilpdama LSS. ir negalėdašluodamas
darydavo
• Bridgeport Bet Buli_^iuvuaHias uaryuavu nuo
uuv 75
-priimti vasaros išvažiavimų masis su choru, tai negeriau kimo komisiją, kurion pate ma turėt pakankamai darbų, kad_9e mte įgentai pirma raportai, iš kurių pasirodė, prasilavinęs kaip kad praei ko komunistai. Metai baigia pristeigė visokiu
visokių sau bizniš- norėjo gyvent is mtehgentis- kkauskienė sn
su pagelba šninJ*
šnipų, 1. 120 myJiy 1 valandą,
kūmo
ir
revoliucijaj
laimėku laikraščių, ir
dėlto visa ikumo Ir
kad kuopai liko keliolika do tais metais.
i
si, o svetainėlės neperka. kų
juos surado ir suareštavo. j‘ (Kažin, ar neperdeta?—
Z. J.
lerių pelno. LSS. 71 kp. taria Lyros Choras dainavo, ga Kam čia ją pirkt, kad “ko LŠS. sutrupėjus
_ . _Į šmotelius; Į
■ ..
/ . i {Teisėjas isakė Bulikauskui Red.)
širdingą ačiū visiems kuomi lima sakyt, sutartinai. Bet mišino” neduoda. Kliubas, pasakė, kad daugybė buvu-'^^0
~ k u" eit prie savo pačios ir dauDETROIT, MICH.
nors pasidarbavusiems prie vyrų balsai labai mažai gir numatęs kur nors “pakastą šių LSS. inteligentų tik toliPa’s’. taipgi, Leninas buvęsj^au su svetimomis moterįišvažiavimų surengimo, taip dėjosi. O gal ir dėl to, kad šunį,” darenka daugiau žmo stojo už darbo žmonių reika-; inteligentas, bet sykiu ir dar-, mjg negriešyt. Bet Mykolas Ruošiamas Vanagaičio-Babravičiaua-Juozavito
gi ir dalyvavusiems sve vyrai užpakaly moterų stovė nių i komisiją, susidaro apie lus, kol dasigavo mokslo, o!^jn^nk^^r buvo dirbęs pa- ne--|{enįg ir vis su Rudžioprastą
darbą.
jo. Bet man rodos, jog tarpe 17 ypatų. Bet komunistai kai įsigijo profesijas, taiat-; " "
čiams.
niene mylėjosi.
koncertas.
♦
♦
♦
moterų buvo plyšių, per ku veikia atsargiai, nesileidžia suko nugarą darbo žmonių “Laisvės” agentas Valaika Bulikauskienė matydama,
Darbai pas mus per vasarą
LSS. 71 ir 60 kuopos bend riuos vyrų balsai galėjo išlist. prie savęs tų žmonių, kurie organizacijoms ir jau nebe klausė:
kad Rudžionienė jos vyrą buvo apsistoję, iir nežinia
rai per visą vasarą buvo su Sprendžiant pagal publi-fnetiki į slaptą veikimą. O sako prakalbų ir tt. Davė ge
Kadangi^dabar yra ‘Lai- prie savęs vilioja, patraukė kaip bus žiemai atėjus.
rengusios keturis išvažiavi ką, tai galima pasakyt, kad betgi atsirado iš pritariančių rą įrodymą, kaip Rusijos j svės vajus ir man siūlo užsiteisman, reikalaudama
Vasaros karščiams pasi
__ uz_ vyro ___
mus ir visi pavyko gerai. Lyros Chorui dalis vietinės jiems p. šliževičia. kuris rug žmonės vargo revoliucijos prenumeruot ‘Laisvę,’ Jtai’ $2,500
meilę. _
Byla baigus, prasideda kultūrinis
Rengime jų daugiausia pasi publikos atsuko nugarą. Gal sėjo mėnesiniame susirinki metu ir kaip kariavo su dar prašyčiau, gal kalbėtojas tęsėsi net keturias dienas, veikimas. Girdėjau, ka< I Det
darbavo: nuo 71 kp. draugai dėlto, kad Lyros Chorui va me pasakė šiaip: “Buvau, bo žmonių priešais, ir kad tų į man patars geresnį laikraštį pagalios prisaikintuių teisė- roitą žada aplankyti visų my
•— suolas
a- (jury)
—v _priteisė, .kadv limi musų artistai, daininin
K. Marcelionis, K. Zabitis ir dovauja korespondentų biu sykiu su senosios komisijos sunkiu kovu sėkmė suteikė užsiprenumeruoti?”
ju
S. Zdanauskas, o nuo 60 kp. ras.
nariais komunistais, mačiau ne tik pačiai Rusijai liuosy- Minimas klausimas visai Rudžionienė už naudojimąsi kas Babravičius, kompozito
♦
* < ♦
J. Jankauskas ir M. Manelis.
abidvi stubeles ir jų savinin bę, bet ir Lietuvai ir kitoms ne iš prakalbos paimtas, bet Bulikauskienės vyro meile, rius Vanagaitis ir pianistas
♦
♦
*
Clevelande pasirodo esa ką, jie man prižadėjo duot mažoms valstybėms. Visa jo kalbėtojas sutiko atsakyt, turi užmokėti Bulikauskienei Jozavitas, musų lietui iškasts
Draugiškam 71 kp. išva-į ma vagių kuopos. Lietuvių 500 doleriu komišino, kad aš kalba buvo teisinga. Tik ta-i Atsakydamas pareiškė, kad $550.
_____ Taigi
__ _____
Paderevskis.
Detroito
žiavime buvo renkamos au- Svetainėje radau pagarsini- agituočiau pirkt. Bet aš pa me visas blogumas, kad savo jis nesąs fanatikas. Girdi, tik Abidvi šios poros priklauvėl
i
. ..; lietuviai T
“ tvres progoss isreikalavau, kad jie tuojaus temos nei vieno skyriaus ne- fanatikas pasitenkina “I^ais- so katalikams ir jas surišo ■ girsti puikių dainų ir muzikos Lietuvos socialdemokra-!mą, kuris skamba šiaip:
tams. Draugui J. Neviackui' “Pirmu kartu Clevelande duotų man $500. Jie sakė išaiškino iki galo. Žinoma, ve,” “Vilnia” arba kitos rų- motervstės
sakramentais.kos.
1
’ taip
. . žmogaus
- *
Niekas
i
trumpai pakalbėjus apie Lie- (Vagių Balius. Rengia L. D. S. duosią tada, kai Kliubas nu kalbant apie darbininkų ju- sies vienu laikraščiu, kitaip kun. Siaurusaitis.
žuvėja ir neprimena jam taip
pirks namelius. Aš apsisvars- dėjimą pasaulyje nuo Arisito-sakant, kai davatka viena Rudžioniai iš pradžių. grar I aiškiai mylimos savo šalies,
tuvos darbininkų padėtį, su- A. 24 kuopa...”
rinkta 12 dol. 95c. Aukavo’ Reikės nueit Į vagių ren- čiau, kad $500 komišino ne telio laikų iki šių dienų ir ne- maldaknyge; taipgi pasakė, žiai gvveno, turė*jo savona- i kaip muzika ir dainos. Taigi
sekamai: V. Anesta, K. Za-'giamą balių ir pažiūrėti, ar gausiu, kada bus nupirktos galima išaiškint iki galo vie- kad dabar nėra laikraščių, mus, bet kuomet prie jų pri- atsilankykim į šitą koncertą,
______
bitis, J. Kairaiti?, Sumner daug vagių bus ir kaip ta stubos. Kad nenuskriaudus nu sykiu.
kurie stotų _griežton kovon sisuko Bulius-Bulikauskas
paremkim savo artistus r pa •
Kliubo, aš pranešu, kad už Beje, davė “velnių” Gri- prieš kapitalą: visi daugiau tai ir išnyko šeimyniška lai- sigerėkim jų dainomis bei
Shoe, A. Alekna, V. Gegužis, kuopa skaitlinga.
Clevelando
Politikas.
abudu namelius reikalauja gaičiui, Bagočiui, Michelso-I(rūpinasi kooperaciniu bizniu mė.
Ex-kata!ikas. muzika.
A. V. ir J. K. po 1 dol. SmulC.
/ _7----—
Muzikos rrok'nvs.

, kiais surinkta 4 dol. 95c. Au* kavusiems tariu ačiū.
Pradžio^*Upkričio* Wor-. _
P"^.
*
cesterio lietuvius žada aplan Jankauskui, Socialdemokra
Rėmkno Fondo iždininkui
kyti kumštininkų žvaigždė tų
ir
tuojaus
pasiųsti į Lietuvą.
Jack Sharkey (Žukauskas).
Jo pagerbimui vietos lietu
viai rengia pokilį Bancroft 71 kp. rengiasi prie pami
viešbutyje. Į tą pokilį patar nėjimo Dėbso mirties meti
tina sukviesti kuod augiausia nių sukaktuvių. Tam tikslui
čia augusių musų jaunuolių. bus surengta dideles prakal
Lai ir jie ima pavyzdį nuo bos su puikiu programų.
4c
♦
Sharkio.
♦
♦
♦
Į LSS. VI Rajono sekamą
konferenciją,
kuri įvyks lap
Netrukus i Worcesterį ža
kričio
6
d.
Haverhill,
Mass.,
da sugrįžti dzūkų Galijotas
Vladas Biekša. Paskutiniais kuopa išrinko keturis kupi
metais Biekša apkeliavo su nus energijos delegatus.
*
♦
♦
ristvnėmis pusę Amerikos ir
visur jam gerai sekėsi. Sugrį Dar vienas gana svarbus
žęs Į Worcesterį jisai žada darbas pradėtas, bet Kadan
surengti, ristynes ir parodyti gi komisija liepė pakol kas
worcesteriečiams, ką jis gali. “užsičiaupti.” tai šį sykį už
Tose ristynėse dalyvaus ir tylėsiu, bet jeigu komisija
pati nepaskelbs greitai, tai aš
Franas Juška.
*
»
vistiek išplepėsiu.
Worcesteryje yra pavyz
dingų lietuvių jaunuolių, bet . Dovana, kuri buvo skiria
yra ir nedoių, kurie susideda ma už aukų rinkimą nuo fa
su visokiais ištvirkeliais-va- šistų nukentėjusiems drau
giliais ir galų-gale papuola į gams Lietuvoje, pateko jau
bėdą. Jau keli jauni lietuvu- nai smuikininkei M. Anestukai tapo areštuoti už vagilia kei — 5 dol. auksu.
Kp. Korespondentas.
vimą ir pasiųsti į pataisos
namus. Lietuviai tėvai priva
CLEVELAND, OHIO.
lo labiau susirūpinti savo
vaikų geru išauklėjimu.
Lyros Choro koncertas.
WORCESTER, MASS.
vinelė*
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KELEIVIS

pusę ir mano, kad su juo eisianti visa raudonoji armija,
nes jis juk ją suorganizavo ir
išauklėjo.

No. 43.

Spalio 26 d., 1927.

klausimas, ir klausimas, Į ku- vyras, kad jis su barzda. Karį labai sunku atsakyti. Apie da jis leidosi per Tauragę
tai yra prirašyta storinusių bėgti, visi pradėjo jį vytis ir
’knygų. ~
’ *
*ką apie
* šaukti..........
Pasakysime,
kitiems: “Žiūrėkit,
tai mano D-ras August Forel, žiūrėkit, boba su barzda!“
ALASKOJ DREBA ŽEMĖ, žymiausis šitoj srity autoriRevoliucionieriai tuojaus
Panedėly Alaskoj buvo iį^.^vo veikale
šių sutvėrimą sugayo.jrjpa; 1
Klausimas
”
jis
sako,
kad
pasirodė, kad tai ne “boba,”
smarkus žemės drebėjimas.
vydas.
tai
gyvuliškumo
pobet pats ponas policijos vir-1 Fašistinė valdžia per at- Nausėdas, kaip telefonistas,
Smulkiu žinių kol kas uėra.
žymis. Tobulas žmogus, šininkas nai-sus fašistas ir 'į
per radio.'ir per buvo paimtas ir pašte laiko
žmogus jau įssivvstęs iš gy- uolus Smetonos valdžios---■
gyspau(j^ priskleidė bėga- mas po sargyba. Iš kalėjimo
vulio,
neprivalo
savo
žmonai
OPUS KLAUSIMAS. kei-šyti. Jeigu jis turi pamato Kada ii šitaip apsirengu į les melų apie Tauragės žmo nebuvo paleista nei vieno
nių sukilimą. Tie melai net kriminalisto. Fašistų skelbi
manyti, kad ji jam neištiki si, su barzda ir moterišku si prieštarauja vienas kitam. mas ir tų 12 pavadinimas
į Ką turi daryti vyras, sugavęs
ma, tai jis turi jai nieko ne jonu. revoliucionieriai varė
“kriminalistais’’ yra pilnai
savo pačią su kitu vyru?
sakydamas pirma gerai įsiti per visą miestą i daboklę, tai Į Kaip tik sužinota, kad suprantamas.
Tauragės žmonės už savo tei
Aš skaitydamas “Keleivį” kinti, ar jo nužiūrėjimas yra žmonės lepo iš juoko.
ses sukilo, fašistinė valdžia 4. Niekas visu sukilimo
'matau kartais parašyta, kad teisingas. Jeigu pasirodys,
tuoj paskelbė, kad Tauragė metu nepaėmė nei vieno
i vyras nužudo savo pačią ar kad ji ištikrujų ji apgaudinė
je
sukilo komunistai, nors obuolio; dargi buvo praneš
KONKURSAS.
ba užmuša kitą vyrą, jeigu ja. tai tegul jis gražiuoju
Tauragėj
išviso buvo tik vie ta, kad palietę ką, bus kuopagauna jį prie savo pačios. apie tai su ja pasikalba. Nes
baudžiami.
Ir kiek aš matau, tai “Kelei labai gali būt, kad ji gera Lietuvių dailininkų domei. nas komunistas, ir tas buvo smarkiausiai
Patys
gyventojai
sveikino
jau
išvytas.
Vėliau
jau
karo
vis” vis pasmerkia tokius vy moteris, tik pasidąvė kito vy Šerno Fondo Komitetas
sukilėlius
ir
sargybinius
val
ministeris
Daukantas
pareiš

rus. kurie iš pavydo nudeda ro pagundai, nuo ko ir ji pa šiuomi kreipiasi į lietuvius
savo pačią, kitą vyrą, o kar ti kenčia. Gražiai perspėta, ji dailininkus kaip čia, Ameri kė spaudos atstovams, kad gydino. Žmonės ėjo sudary
tais ir palįs nusižudo. “Kelei- gali pasitaisyti ir paskui da koje, taip ir Lietuvoje, ir Tauragės sukilimas politinio tai/ štaban ir atidavinėjo
vis” tuoj sako, kad tai buvo daugiau savo tyrą mylėti, maldauja pagaminti projek pobūdžio visai neturi, o gry ginklus, arba pranešė kas jų
prietaringas fanatikas, tam kad jis jai toks geras. Bet tą paminklo, kuris bus pasta nai banditinis. Bet galų gale turi; klebonas, ir tas Įsaky
pildydamas prašė paimti
suolis, ir tt.
jeigu ji bus nepataisoma, tai tytas ant a. a. Juozo Adomai fašistai paskelbė, kad Taura mą
jo
ginklą.
gėje
sukilo
plačiosios
žmo

Aš norėčiau žinoti, kaip tuomet patartina ramiai su čio — L. Šerno kapo Chicanių masės, kurioms vadova Iš Lietuvos Banko sky
“Keleivio” redaktorius dary ja persiskirti. Skandalų kėli goje.
paimta pinigų, bet tai
tų, jeigu jo moteris su kitais mas čia nieko negelbės. Gal
Dėdė Šernas atvyko Ame vo socialdemokratai su valst. riaus
ginklų
užpirkimui ir tolimes
liaudininkais.
gyventų, o jam tik užpakalį ji ir nenorėtų persiskirimo, rikon 1895 metais ir buvo
niam
darbo
tęsimui, o ne as
' atsukus laikytų, užgaunan bet jeigu vyras turės aiškių vienas pirmųjų švietėjų Mat, komunisto vardu jau
čiais žodžiais svaidytų, ir vis Įrodymų, kad ji jam neištiki Amerikos lietuvių išeivijoje. nesiseka nieko nugązdinti, meniniams ‘ reikalams. Tas
tiek nuo jo nesitrauktų?
ma, tai teismas vistiek ją at Jis, redaguodamas sąvaitraš- nes visi gerai žino, kad fašis nurodyta ir duotame raštely
Na, ir kokia ironija! Vyras skirs. O jeigu vyras tokių įro tį “Lietuvą” netik daug kuo tai komunistais vadina visus je 5. Iš Klaipėdos VII pėsti
gyvena tiktai savo pačiai, dymų neturi, tai veikiausia prisidėjo prie išbudinimo piliečius, kurie kalba apie ninkų pulko atvyko šarvuo
dirba sunkiai kasyklose ar jis savo žmoną Įtaria netei lietuvių tautinės sąmonės, konstitucijos gynimą. Su tais automobiliais vien kari
bet ir parašė daug mokslinio “banditizmu” taipgi nepasi
singai.
—Maike, ar tu skaitei ga- baisus. Bet yra da baisesnių. kitur, rūpinasi, kad jo šeimy Šitas paajškinimas pilnai turinio knygų. Ir todėl kaipo sekė, nes visi Lietuvos žmo ninkai su viršilomis, gi šar
zietose, kas Anglijoj atsiti Štai, Lietuvoje žmonės šau nai butų duonos ir kitokių padengia visus musų kores kultūriniam pionieriui Šerno nės žino, kad paimti pinigai vuotu traukiniu išrinkti ka
domi vien dėlto, kad jie nori 'reikalingų daiktų,.> o jo mo pondento klausimus, kuris Fondo Komitetas, remiamas iš Tauragės banko ne asme reiviai. Karininkų gi Klaipė
ko?
laisvai gyventi. Ir šaudo juos teris jį apgaudinėja, prisida pasirašo Bepročiu.
—O kas?
Amerikos lietuvių pažangių niniams reikalams, bet išsi- doje buvo gana per Seimelio *
ro
su
kitais
vaikų,
ir
vyras
—Vienas tėvas turėjo pen ne kokie užpuolikai, bet pati turi juos maitinti! Ar galima
draugijų ir pavienių žmonių, liuosavimo darbo tęsimui. rinkimus sutraukta, nes jie
Lietuvos
valdžia.
Ar
tai
ne

kis vaikus. Jo pati buvo jau
pasiryžo atžymėti jo kapą Tat galiau ir suprato fašistai, gavo balsą, o kareiviai — ne.
stebėtis,
kad
jis
pamatęs
tom
x
•
T>
i kad melais ir gązdinimais Kadangi pas sukilėlius nebu
kius dalykus pasiunta?
; MotCI*J S SU DdTZdcl* tinkamu paminklu.
numirus. Paskui apsirgo ir baisu?
vo nei vieno kulkosvaidžio,
—Čia, vaike, tai kita roviena trijų metų jo duktė.
Šis kontestas skiriamas tik nieko nepasieksi.
Gerai
tokia
moteris,kuri
kunda.
Jam nusibodo prie jos sėdėt,
Šiuo trumpai aprašau visą maža šautuvų ir šovinių, tat
Arba kaip Smetonos adju lietuviam dailininkam ir to
persiskiria.
jeigu
jai
vyras
—
Kodėl
kita?
Ar
tu
ma

tai vieną naktį jis pripylė
dėl,
kaip vyko žmonių sukilimas gynimasis nebuvo Įmano
tantas
bėgo
iš
Tauragės.
nepatinka.
Bet
yra
tokių,
ką
mas, ir atsišaudant teko pa
vandens Į ceberį, Įkišo ser nai. kad tie žmonės, kuriuos
1. Visi braižiniai (sket- 9 d. i-ugsėjo Tauragėje.
savo
vvro
nemvli.
ir
skirtis
šaudo,
nenori
gyventi?
Jie
Per
Tauragės
žmonių
sugančią savo mergaitę ir patol
ches) tui i būti aiškus ir įskai 1. Siaučiantis terofas pasi sitraukti.
nuo
jo
nenon,
nes
turi
prie
jo
kilimą
buvo
ir
juokingų
inciDidesnė dalis pasitraukė
daugiau
nori,
negu
tas
ser

ją tenai laikė, pakol ii prigė
tomi.
darė
nepanešamu
net
pasy

gei
ą
g\\enimą.
Da
butų
pusė
(
j
ent
y
štai
kas
atsitiko
su
rė. Jis buvo užtai raštavotas gantis kūdikis, kurį tėvas
2. Paaiškinimai ir patari viam, naštas ir vergovę įpra Vokietijos pusėn ir jau yra
bėdos,
jeigu
ji
gyvendama
Tauragės
policijos
viršininnuskandino.
ir šiomis dienomis buvo jo
mai privalo ateiti kartu su tusiam nešti Lietuvos pilie apie 30 perėjusių, kiti trau
su
kitais
mokėtų
apsisaugo!
ku
p
Pronc
kunu.
Kada
sukikėsi Latvijon, jų tarpe ir gir—
Jes,
Maike,
tu
sakai
tei

sūdąs. Ir ar tu žinai, kad au
braižiniais.
čiui.
Visuomenė
pamatė,
kad
nuo
vaikų.
Bet
taip
n
č
ra
i
U
si
liaudis
užėmė
miestelį
ir
džia tą žmogžudį išteisino’. sybę. Bet išvirozyk tu man,
3. Visi braižiniai turi būti nuo budelių tik jėga begali dėtasai Šaltonas, dar su
Kiek
man
žinoma,
tai
daupradėjo
Smetonos
tarnus
dviem : kitais atvyko 24 d.
—Žinau, tėve.
. j kodėl taip yra? Kodėl žmo
prisiųsti ‘Komitetui pirm va ma pasiliuosuOti.
giausia
šituo
žvilgsniu
nusiiSod
i
n
ti
už
grotų,
tai
narsusis
Latvijon. Žmonės sukilė
nės
vienas
kitą
žudo?
—Tai tu matai, Maike,
sario 1 d., 1928 metų.
Tauragiškiai
išėjo
neorga

deda
tamsios
moteris
atva-.Smetonos
valdžios
gynėjas
liams
pabėgti visokeriopai
—Todėl, tėve, kad gyveniprie ko veda bedievybė!
4. Braižinių artistiškumą nizuoti, ne iš anksto pasiruo
I Pronckunas nutarė bėgti iš ir tinkamumą išspręs tam ti
padėjo ir fašistams neatida
—0 ką čia bedievybė kai- mas yra kova. Gamta palei- ziav usios iš Lietuvos.
Butų
geistina,
kad
“
Keleišę,
bet
pripuolamu
budu,
in

ta?
[džia žmogų ant svieto ir ne- vis” kada nors parašytų, ką j
kra komisija (o ne pats Šer stinktyviai. Rugsėjo 9 d. vė, nors buvo paskelbta įvai
s
rus atlyginimai. Sužeistąjį
—Tai kas čia kaltas, jei ne ‘ sirupina apie jo likimą. JeiBet bėgti buvo pavojinga, no Fondo Komitetas).
vyras
turi
daryti,
kada
jo
ryte
sukilėliai
iš
darbininkų
bedievybė? Juk katalikas tė- gu jis pats nejieškos sau maipavojingiau negu eiti Į be 5. Dailininkui, kurio pro ir valstiečių, visai veik neap Saltoną gydė ir atvedė iki
moteris
susideda
su
kitais,
o
vassavo kūdikio neskandins, sto, tai jis turės žūti. Kadanlangę. nes iš belangės gai.ma jektas bus priimtas, Šerno siginklavę paėmė įstaigas, ir Latvi jos sienos neimdami nei
ypač
kada
jis
jau
visą
svei

—Kodėl?
jgi maistas, drapanos ir kiti
• da išeiti, jeigu pasirodys, Fondo Komitetas užmokės fašistiniai valdininkai tiek vieno cento už taip pavojin
katą
yra
padėjęs
sunkiai
gą darbą.
—Todėl, vaike, kad kata- dalykai patįs neauga, bet
kad esi nekaltas, o kaip su $150.00.
buvo išsigandę, kad nereiškė 6. Fašistai numalšinę suki
likas tiki į Dešimtį Dievo pri- reikia juos pasidaryti, o dirbdamas šeimynos labui? i gaus bėgant, tai bus aišku,
6. Nepriimti braižiniai
sakymų, kur pasakyta: “Ne- dirbti žmogus iš prigimties Gal pasiimti krepšį ir eit per kad kaltas esi. Tuomet kulip- bus sugrąžinti atgal dailinin jokio veik pasipriešinimo. limą. dalyvius tuoj pradėjo
Fašistai ne tik nestojo prie žudyti. Nors specialiai skel
. užmušk!”
tingi, tai jis stengiasi kitą pa- kalnus, o visą savo gyvenimo I ką galima gauti be jokio teis kams.
vargą
palikti
nedorai
pa

šintis,
bet leidosi kur galėjo.
—0 kaip su kunigu Maco- vergti, kad jam dirbtų. O kimo.
Dailininkai, dalyvaujan Policiją užimant sužeistas biama, kad nužudyta išviso
čiai?
O
gal
persiskirt?
Bet
3 žmonės, bet yra žinių, kad
chu, tėve, ar jis nežinojo šito tą pavergti geriausia tada, kaip tai padalyti, kuomet ji Taigi, kad pavojaus išven tys konteste, braižinius te
studentas Banys ir mokytojų slapta nužudyta daug dau
kada turi savo rankose val
prisakymo?
nenori, o vyras priro- gus. narsusis Tauragės poli siunčia ir informacijų reika seminarijos III kurso moki giau, Pirmieji penki sušau
—Aš mislinu, kad žinojo. džią ir ginklus. Bet paverg skirtis
negali, kad ji gyvena su cijos viršininkas nutarė per lais tesikreipia į susinėsimų nys Paulauskas tik todėl, kad dyti ryte prie miesto, Vizbu—Tai kodėl jis užmušė sa tieji nenori pasiduoti, ir iš to dyt
sirengti į moterį, ir dumti iš raštininką: Julius Švitra,
kįla kova. Kovoja netik žmo kitais, nes ji labai gudriai Tauragės užsimovus sijoną. 11114 Indiana Avė., Chica buvo palaikyti plėšikais. Ka :ų lankoje, ir pusiau gyvi
vo brolį ? „
apsieina ir liudininkų su sa
da policija pamatė, kad lau vilkti arkliais į duobes, kur
—Apie kunigus, Maike, gus su žmogumi, bet ir vaba vim
būt, , kad šitas _planas go, III., U. S. A.
nesiveda?
Beprotis. ': Ir gali
.
ke stovi dar du su baltais
lai veda tokią pat kovą.
nekalbėk.
Šerno Fondo Komiteto ženkleliais, suprato esant po buvo apipilti žibalu. Užpro
_
,
, l butų jam labai nusisekęs, bet
—Palauk, tėve, kunigas —Na. tai ačiū, vaike, už Redakcijos žodis: Nors ir didejio strioko užmiršo vardu
Stasys Kodis, pirm. litiniu sukilimu, metė gink testavus ūkininkams, kiti bu
paaiškinimą.
Dabar
eisiu
pas
vo vežami valstybinin miš
šiurkščioj
formoj,
tečiaus
Macochas ne vienas toks bu
lus
ir
pasidavė,
apgailestau

kan
prie Dunokų kaimo ir po
vo. Neprašesnis už jį mesi- zakristijoną pasišnekėt,
spausdiname šį straipsnelį,
dama
sužeidimą
minėtųjų
baisiausių kankinimų nužu
ninkas buvo ir New Yorko
nes jis iškelia viešumon labai
pirmųjų. Dalis policijos pati domi. Visus suimtuosius bai
katalikų kunigas Šmitas,
ku

opų
klausimą.
Skaudus
jo
įSiinę’ Trumpos Žineles. žodžiai verčia manyti, kad
atnešė savo ginklus ir nuro dai muša ir neduoda visai
ris papiovė savo gasĮ
jo autoriaus siela taip pat yra Pereitą sąvaitę Lietuvos Socialdemokratų Rėmimo Fondas prie dinėjo k ui' gyvena fašistai. valgyti.
Kaip tu manai, tėve, apie jį:
JURGELIONIAI SKI
sužeista ir daug kenčia. Tik VI LSS. Rajono išsiuntė Į Lietuvą $170.00 aukų. Šitie pinigai buvo 2. Policijos vadas Pronc- Nors sukilimas nuslėgtas,
ar jis žinojo Dešimtį Dievo
kunas sužinojęs, kad mieste bet Tauragės dvasia viešpa
RIASI?
Prisakymų, ar ne?
į
jis neteisingai kaltina “Ke
surinkti
iš
sekamų
šaltinių
:
,
žmonių
sukilimas, apsiren tauja visoje Lietuvoje ir jos
—Sakau, šerap.
Laikraščiai praneša, kad leivį.” Musų laikraštis nie Nuo bendrų protesto prakalbų Worcestery..................... $19.00
gęs
moters
drapanomis lei niekas nenuslėgs. Fašistinei
—Kodėl tu. tėve, nenori drg. M. Jurgelionienė Chica kuomet nesakė, kad tokiems Iš Haverhillio................................................... v.................. 60.00
apie tai kalbėt? Juk tu pats go je kreipėsi i teismą, prašy aistrams pasiduoda tiktai iš VVaterburio........................................................................ 30.00 dosi Jš miesto bėgt, bet gy valdžiai perspektyvų jokių
šitą klausimą pakėlei.
dama atsiskyrimo nuo vyro, prietaringi fanatikai ir tam Nuo LSS. 20 kp. iš Akrono, Ohio...................................... 5.50 ventojų tapo pažintas ir areš nėra, tuo labiau, kad visose
tuotas, pusiau nurengtas, t.y. dalyse kariuomenėje eina
—Maike, man nepatinka, nes nūo to laiko, kaip jis tapo suoliai. Jeigu musų buvo ka
Iš Lawrence. Mass., per drg. J. Urboną.............................28.86
kam tu kunigus užkabini.
advokatu ir prisirašė prie da pažymėta, kad žmogus, Iš Lawrence. Mass., nuo LSS. kuopos............................... 8.00 pusiau vyru, pusiau moterim bruzdėjimai, Ukmergėje įvy
—0 kodėl jų neužkabinti, demokratų partijos, pradėjo kuris iš pavydo užmušė savo Nuo LSS. 71 kuopos iš Cambridge, Mass......................... 12.95 atvarytas daboklėn. Gatve ko susišaudymas, ir kareiviai
varant žmonės juokėsi iš fa iau atsisako Į sukilusius žmo
tėve? Ar jie mus nekabina? nepaisyt savo namų ir paga žmoną ar kitą vyrą, buvo
šistinės valdžios agento taip nes šaudyti.
Tik paskaityk jų laikraščius, lios visai apleido savo žmo dievobaimingas katalikas,
$170.81
Viso
per
šią
vasarą
suplaukė
keistos padėties.
o pamatysi, kad jie užpuola ną.
tai tas buvo pažymėta visai Spalių 22 d. š. m. išsiųsta Į Lietuvą
Mes lindime dėl Tauragės
170.00
3. Jau nuo pat ryto pradė aukų, bet draug ruošiamės ir
netik musų idėjas, bet lenda
kitokia prasme. Kunigai vi
jo plūsti miestan žmonės: galutinam išsiliuosavimui.
net Į privatini žmogaus gyve NORVEGIJOS DARBININ suomet skelbia, kad laisva
Fonde
pasilieka
............
,
....................................
......................
8
f
vieni ginkluoti, kiti reikalau
nimą, žiuri ką jis valgo, ką KAI LAIMĖJO RINKIMUS. maniai ir socialistai negali
V. M—u*.
skaito, kokį kas šliubą ima.
•turėti laimingų šeimynų, nes šią-sąvaitę atėjo iš Lietuvos žinių, kad tenai eina baisiai sunki dami ginklų, ir stojo respub
O jeigu jie taip knisasi po ki Pereitą sąvaitę Norvegijoj jie netiki į Dievą ir neima kova. Po Tauragės sukilimo prasidėjo negirdėtas teroras. Visi likos gynėjų eilėsna, taip SPROGDINANT UOLAS,
tų žmonių gyvenimą, tai ko buvo rinkimai į Storthingą bažnyčioje šiiubo. Tas, žino veiklesni socialdemokratų organizacijų vadai areštuojami ir grū kad apie 11 vai. buvo jau
MOKYKLOJ IAPO UŽ
dėl aš negalėčiau pažiūrėti, (seimą), kur darbininkai ma, netiesa, ir dėlto “Kelei dami j kalėjimus. Kiti buvo priversti išvažiuoti Latvijon. Lenki apie 200. «
laimėjo
daug
naujų
vietų.
MUŠTA MERGAI! E.
kas jų pastogėj darosi.
vis” kartais pastebi, kad, jon, ar kitur. Daug pasilikusių šeimynų neturi duonos ir kenčia di Apylinkė sužinojusi, kad
Konservativai
ir
liberalai
džiausi
vargą.
Tauragėje
fašistai
jau
nu

—Well, Maike, kunigas
štar, žmonės buvo labai dieEverettsville, W. Va. Ck.
ant to mokslus eina. Jeigu jis prakišo. Šitie rinkimai žy vobairn'ngi, net fanatikai, o Bet musų draugai nenusiminę. Jie sako, aršiau jau nebus. Nak versti, taipgi subruzdo ir pa yra tiesiamas naujas kelias
ir sugrieši ja, tai jis žino, kaip miai sustiprino socialistų vis dėlto jų šeimyna sugriu tis visuomet būna tamsiausia_ .prieš dieną. Ir jie tikisi, kad neužil ėmė: . Skaudvilės, Eržvilko, V-pro ,pat
____mokyklą. Sprogdidieną priskubinus,
jiems la Naumiesčio tais- iiant uola^' Sartininkų,
atpakutavoti. Bet jeigu pa partiją.
vo ir pasibaigė kruvina tra go Lietuvoj turės prašvisti. Bet kad tą.................
* į,ei eitą sąvaitę,
prastas žmogus padaro blo
gedija. Pabrieždamas šitą bai reikalinga musu parama, ir jie tikisi, kad mes juos paremkime, jčius, gi Vainuto valsčius pats vienas šūvis išmetu aukštyn
žemės su akmenai •
gai, tai jau jo dūšiai bus sun TROCKIS VERSIĄS SO faktą “Keleivis” kaip tik ir Jie mums rašo: “1Nejaugi jys. draugai, busite taip užkietėję, kad pranešė, kad jis eina su ! au- daugybę
__
_
VIETŲ
VALDŽIĄ
ŽEMĖN.
šitpj
šankioj
kovoj
neištiesite
iš
Amerikos
broliškos
savo
rankos?
”
ragės
respublikos
gynėjais.
ku iš velnio nagų išsisukti.
i pasako, kad bažnyčia ir kukui’.r paskui nukutu aut u o
Valuk to, Maike, man ir pa Berlyno žiniomis, vokie-^igai su savo šliubais negali Taigi. LSS. VI Rajono fondas socialdemokratams remti prašo j Iš Tauragės arešto namų kykluo, įlaužė jos stogą ii
sidarė baisu, kaip zakristijo- čių komunistai laukia didelio'į šeimynos gyvenimą laimės pažangių musų draugijų ir pavienių draugų bei draugių aukauti tapo paliuosu<>U 12 politinių vieną meit, rę nzmuse ant
kiek galint
kovai- su kru n. no i u fašizmu.
nas perskaitė man iš angele- perversmo Rusijoj. Jie tikisi, įnešti.
-..............
kalinių, kurie buvo kome u- vietos, kitus vaihis sup i lė.
kų peiperių apie tą tėvą, ką kad Trockis greitu laiku ap-' Ką vyras turi da. y ti, kuo- čekius ir money orderius Fi«soma rašyti arg. J. Jankausko var- danto pasodinti. Gi vienas iš Darbu užveizda u»pc arės
nugalabijo savo tikrą vaiką, skelbs karą Stalinui. Vokie- met jo žmona pasidaro jam ūu net. justi juof, man. Fondo •> Kr: r. nm
karo tarnybos metu nubaus, tūutas ir pastatytas ne $3,
J. MicheteonaK.
—Taip, tėve, atsitikimas čių komunistai laiko Trockio neištikima, tai yi«ai kitas
tas už drausmės nerženeima
A
•»/ 000 kaucija.
I
I _

Kaip įvyko Tauragės
Sukilimas.

_____ ._____

I

$170.00 Socialdemokratams.

r
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KELEIVIS

vę" skuduro vietoj. Bet dar'mano pasakyta. Ve, skaityk:
daugiau susiteršė.
Į “Jeigu Paukštys slėpė PerAnt galo V. P. pareiškia: kūno pinigus... >»
“Kadangi ‘Keleivis’ mane
Ką gi reiškia žodis “jeiapvagino, tai nors butų žiau- gUi“? Vadinasi, aš pats abe
Service Bureau, kaip ru ir nesąžininga taip sakyti,, jotinai sakiau. Tą kiekvienas
J. PERKŪNO PINIGAI* Sočiai
V.
P.
sako,
tai tokio biuro at- bet priverstas esu padaryti: suprato. Gi LeVanda surado
V. Paukštys “Laisvėsu nu- stovai daug lengviau butų iš- nuo šios dienos pas Perkūną “visą laiką“ ir tt. Demagogi
mery 236 teisinasi apie J. ėmę Perkūno pinigus, negu nekelsiu nei kojos...” Užten jos budu nori sukirst. Bet...
Perkūno “pakavonės pini-toks Paukštys. Juk tas biuras ka to.
skaptas neima.
-US 1ir didžiuojasi, kad “Ke- valdiškas; Perkųnas randaVadinasi, V. Paukštys ži Ant galo štai ką pareiškiu:
” i‘ cielių.
si valdiškam ligonbuty. jo no, kad jis rašo nesąžiningai, jei jus visa šaika neatsakėt į
ieivis" nepataikė
Kadangi Paukštys dabar pinigai valdžios kontroliuo- bet vis tiek rašo, ir gana. Iš mano klausimą, būtent, dėl
nžgjedoio kitokią giesmę jamam banke. Pasakymas, tikrujų nesąžiningai V. P. ko jus laukėt, kol “žmonės
apie J. Perkūno pinigus, tai kad valdiško biuro nariai kalba, sakydamas, kad jį pradėjo kalbėt“ apie J. P.
turiu pasakyti V. P. į ausį, ve P^šė laisviečius, kad šie pa “Keleivis" “apvagino.“ “Ke- pinigus, tai dabar atsakykit:
gelbėtų išimt iš banko pini- Ieivis.“’ neapvagino, bet iš Kodėl laukėt?
ką:
■
Kodėl pirmame rašte ne- g.us-> sukelia abejonės min-V. Paukščio pirmesnio para- Taipgi, kodėl jus iš sykio
J tos visos proceduJeigu būt prašę S. Indrų- šymo apie Perkūno pomirti- nepasakėt to, ką kalbat da
pasakei
i
ros? <Jeigu butum pasakęs*H> kaipo trustisą, tai kas kita, nius pinigus aš padariau pa- bar, kuomet aš užlipau ant
nuo kada pinigus “Laisvė nes pinigai buvo padėti: in stabą, kad V. P. turi norą “komo”?
gavo iš banko, tai būtum iš trust for Stanley Indrulis.“ I naudotis svetimais pinigais Vadinasi, aš priverčiau
sisukęs nuo pastabiriio “šū Kitas dalykas: jeigu “Lai ir padaviau faktą. V. P. to jus kalbėt-teisintis. Bet prie
vio." Bet kadangi to nepada svės“ štabui nekvepėjo tie J. fakto neužginčijo niekados vartos darbas nėra toks ge
rei, o tik pranešei, kad yra X Perkūno pinigai, tai reikėjo ir neužginčys. O tas faktas ras. Todėl jūsų pasitesinimai
Perkūno pinigų, ir pranešei juos palikt banke, o padaryt yra, kad V. P. išlaikė ilgą irgi mažai reiškia.
todėl, kad “-žmonės pradėjo tik dokumentą, kas turės iš laiką A. ir L. D. G. F. siųstus
V. J. Zabulionis.
: ĮT tt
_.. t'
kalbėt.” tai ir padavei savo imt pinigus iš banko, kuomet pinigus ir kriminavo tą fon
! :
Perkūną reikės palaidot. O dą. Gi tas faktas V. Paukš
rtimbirą per šerengą.
' ‘ i Perkūnas pasiskyrė čiui pakirto kojas ir jis pas Atvira Laškasiš Aitntina
Na. žinoma, aš ir užkirtau jeigu
Paukščiui per blauzdas, pa- “Laisvę
Lak _ ’* sau už graborių,
_
. , tai, Perkūną nekels “nei kojos.”
Gerbiaroaš Pone Redaktosakydamas, kad V. P. papra-b’eikėjo padalyt raštai, kad Tas V. P. pasakymas, kad jis nau! / ’
tęs laikyt pas save svetimus1 ' Laisvė galės jo pinigus iš- nekels “nei kojos” patvirti Nešant kol kas Argentino
pinigus.’ Kurie skaitėt, tai ži-!imt ii; ji palaidot. Banke sto- na, jog aš pataikiau'“] ei&- je atatinkamo lietuviško lai
nut kaip aš rašiau^ o kurie j vėdt’rtiLpinigai nesą proeen- lių,” tik ne Į pati .vidurį, bet į kraščio, kreipiuosi prie Tam
nežino, gali pasižiūrėt “Ke-už
per metus su- kojasų Gį šis'“šūvis" pataiko stos, prašydamas neatsisaky
'
,
lw;„:«**
v.. •>£?
00 (
Isidaro iĮ $20.00.
Gi dabar tip
tie Paukščiiif įežuvį.
leivio
“ No.
36 xš. m.
ti patalpinti redaguojamame
Ant
gilo
štai
ką
pasakau:
Kaip pirmame rašte V. procentai už Perkūno pini 1 Jeigu žmonės “pradėjo Tamstos laikraštyje šį mano
Paukštys pakišo savo kailį į gus eis ne Perkūno naudai, ^kalbėt" apie Perkūno pini trumpą pranešimą lietuviš
darbą, taip ir dabar padarė. bet “Laisvės" raudonam biz gus.,. d V. P. neturėjo nieko kai visuomenei:
V. P. pasiteisinime kalba niai, Dės.“L.” Jei yfenani sa Bendra su tais “pakavonės“
Buenos Aįrese yra įsistei
apie 1923 metus. Jis sako: vo šėrininkui nemoka pro- pinigais, tai turėjo tylėt, ne- gęs komunistų sąvaitraštis
Pinigai padėti sausio 10 cenrti- ; ■■ ■;
siteisint pirma ir dabar. Ir ^Rytojus,“ kuris beveik nuo
d., 1923 m...“ Kitoj vietoj - Pirmame sdvO rašte V. jeigu “Laisvė“ tatai dai ė, t. pinuos dienos pasirodymo,
f Paukštys davė suprast, kad
pasako:
y. “globodama“ Perkūno pi laikė savo pšreiga. šmeižti
“Kovo 17 d. su Levandau- J. Perkūnas iš suplaukusių nigus tylėjo, tai ne Paukščio mano vardą įvairiausiais
sku nuvykau pas Perkūną... jaukų paskyrė dalį pinigų sa- dalykas. J‘Laisvė” pati turė prasimanymais, stengdama
balandžio 5 d. su Levan- ! vo palaidojimui ir pavedė jo kalbėt, o ne Paukštys. Bet sis tuom iššaukti lietuvių tar
dausku nuvykome Į banką ir jlaisviečiui V. Paukščiui. Bet Įprato mulkint žmones ir ti pe nepasitikėjimą.
gavome pinigus — $418.77.“ dabar pasakė, kad jis turėjo ki, kad apmulkins.
Komunistai,
matydami,
kol dasikasė prie tų
kad
jų
šmeižtai
neturi
jokios
Kadangi P. kalba apie 1923 ij vargo,
pinigų ir išėmė iš banko. Čia Well, Paukšty! Pasižiū Įtekmės i Lietuvos piliečius,
m. bėgi ir nepasako kokiais tai
biz rėk į savo žodžius: “bet aš o skaičius susipratusių ir
metais paėmė iš banko pini nis.jau matosi raudonas
; ;
, griežtai atsisakiau,“ ir, “Per prieš komunistus nusistačiu
gus, tai išeina, kad Perkūno
Prie to, V. P. sako. Įęad ke- kūno vardu gavau pakvitavi sių piliečių vis auga, susti
pinigai buvo padėti i banką
mą.“ Griežtai atsisakei, o
sausio 10 d., 1923 m., o išim leiviečiai arčiau stovėjo prie paskiaus nenorėjai skaldyt prinimui savo negausių jėgų
ti balandžio 5 d. tais pačiais tų Perkūno pinigų. Kas ar $400! Ot kur visas tavo parsikvietė iš Suvienytų Val
metais. Reiškia, pinigai ban čiau stovėjo, tai nėra tiek durnumas kyšo. Ir to savo stijų p. Mizarą. pakrikštinę
ke išbuvo tik tris mėnesius. svarbu, bet svarbu, kas grei durno pasakymo negali pa jį Rasoda.
Dabar komunistų laikraš
Šitas Paukščio pasakymas čiau dasigavo ir pasigriebė slėpt.
V. J. Zabulionis.
ty apart paprastų šmeižtų,
parodo, kad “Laisvė“ naudo tuos pinigus. Kol keleiviečiai
pasirodė jau ir provokacijos:
jasi J. Perkūno pinigais jau arčiau prie pinigų buvo, tai
ŽODIS JOSEPH
pinigai
banke
buvo
ir
pro

buk aš skundęs kam tai lietu
nuo 1923 m., balandžio 5
LeVANDAl.
vius komunistus ir siuntinė
dienos. Gi V. Paukštys per tą centus nešė, o kai tik Paukš
tys
pralenkė
keleiviečius,
tai
laiką tylėjo. Prakalbėjo tik
Politiniai dalykai, tai ne jęs jų sąrašus. Kaipo pavyz
pinigai
čiūkšt
iš
banko
Į
rau

dabar, kai “žmonės pradėjo
notariška antspauda pridėt. dį nurodo i suareštavimą p.
donų biznierių rankas.
kalbėt.“
Jeigu “Laisvė” turėjo J. Per Misslerio kontoroje AndriušPaukštys meluoja ir galo kūno pinigus ir “žmonės pra kos ir Staneikos, įvykusio
O jei pinigus išėmėt šįmet,
nepaslepia.
Štai tas melagys dėjo kalbėt“ apie tatai, tai buk mano nurodymais.
tai reikėjo taip ir pasakyt,
tuomet nebūtų to neaiškumo. tės galas:
reikėjo “L.” administracijai
Skleidimas komunistais
Bet aš darau užmetimą Paukštys pasako, kad jis atsiliept, o ne V. Paukščiui. pariašių žinių apie mano vei
Paukščiui remdamasis jo pa tų pinigų neėmęs. Girdi: “Aš 0 kaip tik V. P. prakalbėjo, kimą. yra paprasta jų eilinė
griežtai atsisakiau. Tuomet kad jis tik todėl praneša apie provokacija. Jei p. Misslerio
ties paduota data.
Iš viso V. Paukščio pasitei sutiko ‘Laisvė,’ kaipo Įstaiga, J. Perkūno pinigus, kad kontoros vedėjas rado reika
sinimo išeina, kad tuos J. tuos pinigus paimti...” Reiš “žmonės pradėjo kalbėt,“ tai lingu kreiptis policijos paPerkūno jrinigus jis išėmė iš kia, pinigai iš banko nuėjo aš pastebėjau: “Bet kodėl gelbos dėl atsikratymo nuo
banko todėl, jog “Laisvei” tiesiog Į “Laisvės” kasą. Bet Paukštys nepranešė visuo negeistinų asmenų, atvyku
jų reikėjo, o ne J. Perkūnui. taip nėra. Kai Perkūnui pri menei, kad jis turi Perkūno sių jo kontoron propagandos
Prie to, išėmė pinigus iš ban reikė pinigų, tai jis jų gavo pinigu iki tol, kol ‘žmonės tikslais, tai toksai jo pasiel
ko be S. Indrulio žinios. ne iš “Laįsvės,” bet iš V. pradėjo kalbėt*?“
gimas yra jo asmeninis daly
I Paukščio.
Ve
Įrodymas
pa

Paukštys nusivedė Į banką
Į šį mano klausimą nei V. kas. Lietuvos Konsulatas ne
Levandauską, vietoj trustiso ties Paukščio žodžiais:
Paukštys, nei ponas LeVan turi nieko bendra su minėtu
Indrulio. Kodėl Paukštys at “Kadangi Perkūnas norė da neatsakėt, o tik pasiteisi- įvykiu p. Misslerio kontoro
metė Indrulį, kuris buvo tų jo gauti pinigų smulkiems not, pasakydami, kokiu budu je, ir jei p. Misslerio konto
pinigų globėju? Čia misteri reikalams, tai atsiuntė tą pa pinigai pakliuvo Į jūsų ran ros vedėjas pareiškė apie
ja: gal Indrulis, kaipo “ke čią Mary Rayborn, kuri pa kas.
viršminėtus asmenis savo
leivinis," priešinosi imt pini reikalavo $20. Nenorėdamas Jei V. P. būt neįterpęs sa nuomonę, tai nors ta jo nuo
gus iš banko ir Įvesdint “Lai skaldyti keturis šimtus dole vo raštan žodžių “žmonės monė ir teisinga, bet taip pat
svėj"? O jeigu Indrulis, kai- rių, pridėjau savo ir daviau pradėjo kalbėt,“ tai nebūt tas neturi nieko bendra nei
t n trustisas, nesipriešino ir jai $20, kuriuos ji pakvitavo, įkišęs savo kojos į mano su mano, nei Konsulato var
Pe. unas reikalavo juos įš- o paskui per ligoninę ir Per slastus. O kuomet V. P. kal dais.
išimt banko, tai galėjo tai ___
kūno vardu gavau pakvitavi- bėjo ne “Laisvės“ vardu, bet Kad mano veikimas ko
padam
’^kių notarų. O mą...
savo, tai padariau pastabą, munistams nepatinka, tai sa
dabar visko
:v^jo, net iš-’ Vadinasi, ne “Laisvė“ pa kad žmonės plačiau žinotų vaime suprantama ir užtat
tirt Perkūno prut® Tštikro, I ėmė pinigus, bet V. Paukš apie V. P.
jie stengiasi visaip šmeižti
kaipgi bankas nert.i 11 aus tys ir ką norėjo, tai darė su Ponas notaras LeVanda mano vardą, ir melagingai
paliudyti. » apie Perku*, kais pinigais: nenorėjo skal- sako, kad esą “grynas me informuoti visuomene aj ’
proto stovų, Kuomet ima pini
$400, dadėjo savo, o jei las“ mano pastaboj. Aš pa mano veikimą
gus iš banko ir padeda priva- bui norėjęs būt suskaldęs. stabą padariau iš V. P. rašto,
Įsileisti ’ k ilaus nuis gin
Visus
pakvitavimus
gavo
V.
v. ,rn žmogui arba t viai neo ne prasimanęs. O jei V. P. ču < Komunistais skaitau
1»
saug.ištaigai,
kaip J ai<- Paukštys, o ne “Laisvė.”
per didele dėl jų garbe.
kvailai parašė ir jei T c*'
V. P. sako:
Kad nebūtų klaidinama
da nesuprato
vuiu, lai
vė.“
V. P. pao u u e Ką
• js.
imtai dolerių pa- aš ne ’•*/.,v. Kuomet LeVan visuomenė, pranešu, kad io
“...Mary Rayborn uu f eit »Koiinu 'Laisvei’...”
;u . ūko, kad tai “gry ias r e kii£ skundų ir jokių sąiašų
r j
r
ji n .a tas
sykius atsilankius į ‘La b> fc:
t. I ''
irto melo neparodo, tai niekam nesiuntiuejaa ir ne
raštinę ir varde Perkūno pi a
Kad “Laisve nutiko >> melagio titu ą j rin etų pa siuntinėju; nesu taip pat nu
šė, kad laisviečiai paimtų &a paimt 3a* o “fidobort“ 'hilo-( čia t i^Vandai. LeVanda skriaudęs uei \ieno Lietuvos
i!iU>
Kdu j i lLU: C iH- miiadu kau esą mano pasa- piliečiu, kut lems \ į&uomet
'o globon tuos pinigus ’
T°igu ta Maiy Rayborn barsako, kad “pa^kuiinta. (kyta: “V.
». *Paukštys \i*ą tai suteikiu reikalingus patanbutu J dius iš savo raukų pi Stebnkiai, ištiktųjų stebuk• ką slapta laikęs J. Perkūno mus ir galimą pagelbą.
! pinigus...“ Kadangi Le Vau-! Iš savo puses noriu perspėnigus iaiM. čiams, tai butų lai!
kas kita. Befkuoinei .J ‘‘kelis
Juk globot vienas dalykas, da taip kalba ir primeta man ti atvykusius ir atvykstansykius?“ buvo “Laisves dva- o paskolą imt antras dalykas, tuos žodžius, pasakydamas: čius Argentinon Lietuvos pi•e ir “prašė" išimt is banko V, P. pasiteisindamas dar “Tai grynas melas,” todėl liečius, kad vengtų komunis. įigus, tai kad tik ji nebūtų daugiau nesąmonių priplepė- LeVandai patariu nusikrap- tinių organizacijų, T._Z„
kurios
A. l R ) P. narė? Ir jeigu jo ir norėdamas rankas nusi- štyt nuo nosies
’
‘ *” prisidengusios
• >
notarišką
iv. :riais grajintrtj.u. Įigonhuti arba šluostyti, panaudojo “Laii- “antspaudą” ir paskaityt kas žiais vardais, kaip “Apšvie-

Laisvoji Sakykla

t

Fu

e

i<

'

,

\

t

tos D-ja“, “Rytojus“ ir t. p.,
įvairiais budais stengiasi
Įtraukti Į savo raudonąjį tin
klą nesenai atvykusį ir ne
spėjusį dar apsižiūrėti darbininką-emigrantą.
Visiems juk aišku, kad ko
munistams nerupi nei Lietu
va, nei atvykę jos piliečiaiemigrantai, nei jų padėtis;'
jiems rupi vien ardymas Ar
gentinos lietuvių vienybės, i
skaldymas jų jėgų, kad vi- ‘
sais galimais budais sutrukdžius dirbti bendrą ekono
mini bei kulturinį darbą.
Komunistai išsijuosę “dar
13 MAILIŲ | ir maudynės,
2 barnės, 2 vištininkai,
buojasi
____ ,___ “ vien III _ intemacio- ' FARMA
.
nalo naudai, gaudami iš jo xęo
Miieuo
miesto
, i
. .....
.
. -r ilino stotis, parduodam gazoliną, alieviršūnių už tąi gerą atlygini LA, F LA., ant d.dziaus.o automobilių j jų lenpvVs* gėrimus ir tt. - Daugybė
kelio Amerikoje OLD SFAN1SH komų, bulvių, šieno; 2 arkliai, 2 karmą ir, vykindami savo pla TRA1L.
kuriuo kasdieną pervažiuoja j vės, žąsų, vištų, kiaulių; visokios farnus, nesigaili mesti ant to |K> 10,000 automobilių. Tas kelias eina mos mašinos. Parsiduoda už $9000, puper vidurį farmos. Farma 60 akerių, i sę reikia įmokėt. Galima puikų gyve“raudonojo aukuro“ netyčia 50
akerių dirbamos, 10 girios. Visa že-' nimą padaryt. Rašykit tuojaus savipakliuvusius j jų pinkles ne mė aukšta, 7 kambarių namas, vanduo I ninkui
(43)
kaltus ir vargstančius darbi
C. MOTEYUNAS, ; Box 108,
MUSCOGEE, FLA.
ninkus.
*
■
■ i .f.
Tariu pagarbos žodį,
Aš, PęĮras Švarkunas, Pašvitinio j

PARSIDUODA FARMA.

FARMOS

Jonas Skinkis.^

Liet. Konsulas Argentinoje.

PAJ1ESK0J1MA1 į
Pajiešk au sesers Pranciškos Navardauskiutes, po vyrui Valantiejienės. Iš
Lietuvos paeina iš Globių kaimo. Gau
res parapijos, Kauno rėdybos. Ameri
koj pirmiaus gyveno St. Lčtli?. III . o
dabar nežinau kur ji raudasi. Meldžiu
ją pačią atsišaukti arba kas žinot ma
lonėkit pranešti žemiaus paduotu ant
rašu':
*
PET NAVARDAUSKAS
419 E. Heron st., Abcrdeen, Wušh.

•

Jonas Pečiuitoms pajieškau TOFILIO
BUNDORIO iš Kanevos sodos. Malo
nes atsisaukt arba žinantieji malonės
pranešti.
‘
JONAS PEČIUKONIS
215 Riverside Pines, Hudson. N. H.
f» ________________
_
____
Pajieškau pusbrolio Juozo Butarvičiaus ir dėdės Antano Aciaus ir kitų
giminių. Paeina iš Vilniaus rėdybos,
Trakų apskr.. Jezno miestelio. Juozas
Butąvičius, keturiolika metų atgal
gyveno West Rutland. Vermont. An
tanas Acius girdėjau gyvena New
Y’orke. Prašau atsišaukti, arba kas ži
no apie juos prašau pranešti.
ALEX ATSUS
4J0 W. Market st.. Scranton. Pu

i

parapijos, Benėnų sodžiaus/ pajieškau j
savo giminių ir draugų, katrie gyvenat i
itrSŠ
:GERBIAMI TAUTIEČIAI!
Pennsylvanijos valstijoj, Tonis Smith, I Šitą trumpą apgarsinimą patalpino,
gyveno Kanadoje. Toront(Y'ork st., kad musų tautiečiai daugiau žinotų
Ont.). taip pat ir Antanas Pažeris gy apie Floridos gyręfiimą, ypač tie, kUrie norėtų ant farmos gyventi. Čia,
veno Kanadoje.
C4 4)
Madison County, žemė yra gera ir vi
PET MARKŪNAS
UESTVILLE. 1LU
sokios daržovės auga taip pat kaip ir
šaltose valstijose. Taipgi galima ir
Pajieškau AnastaV.ijos Malauįaitčs. dairy farmas laikyt, musų mieste yra
paeina iš Telšių apskr.. Plungės vals pieninyėia, taip kaip ir kitur. Ant
čiaus. Surblių kaimo, po vyrui vadina farmos galima gerą gyvenimą daryti.
si GulmHienė. gyvena Chicagoj. Mel Čia laikoma daug vištų ir kRokių gy
džiu atsišaukti arba kas apie ją žino vulių. Kas nori gerą gyvenimą turėti,
te, malonėkite man pranešu, už ką patartina čia apsigyventi. Šalčių be
reikia kentėti, nereikia rūpinti); dpie
busiu labai dėkinga.
( 45)
anglių pirkimą, ndi sunkių drabužių
ONA ASTREIK1ENĖ
106 Ten Eyck st., Brooklyn, N. Y. ' dėvėjimą. Žemes čia yra visokio bran
gumo, nuo $50 užakerįir brangimui.
Paieška u savo draligų Baltranre- Yra dvi dairy farmos trijų mailių
.ilių at
siduoda
jaus ir Kazio Vaiiadų ir draugės Ju stume nuo miesto, kurios parsiduoda
zės rilipauckienės, visi Kauno gub.. gana pigiai. Kas nori atsilankyti ir
Veliuonos parapijos. Pajieškau taipgi pamatyti, kaip pas mus žmonės* ant
švcgerio Krano Dapkaus, Raseinių ap ūkių gyvena, tai meldžiu atvažiuoti! o
skričio. Mekenų kaimo.
(45) užtikrinu, kad nesigailėsite nuo šalčių
išvažiavę.
* SZMAIL
A.
.
KAZ. BARTUSEVIČIUS
Madiso*. Florida.
1308 Rush st., N. S., Pittsburgh, Pa. Box 333,

GERA PROGA’
parsiduoda ūkė:

APSIVED1MAL

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės. Aš esu vaikinas 33 metų,
švariai užsilaikau, svaigalų ir tabako
nevartoju, esu pasiturintis. Meldžiu
tuojaus atsišaukti. Katra pirmesnė,
ta laimingesnė. Rašykite laišką šiuo
adresu:
MR.«J. ANDRUKAITIS
Pajieškau Vinco Skučo, pirma gyve 176 Madison
st., Tailor Shop,
no apie New York». o dabar nežinau
New York, N. Y.
kur. Jeisru kas žino ar jis gyvas ar
numiręs, tai malonė it pranešti šiuo
Pa'ieškau merginos apsivedimui.
adresu:
JURGIS SKUČAS
nuo 16 iki 22 metų amžiaus. Mokanti
1C4 Mair. st..
.•
Kin-ston. Pa. angliškai, kuri myli vestis ir šeimyniš
ką gyvenimą, meldžiu, tuojaus atsi
Alfonsas Siamas, pajieškau savo šaukti ir pavei1 slą prisiųsti.
( 43)
tėvelio Antano Siamo, jis mumis pali
B. L. in Camp. Box No. I.
ko 1920 metais, išvažiavo į Lietuva.
58 Ten Eyck st., Brooklyn, N. Y.
Kauno gub. Ukmergės apskr. ir nuo
to laiko nieko apie ji nežinom. Jo se
Pajieškau apsivedimui merginos ar
sers malonės pranešti arba pats ma našlės, tarpe 30 ir 45 metu, laisvos ir
lonėk ats'šaukti. jei e«i gvvas.
doros-blaivios. Butu gerai, kad mokė
ALFONSAS SLAMAS
tų siūti ir kad galėtų greitai ištekėt,
P. O. Box 1116.
Struthers, Ohio. b-» skirtumo biedna ar bagota. Aš esu
47 m., turiu biskį pinigų, noriu būda
Pajieškau pusbrolių Vinco ir Anta vot stuba. esu amatninkas, moku senas
no Juškex’ičių, srirdėmu. kad gy ena kačergas taisyt. Meldžiu atsišaukt
BaKimorčj. turi kriaučių šapą. Mel greitai ir paveikslą prisiųsti. Ant juo
džiu atsišaukti arba kas žinot praneš- ko meldžiu nerašinėt Be paveikslo ne
kit.
duosiu atsakvmo.
(43)
Petronėlė Jankaaskiutė-Cirgel e"*ANT GULBEN
62 Bowers st.,
Nashua, N. II.
West Hanover, Mass.
Pajieškau Motiejaus Serapino (kai
mo Gražiškių, vaisė. Vilkaviškio), gy
venusio keletą metų atgal Broo' lyno.
Meldžiu atsišaukti, turiu labai sva bų
reikalą
JUOZAS SERAPINAS
51 John st..
Hartford, Conn.

į

:

Su gerais budinkais, 80 akrų zcui4š.
Ariamos žemės yra 60 akių, o 20 aktų
miško. Parsiduoda pigiai. Savininkas
laiko biznį. Tas pardavimas jie per
agentą, nereikės mokėti kdmfLtto.
Ūkė randasi 8 mylios nuo- ScuCtvilje,
Mich. Daugiau žinių suteikriu p^r
laišką.
(46) -■
K. ŽUK AUSKAS
Box 88.
Rivesville. W. Vaf

PARSIDUODA FARMĄ
64 AKRAI ŽEMĖS. 40 akrų diiLa
mos. juodžemis su moliu, be akmenų,
ūžte’ tinsi medžių ir vandens. 10 kam
barių stuba. 2 barnės, sailo ir kiti budinkai. Taipgi 10. karvių, 2 arkhai,
daugybė vištų, visi farmos įrankiai,
mašinerijos, vežimai, 400 bušelių javų,
tik viena mailė iki geležkelio stoties ir
krautuvių, 8 minutos iki miestelio.
Kaina už viską tik $4200 Jneėt $1.509.
Rašykit laiškus angliškai.
(47)
MRS. OPPEI.
Box 1X4.
Saratoga Spr„ N. Y.

GEROS PROGOS!
FARMOS NEPIRKIT PAKOLEI NEAPŽIURĖSIT MU9V KOLIONU4 IR
NEPAMATYSIT MUS!
Mes turime tokių farmų, kokių tik
Jus reikalaujat ir užtikrinam tą, ką
žadam. Musų yra didžiausia lietuvių
kolionija Amerikoje Rašykite, prisijįjsime katalioga.
f.)
PHILL1PS & MATTIJ
R. 2. Box 8.1.
Scottville, Mich. -

Pajieškau apsivedimui našlės arba
merginos tarpe 40 iki 50 metų am
žiaus. katra nevartotų svaiginančių
gėrimų. Aš esu 40 metų senumo naš
lys. sveriu 170 svarų, esu 5 pėdų ir 5
colių aukščio. Turiu 2 vaiku. Turiu sa
vo namą ir esu iš amato barberys.
Pajieškau draugo Stan Prenod. se- Myliu gerą gyvenimą. Su pirmu laiš
I KANADĄ.
niaus gyveno Bristol. Conn.. o dabar ku prisiusi, it ir paveikslą, kurį parei
nežinau kur. Meldžiu atsišaukti šiuo kalavus sugrąžinsiu.
Atitrauksiu
Jūsų gimines, pažįsta
‘
(44)
adresu: CH AKLES LATAKAS
mus, kaip vyrus, taip ir moteris ar
MIKE MUZEREM
R. 1, Box 36,
Kennan, Wis.
♦•60 ’.V 14-th st.
Chicago. III. merginas jš Lietuvos į Kanadą. Mano
patarnavimas yra sąžiningas, saugus,
Aš. Domicėlė Salduk, jieškau tikro
Pajieškau apsivedimui merginos ar greitas. Mano patyrimas laivakorčių
savo brolio Petro Vaškio, Plungės pa ba našlės Ih* vaikų, nuo 25 iki 37 metų biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi
rapijos. Žvirbaičių kaimo. Gavau laiš amžiaus. Aš esu našlys, 32 metų am tie, kurie jau per mane atsitraukė sa
ką iš Chicagos. kad mano brolis yra žiaus. pasiturintis ir myliu gražų šei vo gimines yra man dėkingi už mano
miręs pereitą mėnesi. Broli, gal dar myniška gyvenimą. Kuri mylėtų apsi rūpestinga patarnavimą. Kaip mergi
gyvas esi, atsišauk. Kas apie jį žinote, vesti ir gražiai gyventi, malonėkite noms, taip ir visiems keleiviams pa
malonėkite pranešti šiuo adresu
zts'šau' ti. prisiusdamos savo paveiks t rūpinu geras apsistojimui vietas Ka
DOMICĖLĖ SALDUK
lą, kurį ant pareikalavimo sugrąžin nadoje Mano patarnavimas ir kaino®
915 Judkins st.,
Seattle, W :T siu^
A. P.
(44) laivakorčių yra pigesnės, negu kitų
17 Aetna st..
VVorcester, Mass. agentų. Dėlei platesnių informacijų
Pajieškau brolio Jurgio Mikuša"svisad kreipkitės pas mane šiuo adresu:
ko. paeina iš Šilavoto kaimo, Klebiškio
ALENANDER S. LEW1S
Pajieškau apsivedimui turtirigos
gnimo. Starapolės pavieto. Meldžiu at merginos arba našlės be vtTikų, be
Tourist Agent
(-)
sišaukti arba kas žinote apie ji. malo skirtumo tikėjimo, tarpe 25 ir 35 irai., 45 H mdsor St., Montrca!,
nėsite suteikti žinutę, už ką iš kalno amžiaus. Geistina butų, kad mokėtų
r. (u Caaada.
tariu nuoširdų ačiū.
(II)
gerai angliškai kalbėti ir rašyti Aš
ANTANAS MIKUSAUSKAS
esu geras vaikinas. 42 n.etų amžiaus, IŠ LIETUVOS Į KANADĄ
1208 James st..
Baltimore, M c. turiu gerą restoranto biz.iiĮ. Katra nori
Aš
atitraukiu
gimines ir
- ę...
----------------------------------------- 'T jūsų
...............
•• pažįsgaut gerą vyrą, lai pasiskubina
” i
i tarnus, kaip merginas, moteris ir vy
Pajieškau seserų Anto- ė. .r Roza
is visų dalių
” Europo;
P° ‘
lijos Matusevičių, seniau *vveno Chi- veikslą. Pla čių žinių suteiksiu Jerl^ i'LT
, ., imigrantai yra s,eiki, moka
cagoje, dabar nežinau sur. Kas anie
j.
I skaityt ir rašyti nors v.e.ioje Raiboji
jas žino malone , išnešti arba pačios 178 , L. Manchester
st..
I ir Kanados imigrac.jos įstatai reika
lai atsiš?" k.«
( U)
Los Angelėj, Cai.
| lauja, kad butų geistini imigrantai.
MATTHUS
! Mano patai-' a' i«n«s yra teisingas ati
G i r-i acore, Bamfield, B. C.
i traukimo reikaluose ir aš e»u jau 0<iuį
( ai.
į lietuvių j Kanadą atitraukęs ir cavę
| geras apsistojimo vietas dei jų Kana .
Pajieškau Kazimiero r.a.vido, pa
; doj. Su mano teisingu na ..avimu ir
eina nuo Luokės, bet i uvo persikėlęs
PARSIDUODA
| kaina nei vienas kita a e n tas negali
j Žagarę. Jis Amerikon atvažiavo apie
Bl < ERNĖ IR GROSEKNĖ.
susilyginti. 1M pla’>s .ų informacijų
20 metų ir jcniou gyveno New Bri
Pardavimo priežastis — vyras mirė • parašykit vi ac h kų pas mane šių
tam, Cci.n. Kus apie jį žino malones
(->
pranešt arua pats lai atsišaukia, ne o 'įuriu parduoti greitai. Storas geras. ■ adresu:
visi įtaisymai. Parduodu pigiai. Vieta
GEO. KAI PAS,
P. O. Bo 4"
yr_ s,-arbus reikalas.
(44)
apgyventa lenkais, rusais, ir Letuviais.
Halk.-rviile, OnL. Canada.
JLLIA BARUJDAS

. r

(«r

PARDAVIMAI

14*3 W. Monroe st.,

Prie šioro galima ir gyventi, nes yra
ketun kambariai. Kenrla pigi. (43)
ONA KENTRJENE
Juozo Vait-

Chicago, 111.

Faji<.sK<»u savo brolio
kūno, paeinančio i.- k-.ih.u Pabališkių, 61 Uoo<l st.,
V eiverip parapijos. S<*ši metai atgal i
gyveno ūLng«motk, Škotijoj Turiu
laižai svaroų reikalą. Jis pats, jo žino- '
Frane, bei jo dukterys, arba kas
kita., praneškite man apie jo dabarti
nę bUx*einę ant sekančio antrašo:
V. A. VAITKUNAS
(4 4)
SU. 12, Box 468.
Ijiwrence. Masą., U. S. A.

Haterburj, <. onn.

Parsiduoda Balandžiai.

ElzbieU Malcevičienė. pajieškau
.Marijonos
Dargevičaitės-Zamulskienės; girdėjau gyveno seniau loi Šalie,
III., dabar nežinau kur Malonės atsi
saukt arba žibantieji teiksis pranešti.
Stnnlcv Mnkavage
(45)
K. D. 3,
Rhiutlui.d.i, v. .i.

f

NUO ODOS LIGŲ
P

** _ N\, ^<io>. gjd«n.'iaj put-j

FREEDOL

Lietuviški, su
šukom, verstiniai
i lai j ra receptas garsaus šveicarišk.
balandžiai viso , Profesoriaus. FREEDOL greitai įsige ■
kių spalvų. Ant ria į odą ir po 5- minutą
"__ , .visiškai ,praši
Ml ■
orderio prisiun- I liną įdegimą bei skausmą. FREF.DO
čiu į visas dalis stebėtinai greitai išgydo šašus. Ronas
Egzemą. Hemoroidus, snn’eR:
.K •
Suvienytų Valsti Žulį ir kitokias odo- ligas. Kai.,.. »1.0f
jų. Su užklausi Reikalaukite a pliekose arba prisius.*,
mu rašykit laiš te $1.09 ir mes tuojaus išsiųsime pr ’
kas.
(43) paštą bonka.
(-;
GEORGE RF.NDORAITIS
FREEDOL REMEDY CO.
L...

V* iter, ww.i*

D " arren St., Bojton 19, M-<-

/

g
«
Į mos sultys. Tos sultys yra la
ibai švarios ir atrodo kaip si
rupo lašai. Krisdami į žemę,
;tie lašai išdžiūsta ir virsta,
i Įvairaus didumo baltais gruSOCIALISTAI DARBUO- !| Mažiausi s pasauly laikras-jdais. šie grudai yra maistinĮtis išeina Japonijoj. Jis yra;£idideliu tamarindu tos
JASI.
manos
galima su
f
kortos
didumo
ir
telpa
jame
»kasdien
- ’ -....................
Ivia.vnardė socialistai turė
rinkti
3
—
4
svarai.
Manos
jo visą eilę milingų ū‘ rinko 20 eilučių rašto, šis laikraštis
gausumas
pareina
nuo
žieaukas Dėbso paminklo rei labai išsiplatinęs. Didžiau
kalams. Buvo taipgi milingų sias laikraštis yra "lllumi- mos lietų. Jei tų lietų būna
Amesbury, Quincy ir Gard- nated Quadruple ConstelĮa- daug, tai ir manos derlius
tion.” Šis laikraštis išeina būna didesnis.
nery.
ši patyrimą daugelis mok
Spalių 30 d. socialistų pra kartą šimtmetyje. Paskutinis
slininkų
pripažįsta turint
kalbos bus Lavvrenee, Mass., numeris išėjo 1850 m., jis tu
po numeriu 41 Berkeley st., rėjo 80 puslapių, no 13 skil rimtą pagrindą.
2 valandą po pietų. Rengia čių puslapis. Šio laikraščio
DIDŽIAUSIAS KARO
lietuviai socialistai. Kalbės ilki šiai dienai užsiliko tik
LAIVAS.
"Keleivio“ red. J. Neviackas ■vienas egzempliorius, kuris
j
laikomas
Acheno
laikraščių
Nesenai
Anglijos uoste
ir Mass. valstijos Socialistų
hnuzėjuie.
Antras
numeris
išPortsmouthe pastatytas di
Partijos organizatorius Lswis. Geistina, kad lietuviai į eisiąs 1950 m.
džiausias pasaulyje karo lai
vas.
pavadintas “Radney.” i
darbininkai skaitlingai atsi-! Dabar Amerikoj yra daug
lankvtu.
dienraščių turinčių po 80 Jis yra 35,000 tonų talpumo,'
turi tris šarvuotus bokštus.'
Bostone socialistai stato puslapių. •
draugą Bearaką savo kandi-5 Pirmas dienraštis pasirodė kuriuose pastatytos devynios (
datų į miešto valdybą iš 14 Londone 1702 metais. Frau 16-os colių patrankos. Be to. i
Wardo. Pradėta jo kampa-‘< uzijoje — 1777 m„ Lietuvo- jame yra kelios dešimtys ma
nija jau pridaro nemaža bal-!je 1906 m. gruodžio 10 d. žesnių, 6-ių colių patrankų, i
mes republikonams. Jie nesi- Jai buvo
ilniaus Žinios,
Šios plaukiojančios tvirto- '
rūpina apie tuos wardus, kvavės įgulą sudaro 1.200 juri- '
KIEK KALBA TURI
demokratai veikia, nes su ši
ninku. Laivo pastatymas ir
ŽODŽIU.
vavuiieu kainavo septy-į
tais jie visuomet gali susitar
apšarvavimas
ti, kada prisieina kokių šu< Skaičiuoti kiek zodžių_tu- nis milijonus svarų sterlingų.
nvbių daryli,
. bet jie negali
_ toji - kalba,
,
.yra labai sunku. Bu- j štai tau ir nusiginklavi- I
padarvti su socialistais. L ž-! vo mėginta tas darbas nors mas»
tai gi kiekvienas darbininkas apytikriai atlikti — žodžius!" '
_________
14-tame Warde privalo art- skaičiuoti iš didžiųjų tautos, NAUJAS MINERALAS,
duoti savo balsą už socialistų veikalų. Žinoma, Kad di-Į
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profe;
kandidata Bearaką
Į tižiausias pasaulinis rašyto-į . .
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!
v

Įvairios Žinios

NEPAPRASTOS DOVANOS
KELEIVIO” SKAITYTOJAMS
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DAUGYBĖ GERU KNYGŲ BUS IŠDALYTA DYKAI
PER SPALIŲ MĖNESI
ŠITAS VAJUS BUVO PASKELBTAS RUGSĖJO MĖNESIUI. JAM BUVO PASKIRTA UŽ
55,000.00 VISOKIŲ KNYGŲ. BET NEVISI SPĖJO IŠ TO PASIN AUDOTL DAUG DRAU

GŲ RAŠO MUMS PRAŠYDAMI VAJŲ PRATĘSTI. TODĖL PRATĘSIAM 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
vanu. Reikia tik pridėti prie to 15c. persiuntimo lėšoms padengti.

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

t\aina ,

butlegerių lakstančių.
.
.
.
byla, kurioj kaltinama daug Bet tai tik rašytojai — ge- pavadino nefelmu. Šio ^iš
buvusių valdininkų. Pasiro- nijai. Paprasti žmonės nau-^^Io Koloje esama apie ob
d o, kad netik miesto valdi- klojasi žymiai mažesniu žo-t milijonų tonų..............
ninkai vare degtinės šmuge- ežių skaičiumi. Inteligentai . Petrograde įssio minei alį, bet ir federalės valdžios.tenkinasi
valdžios,tenkinasi trim tūkstančiais, o sujungto su smėliu ir kreiIi,
asrentai.
urohibiciios
kaimiečiai ir
agentai, prohibicijos aerenagen-kaimiečiai
i. darbininkai da, buvo mėginta, pagaminti
tai, prie šito biznio prigulė- naudojasi vos tik trimis šim- naujos rųsies stiklą, kurs bu
tų žymiai pigesnis už dabar
jo. Jie apsaugodavo butlege-'tais žodžių.
rius. Už tą apsaugą jie paim-' Laukinių tautų-žodynas gaminamą stiklą. Bandymai
davo nuo $3,000 iki §4,000 visai neturtingas. Kiek žo- labai gerai pavykę.
Šis prof. Borisovo išradi
kyšių Į mėnesi. Jie turėjo net ( žiu yra lietuvių kalboje, dar
mas turėsiąs didelės reikš
“kolektorių,” kuris tuos ky-J’gi šiol nesuskaityta,
mės statyboje.
siūs jiems sukolektuodavo. i-------------Tą darbą atlikdavo tūlas KELEIVIS BE KELINIU.
Ben Smathers, kuris dabar Juokingą atsitikimą pra TUŠČIOS BONKOS—GAI
SRO PRIEŽASTIS.
teisme visą šitą paslaptį išda nešė šiomis dienomis francuvė. Jis pasisakė turėjęs iAzu
‘
______
laikraščiai.
Žymus pasauly francuzų
vieno su policijos viršininku* Vienoje Pietų Francuzijos kurortas Nica pasižymi gais
I
Craw ir šerifu McCullocbJgeležinkelio
stotyje senas in- rų gausumu, kurių priežastis
net bendrą munšaino dirbtu-(teligentiškos išvaizdos ponas dažnai būna neišaiškinta.
—
vę, ikurios Įtaisymas jiems jaukė traukinio. Benuobo- Tyrinėjant nuodugniau gais
kainavęs po S92.
daudamas jis prigulė pievoje rų priežastis, patirta, kad ga
netoli stoties. Kada pagaliau na daug gaisrų kyla dėl tuš
PRIEŠINGAS KARUI, NE atėjus traukiniui jis užėmė čių bonkų ir jų šukių, kurių
GALI BŪT AMERIKOS
vietą vagone, pastebėjo, kad būna primėtyta nuošalesnėse
PILIEČIU.
jo rūbai buvo pilni skruzdė vietose. Saulei šviečiant, sti
Moteris vardu Rosika lių prilindusių begulint pie- klo gabalas sukaupia krūvon
Schwimmer, yi
uviiniuuirci,
?4 metų am-;i'.uje.
Voie. Būdamas vagone
\agunr tik
u n. spindulius,
kuine ilgainiui
žiaus. vengrė, kuri dabar gy-i vienas, jis greit nusivilko ru- kaitindami nedideli plotą,
'•vena Chicagoje, norėjo tapti, bus ir mėgino skruzdėles pro uždega sausas šakas, žolę ar
•Amerikos piliete. Federalis Jangą iškratyti. Bet nelaimė, kitą greit užsidegančią me
•teisėjas paklausė jos, ar ji Bepurtant vėjas ištraukė iš džiagą. Iš to ir kyla miškų ar
į užmuštų Suvienytų Valstijų j0 į-ankų kelines...
net namų gaisrai. Ši priežas
.priešininką, jei .ji tuo budus Kada sekančioje stotyje Į tis gana rimta tuose kraštuo
galėtų išgelbėt kareivio gy-itą patį vagono skyrių įlipo se, kur ilgai būna karštas
,-vybę.
'moteris ir pastebėjo šį poną oras ir daug saulėtų dienų.
*
A X
»» z\ z\.r\ 1
rt5,
iiorriiicdi '
Aš negalėčiau užmušti be kelinių, pakėlė triukšmą
žmogaus net ir tuomet, jeigu jr sustabdė traukinį, many- Nuo Pražudymo Svarumo
jis bandytų mane užmušti.
užmušti?’ damos, kad turi reikalą su
Arba Abelaos Jėgos
—atsakė aplikantė.
I bepročiu. Traukiniui susto- Niekas taip gerai nepajrelb«ti r.uo
pražudymo svarumo, stiprumo ir nu
To užtenka,
— atsakė
ir, nežiu- silpnėjimo.
L—
‘ tėi-.jns, atvyko policija
..... _______
kaip Nuga-Tone. Šios gy
sėjas. Tamsta negali būt sios , ;nt priešinimosi, nugabeno duolės padaro
turtingą, raudoną krau
stiprius nervus, sustipo na raume
šalies pilietė
beproti’’ Į stoti. Ir tik čia ją.
jėgą, taipgi stimuliuoja kitus svar
5 V
- - paaiškėjo, kad jis ne bepro- nų
bius kūno organus iki pastebėtinai ge
čia eina didelė

—
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PIRMIEJI

LAIKRAŠČIAI.

y Pirmasis pasaulyje laik-l Keleiviai gardžiai pasijuoraštis atsirado Kinų sostinė- kė, kada šis ponas grjžo atje Pekine, tarp 618 ir 905 gal į vagoną skolintose viršimetų po Kristaus gimimo, ininko kelinėse,
vardu “King-pao.” Europoj!
--------------pirmas spausdintas laikraš-,KAS BUVO “DANGAUS”
tis pasirodė 1563 metais Kri-'
MANA.”
stui gimus. Tai buvo Italui Du vokiečių profesoriai iškrašte Venecijoje. Francuzi- IIIĮsprendė klausimą dangaus
•joje pirmą kartą atspausdin-! manos, kuria, anot biblijos,
tas laikraštis
1631____
m.,
Rusuo-'maitinosi dykumoje
žydai išV r AG
__ _ 1-^-- — *.*1
1-.
cse — 1703 m. Pirmas latvių: ėję _iš Egipto. Tuodu profesolaikraštis “Latweeschu Awii-jriai iškeliavo liepos mėnesi
(
“
Latvių
Laikraštis
”
) su didele ekspedicija Į Sina-zes” 1"
pasirodė 1822 m. sausio 17 jaus kalnyną. Lig šiol buvo
d., gi pirmasis lietuvių kalba <nanoma, kad mana buvusi
laikraštis pasirodė Karaliau augančių šiltuose kraštuose
čiuje 1832 m. Pirmasis Did. medžių, vadinamų tafnarinLietuvos laikraštis “Auszra' iriais, syvai. Tiksliai ištyrę taišejo 1883 m. kovo 5 d. Til-įmarindą, ekspedicijos nariai
įžėje.
'priėjo išvadą, kad ankstyDabar pasaulyje priskai-besnė nuomonė yra Idaidintoma daugiau kaip 80,000 ga. Dangaus mana, kaip ją ir
periodinių leidinių. Dau- ligi šiol vadina arabai, yra
giausia laikraščių išeina ne kas kita, kaip tam tikrų
i>«ierikoj, toliaus eina Vo-vabalų, besimaitinančių takietija, Francuzija ir kitos, marindo mana, pagaminarv________

ro laipsnio.
šita sustiprinta jėga suteiks jums
geresni apetitą, ir jūsų skilvys galės
lengvai virškinti bile kokį maišia.
Taipgi suteiks jums atšviežinantį ir
ramų miegą, sustiprins kiekvieno kū
no organo veikimą, padarys ant kūno
’abai gražią odą, prasalir.s tankų nesišlapir.imą naktyje, prašalins skaus
mus ir padarys jumis kaip naują žmo
gių Visi vaistininkai parduoda NugaTone. Nusipirkite butelį ir persitikrin
kite jūsų pačių sveikatos suirimuose.

ŠITAS VAJUS PASIBAIGS SPALIU (OCTOBER) 31 D., 1927
KNYGAS GALIMA PASIRINKTI IŠ ŽEMIAU PADUOTO KATALIOGO:
AR ŽINAL KAIP LIETUVA. ĖJO PER
REVOLIUCIJOS UGNĮ?

bai lengva. Protaujantiems darbininkams veikalėlis nepavauuojamas. Kaina 25c.

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

__ ’
Labai įdomi knyga šituo svar
“Socializmas ir Religija.*
biu klausimu. Ją turėtų perskaityti kiekvienas katalikas ir so
cialistas. Parašė E. Vandervelde, vertė Vardunas. Kaina 10c.

AR ŽINAI, KOKS BUVO DIEVAS PERKŪNAS?

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

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

“Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Praeities.*’ — Knygutės
Įtalpa susideda iš sekančių dalių: 1) Giria ir moterų vogimas;
2) Lietuvos moterų ir vyriškių šventes; .3) Lietuviai lieka
velniais: 4) Paskutiniai lietuvių dievai. Parašė Z. Aleksa.
Kaina 10c.

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

AR NORI GRAŽIŲ DAINŲ IR EILIŲ?

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

Jei taip, tai išsirašyk didelę eilių knygą “Sielos 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
gas “Našlaitė.” Parašė K. S. Lietuvaitė. Kaina 10c.

AR ŽINAI. DELKO REIKIA GERT IR VALGYT?

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

Ar tiesa, kad visuotinas tvanas buvo sunaikinęs visą pa
saulį? Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą žemę apsemtų?
Kur tas vanduo dabar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos galėjo
atsirasti po tvano i uodveidžiai, raudonveidžiai ir kitų veislių
žmonės? šitie ir šimtai kitų klausimų, i 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; lęas sakinys—tai naujas kunigu argumentas
griūva. Mokslas ir mokslas nuo pradžios iki galo. Kaina 25cL

“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 Smienytų Valsti jų PHiečiu?” — Aiškiai išgul
dyti pilietybės Įstatymai su reikalingais klausimais ir atsa
kymais lietuvių ir anglų kalbose. Antra peržiūrėta ir pagerin
ta laida. Kaina 25c.
“Kodėl Aš Netikiu į Dievą?” — arba Tikėjimo Kritika.
Knygutė pilna argumentų ir faktų, kurie kaip kirviu kerta vi
sokius burtus ir prietarus. Parašė Iksas. Antra, pataisyta ir
padidinta laida. Kaina 20c.
- “Monologai ir Deklamacijos.” — šioje knygoje telpa dau
gybė gražių ir juokingų monologų ir deklamacijų. Visokios
temos: darbininkiškos, revoliucijonieriškos, tautiškos, humoristiškos ir laisvamaniškos. Visos skambios, visos geros. Tin
ka visokiems apvaikščiojimamą, baliams, koncertams ir tt.

V A ntra pagerint* laiįą. Kafea 25c.

5
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KITOS GEROS KNYGOS:
“Lietuviu šeimynų Istorija.” — Jei nori žinoti, kaip‘seno

. .“Musų Padėjimas.”*— Įdomus pavyzdžiai iš dabartinio dar-

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. Vyria
tuomet turėdavo po keliatą pačių. Be galo Įdomus veikalas.
Kaina tik 35c.

Tragediją trijuose aktuose. Veikalas paro
do. kaip studentai nudėjo carą Aleksandrą II. Istorinis ir la
bai įdomus dalykas.. Kaina* 25c.
• ‘

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

,

“Ben-Hur” — istorinis romanas iš Kristaus laikų. Parašė
garsus rašytojas Lew Wallace. Veikalas storas, 472 puslapių,
dailia; iliustruotas. Kaina $2.00.
“Guli voro Kelionė“ Į neži nomas šalis. Labai gražus skai
tymas. Knyga ant gražios popieros, iliustruota. Kaina $1.00.

Mninkų padėjimo. ParMŠė Antonovas. Kaina 10c.
>

* r <

-

“Nihibs'fai.“

. ■ \ • -'lį; .
•,■33 .
*.
“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. Vieno akto farsas, labai

juokingas ir geras perstatymu’. Parašė Feldman. Vertė J.
Uktveris. Kaina 15c.
“Popas ir Velnias” ir toj pačioj knygutėj “Adomas ir .Tieva. Smagus ir juokingas pasiskaitymas. Kaina 10c.

“Salomėja.” Herodienės duktė. Veikalas parodo, kaip Salo
mėja nuoga šokdama apsuko Herodui galvą ir privertė jį nu
kirsti šv. Jonui galvą. Kaina 25c.
“Amerikoniškos Vesrirvės.” — Dvieju aktų komedija. Juoicnga ir lengva perstatymui. Parašė Iksas. Kaina 10c.

“Byla Detroite Kataliką su Seeiufistais.” — Pirmą kartą
“Amerikos Macechas. arba kaip katalikų kunigas Hans
katalikai užpuola socialistus 31 d. gruodžio, 1911. Antrą kartą,
jie užpuola socialistus 31 gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj iš Schnuth papiovė savo apgautą gaspadinę. Su paveikslais. 10c
tisai telpa teismų rekordai ir prirodymai, kokių begėdysčių
Pinigų” — 3 aktų dramh sulyg Tolstojaus, čia rišamas
katalikai dasileidžia kovoj su socialistais. Su paveikslais.
opus
klausimas:
gali žmogus kitą žmogų užmušti, ar ne?
Kaina 25c.
į Nepaprastai drąsiarkalba.
Kaina 35c.
“Eilės ir Straipsniai.*’ — šioj knygoj telpa 23 gražios eilės,
“Karės Nuotakos.” vieno
akto drama iš karo laiku.*
20e.
Idaugybė mokslinių straipsniu, juokų, ir tt. Puikiai iliustruota.
Kaina 25c.
“ .
“Caras Sibire” — juokingas vaizdelis iš caro gyvenimo,
kuomet
po revoliucijos jis buvo ištremtas į Sibirą. Kaina 25c.
“Materialistiškas Istorijos Supratimas.”—Pamokos iš proletariškosios filizofijos. Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje
“žemaitės Raštai Karo Metu.” — Knyga padaryta ant la
Įvairiausius nuotikius, tai perskaityk šitą knygelę. Kalba la- bai gražios popieros ir gražiai iliustruota. Kaina 50c.

ė . ’ .
‘
1
......
Prašome išsirinkti iš augščiau paduoto katalogo patinkamas sau knygas, pažymėti jų vardus
ant atskiros popieros, ir kartu su prenumerata prisiųsti žemiau paduotu adresu. Tik prašome
neužmiršti pridėti 15 centų persiuntimo lėšoms. (Imant už $2.00 knygų—persiuntimui 25c.į)
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KELEIVIS

Spalio 26 d., 1927.

Spalių 1 d. prie didžiojo Saugokitės Šalčio
kelio — Šiauliai-Klaipėda
ir kosulio, kuris
tarpstoty Lydavėnai-Šilaukis
nežinomi piktadariai apiplė
ilgai laikos
šė traukinį.

POLICIJOS ŽIAURUMAS.

LIETUVIAI!

Kretinga. Rugsėjo mėn. 27
d. apie 11 vi. Kretingos nuo
vados viršininkas Šileika
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)
nušovė Klaipėdos krašto pil.
BALTIKO AMERIKOS LINIJA
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai
tūlą Lipsi. Lipšis čia pat Kre BUDAVOKIME STIPRIĄ I priveda
tai pirmutinė ir vienatinė laivinė
prie pavojingos bėdos.
tingoje jau kuri laiką darba
SUSITARĘ NUŽUDĖ.
Jus galit juos sustabdyt dabar su
KRUVINOSIOS SUSIRGI
bendrovė, kurios laivai pralaužė
JAUNĄ GENTKARTĘ! | Creomulsion, sušvelnintas kreozo
vosi
su
savo
bendrais.
Rugsė

MAI VILKAVIŠKIO
kelią
iš Amerikos New Y'orko
Rugsėjo 2 d. Viekšnių jo 27 d. kur tai jie ėjo gatve.
tas, kuris yra priimnas vartoti. CreoPereitą panedėlį buvo mir- | ruulsion yra naujas medikai iškas
APSKRITYJE.
miestelio gyventojas A. Šva Sutikęs juos nuovados virši ties sukaktuvės garsaus rašė- , išradimas ir jis veikia padvigubintuTIESIAI J LIETUVOS
j...... v --r ninkas paprašė dokumentų. jo’ ir oratoriaus, Danieliaus j greitumu; jis palengvina ir gydo
kaip
Sveikatos departamentas žas, kiaušinių pirklys,
liga apimta odą ir sulaiko gemalų
KLAIPĖDĄ
Vilkaviškio apskrity užregis paprastai, išvežė į Mažeikių Lipšis užsisėdęs ant dviračio Websterio, kuris pasakė: augimą.
travo 50 susirgimų kruviną vartotojų bendrovę kiaušinių važiavo toliau. Nuovados “Panaudokime visas galimy
Iš visų žinomų vaistų, kreozotą
siunčiant du laivu pernai, o jau
medicinos autoritetai,
ją. Iš 50 asmenų 17 jau mirė, 5 dėžes ir pardavė juos už viršininkas sušukęs ‘‘su bes ištobulinimui jaunos mu pripažįsta
net penkis šįmet.
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
kiti sirgimo stadijoj. Buvo 1481 lit. 40 cent. Ryto metąsistok i” ir paleidęs 5 šuvius sų gentkartes, kuri atliks tai, dymui pastovaus kosulio, šalčio ir
gerklės nesveikumų. Creo
pasiųstas i susirgimų vietas i Švažus kiemą parėjo vienas j vietoje nudėjęs Lipsi ir per- i ko mes negalime atlikti.” Bet kitokių
KAINOS LAIVAKORČIŲ j
mulsion turi dar kitų gydančių ele
LAIVŲ IŠPLAUKIMAI
S
KLAIPĖDĄ
gjdjiojas ko.ai sii
tarnautojui kelimentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir
$107.0(
Trečia
klesa
.'.
........
“FGLONIA” 1 LapkričioNo’..
jomis. Gydytojas apvaz nėjo buvęb pat dieną jo a o-,
<Jušautajj žinantieji pasustabdo imitaciją ir uždegimą.
Ten ir atgal tiktai
U81.IM)
“L11 GANIA”
sergančius valsčius ir suteikė nas buvo rasiąs pakelėj is
.
k -11 b
D
22 Lapkričio
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis
$117.00
Turistine III klesa .
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo
“Poloni A"
6 ■ Gruodžio
Ten ir atgal tiktai
nemokamai .medicinos pa-;»tazeikių i ^^smus griovy j
b ; , ^n!nk(Ą0*an.
$196.00
gemalų augimą.
Valdžios taksai atskirium.
’ESTOMA”
22 Gruodžio
galbą. Aplinkiniams gyven- 'nužudytas. v ezime, kuriame į , ne£nrdėies
Creomulsion yra užtikrintas pa
t
i sekmingam gydymui pastovaus ko
tojan»> nurodytos priemo- važiavo Švažas, dėžėj rasta |
J-'
KALĖDŲ Laivas “POLONIA” 6 Gruodžto-December
sulio. šalčio, ir visokių gerklės ligų
nės, Kukių jie turi griebtis kulka ir revolveris. Kriminakitokiose formose, turinčių bendrą
Žiniom kreipkitės i vietos agentą ar i bendrovę:
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai
ap>augai nuo ligos. Susirgi- line policija nustatė, kad tai STOTIES VIRŠININKAS
geras dėl sutvirtinimo visos siste I
mai bus greičiausia parėję padare Mažeikių miestelio PAKRITO PO TRAU
tiktai
sveika ir stipri jaunoji mos po blogo šalčio ar “flu.” Pi
BALTIC AMERICA LINE
KINIU.
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio
iš VoKietijos, — ar Lenkijos, 'gyventojai Pranas Alekna.
j gentkartė tiks atlikimui di- ar
kosulio nepalengvintų vartojant
8 BRIDGE STREET,
NEW YOkK, N. Y.
Kur esamomis žiniomis ten Kostas Krampis ir Vincas Suvainiškio istoties virai- dėlių darbų. Trinerio Kartu* jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas
aptiekorių Creomulsion Comkruvinąją sergama. Karlan- Ivanauskas iš Tirkšlių vals- ninkas Meižis Vilius rugsėjo »is Vynas yra patikėtinas j jūsų
pany. Atlanta, Ga. (apg)
gi užeina šaltesni orai, spėja- įčiaus. Sulaikytas Alekna 29 -d. pakrito po traukiniu ii sveikatos būdavotejas. Jis
ma, kad liga nesiplės toliau, kaitas prisipažino ir pareiš- tapo visiškai supiaustytas. Į sutvirtina virškinimą, patai
-------------- įkė, kad Švažą nužudę bendMeižis gimęs 1893 m., ki- Į so apetitą, pašalina užkietė
LIETUVĄ
KIEK KAUNE PRAMONĖS rai susitarę tikslu pagrobti ięs iš Spengų kaimo, Klaipė- į jimą, suteikia miegą ir abelPER BREMENĄ
gautus
iš
bendrovės
pinigus.
los
apskrities.
Geležinkei
ią sustiprėjimą. Vertingas
ĮMONIŲ.
ant didžiausio Vokiečių laive
i
• •
••
iicvunuu
Revolverį oiam
šiam tikslui pasipaoi1
iuose tarnavo nuo 1924 m. i kuponas kiekviename pake
Paskutiniais i egistt acijos sR lįn uo Jono Matuzos sausio mėn. 1 d. Skapiškio;
COLUMBUS
lyje. Išbandykite taipgi Tri
arba kitais sies Linijas laivais
daviniais Kaune bu\o: 12pas
_ _ i.Jl;
kuii pasirodė ir daugiau stoties viršininku paskirtas' lerio Lini mentę nuo Reuma- J^š meldžiu kiekvieną skaitytoją i
TIK ASTUONIAS DIENAS
spaustuvių su 280 darbinin ^šaunamos medžiagos. Alek- šių
Paikios kajutes Trečiai Klesai—
metų birželio 23 d.
šio laikraščio, kurie kenčia nuo
:izmo
ir
Neuralgijos,
TrineTiktai Steitrumiai
kų: 2 litografijos su 42 dar- na ir Matuzas sulaikyti, o
Sub-Acute arba Muskulų keumatizLIETUVĄ
mo. Strėnų Skau
bininkais; 1 f otocinkugrafi-, Ivanauskas ir Krampis pasi- Velionis paliko žmon? ~io Sedativą nuo Kosulio ir
NORTH GERMAN
PER HAMBURGĄ
dėjimo • Lumba
Trinerio
Tabletes
nuo
Šal-"
Mariją
29
m.,
sūnų
Enriką
7
ja su 10 daro.; 3 kartonų' IAnx
go
i
.
Padagros
Ant
musų
tri-triubinįų laivų
n., dukteris: Henę 6 m., Val- čio. Jeigu negaunate savo
(Gout), parašyti
dirbtuvės su 206 darb.; 2 po-h
_________
NEWYORK(naujas)HAMBURG
man laiškų, pade
4 m. ir Hildegardą 2 • aptiekoj, rašykite pas Joseph
DEUTSCHLAND,
65 Statė St-, Boston. Mase,
pierio dirbtuves su 14 darb.; BURTININKO NAGUOSE. rraudą
dant savo vardą
ALBERT BALLIN,
pusės
m.
Triner
Company,
Chicago,
arba
pas
vietos
agentas
3 mašinų fabrikai su 9o
ir aiškų adresą, o
RESOLUTE. RELIANCE.
aš prisiųsiu dykai
darb.; 4 muilo fabr. su 58 Rokiškėnuose labai daug Nusižudymo priežastis ne- • ’llinois.
ir ant populiariškų vienodais
Vieno Dolerio Ver
kambariais laivų Clevelaad,
darbininkais; 6 mėsos perd. Xra atkalbėtojų nuo įvairių <inoma, bet spėjama, kad ne- “ Štai keletas originalių laiškų, ku
tės Bonką išban
Westphalia ir Thuringia.
varkingas
gyvenimas.
,
ITALIŠKI ARMONIKAI
dymui mano Rheumatizmo Gyduo
įstaigos su 37 darb.; 4 sal-i1^ burtais gydo net limpariuos aplaikė W. Wojtasinski Drug Co.
Savaitiniai išplaukimai iš Nev
lių. Aš noriu prašalinti Reumatiz
Meižis
prieš
nusižudant
i
laiškais
šita
firma
Kali
pasitrirt.
Yorko.
Laivai Thuringia ir
daimų dirbtuses su 302 dar-.mas ligas.
mą nuo kenčiančių savo lėšomis.Jųs
Westphalia atplaukia į Bostonų.
□aprašė
ruožo
revizoriaus
Per
10
metų
kentėjo
nuo
pilpamatysite,
ką
gali
padaryt.
Kuhn
’
s
!
bininkais; 1 elektros stotis Viena moteris nesenai užPersonaliai lydimi j Europą
Rheumatic Remedy. Aš esu tikra-,
išvažiavimuai
su 184 darb.; 6 tabako fabri- i valgius sugedusių vaisių ap- luoti jam pavaduotoją, kai- vo ligų, bet dabar atgauna
kad bus geros pasekmės ir jus patįs
sveikatą vartodamas
j tai įsitikinsite pirma, negu duosi
kai su 398 darb.; 3 degtukų^įrgo. Rokiškio ligonines gy- >o susirgusiam.
te man bent vieną centą. Nebandy
dirbtuvėssu203 darb.; 4
leido vaistus po oda,
kit prašalint Reumatizmo per ko
PASIRODĖ KRYŽIŲ
ar odą su pagelba plasteriu ar
talo dirbtuvės su 373 darb.;į"uo ko moteris ir išgijo. Bet
KATRO-LEK jas
kitokių daiktų Nebandykit išvilioti
VAGYS.
3 avalinių dirbtuvės su 192 važiuodama namo moteris
Nevvark, N. J. —- Ponas Karolis
jį su Linimentais, elektra ar mag
Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų i»- ‘
darb.; baudinių dirbtuvės>»^ėjo vemti ir pabugusi
netizmu. Nebandykit išvyt jį su už
Laukuva, Tauragės apskr. J Bigus, 353 Morris Avė., praneša:
formacijų klauskit pas vietos
kalbėjimu. Bet jus privalot jį pra
10 metu kentėjau nuo pilvo liagentus arba paa
su 2<j6 darb.; 10 lentpiuvių nuvažiavo pas Duokiškio S d. rugsėjo Rietavo nuova <ų.“Per
šalint. Jis yra kraujuje ir jus turite
Gyduolės, kokias tuomet aš naudo
su 171 darb.: 4 malūnai su ’ ftarayierius monelninkus. los taikos teisėjo nutarimu į jau. nesuteikė pagelbos, pakol r.epa- vyti jį laukan
Mes išdirbame ir importuojame visoHanhirg-Amficn LIn
vandžiau naujo išradimo gyduolių
Ir aš tikiu, tą darbą atliks Kuhn’s . kių rūšių rankomis dirbtas Itališkas
58 darbininkais ir tt. Visame Tie jai pasakė, kad gydyto- apo areštuota žinoma, kaipo j KATRO-LEK,
Rheumatic Remedy. Reumatizmas ' Akordinas. geriausias pasaulyje. Ar-t
kurios pasirodė labai
Uaited Amerieaa Liaea, Ine.
Kauno mieste yra ivairiu m- .iai jai davė negerus vaistus iavatka, Kontautaitė už nageibingoą ir dabar', grąžina man turi išeit, jei jus pasiliuosuosit nuo ; 10 metų gvarantuotos. Musų kainos
Gcneral Arenta
Todėl visiems kenčiantiems
skausmo ir kentėjimo. Mano gyduo j žemesnės negu kitų išdirbęjų. Dykai .
ĮSI Statė SU
Boston, Ma—■
šių pramonės įmonių 101 s'u ir kad ne jis, tai moteris butų kaustymą naktimis nuo ka sveikatą.
nuo pilvo ligų patariu vartoti gyduo
lės panaikina skaudžius dieglius, suteikiam pamokinimus. Reikalaukit |
Ki
i pasimirusi.
linių ugniakurui kryžių. .Ji les Katro-Lek.”
muskulų gėlimą, gerklės sutinimą katalogo, kurį prisiunčiame dykai (-) ■
335-5 darbininkais.
ir sąnarių sustingimą.
Tain rašo tūkstančiai privatiškų
:eisme išvadino liudininkus žmonių,
RLATTA SERENELLI & CO.
užgerdami
šią
naują
moksliš

{ NE VIETOJ POILSIS.
1014
Btae island iv. Dpt 80. Cbieaco.
bolševikais,
nebežiūrėdama,
AŠ
NORIU
PARODYT
MENKAS ’ DERLIUS.
ką gyduolę KATRO-LEK. Šitų garsių
i Pil. Šulcas Vladas, gavęs tad ir jos draugės davatkos gyduolių KATRO-LEK reikalaukite Jums, jei tik jus man pavelysit. Aš
savo aptiekcj arba rašykite išradėjui
galiu daug prirodyt į vieną sąvaitę
Aukštadvaris, Tiakų apsk. jmoĮ<esni už darbą, pasilinksW.
’.VO.JTASINSKI DRUG
CO.,
ir paprašysite mano kompanijos pa
E y1Sų Lietuvos kraštų girde- jno m{este h. Tižr]amas na. ą patį liudijo.
Tel. So. Boston 5«6-W.
I LIETUVĄ
114 Brighton st., Boston, Mass.
siųsti jums dykai vieno dolerio ver
ti pasigyrimų, kad siaisme-.
eidamas ties Daukante
tės buteliuką gyduolių. Aš nepai
(per Angliją)
DAKTARAS
IŠŽAGINO.
sau kokias kitas gyduoles jus varsumažinta kaina 3 klezos stfgrąžtais turime gerų derlių. Musų
a siauruoju geležim Viešintos, Panevėžio aps.;
tojot. Jeigu jus nevartojot mano
tinių laivakorčių
apylinke tuo pasigirti negali. ^elju
nuOvargi ir nu- Pil. Baltušis Kazys, ganyda Inkstams Blogai Vei
gyduolių, jus nežinot ką jos gali
A.
L
KAPOČIUS
I
KAUNĄ
IR ATGAL
nadaryti. Perskaitykit musų pasiū
KoJ javai dar augo.ukimnkai |tarė pat pasilfėtL -Atsigu.
LIETUVIS
DENTISTAS
BERENGARIA
ir
lymą žemiau ir reikalaukite
mas gyvulius, kaipo sker
galejo tureti daugiau vilties,.] ant žemės pats nebejuto, džius, Gilvydžių kaime išža kiant Imkite Draskos f jų tuo
VALANDOS? Nuo 9 iki 12 dienų
MAURETANIA .............. $211
i jaus.
bet suėmus nuo laukų nųpusc^ lva
*įėjo visaiJart;
AQUITANIA.................... $215 j
Nuo
2
iki
9
vak.
ir pabandžius vieną kitą pe-'i bėgių. —
- - traukinėlis
J - - — ne gino pas jį ganiusią 10 metų Sakoma Nugarą Skauda
NEDALIOMIS:
Užėjęs
1
LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS
$1.00 Butelis už 25 centus.
du kapą iškulti, su nusimini įspėjo sustoti ir pravažiuoda piemenėlę. Baltušis areštuo Tcdel Kad Tamsta PerLAIVAIS — S18S.
iki
1
v.
po
pietų
Id .BOSTONO
Išbandykite - jus Kuhn’s Submu pastebėta, kad rugiai mas pro miegantį Šulcą suža- tas.
mažai Vandens Geri.
LAC0NIA ..'f..*... Spalio 36
Seredomis iki 12 dienų.
Acute arba Rheumatic Remedy, kad
, » —<——i— > i
taip nebrandus, kad kapa yi-j]. ■ iam -] - pjl -šu]caf
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų,
SAMARIA ............ fą^Mičio l.'.l
Ofisas “Keleivio” name.
TRUMPOS ŽINUTĖS.
Atsikėlęs su skausmais nugaroj ir
jog Reumatizmas gali būt prašalin
LACONIA ............. Lapkmio 27
dutinio dydžio pėdų vos vie-ji nugabentas
n a])entas ji ligonine
jam
Broadway.
tarpe
C
ir
D
St„
ligonine iam
įpie inkstus, reiškia esi valgęs tą kas
tas, ir mes nenorim uždirbt ant iš
I
Lietuvą greftu laika. IšptaąJrin <■
SO. BOSTON, MASS.
suteikta medicinos pagalba. Panevėžio-Utenos geležin gamina rūgštis, '-ako žinovas. Tų rug bandymo. Išbandykit—tai viskas to
kas seredą. Keleiviai nepilieČiai į ieni perteklius perdirba inkstus, kurie
mes norime. Jeigu jus atrasite; kad
Todėl čia šiemet daug ma-; Pavojaus gyvybei nėra.
kelių ruože panaikinamos stengiasi
leidžiami be kvotos varžymų.'v’isi U
jas iškošti iš kraujo. O inks
tas g?lb-ti jums, tuomet užsisaky
klesos keleiviai turi kambarius. Ne-,
prikulta rugių, negu
žiau bus pri
šios traukinių sustojimo vie tams užsikimšus,
turite juos paliuokite daugiau. kad dabaigus gydyt
tarnas švarumas.
Puiku.Miežių grudai, vieto ŠEIMYNINĖ DRAMA.
mą,
o
teas
suteiks
mums
pelną.
Jei

'ūoti,
taip
kain.
liuosgoiate
vidurius,
pernai. Mie:
los: Bajoraičiai, Peniankai,
i
- , Kreipkitės prie vietos
»
išvalant šlapumo tnėdzragą. Kitaip
gu bandymas negelbės, tai ant to ii
’taentą iįjrifc -,ti
mis kaiščių nudeginti, irgi
Bičionvs, Stablaukis.
t
gausite skausmų nugaroje, galvos užsibeigs. Mes nesiunčiame m3Žą
DR.MARGERIS;
Kaune,
senajame
mieste
CUNARD E2NE f
mažesni ir tokios brandos,
. :
„
skaudėjimą, svaigulį; viduriai rūgs,
buteluką, kuris neturi vertės, bet
33 StettkSU J' *
liežuvis
bus
apvilktas,
o
prie
prasto
į,
šitrUriime
piltv>s
mieros
butelį,'ko‘
kaip pernai, neturėjo. Avi- '.,a.bar ^keįe triukšmų viena
Visame Kauno mieste yra oro reumatizmas gėlą, šlapumai neaiš- L kie parsiduoda aptiekose vieną už- » Gydytojas ir Chirurgas |
BOSTON
žos vietomis gal bus kiek ge- įseimymne drama,
I
i
dolerį.
Šis
butelis
sunkus
ir
mes
tu

kųs,
pilni
nuosėdų,
kanalai
dažnai
įsif
Valandos: 10—9;
resnės už pernykštes. Čia! Viena uošve jau senai pa-) įvairių rusių pramonės įmo karščiuoia, šlapumas degina ir esi pri- į rime užmokėt’ Dėdei Šamui už ųer- ♦»
Sekmadieniais: 10—1
.
nių
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3355
darbinin

siurtkną.
Todėl
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prisiųs

verstas
jieškoti
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syk
per
!
t
ūkininkai, turėdami lengves-!,emiJ<’’ *tacl l08 Inarl,,I’f ' kais.
3421 So. Habted Street Į
naktį.
ti 25c. persiuntimo ir supakavimo ,
nius laukus, sėja avižas anks- !daW,drau*a?Ja„iqJ1SJ^ Rugsėjo 22 d. prie Žeimių j Pasitark arba su geru patikėtinu išlaidoms, o tuojaus aplaikvsite ■
CHICAGO, ILL.
I
i
— -........... v ■
gvdytoju. arba iš aptiekus gauk ketu f Vieno Dolerio Vertės Butelį dykai.
ti. Vietoms šiemet ant avižuiPa?!staniu- ™ a^ilankanciv stoties rastas nėgyvas žmo-1 rias
I
Priimant nereikės mokėti nieko.
uncijas Jad Salts druskų. Imk po
Tel.
Boulevard
8488
•
šiaudų puolė rudis, kuri gnš 'aka}?'5’ nesant vyrai na- gus.
arbatini šaukštelį pirm pusryčių per
KUHN REMEDY CO,
keletą dienų ir inkstai puikiai pradės
du išsivvstvmui gal ir mažai
I?5!0 tat Pa^lr0<'e l*arDept. B. W.,
Lietuviška Aptieka į
veikti, šios pagarsėjusios druskos pa
1855 Milwaukee Avė.. Chicago, III.
darytos
iš
vynuogės
rūgšties
ir
citrinų
pakenkž, ‘bet tokių šiaudų i «nalr
Mes ažtaikome visokių Vafatą ‘
įsikūrė nauja
lie-. | sulčiu. kur pridėta lithia. .Jos nėr ilgus
putras bus nekokė Bulvės
? vlen» vak?r?’ n^"‘ Vilniuje
,
.
i ;ir šaknų
tuvių draugija, pasivadinus? ; metus vartojamos išvalymui ir suvikNuo
taoasatizmo.
-čia atrodo geresnės, negi'. sunul namie, uosve pagavo “Lietuvių draugija jaunimui i'in,“H uzsikimsusių inkstų, taipgi '
DR. J. MARCUS strėnų, kratjo valymo. nusilpnėjime
nuo slaptin
STEBĖTINOS KORTOS
•
■ savo marčią.
, ,
,
S J J
| nuveikimui rūgščių, kad jos nee.rzmtu
LIETUVIŠKAS
GYDYTOJAS
gų
ligų,
keoolio,
patrūkimo,
ete
i
globoti.
i kūno.
nai’_______ ;
i Uošvė apie visą tai praneTaipgi užlaiko* Diėtią iš Uctuvoe
Specialistas sekretnų ir chroniš
______________
I Jad Salts druskos nebrangios, negali
Patarnavimas kuogariausias. Įvai
kų vyrų ir moterų ligų, kraujo
! pažeisti, ir padaro malonų, putojantį
».TiTcv««irwrt šė sunui jo žmonos akyvaizrios
šaknys, partrauktos iš Lietu
odos
ir
veneriškų
ligų.
Tarp
Gunernijos
ir
Mes-i
lithia-vanden^
gėrimą.
Gerkite
apsčiai
KeSINOSI NUSIŽUDYTI.j Suerzinta marti apipylė
i
vos. Vaistų prisiunčiam ir pe.
261 Hanover St.. Boston, Masu.
paštą. Musų Aptiek* tebėra toj pa
Room 7
Rugsėjo 30 d. po 10 va!.;savo uošvę karštu vandeniu, kuičių 13 kini, nuo Šiaulių ■gero vandens-_________
čioj vietoj.
Tel.: Richmond 0668.
(-)
I
ant
geležinkelio
bėgių
rasta
i
jo
nakties Nemuno gatvėj Kau-j Apalpus uošvei, marti dai
100 SALĖM STREET,
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak.
ne kėsinasi nusinuodyti pil. nenusiramino ir prišokusi žmogaus lavonas. Ten gyveNedėldieniaia iki 4 vai. po pietų
BOSTON, MASS.
nantieji žmonės tvirtina, kad '•
šakaraitė
Bronė,
19
metų
prie
jos
išplėšė
keturis
danLUMBAGO
w
— — __X_ i___ I * •
tai yra kieno nors užmušta* ■
amžiaus. Ji išgėrė acto ir pa-.tis.
REUMATIZMAS Mauriškos arba ženklintos kazyios.
jutusi
skausmus ėmė nežmo- ij Uošvė dabar guli vos gy- ir tyčia padėtas ant geležio-į
•
kurias vartoja nėriausi matrikai arba
niskai vaitoti. .Aplinkiniai va; _
gydytojai atsisakė jai kelio bėgių.
"Plaukta po
kazirninkai. Jos turi, sekretnus ženk
_________
I
tuojau iššaukė greitąją pa- gyvybę išgelbėti. Vyro broAmerikos Vėliava”.
f Greita, Tikra Pagalba su lelius ant užpakalio ir lenjrvai jzaltniU' |
pasakyti kokią kazvra tik pažiurėją j
Red Cross K’dney
galbą ir pristatė į Kauno vai- Hai apskundė jų brolienę Panevėžy per šaudymui
užpakali. Tai yra geriausios ženklintos
Plasteriu.
:pratimus netyčia
sprogo _gra-!
stybinę ligoninę. Nuodijusi* teisman, kuris turės tarti sa-_
w
kazyros. kokios tik buvo kada nors pa
?er<*sniu niekur nerasime.
aiškinasi, kad tai ji dariusi is vo žodi šioj nelaimingoj is- nata. Sprogimo sunkiai su- Kam kentėti kitą dieną, kuomet.M*' darytos.
No. 1. Geriausios rųšies ženklintos I
Ekskursijos į Lietuvą
sunkių gyvenimo aplinkybių, tori joj.
'žeisti vienas karininkas, ku- nuostabus piasteris gal gieit pagel kazyros. visa kaladė su paaiškinimais
Apsilankymas į tėvyne rudeni ar ant
Specialė Kalėdinė Ekskursija
Jums šioje nelaimėje? Red Cross tik $2.25. I ž tris kalades $6.00.
_______ —_______i ris pasimirė, ir vienas karei- bės
Kalėdų iMtsiliks ilgai atminty. Planus
No. 2. Geras rųšies ženklintos kazy-1
Kidney Plasteris panaudotas prie
S.S. LEVIATHAN
darykite
dabar
plaukti
viena
iš
ruošiamų
__________ ----------’ . Lengvai sužeisti vienas skaudamos vietos, teikia šilumą, pa- ' ros. visa kaladė su paaiškinimais tik
SŪPYNĖSE UŽSIMUŠĖ. MOKYTOJAS
KALTINA- vis.
išplauks iš New Yorko
dvejų’rkbkurMjų Jari <ts United Statės
Lutes.
antradieny Gruodžio 6, vidurnakti
galbą ir komfortą. Gyduolės persisun $1.50. Už tris kalad-s $32541.
MAS
PLĖŠIME.
karininkas
ir
13
kareivių.
Meilūnai, Vabalninko vai.1
S.S. LEVIATHAN
Uąsisakam šitas kazyras, meldžia
kia į skausmo apimtą vietą ir tarsi
Po aimrriika priezium Mr. J. Torele,
i? thuted Statės Liqfs. šita e k trr djo
išplauks is New Yorko
magišku budu pašalina visus skaus me. prisiųsti ^5c persiuntimo lėšoms
' Šio kaimo vaikinas J. Vaiec- Šėta. Rugsėjo
_
mėn. 21 d.
Duvczšjus
t -vjitę kaip tik ant linksmų
j ir
ir irizymėkitą.
Įx»/yrtit-»iię, katro
j.atro numerio
KT/yni
numerio kažyru
Subatoje, Lapkričio 12.
kaiėdinnj švenčių.
kas besisupdamas su panele tapo suimtas Šėtos mokyto- Klaipėdos krašto Seimelis tų u*.
i
no
rito,
taipgi
kiek
kaladžių
Už
kazyPo pne/mra Mr. J. Berknrits, atstovo
Gaukite puresnių informacijų apie
Raudona flanelė užpakaly pa’aiko
(’tritcrl Statės Lines, kuris pilnai prižiųrės ja) nuo jusn virtos agento arba ras; kito
ras- jęs užmokėrite. kaip aplaikv »>’tc ,
iškrito iš sūpynių ir mirtinai jas Jonas Ramanas, už tai, sušauktas posėdžiauti spalių šilumą ir padeda gyduolei persisunkti įI ja
ju>visos.
,
Pas
- ^avo namuose. Pasitenkinimas tra
per odą į skaudamus muskulus ir są
prisimušė. Nugabentas į Bir- kad jis yra įtariamas išplė- mėn. 6 d.
narius. Mėgink Red Cross Kidney ! rantuotas arba pinigai bus suerąžinti.
<4D
i
žų ligoninę, 8 dienas pagy- šęs šaulių kasą sumoje 175
Plasterį šiąnakt ir įsitikrink pats, kaip Į Adresai;
PRACTICAL
SALES
COgreit,
ši
sena
gelhstantl
gyduolė
paša

venęs, mirė. Sūpynės buvo litų. Kaltinamasis tardyme Klaipėdoj šaukiamas šau lins strėndieglį. reumatizmą ir lumba- ’ 1219 N. Irvine Aye.. I>cpt. 206.
75 Statė Street. Boetos Mas..
« Broftdoay. New Yorfc CIT,
lių suvažiavimas.
tuojau užareštuotos.
kaltu neprisipažino.
.go. Visose vaistinėse.
CHICAGO, ILL.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
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KELEIVIS

8

Prakalbos Įvyks šiame nedėldienyje, 30 spalio. Austin
Svetainėje, 40 Prospect st.
(prie Centrai skvero). Cambridge. Kalbėti yra pakvies
KUN. KRUPAVIČIUS AT ti: Mass. valstijos Socialistų!
VAŽIUOJA AMERIKON. Partijos sekretorius B. A.
Le\vis, “Keleivio” leidėjas J.
"Darbininko” pranešimu. G. Gegužis ir drg. J. Urbo
Mykolas Krupavičius, barz- nas.
dotasai kunigas ir Lietuvos
Draugas Letvis nupieš
krikdemų partijos pirminin Dėbso biografiją, o drg. Ge
kas. esąs jau kelionėj į Ame gužis, kuris tik ką sugrįžo iš
riką. Jis išvažiavęs iš Lietu Lietuvos, praneš vėliausių
vos 20 spalių. Amerikon jis žinių apie musų brolių padė
atvažiuoja turbut pasipini tį Lietuvoje. Prakalbų pra
gauti, o gal barzdą nusisku džia 2 vai. po pietų.
tęs ir parapiją užsidės.

Visokios Žinios.
DRG. PLEČKAITIS ESĄ
BERLYNE.

Iš Berlyno pranešama, kad
šiomis dienomis tenai atvy
kęs drg. Plečkaitis, buvęs
Lietuvos Seimo atstovas ir
veiklus
socialdemokratas.
Jis pareiškė, kad turįs tik
Nanseno pasą, kokie yra
duodami politiniams pabė
gėliams iš Rusijos. Drg. Pleč
kaitis sako, kad Lietuvoje
busiąs kitas sukilimas. Tau
ragėj buvęs tiktai bandymajs. ITALIJOS LAIVAS NU
Jisai tikisi, kad naujas suki SKENDO KANADOS
limas nušluos Smetonos val
UPĖJ.
džią ir tuomet visi politiniai Šv. Lauidno upėj. Kanado
pabėgėliai galėsią grįžti į je.
• pereitą savaitę italų gar
laisvą Lietuvą.
laivių kompanijos laivas su
sikūlė su franeuzų garlaiviu
SUŽEISTA 80 FUTBOLO ir tuojaus nuskendo. Žmonės
ŽIŪRĖTOJŲ
buvo išgelbėti. Nelaimė atsi
Richmond, Va. — Pereitą tiko nakties laiku.
subatą čia buvo dviejų mo
kyklų futbolo rungtynės, ir
KUNIGA1KŠČIUTĖ
žiūrėtojams buvo pastatytas
PABĖGO.
aukštas suolynas, kuris nuo Nesiseka Rumunijos kara
didelio žmonių sunkumo su liškai šeimynai. Anais me
griuvo ir daugiau kaip 80 tais princas Karolis išsižadė
žiūrėtojų tapo sužeista, kai jo karališkos pačios ir pasiė
kurie labai sunkiai. Suolynui męs prastą mergą pabėgo, o
sugriuvus, kilo didžiausis dabar jo sesuo Ileana pabėgo
moterų ir vaikų riksmas ir iš karališkų rūmų su papras
sumišimas. Tuojaus atvyko tu oficierpalaikiu.
ugnagesiai, policija ir pradė
jo gelbėti iš po griuvėsių pri DAR VIENA MERGINA
slėgtus žmones. Ėmė visą va PERPLAUKĖ JŪRES.
landą laiko, pakol sužeisti Šiomis dienomis kita mer
buvo išvežioti į ligonbučius. gina perplaukė jūres tarp
h* tik tuomet minia kiek ap
Anglijos ir Franci jos. Ji va
rimo.
dinasi Mercedes Bletz, 24
PASMERKĖ 3 MILIONIE- metų amžiaus vokietaitė. Ji
atliko šitą kelionę į 15 valan
RIUS SUŠAUDYT.
Šį panedėlį Maskvoje ta dų ir 15 minutų.
po pasmerkti sušaudymui PER MĖNESI AUTOMOBI
trįs buvusieji Rusijos milioLIAI UŽMUŠĖ 2080
nieriai, Vladimiras ir KirvŽMONIŲlas-Provė ir jųšvogeris Korepanov. Jų byla tęsėsi 3 die Per rugsėjo mėnesį Suvie
nas ir valdžia parodė, kad jie nytose Valstijose automobi
tarnavo Anglijos žvalgybai, lių nelaimėse buvo užmušta
teikdami jai slaptų žinių apie 2080 žmonių, kas reiškia po
70 žmonių į dieną.
Rusijos armiją.
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DIDELES TAUTŲ IŠKILMES

NAUJAUSI LIETUVIŠKI

IR BAZARAS
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ĮDAINAVO a. vanagaitis.

VISĄ DIENĄ SUBATOJE,

16071-F
10” 75c.
16072-F
10” 75c.

«
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DU ĮDOMUS PROGRAMAI, NUO 2 IKI 4 IR
NUO 8 IKI 10 VAKARE.
~

4
4
4

16067-F
10” 75c.
16068-F
10” 75c.
16014-F

MECHANICS SALĖJ, BOSTONE Eus rusiški šokikai, itališki trubadūrai, senoviški armėnu
hymnai, lenkiški ir kitų tautų chorai, negrų spiritualai ir
šokikai, vokiečių ir norvegų klasiškos dainos, benai, orkest
rus ir dainos visų tautų. Marguojančios delegacijos su vėliukais ir spalvuotais kostiumais. Bus daugelis gražiai išrengtų būdų iš dailės ir kitokių produktų.
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255 Broadway.

So. B»ston. Mass.

PARSIDUODA

|

I
I

XIJt
Ia 4

Klaust T. N.
255 Broadway. So. Boston. . .
Agentai gali nesikreipti.

DORCHESTERY tik ką pabaigtos
15 ir 18 kambarių colonial stubos. Iš-į
finišiuotos pagal naujausią madą. Pa
REIKALINGAS
matykite šias stubas, o tikrai jos jums
DARBININKAS,
kuris moka troku
patiks
GEO. N. DOUSE. Builder. į važiuot. Darba* pardavinėt
kilbasąs.
Tel. Talbot 8585.
Turi mokėt lietuviškai, angliškai, lenk škai ir rusiškai. Žehotas žmogus turi
pirmenybę. Kaucija reikalinga
BALKI S SAUSAGE CO..
16 Camden Street,
Lynn. Mass.

Ant Petro Valukonio dra
bužių krautuvės langų pri
lipdytos "blogos popieros.”
Ant vienos jų rašo: “Selling
out,” o ant kitos: "Store to,
Let.” Reiškia Petrelis. išpur
davęs visą tavorą pigiausio-,
mis kainomis, uždarys savo
IŠMOK GERĄ AMATĄ
krautuvę ant Brodvės. Iš ko- _
mncA
AUTOMOBILIŲ ir ignicijos, aviac jos, muriniitijĮystės, karpenterystės,
kibs priežasties .jis
jis tai daro.*
daro,’
RETA PROGA
neteko sužinot. Kas norite1, -u ^
iejų šeimynų medinė stuba t.ektrikystės, tjrukorystės, plumberyspenkių automobilių garądzium. Citv tės, garo inžinįerystės. metalinių blėdažinoti. paklauskit jį patį. * Point, ant East Sixth Street. netoli i. . tu darbo, rakandų aptaisvmo. veldiniStreet. Keturi kambariai ant pirmo
o. PROSPEKTĄ PASIŲSIME: PA
To krautuvė randasi po nu jj aukšto,
penki ant antro. Maudynės, MINĖKITE KOKĮ AMATA NORITE
(13)
meriu 359 Broadway.
s ltas vanduo, eiektra. priešakiniai MOKYTIS.' '

(KARVUTĖ
(DOLERIS
(SHARKEY DAINA
(MUNŠAINUKAS

“Aido Choras iš Brooklyno, N. Y.

I

Nuo 1 dienos lapaičio
“Keleivio” name daromos i
ĮĖJIMAS: Suaugusiems 5(>c.. laikams 25c.. keletas reserviMlą sėpermainos. Ta vieta, kur iki •i djnių po 75c. ir $1.90. Tikietus galima pirkti pas LEAGUE OE
NEIGHBORS, 39< Boylston St.. Telefonas Kenmore 7136, aiba tą die
šiol buvo “Keleivio" ofisas, iti ną
Mechanics Svetainėje. Bostone.
4l
i
pavedama drapanų krautu t
vei.
_______________________
“Keleivio" ofisas pa>i!ie- PARSIDUODA ČEVERYReikalavimai
ka tame pat name, bet įnėji-j
KŲ KRAUTUVĖ.
mas bus ne per 255 Broad-į Savininkas eina Pkitą biznį, todėl REIKALINGAS
i
greitai parduoti kad ir
\vay, o per 251-253 Broad- - ra Drivcrstas
PARTNERIS
giausią kainą. Gera proga nusiV:
\vay, t. y. per vidurines "Ke
i švarų ir išdirbtą biznį pusdvPlačiai išdirbtam Toniko biz
Informacijų klauskit pas
leivio” namo duris.
į
nyje Bostono hpielinkėje. (43)
•J. NEVIACKĄ.
P. Valukonis pasitraukia
nuo Brodvčs.

Spalio 26 d., 1927.
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“Keleivio” ofisas perke
liamas.

No. 43.

(VAŽIAVAU DIENĄ—SIRPSTA NOKSTA
(VAKARINĖ DAINA
(AVIETĖLĖS
(NEVERKIT PAS KAPĄ (M. Petrauskas)
(TYKUS BUVO VAKARĖLIS
(KALINTO DAINA
(.MANO GIMTINĖ
16009*F (OI MERGELE
(STASYS
16010-F (Aš MERGYTĖ
( N ESIG R A U DIN k. M ER L ŽĖLĖ
16016-F (MIZIk A—MUZIKA (A. Vanagaičio)
(DAINUOK SESUTE LEPŪNĖLI
16046*F (IŠGĖRIAU SEPTYNIAS
(LOPŠINĖ
16062-F (KINKYK ŽIRGUS
10” 75c. (MANO MOTINĖLĖ
16063-F (K AIMO POLK A
io” 9Se. (LINKSMI BROLIAI. Polka
16058-F (MEILĖ TĖVYNĖS NEMARI
lo” 75c (Oi. OI. Oi
16056-F (KAI Aš BUVAU NEŽENOTS
10" 75c. (KAD GALĖČIAU
1605 7- F (PABUČIUOK MANE. Valcas
10” 75c. (RAGANA. Polka
16027-F (“STASĖS" POLKA
(MEILĖS IR JAUSMŲ, Valcas
E-7869 (LAKŪNAI
(ŠOKIKAI
16039-F (SENELIS
(GRAŽUOLĖ
16043-F (POLKA “MARA I Ė"
(POLKA "KATRYTĖ”

MES UŽLAIKOM VISOKIUS COLUMB1A
DIRBYSTĖS GRAMOFONUS IR REKORDUS.

Nepraleiskite!

,1

Rekordai lietuviški pagaminti geriausiųi artistų dainininkų, muzikų ir monologistų
Pas mus galite gauti netik tų rekordų. 1kurie yra čia garsinami.
bet visokių, kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Turime
”” __ taipgi
visokių rolių dėl player pianų. Dainos, šokiai, viskas geriausių art
’’ ‘j’ ’*' pas
_
------- ’
....................................
ti.-tų.
kreipkitės
mus, o gausite
visko Reikalaudami
kataliogų,
prisiųskite 2c. štampą

GEO. MASILIONIS

«

Genera! Store

niazai. Gera proga žmogui, kuris turi Mullane-Kenslea T radę School
- iena a: ba daugiau automobilių arba
377 BROADWAY,
SOUTH BOSTON, MASS
SVARBUS PRANEŠIMAS. užsiimančiam automobilių taisymu, 26 K CAMBR1A ST„ BOSTON.
Rendų atneša netoli S100 į menes. \ «r.as Blokas nuo Mass EB ^Stoties
* Tel.: So. Boston 0759-W.
Dvi didelės firmos keliasi Kaina
•
-Š8.8O0.
«
i naują vietą. N. Gendrolius. ' Matyk A. J. KUPSTIS, Savininką. .
*»«v*rs*»*v*v
f-L~
-J
laivakorčių ir pinigų siunti
2.
'
t ■
V
IŠ SENŲ PADARAU NAUJUS
mo agentūra ir V. B. Ambro
BARGENAS!
f
PIGIA
K
ALNA.
se, real estate ir Insurance SOUTH BOSTONO LIETUVIAMS.
LIETUVIS
Telefonas 31234
agentūra. Naują vietą užims SOUTH BOSTONE Lietuviai jau be- Pentinu įvairiomis spalvomis suly* >
BUDAVOTOJAS
IR
pasirinkimo.
Darau
ir
Duco.
MEDICINOS
DAKTARAS
ik apipirko visas geriausias biznių '
(-)
su 1 diena lapkričio. Adresas ■■ietas
ARCHITEKTAS
ir visi gerai gyvena. Pas mus ’
Darbas gvąrantuojaaaM.
bus toks: 395 Broadway, i'»mis dienomis pateko turbut paskuMes pabudavojame geriausius
A. KA8PAR
r.is geras kampas South Bostone su
. amu* ir pigiai Taipgi padarau
room 2. (Viršuj Talbot što-i ‘ ’-rai
išdirbtu biznio. Mes užtikrina- 66 Victoria Stx W. SomerviUe, Masą*
visokius planus, išmėruoju žemę ir
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų,
*
V
•‘te.- -Visokiais reikalais t* eipkiro).
(-) ie, kad jei žmogus paims, katras su- T>|. Snm. A52O-J.
nuo 7 Iki 8 vakare.
(-)
•ranta tą biznį arba norintis išmokti,
'••lės
daryti
gerą
gy
venimą
Biznis
ir
TITUS
P.
GREV1S
107
SU.MMER
STREET.
IšSIR AN DA VOJ A 3 kambariai ir tol
“T395 Broadway.
So. Boaton.
intas ant antrų lubų, tendos $12.o0 • i'n.-i- ant 2 šeimynų su trimis kamLAWRENCE, M ASS.
Tel.: So Boston 2340.
j mėnesį. Taipgi ir ant pirmų lubų i iriais u>.pakal ;e krautuvės. Rendų '
i.
teina
$95.00
i
įftnesi.Biznį
ir
namą
i
—renda i mėnesi $10.
315 — 4-th st..
So. Boston. Mass. Į galima nupirkti už $8.’H)0. o gal dar
pigiau, lengvomis išlygomis.
Šaukit: Talbot 5339.
Matykite tuojau A. -J. KUPSTIS.
NEGRAŽUS “DARBININ- kins yra daug artimesnis kaTelefonas So. Boston 2300.
KO” PASIELGIMAS.
talikams, negu socialistams.
SVARBI ŽINIA
3.
i
LIETUVIS DENTISTAS
..
.
.iJis nesyki giedojo toj pat Parduodu laivakortes j Lietuvą am
Tuoj ateis šaltos žiemos
DORCHESTERY
Jis primeta p. Jenkinsą so- • - — • •—
geriausių
laivų.
Taipgi
laivakortes
i:
bažnyčioj, kur “Darbininko”
ŠEŠIŲ ŠEIMA’NŲ medinė stuba su •
cialistams, prie kurių šis žmonės poterius kalba. Jo Lietuvos. Lenkijos ir kitų šalių į A. -1 kambariais Yra gazas. elektra, pė naktys. Turėkit pečius gata
meriką ir Kanadą. Padarau doviemas(GALAN AUSKAS)
niekad neprigulėjo.
’is. Įgaliojimus, pardavimo ir pirkime dai. piazai. vieta dėl garadžių. Rendu vus, kad nereiktų laukti kuo
bylą vedė taipgi katalikas aktus
tneša
$160
į
mėnesį.
Kaina
$11,800.
ir kitokius raštus. Siunčiu pini
iriiso valandos: Nuo 10 ryte iki
Turbut nedaug Bostone advokatas, būtent F. Kali gus j Lietuvą,
Lenkiją, Rusiją ir į ki ’engvomis išlygomis.
5:30 dienų. Nuo 7— vakar*.
met visi pradės reikalauti.
Matyk A. .J. KUPSTIS.
šalis Užlaikau krautuvę visokių
Nedėiiomia pagal sutarti**
vra lietuvių, kurie nebūtų nauskas, ir jam liudytoju bu tas
reikalingiausių dalykų. Iš toli ar art
Mes turim pasirinkimą pe
4
girdėję apie p. V. Jankaus- vo Jonas Mėšlys, netik kata v>sad
BROADWAY,
kreipkitės:
(-)
90.
BOS1ON.
MASS
JON AS SEKYS
Išegzaminuoju
, priskiriu
ką-Jenkinsą. Jis yra žinomas likas, bet bemaž ko ne kuni • 77 P«rk «I...
SOUTH BOSTONE
čių po $17.50 ir aukščiau, su
Hartfnrd. Cmm
akinius, kreivas akis atitiesinu
ŠEŠIŲ ŠEIMYNŲ medinis namas.
netik kaipo real esteitinin- gas, nes keliatą metų lankęs
ir amblyopiškose (aklose) aky
'7 kambariai, rendų atneša $780 į me- paipomis ir visom prietaise sugrąžinu šviesą tinkamu
kas, bet ir kaipo geras daini- seminariją ir tik be biskio
•••
■•i<. Kaina $4,500, lengvomis išlvgolaiku.
som. Viskas, ko tik namams «
ninkas. Pastaruoju laiku jam neįsišventinęs į kunigus. Kur
įis. Matyk A. J. KUPSTIS.
«
I
J. I, PASAK ARNUS. O. I>.
Telefonas 5112.
•
447 Broadway. So. Boston, M»«i
pasitaikė turėti truputį ne gi tada pamatas sakyti, kad
reikia.
Esam
Atwater-Kent »I
i
FORNIŠIAI
I
t
smagumų. Jį apskundė viena p. Jenkinsas priklauso prie Slnb»»- r'kamJ’i krautuvė, kampa* LAIKAS PIRKTI ANGLIS Radio agentai.
•
I
f
mergina, Marijona Bačins- socialistų? Bet pas jėzuitus <’ ir (r»M St.. South B'i'lon. Mass.
»
I
IR MALKAS
Į
LIETUVIS DENTISTAS
i
I
'les esame gerai susipažinę su tuo
kaitė, sakydama, buk jis ža tokia jau dora: kada žmogui amatu
«
I
NEPAMIRŠKITE,
kad
rudens
ir
VALANDOS:
JAMES ELLIS
nėr daug metų ir galim jums
I
Nuo 10—12 dieną
dėjęs ją vesti, suviliojęs ir gerai sekasi ir jo vardas gar parduoti pigų ir gerą tavorą. kaip tai: iemos laikas artinasi Paprastai ;
i
I
mant
anglis
ir
malkos
pabrangsta,
1
FURNITURE
CO.
Nuo 2—5 po pietų «
lovas. mat”s’>s. komodes,
pametęs. Šiomis dienomis sus, tai jie nori jį prie savęs •'ečius.
♦
Laisniuotas Graborius
Nuo 6—8 vakare
“■rontruimio setus, dainingruimio se 'odei neatidėiiokite. iduokite savo “or
«
«
(-)
buvo byla, ir prisaikintujų prisitraukti: bet kuomet jam tus. krėslus, ir tt. Taipg: taisom viso derius. Kreipkitės pas:
Nekėliomis pagal susitarimą.
La
kau Automobilius dėl Vosefi405 Broadway
t
I
minkštus krėslus.
sudedam
705 N. Main St kamp. Broad St. i
ju. Krikštynų ir šiaip pasivažinė
i
suolas nubalsavo merginos pasitaiko paslysti, tai jie tuo kius
A. J. KUPSTIS
i
springsus. apdengam. nupališiuojam.
»
jimams pigiau nesu kitur. (-)
Kampas F Street.
MONTEI.LO. MASS.
«
naudai.
jaus jo nusikrato ir primeta •>adarom kaip naujus. Darbą atliekam
332 West Broadway,
i
162 BROAI)WAY.
gerai ir pigiai. Atdaras kasdien iki S
South Boston, Mass.
Rašydamas apie tą bylą, jį socialistams.
SO. BOSTON, MASS.
South Boston, Mass.
vai. Pėtnyčiomis ir subatoniis iki 9 vai.
“Darbininkas’ kaip įmany Ponas Jenkins niekuomet vakaro.
(43)
Ofiso Tel. So. Boston 0304-W.
Telephone: So. Boston 1662—1373.
Res. Tel. So. Boston 0304-R.
SPECIALISTAS NERVŲ IR
damas ją išpučia ir ant galo nebuvo ir nėra socialistas,
KRONIŠKŲ
LIGŲ
PER
SU

sako, buk p. Jenkinsas esąs tečiaus mes jo katalikams
VIRS 25 METUS. VISOS GYTel. South Boston 3620
socialistas! Štai “Darbinin neprimetam.
I DUOBĖS SPECIALIAI PARUnes žinom,
i
Reaidence University 1463-J.
: PINAMOS KIEKVIENAI LI»
ko” žodžiai:
kad privatiniai žmogaus rei
i
; GAL GYDYMAS ELEKTRA,
I
»
•
; KAS NORI.
“Spalių 20 d. pasibaigė kalai su srovėmis nieko ben
•
I
i
LIETUVĖ
MOTERIS
1
Lietuvis Graborius
dra
neturi.
“
Darbininko
”
Vincento Jenkino skandai
I
ADVOKATĖ
i
I
t
liška kriminale byla... p-lė auklėtinis Romanas buvo ti
Šutei',
ią
geriausj
paskutinį
366 Broadoay, So. Boston. Maaa
i
I
•
patarnavimą Už pilną pagrabą »
Room 2.
Marijona Račinskaitė reika kras šnipas, pagalios žmogų
t
I
« galima apsieiti su $80 ir aukš t
M
SCOLLAY
SQUARE
lavo nubausti Jenkinsą už at užmušė, ir tai mes katalikų
•
čiau
už
dideliu-;,
o
už
vaikus
nuo
»
BOSTON.
I $20 ir aukšėiaus. Pigiai ir gra »
t
ėmimą jai nekaltybės ir su dėlto nekaltinome
OLYMPIA THEATRE BLDG^
Įvyks
I
žiai. Ofiso ir gyvenimo adresas: «
t
ROOM 22
i
viliojimą... prisaikintujų suo Jeigu “Darbininko” re
»
VALANDOS: DIENOMIS nuo
820 E. 6-th Street.
«
I
9 iš ryto iki 7 vakare.
i
las radA Jenkftisą kaltu. Spa daktoriams taip jau rupi pri
I
32 CH \ M BERS ST. BOSTON..
SOUTH BOSTON, MASS.
t
i
ŠVENTADIENIAIS:
nuo
10
iki
Gydo
Veneriskas
Ligas.
i
liu 28 d aukštesniojo teismo vatiniai žmonių reikalai ir jų
Tel.: So. Boston 4486.
Pradžia 8 vai. vakare
L
1
dieną.
i
I
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki
»
teisėjas nuskirs Jenkinui “cnata,” tai patartume jam
lA
10. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 ik! 8.
^^ęedėkįieniaisjiuoJMk^^^^
bausmę
patyrinėti vyriausio savo va

AUTOMOBILISTAMS.

C. J. MIK0LAIT1S

Vietinės Žinios

PEČIAI

Lietuvis Optometnstis

Dr. St. A. GALVA RI iii
9

414

PARDAVIMAI

Or. A. Gorman-Gumauskas

Jonas Petruškevičius

J
t

VAIZBOS BUTO

Dr.KILLORY

METINIAI ŠOKIAI

29 SPALIO-October, 1927

i
i

“P-lė Račinskaitė kūdikį do praeitis is Shamokin, Pa.
augina ir gyvena su tėvais. Tenai jie ra* truputį įdomes
Negana to, ji ei viliame teis nės medžiagos, negu papras
me rpik^auja nuo p. Jenkino to piliečio Jenkinso byla.
$50,000 atlyginimo už neišlaikymą duoto žodžio ženy- Prakalbos Dėbso mirties
tis... V. Jenkins v»-a real estą
paminėjimui.
,e biznierius.
Daugiausia
Cambridge’aus lietuviai
dirbo prie sočia’istų.”
s >cia!istai rengia j rakalba*
fai yra labai negraži de paujne ii »m» didžio darbi
magogija iš “Darbininko’ ninku \ado F. V Dėbso vie
pu<ė< np.< Hkrwnoic n Jnn nu »r*Ptn mirtinc eiiknktr.vjii

I

i

DR. LANDAU

MUNICIPAL HALL

Tarpe G ir H gatvių,

South Bostone.

BART CONNOR’S ORCHESTRA

Pažymėtinas vakaro įvykis atsibus išdali
nime gražių sidabrinių taurių ir kitų dova
nų išlaimėtojams pereitame Vaizbos Buto
išvažiavime. Bus p oga pamatyti laimėto
ją gražuolės kontesto. Įžanga 50c.
Kviečia visus VAIZBOS BUTAS.

P. J. AKUNEVlCniS

J. M. hiiNti-SMflM

.........r1" ; Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado

PLUNKSNAS. Pakus. Paduškas.
Patalus, K aid ras ir visskias lovų
jrėdmes. parduodam pigiausiai.
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit
Didžiausis sandė
lis. Gvarantuojam
užsiganėdinimą.
Pas mus gausite
tikras europiškas
plunksnas ir pa
kus.

European Feather

Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir cdos. Kalba len
kiškai ir rusiškai.
Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST, Cor. Chambers St,
EOSTON, MASS.

Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių

BEAK BRAND SALVE (Groblew-kio)
Sustabdo skausmų ir užgydo žaizdas ba
skausmo j 2 ar 3 dicaaa. K&iu
GROBLEWSKI & CO, Piyaouth, Pa.
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet MatoaiaF

Co.

25 lx>«ell Street, Boston, Mass.

f
/
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