. .

r

KELEIVIS

KELEIVIS
DARBO

ŽMONIŲ

LITHUANIAN WEEKL)

LAIKRAŠTIS

Publiahed by J. G. Gegužis * Cm
1‘rrnunierala metama:

Amerikoje .................................

$^OO

Repre*enu over 75,000 Lithuaniana in
New England, and about 1,000,000
in the United Statau

Kanadoje ir Lietuvoje ......... $3.u0

Prenumerata poMi Bet«:
Amerikoje ............................... $1.25
Kanadoje ir Lietuvoje......... $1.50
Apskelbimų kainų klauskit laišku.
Kreipiantiea su kokiais norą rei
kalais adresuokite:

THE BEST ADVERTISINCMEDIUM.
Advertising Ratas
on Application
“K ELEIVI8"
255 Broadvay, So. Bestos, Mnas

“KELEIVIS”
255 Broad way, So. Boston, Mana.

SO. BOSTON, VASARIO-FEBRUARY 2 D., 1927 M.

Telephone:
So. Boston 500-M.

No. 5
I

1 ••

O

•■

IZ

1L

“Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879.

A

•

25,000 MAINERIŲ KIETO

Traukinys Sudaužė
SE ANGLYSE BE DARBO. Nužudytas
Iš Scrantono pranešama,
Lietuvių Automobilių kad šį panedėlį Luzernės ir

LIETUVIS UŽMUŠTAS.
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Telephone:
Su. Boston 506-M.

Smetonos Švogeris

Lackavrannos
pavietuose
(Pennsylvanijoj
)
užsidarė
GUDINĄS IR BARASEV1i
neapribotam
laikui
13 ka
ČIUS UŽMUŠTI.
. jdos laikraščių porą iškarpų,
ršyklų. priklausančių Hudson
VISAS JO DVARAS.
TOKĮ KURSĄ DIKTUOJA į atidarius kelią Lietuvos ir kur pranešama apie Antano
SENATAS ATMETĖ
ĮCoal
Kompanijai, nes angSUDEGINTAS.
Nelaimė
atsitiko
North
ANGLIJA.
I Lenkijos susiartinimui, tai Smito mirtį. Laikraščiai pa
SMITHĄ IR WOODSĄ.
‘
lių
perdaug
esą
prikasta.
______ ’
' kitaip ir būti negali.
Scrantcne, važiuojant
žymi, kad Šmitas buvo lietu
Į Apie 25,000 mainerių tuo Šiomis dienomis Senatas
Rusija stiprina armiją, kad
Apie susivienijimą Lenki- vis ir palikęs $39,000 turto; angliakasiams prie darbo. • budu pasiliko be darbo. Sa- atmetė du prezidento Cool- Buvo armijos oficieri* ir
karštas fašistas.
neleidus fašistams įsigalėti jos su Lietuva kalbos prasi- be to da jis turėjęs kišeniuje
idge’io frentų. Visų pirma
Scranton,
Pa.
—
Anksti
pe,
koma,
kad
Glen
Aden
ir
kitų
Latvijoj.
fdėjo
- tuojaus, kaip tik fašis <$800, kuomet nelaimė atsiti- reitos subatos rytą čia atsiti- kompanijų kasyklos taipgi buvo atmestas Illinois valsti
Iš Kauno atėjo žinių, kad
tai paėmė Lietuvos valdžią. jko.
jos
naujas
senatorius
Smith.
pereitą
sąvaitę Kėdainiuose
ko didelė nelaimė. Pęnki lie- žada kelioms dienoms užsiKuomet Lietuvos fašistai: j~au
_ i' sausio pradžioje “New i Jis dirbo ant C. N. R. B & tuviai
Jis
gavo
kiką
dėlto,
kad
jo
buvo nužudytas leitenantas
angliakasiai susėdę į daryti,
nuvertu demokratinę
val-į, Y
ork Times
Times”” korespondenkoresponden- i B. gelžkelio prie tiltų ko
.
Jork
rinkimams kapitalistai buvo Chodakowskis, tikras Sme
automobilių
važiavo
į
Mardžią. “Keleivyje buvo pašatelegrafavo iš Varšuvos: mandos. Važiuojant jam aną
kasyklą prie darbo. Au SUĖMĖ ATEIVIŲ KONT į sudėję milžiniškas sumas pi- tonos žmonos brolis ir dide
kyta. kad tas perversmas ga- “Nors i.
_ ~~
maršalas
Pilsudskis dien su kitais darbininkais vine
i nigų. Dabar vėl Senatas at- lis fašistas.
RABANDĄ.
tomobilių operavo A. Gudi
Įėjo būt padalytas su Pilsud-.tyiį, bet eina reikšmingi pas- motoriniu
II1UVUJ
, metė Pennsvlvanijos politigreituku prie dar-*
Kaip pats Smetona, taip ir
skio žinia ir, gali būt, Anglį- kajaL kad Lietuvos pervers-įu_i vežimas nušoko nuo nąs. Privažiavus prie gelžke Floridos pakrašty pereito įkierį Woodsą, kurį ponas
Jai vo/lAvamanr
.______ i_______
____ .1_____ .-7________ 1
jo
švogeris Chodakowskis
lio
pasirodė,
kad
atbėga:
nedėldienio
naktį
valdžios
jai vadovaujant.
..... ; mas buvo padarytas ne vel- gelžkelio bėgių ir Antanas
j
Coolidge
buvo
paskyręs
į
.
traukinys.
Gudinąs
staiga
buvo
dvarininkas ir savo
agentai suėmė 30 ateivių,
Dabar pasirodo, kad ištik-jo rezuitate galima tikė- Šmitas tapo sunkiai sužeis
;
tarpvalstijinę
komercijos
kodvare jis buvo nudėtas. Tele
į-ujų galėjo šitaip būti. Ang-; tis viso Europos Rytų Vidu- tas. Jis mirė vežamas į Nor- automobilių sustabdė, bet kuriuos šmugelninkų botas ■ misiją.
gramos sako, kad dvaras vi
kelias
buvo
ledu
apšalęs,
sli

buvo
iškėlęs
ant
kranto.
lijai rūpėjo ir rupi sudaryti}rio pertvarkymo, ir galimas degg’o ligoninę.
sai sudegintas. Sausio 29 d.
dus,
ir
įsibėgėjęs
automobi

Tarp
suimtųjų
ateivių
yra
prieš Sovietų Rusiją stipių Jaiktas, jog didžiūnu šeimv- Gruodžio 22 jĮieną jį pa
LENKAI
NUTEISĖ
VO

iš n to žmonės rado griuvė
frontą Pabaltėj. Į tą frontą mynos vėl atsistos tinkamon laidojo buvusieji po draugai lius slyste nuslydo ant gelž tris žymios Lenkijos operos
KIEČIŲ
ŠNIPĄ.
siuose negyvą Chodakowskį
kelio ir sustojo lygiai trau dainininkės. Jos sakosi už
ji norėtų įtraukti Lenkiją. .sau vieton ir valdys iš vieno Nordegg’o kapinėse.
Iš Varšuvos pranešama, ir visą jo šeimyną.
kiniui
ant
kelio.
Garvežis
mokėjusios
laivų
agentams
Lietuvą, Latviją, Estoniją ir Lenkiją, Lietuvą ir kitas teri Musų skaitytoja, kuri priKlerikalų spauda spėja,
smogė į automobilių visu i labai didelius pinigus, kad kad Katovicuose teismas nu
Finlandiją. Bet demokrati- ,torijas.”
teisė
18
mėnesių
kalėjimo
siuntė
šitą
žinią,
nuo
savęs
kad tai bus komunistų kerš
■, smarkumu ir nunešė jį apie juos įvežtų Amerikon. Iš
nė Lietuvos valdžia buvo užžinoma, Lietuvos žmones priduria, kad Šmitas išgyve- 100 pėdų, pakol sustojo. Au Lenkijos jos buvo nuvežtos į vokiečių šnipą Kužydmią, tas- už sušaudymą 4 komu
sibriežus sau visai kitokį ke niekuomet neleistų savo vy- nęs Kanadoj apie 20 metu,
kuris norėjo pavogti doku
lią. Vietoj dėtis su Lenkija riausybei to padaryt, jeigu Jis paėjęs nuo Kauno, buvę: tomobilius buvo apverstas ant Kubos salos, o iš tenai i mentus, parodančius, kaip nistų vadų. Manoma, kad
Chodakowskių šeimyna pir
kelis kartus ir iš jo liko tik nedideliu botu atgabentos su
prieš Rusiją, ji padarė su jie turėtų toj vynausybėj; nedi(lelio ug
io, ;apvalaus
’
ūgio,
; skutai.
Lenkijos
ir
Francuzijos
val

I
ma buvo užmušta, o paskui
kitais ateiviais prie Suvieny
Rusija nepuolimo sutartį.
balsą. Bet fašistai su krikš-į vepjOt šviesių plaukų
1_ - ir mė- A. Gudinąs buvo užmuš tų
džių iš kalno buvo padalytas uždegtas dvaras, kad neliktų
Valstijų
pakraščio.
Kiti
Tas sugadino Anglijos čionimis ...
jau pradeda
agituo-,
akitp
Skaityt ir rašyt
ji tas ant vietos. Užmuštas taip ateiviai buvo ispanai. Dabar
.
_ . lynų __
____________
-„-J®
pėdsakų, arba kad skaudes
planus ir ji pasirūpino, kad ti, kad Seimą
reikia panai- < nemokėjęs, visą laiką gyve-: pat ir Jurgis Barasevičius.
užgrobimui
Aukštosios
Šile{ butųJ moralis smūgis fanis
demokratinės valdžios nebū kinti, nes jis “trakdo val-|<nes
tarpp svetimtaučių ir,,
ir, į Franas Jasiulaitis. Juozas visi jie bus sugrąžinti atgal. zijos. Sakoma, kad paskelbi- šistams?
nęS tar
tų. Tam tikslui ji pavartojo džiai darbą dirbti. O jeigu;kiek
_ _________
_______
žinoma,____
jokių
giminių Bartkevičius ir da vienas lie FAŠISTAI ŠAUDO I DAR mas šitų dokumentų butų pa
Lietuvos fašistus. O jeigu Seimas bus panaikintas, tai
nepalikęs. Amžiaus galė- tuvis buvo sužeisti.
BININKU DEMONSTRA daręs Lenkijai labai daug I L ENKI JOJ LAUKIAMA
fašistams peiversmas nebū žmonės balso valdžioje netu-: jęs turėti tarp 30 ir 40 metų,
blėdies.
PERVERSMO.
Užmuštas
Barasevičius
CIJĄ.
tų pasisekęs, tuomet jiems į rėš. Tuomet ji turės liuosas !
Areštuoti
trys šimtai
paliko
moterį
■
ir
trejatą
vai

Pereitą
nedėldienį
šatenVOKIETIJOJ SUSIDARŽi
pagalbą butų atėjęs Pilsuds rankas ir jai niekas “netruk ŽMOGŽUDYS KUNIGAS
komunistų.
kų
našlaičiais.
dorfe
buvo
Austrijos
socia

kis, kuris jau buvo sutraukęs dys” padalyt su Lenkijos po
BURŽUAZIJOS VALDŽIA!
IŠTEISINTAS.
Lenkijoj dabartiniu laiku
listų susirinkimas, o paskui
didelių spėkų Lietuvos pa nais uniją.
Bet liaudis krypsta prie
i Texas valstijoj nesenai LAUKIAMA ANGLIAKA- susidarė eisena per Loirsbalabai neramu. Visi kalba,
sienyje. Taip bent Lietuvos Bet kuomet reakcininkai
socialistų.
----------------------,
,
buvo
byla,
kurioj
baptistų
sjų
STREIKO.
kad bus perversmas. Bet kas
cho
miestelį.
Einant
šitai
perversmą aiškino Maskva. daro savo planus, tai tuo pa
Vokietijoj susidarė bur tą perversmą darys, niekas
fundamentalistų
kunigas
bu

darbininkų
demonstracijai
Ir štai iš Londono dabar čiu laiku eina ir demokrati
užmušimu Mainerių konvencija nusta keliu, staiga iš vienos karče žuazijos ir klerikalų koalici aiškiai nežino. Dešinieji kal
pranešama, kad Lenkijos nis judėjimas. Šiomis dieno- vo kaltinamas
tys reikalavimus.
Ir pats kunigas
mos prasidėjo šaudymas. jos vyriausybė šitokioj pro ba, kad Lenkijoj bus karavaldžia jau pradeda kalbėti ims Latx įjos x aidžia pere jo j ■■ žmogaus.
prisipažino teisme, kad jis Kovo 31 dieną pasibaigia Pasirodo, kad karčemoj bu porcijoj : 4 nacionalistai, 3 i liūs. Bet kairieji sako, kad
apie susitaikymą su Lietuva. socialdemokratų rankas. Tai
klerikalai (centristai), 2 Lenkijos monarchistai nie
•M tą žmotni
žmogų nušovęs
nušovęs savo
savo kh*kle- minkštosios anglies kasyklų
Lenkijos užsienio reikalų buvo skaudus smūgis reakciĮ! bonijoj, tečiaus prisaikintu- darbininkų darbo sutartis su vo pasislėpę gauja fašistų liaudies partijos, 1 Bavari kuomet
to nesulauks. Armi
galvažudžių. Jų šūviais 4
ministeris Zaleskis pasisa jai. Kiek ji laimėjo Lietuvo-;
jos liaudies partijos ir 1 ne ją turi savo rankose Pilsuds
jų
suolas
jį
išteisino.
kompanijomis,
todėl
Indiadarbininkai
buvo
užmušti,
o
kęs pareitą sąvaitę Lenkijos je, tiek ji pralaimėjo Latvi
--------------napolio mieste šią sąvaitę 12 sužeista. Atvykusi polici priklausomas politikierius kis, o monarchistai su juo
Seime, kad jis esąs didelis joj. Ir ji pralaimėjo da dau- <
FALL RIVER susirinko mainerių konven ja suėmė 30 žmonių. Austri (Dr. Gessler). Kabineto pir jau persiskyrė, nes jis nesu
Lietuvos draugas. Ir jis karš giau, nes tuo pačiu laiku so- Įj UŽSIDARO_
AUDEKLINĖS,
cija. kad nutarus, ko unijos jos socialistai šią sąvaitę lai mininku bus buržujus Mara. tikęs būt karalium.
tai kritikavęs tuos vokiečių ciahstų valdžia susidarė ir; ,
republikonų pla- viršininkai turi reikalauti. ko protesto mitingus po visą Opozicijoj pasilieka so Tuo tarpu po visą Lenki
ir savuosius patriotus, kurie Suomijoj. Ir šiomis dienomis; Nežiūrint
1
kad dalydami naują kontraktą Austriją ir reikalauja, kad cialdemokratai, demokratai, ją daromi areštai. Areštuota
norėtų, kad Dancigas butų šitos Pabaltės valstybės su-! tinamos
..
n propagandos,
žmogžudingos fašistų gaujos komunistai ir kraštutinė net penki Seimo nariai, ne
• , • su darbdaviais.
atiduotas Vokietijai mainais darė su Sovietu Rusija ne- i*clu f °? lc!^e 10 • valdžiai,
liaudies partija.
_____
____ ‘ ‘lai‘
Delegatų konvencijon su- butų suvaldytos.
žiūrint kad krašto konstitu
turi geriausius
už Klaipėdą. Tų patriotų puolimo sutartį, kaip but o i Amenka
Tuo pačiu laiku Turingi- cija garantuoja jiems as1
__
,
”
audimų^pramonė
baii
sirinko
apie
1,500,
kurie
atplanas buvęs toks: vokiečiai padariusi Lietuvos demokragia bankrutyt. Penkiolika į stovauja apie 200,000 orga- MASKVA ŠAUKIA PA i joj buvo rinkimai, kurie pa-1 mens neliečiamybę. Du Seigauna savo Dancigą, o Len tinė valdžia.
Fall River mieste j nizuotų angliakasių. Nors SAULIO PROLETARIATĄ rodė, kad pati vokiečių liau-įmo atstovu, būtent Taraškekija užtai pasiima Klaipėdos
Galimas daiktas, kad re kompanijų
dis linksta prie socialistų, vičius ir Michailovskis, buvo
PRIEŠ AMERIKOS
kad jos turės uždąšitą žinią konvencija
uostą.
akcija dabar bandys daryt tą paskelbė,
nes jie gavo daugiausia bal suimti dėlto, kad jie dalyva
IMPERIALIZMĄ.
Šitoks planas Lenkijai ne patį Latvijoj, ką ji padarė ryti tenai savo audeklines, šitais klausimais da nepasiKomunistų Internaciona sų. Nacionalistų ir komunis vo Lenkijos komunistų ir
būtų išėjęs į naudą, sako Za Lietuvoj, nes Latvijoj irgi nes miestas nesutiko paliuo- i sakė, bet iš delegatų ūpo ir iš
tų partijos daug prakišo.
Baltgudijos revoliucionierių
leskis, nes tarp Klaipėdos ir yra fašistų. Bet Rusija jau suoti jų nuo mokesčių, o biz-, turimų rezoliucijų aišku, las išleido iš Maskvos atsi
suvažiavime laisvame Dan
nis
eina
taip
prastai,
kad;kad
angliakasiai
reikalaus
5
šaukimą
į
viso
pasaulio
pro

Lenkijos yra labai prastas pasakė, jog ji prižiūrės, kad
EKSPLIOZIJA
KASYK

cigo mieste.
susisiekimais gelžkeliu; ne Latvijoj tas negalėtų įvykti. mokesčių jos neturi iš ko už-j dienų darbo sąvaitės ir po 6 letariatą, kad protestuotų
LOJE
Šitą suvažiavimą buvo su
gana to, norint lenkams pa Ir žinios jau praneša, kad mokėti. Tai ve jums ir “geri valandas į dieną. Algos pa- prieš Amerikos imperializ
Morgantoun, W. Va. — šaukus baltgudžių organiza
"
“
"
”
kėlimo
taipgi
bus
reikalaujamą,
kuris
tyko
pralyti
Nikaimti Klaipėdą, jie butų turė Latvijos pasienyje tapo su- įlaikaL
--------------* ma. Nors šituo klausimu yra raguą ir kitas silpnesnes pie Netoli nuo čia pereitą sąvai cija “Hromada,” kuri atsto
ję atiduoti Lietuvai Vilnių. trauktos didelės rusų spėkos.:
tę įvyko didelis sprogimas
Todėl tūli diplomatai bu Jei tik fašizmas pakels tenai ij NORI APRIBUOTI PRE- labai daug skirtumų, vieni tų Amerikos respublikas. Connellsville By-Products vauja 1,500,000 baltgudžių
prijungtų prie Lenkijos. Su
nori 20 nuošimčių pakėlimo, Atsišaukime sakoma: “Ne
ZIDENTO GALĘ.
vo sugalvoję pastaruoju lai savo.galvą, tai ji bus tuojaus
Co.
kasykloj.
Vienas
darbi

važiavimo
tikslas buvęs pa
Kadangi
prezidentas
Coolo
kiti
net
60
nuoš.,
tečiaus
turėdamas kuo pateisinti
ku kitokį planą. Tas planas jam nusukta.
ninkas
buvo
užmuštas,
o
10
daryti
su
Rusija
militarę su
idge, gindamas kapitalistų galima spėti, kad bus nutar- siuntimą Nikaraguon kariš
buvo toks: pasinaudojus ko
sužeista.
tartį, kad prasidėjus baltgu
kiu nors technišku prateks 200,000 RUSŲ ARMIJA reikalus, pradėjo rodyt ka- ta reikalauti $7.50 į dieną, kų laivų, Amerikos valstybės
džių sukilimui prieš Lenkiją,
ringą
nusistatymą
Meksikos
.
taip
kaip
yra
nustatyta
Jacksekretorius
pasiskolino
iš
iu, Lenkija turėjo užimti vi
VAKARŲ PASIENY.
RUSIJOJ
DIDELI
PRO

Rusija duotų jiems pagal
linkui, tai senatorius Frezier .sonyillės sutarty.
Lietuvos ir Bulgarijos fašis
są Lietuvą, o pasitraukti iš
TESTAI
PRIEŠ
LIETUVĄ.
Varšuva
nusigandusi
pra

Dancigo Koridoriaus. Šitą neša, kad vakarų pasienin iš North Dakotos įnešė Kon- Šituos reikalavimus ang- tiškų razbaininkų kvailą nu Po visą Rusiją dabar bos. Šitam reikalui finan
planą rėmę francuzai. vokie rusai sutraukę 200,000 ka gresan įstatymo sumanymą, i liakasių viršininkai ĮteiksI dėvėtą pasaką apie bolševiz rengiami protestai prieš suoti buvęs įsteigtas net ban
čiai patriotai ir lenkai tauti reivių armiją su vyriausia kuriame sakoma, kad Kong- kompanijų atstovams 14 va- mo pavojų. Visas pasaulis Lietuvą, kur fašistai sušaudė kas Dancigo mieste. Sanrišy
ninkai. Ir jeigu jisai neįvy būkle Minske. Rusijos karo resui išsiskirsčius Jungtinių sario, kuomet tie suvažiuos juokiasi, kaip ponas Kellogg 4 komunistus. Kaip pirma su šituo suokalbiu Lenkijoj
kinta, tai tik dėlto, kad bu komisaras Vorošilovas pasa Valstijų prezidentas neturi Miami mieste, Floridoj. Jei- stengiasi nukreipti domę nuo Rusijoj buvo susidaręs geras areštuota daugiau kaip 300
vusioji demokratinė Lietu kęs, kad toks žingsnis esąs teisės mobilizuoti armijos ir gu kompanijos darbininkų tikrojo Amerikos intervenci ūpas apie Lietuvą, taip da komunistų.
vos vyriausybė padarė tuo būtinai reikalingas apsisau neturi teisės siųsti ginkluotų J'eikalavimų nepriims, tai ga- jos tikslo, būtent, rėmimo A- bar Kauno valdžia vadina
MEKSIKOS INDIJONAI
spėkų Meksikos pasienin, llimas daiktas, kad nuo 1 ba- merikos žibalo magnatų ir
tarpu sutartį su Rusija, ir gojimo žvilgsniu.
ma “žmogžudžių gauja.”
PASIDUODA VALDŽIAI.
nei
laivyno
prie
Meksikos
kandžio
prasidės
angliakasių
bankierių,
kurie
plėšia
pietų
lenkai pabūgo Rusijos. Za
Yaqui indi jonai, kuriuos
pakraščių. Jeigu jau butu (streikas.
Ameriką.”
leskis betgi šito plano šąli56 LAIPSNIAI ŽEMIAU
~
~
;
___
'
-Minkštųjų
aliglių
kasykMeksikos katalikų kunigai
Tas, žinoma, tiesa. Bet
nn.kus dabar karštai savo JAU IR GYVULIAI EINA j reikalo tokius * žingsnius daZERO.
buvo
prieš valdžią,
1
DANGŲ.
ryti,
tai
prezidentas
privalo
randasi
vakarinėj
Pennkodėl
Trečias
Internaciona

Seime kritikuoja ir sako,
Kanados provincijoj To dabarsukurstę
paskelbė,
kad jie pa
sušaukti
nepaprastą
Kong-;sylyanijoj,
Illinojuje,
Indialas
tylėjo
ir
tyli,
kuomet
dėl
Brooklyno presbiterionų
kad Lenkijai geriausia susironto, Hom Payne miestely,
siduoda
Calleso
valdžiai.
tokio pat žibalo šaltinių bol pereitą sąvaitę šalčio buvo
taikvt su Lietuva geruoju. į kunigas William Carter pe- reso sesiją ir tokį reikalą-I noj »’ Ohio.
_________
Tai da vienas smūgis kleri
ševikų valdžia užgrobė Gru 56 laipsniai žemiau zero.
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išminties, bet Audrios pata- kur nebūtų šunų, kačių ir ki-Į Finlandijoj dabar yra so-sušalo mirtinai 98 žmonės.1 R Ė 200 NUO “FLU.”
.............
rimu. •Ir iš tikro,
jeigu uv.r.c- tokių gyvulių, negalima nei jcialistų valdžia, kurioj mote-Per kelias dienas buvo 40! Iš Londono pranešama, važiavo studentai lošti bas- tą sąvaitę anglių kasykloj
rratinė Lietuvos \ aidžia bu įsu jmhint.i.” sako kun. Car- i ris yra paskirta visuomenės laipsnių šalčio, ir tvartuose kad į vieną sąvaitę tenai nuo ket bąli. Dešimts studentu įvyko ekspliozija, kurioj ta_
labo ministerių.
sušalo tūkstančiai gyvulių. influenzos mirė 200 žmonių. buvo užmušta.
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ko:

“Latvių valdančios per*,ii
organas ‘Sociaidemokra.- ’
SOCIALDEMOKRATAI
ininkai, ir socialdemokratai!
kelis paskutinius numeri'
KALTINA LIAUDININiužtai juos kaltina.
spausdina visa eilę prasimi
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INg. 5. Vasario 2 d., 1927.
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teistų. Mokesčius sumažintų, j L
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Lietuvos labui. Šitokį apsi padarys, patol visi jų protes
daugiau
nekaltas, kaip. ....
ji pa- centro komitetui
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Tie planai paimti iš Lenki
Musų padėtis yra moraliai ne visuomet buvo ir pasilieka nys demokratai žada žymiai
vyskupų
nutarimai
einą
jos
generalinio štabo virši
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Į
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Ji duodama geriausiuose namuose ir garsiausiuose vieš
mę
pardavę,
nors
jie
geriau

4,944
patrankos su 12,486
mokslui ir jam įvykti.” Ne kad karo valdžia uždraudė
Paimkime Gruziją. Kaip
bučiuose. kaipo vaišės svečiams, kurie ten atsilanko.
siai
žino,
ar
paskelbtasis
jų
gana to, liaudininkų viršū darbininkams streikuoti. Ši
tenai komunistai pasielgė su karininkais ir 291,000 artile
nutarimas
tikras
ar
netikras.
nes pastūmė prezidentą Gri tuo pasinaudodami, įvairių
Joje yra mišinys keturių geriausių kavos rūšių, kokios tik
darbininkų valdžia? Išžudė rijos kareivių.
Nejaugi
jie
turėtų
du
nutari

raudasi sviete, šiai kavai negali prilygti nei nena kita.
nių pasiduoti smurtininkų įmonių savininkai jau nuka
žiauriausiu budu! Tūkstan Pėstininkų karo jėgas su
mu
:
vieną
prieš
valdžią,
o
reikalavimams ir prikalbino pojo darbininkams algas.
Eikit kur tik jus norit. Užvis skaniausia kava, kurią
čiai socialistų buvo areštuo darą 829,440 kareivių, 25,kitą
su
valdžia?
Bet
men

Seimo pirmininką d-rą Stau V aldemaras paprašęs, kad
jus rasite bile kur — traukiniuose ar viešbučiuose — yra
ta, sugrusta į kalėjimus’ de- 632 karininkų ir 17,280 kulkiausiai
atrodytų,
jeigu
vys

gaitį nueiti į neteisėtai fašis jam priduotų tokių įmonių
La Touraine. Svečiai ja niekuomet ne
sėtkai buvo sušaudyta, o kiti kasvaidininkų, o kavaleri
kupai
savo
tikrą
(ne
sufal

jos — 114,000 kareivių, 4,pamiršta.
tų sušauktą Seimo posėdį, vardus, o vyriausybė jas nuištremti į Solovecko salas.
suotą)
nutarimą
imtų
ir
pa

kurio šaukti jie neturėjo tei- bausianti.
Ar užprotestavo prieš tai 400 karininkų su 16,020 kullįfourdine
keistų
kitu
taip
jau
tikru,
tik
Tai yra geriausia kava prie jūsų stalo
$ėsF ir atidarė susirinkimą,
nors vienas musų komunistas kasvaidžių ir 144,000 šautu
jau
švelnesniu
nutarimu.
Envų.
—skaniausia ir labiausia kvepianti.
p, Iš vėlesnių pranešimų mes LATVIAI PASIPIKTINS
iš “Laisvės?” Visai ne.
dekiško
partiškumo
gerokai
Kam
gerti
prastą
kavą,
kuomet
kava
jau žinome, kad prezidentas
Tas parodo, • kad smurtui,
LIETUVOS SMURTU.
apiplaustas jų autoritetas čia diktatūrai
tięk daug jums reiškia?
Grinius iš pradžios laikėsi
ir žudymui politi KUNIGŲ MAIŠTAS MEK
ne tik nieko nelaimėtų, bet
Musų reakcininkai su pa
SIKOJ SUSMUKO.
gana vyriškai ir atėjusius
nių oponentų jie nepriešingi.
dar
labiau
nukentėtų.
Jus
duosite
ją
savo
šeimynai
rytais,
sididžiavimu
skelbė
tuos
pa

pas jį smurtininkus išvijo
Ir jeigu jie butų nuvertę Lie Dideliu triukšmu pradėtas
pusdieniais ir vakarais, nieko dau
laukan. Seimo pirmininkas sveikinimus, kuriuos saujalė
tuvos valdžią, tai kraujo Meksikoj klerikališkų kuni
UŽ IŠŽAGINIMĄ MIR
giau kaip tik ją, kuomet Jus pažinsite
d-ras Staugaitis taipgi neno Latvijos atžagareivių buvo
Lietuvoje šiandien butų bu gų maištas nepavyko. Ištiki
ją. Užsisakykite ją dabar ir išbandy.
TIES BAUSMĖ.
rėjo eiti į Seimą, kurį maišti nusiuntusi Lietuvos fašis
vę daug daugiau, negu jo bu mi Meksikos valdžiai žmo
V I9OS€
kitę.
I
Iš
Rusijos
pranešama,
jog
ninkai neteisėtai sušaukė; tams, kuomet jie nuvertė de
vo
prie fašistų. Socialdemo nės ir armija maištininkus
jSc. svaras.
Leningrado teismas pabaigė kratų Partija butų uždrausta tuojaus iškorę arba iššaudė.
jis nuėjo tenai tik tuomet, mokratinę valdžią.
Bet visai kitaip į Lietuvos
kaip p. Sleževičiaus patari
Jums patartina pasirinkt geriausia nagrinėti 26 kaltinamų vie ir jos spauda pasmaugta, Beto, valdžia paskelbė, kad
perversmą
žiuri
pažangioji
nos Leningrado darbininkų nes taip šiandien yra ir Ru visų maištininkų tartai bus
mu Įiaudininkų Centro Kow. s. quinby co.
fnitėtas nutarė Seimo atida- latvių visuomenė. Ji piktina
universiteto studentės išža sijoj, kur komttnistai viešpa konfiskuoti valstybės nau
BOSTON
NEW VARK.
si tuo smurtu, kokį atliko
ginimo bylų. 7 kaltinamieji tauja. Darbininkų unijos, ne dai. Tas daugiausia klerika
'tymui- nesipriešinti.
291 Atlantic Avė..
jaigi išrodo, kad fašis- Lietuvoje fašistai.'
nuteisti mirti, o kiti — įvai komunistų kontroliuojamos, lus nugąsdino ir jie nusira
Unte feigateti padėjo liaudi-* Šito negali užslėpti jau nei
riam laikui kalėti.
taip pat butų uždarytos ir jų mino.
ii

Lenkų Karo
Pajiegos.

I

Geruose Namuose

I
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Kas skaito ir rašo.
Tas duonos neprašo.

* -

3.

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

progresyviški laikraščiai už- Į PHILADELPHIA, PA. ’nio padėjo prirengti pama- publikoj teisėtą, didžiumos Įtuciją, prieš Lietuvos liaudį i WATERBURY, CONN.
’rotesto rezoliucija prieš
tus Lietuvos n. igulmybei; žmonių išrinktą valdžią, su- Į ir prieš visą civilizuotą de- protestM priei rLietuva, Vr
kruProtesto
darinėjami, ir
Kadangi kit kvieno tikro laužydami valstybės konsti mokratim pasauų.
„
Kadangi Lietuvoj Pa"' Lietuvos smurtininkus.
Kad smurtininkų pastaty. . *
v.
fašistinis karo sto SLA. 135 kp. metiniame kovotojo už Lietuvos nepri- tuciją ir sumindžiodami
Tūli fašistiški elementai, skelbtas
y
o
tas
Lietuvos
“
prezidentas,
”
i
Kadangi
kruvinasis
fasizžmonių
ir
šalies
teises;
ę
škimas
buvo
tik dėl to, kad žudžius savo susirinkime, laikytame turėtj ]
kurie yra susispietę prie vie vis
tt.
demokratinę Kadangi Antanas Smeto atžagareivis,
dvarininkų, m.as smurto^ keliu nuvertė
Lietuvos
dar- 1sausio 2 dieną, 1927 m., Lie
tos Lietuvių Tarybos, pasku bininkus varginguosius
ir valstiečius, kurie tuvių Muzikalėj Svetainėje, valstybę, part mta noru ir va- na smurtininkų liko pastaty- klerikalų ir lenkų sėbras An- Lietuvos žmonių išrinktą
tiniu laiku dirba atžagarei- tik priešinas
fašizmui, (vos Allegheny avė. ir Tilton st., lia daugumos kiliečių; ir ka- tas prezidentu netiesotai, tanas Smetona nėra Lietuvos vąĮdžią, uždėjo ant Lietuvos
viška darbą, eidami su vietos spėjo uždėti kruvinąją
savo Philadelphia, Pa. išnešė ir dangi tokios daugumos pi- nes Seimo posėdis neturėjo legalus prezidentas ir neturi piliečiu savo^ kruviną diktaklerikalais, fašistais ir vy diktatūrą ir jau apsilaistė
liečiu valios pild^
pildytojais bu- kvorumo, pagal konstituciją teisės Lietuvos prezidentu turą ir kemša Lietuvos darčiais. Kad vaizdžiau tą visą nekaltu darbininkų krauju, vienbalsiai priėmė sekančią vo išrinktoji Lietuvos vai- reikalingo
reikalingu skaitliaus atsto- vadintis ir prezidento parei-.^^inLus į kalėjimus, o jų
parodžius vietos organizaci nužudydami keturis darbi rezoliuciją:
gas eiti;
įvadus žudo;
džia, su Dr. Kaziu Grinium į vų;
joms, kurios į tą Tarybą siuh ninkų vadus-komunistus),—
Kadangi Lietuva nepri- —pezidentu ir M. Sleževi-| Kadangi Valdemaras ir
Kad visa smurtininkų šai-j . Kadangi kaliniai liau
čia savo atstovus ir kad jos
gyvuoja jau 9 me čium — ministeriu pirminin-Į visas jo ministerių kabinetas ka, pasivadinusi “Nauja Lie- riausiu budu kankinami, muTodėl mes, Teatrališka gulmingai
darytų žingsnį suvaldymui Draugija
tai,
kurios
neprigulmybės
at ku; ir kadangi karjeros jieš- yra netik lietuviams, bet ir tuvos valdžia,” nėra jokia sami ir stipria elektros srioRūtos No. 1, susi gavimui ir palaikymui ne
savo pasiųstų atstovų į Tary rinkę metiniam
 kotojai, fašistai-klerikalai, Į užsieniuose žinomi asmens legalė Lietuvos “valdžia, ”;ve elektrizuojami
iki sąmo..........
susirinkime
bą, aš čia trumpai pasakysiu 12 d. sausio, 1927 m., Lietu mažai prisidėjo ir Amerikos lenkų ir Romos pasekėjai, į be pasitikėjimo, neturinti pa bet gauja begėdžių ir uzur- nės nustojimo; _
apie dabartinius Tarybos žy- vių Auditorijoj, 3133 So. lietuviai;
—xikurių
—•- mes nepripa-Įį Kadangi
Kadangi šitokis
šitokisfasistų
fašistųelelnorėdami užslėpti savo kri- i liečiu pritarimo ir negali pa- patorių,
gius.
” *
’ - gėsis reiškia Lietuvoje barHalsted st., griežtai protes Kadangi minėtos kuopos minalius prasižengimus išįsilaikyti be ginklo pagalbos; žįstame ir su įpasibiaurėjiTaryba pasisiūlė rengti tuojame
barizmą ir inkviziciją, —
nariai
per
ilgus
metus
dirbo
praeities
klerikalų
valdymo,
Todėl
šis
susirinkimas
pa

i
_
LT
mu
atmetame.
fašistinius žy
bendrai su klerikalais Lietu gius ir prieš
Lietuvos
atsivadavimui
iš
reiškia
:
—
17 dieną gruodžio, 1926 m.
Tode) mes, Naujosios AnMes reikalaujame:
kad
vos nepriklausomybės ap- daugiau reikfilaujame,
svetimųjų
jungo,
prisidėda

Kad
klerikalų
fašistų
konspiracijos
būdų,
ginklo
Kad
tuojaus
butų
paskelbglijos
Darbininkų Susivieninedrįstų pasikėsini
vaikščiojimą. Vietos kun. ant piliečių
mi
aktyviu
darbu,
žodžiu,
pagalba,
su
lenkberniu
Plesmurtininkų
padalytas
smur

ti nauji Lietuvos Seimo rin- JĮmo (N. E. W. Ass. Unijos)
gyvybės, ir
Mockus atvyko į Tarybos su Reikalaujame,
raštu, teikdami piniginę ir chovičiu priešakyje, įsiver tas ir sugriovimas Lietuvos kimai, sulyg Lietuvos Res-lietuvių
skyrius savo susirin
’’
kad
tuo

sirinkimą ir ten jau užklau jaus butų paliuosuoti visi fa moralę pagalbą;
žė Lietuvos Seiman, išnieki- teisėtos valdžios yra didelis publikos konstitucijos nusta kime, laikytame sausio mėn.
sė : “Ar Taryba pritaria da šistinės valdžios areštuoti
Kadangi tokis prisidėji- no aukščiausią šalies įstaigą kriminalis nusidėjimas prieš tyta tvarka, ir lai Lietuvos 11 d., 1927 m. Darb. Org.
bartinei fašistinei Lietuvos politiniai kaliniai, ir
mas kiekvieno gero tėvynai- ir smurto budu sugriovė Res- Lietuvos Respublikos konšti- Respublikos piliečiai- savo Svetainėje, 775 Bank st.,
valdžiai?” Iš visos Tarybos
Waterbury, Conn., griežtai
valia išrenka sau valdžią.
narių, tik vienas aiškiai pasi Reikalaujame, kad bu
smerkiame
tautiškai-kleriKad tuojaus visi areštuoti
sakė, kad jis nepritaria ir ne tų suteikta Lietuvos žmo
kališkus
fašistus
ir jų kruvi
koalicinės valdžios žmones
mano pritarti smurtinin nėms laisvė susirinkimų,
ir rėmėjai butų paleisti iš ka nus darbus.
kams ir jų fašistiškai dikta žodžio ir spaudos, ir
lėjimų,
ir kad tuojaus butų Reikalaujame, kad butų
Reikalaujame, kad smur
tūrai, o kiti visi nuvažiavo su
nuimtas
karo
stovis ir sugrą- paliuosuoti visi politiniai kakunigėliu rengti Lietuvos tininkų valdžia tuojaus pasi
žintt Lietuvos Respublikos liniai ir nubausti visi terorisužleisdama Lietu
nepriklausomybės apvaikš- trauktų,
__________ i už“ žudymą
ir
piliečiams konstitucija ga-įtai-fasistai
J
vos
žmonėms
išsirinkti
tokią
-S
čiojimą kartu su fašistais.
S
kankinimą
nekaltų
darbi

rantuotos visos teises.
Lietuvos nepriklausomy valdžią, kokia jiems patiks.
ninkų
^. . Aiairaa.. . ... i ....... į;
Taipgi skelbiame:
Mes taipgi pareiškiame,
bės apvaikščiojimai buvo
Kad pakol Lietuvoje šei- Mes pareiškiame, kad
jog
padėsime
Lietuvos
žmo

rengiami kas metai Lietuvių
mininkaus uzurpatorių fašis- remsime Lietuvos darbininSvetainėje, skyrium nuo kle nėms nusikratyti fašizmo
“
Jei
Mikrobai
tų-klerikalų šaika, patui mes kus jų kovoje prieš fašizmą
rikalų, bet šiuosmet kaip sy jungą — remsime juos mo
neliausime prieš ją kovoję visokiais budais, kaip mate
Prabiltų“
kis norima patarnaut dau raliai ir medžiaginiai.'
visais mums galimais bu rialiai, taip ir moraliai, ir sa
giais dabartinei Lietuvos Šalin iš Lietuvos krašto
“
Jei
mikrobai
prabil

dais, iki užviešpataus Lietu kome: šalin fašistų-kraugefašistų valdžiai ir užtad yra kraugerių fašistų gaujos!
tų.
tai
pasakytų.
kad
voje didžiumos piliečių tei rių valdžia nuo darbininkų
tempiama pažangioji lietu Nutarta šios rezoliucijos
smagu dykai pasiva
sprando!
sėtai išrinkta valdžia.
vių visuomenė į klerikalų kopijas pasiųsti Lietuvos fa
žinėti
nuo
vieno
pur

šalin lenkų dvarininkų
Nuorašai
šios
rezoliucijos
abazą. Tai ve, ką daro tūli šistų valdžiai ir Amerikos ir
vinu
ranku
i
kito
burklapčiukas
fašistų preziden
nutarta pasiųsti Amerikos ir
organizacijų išrinkti atsto Lietuvos lietuvių laikraš
Lietuvos spaudai, Lietuvos tas Smetona!
vai į Tarybą. Jie atiduoda čiams.
atstovybei
Washingtone. Vienbalsiai nutarta šią
Pasirašo valdyba:
visus progresyvius žmones
Lietuvos Seimui ir Antanui rezoliuciją pasiųsti Lietuvos
1. A. Subaitis,
kunigų įtakai ir nulenkia
TT
valdžiai, Lietuvos ir Ameri
Smetonai.
2. Frank Aušra,
galvas prieš Lietuvos kruvi
Pirm. Ant. Tvaranavičia, kos lietuvių spaudai.
3. Joseph Vilis.
ną valdžią varde Baitimorės
Rašt. Jonas C. Streleckis.
Valdyba:
pažangiųjų lietuvių. Yra tai
Pirm’ J. Strižauskas,
BINGHAMTON, N. Y.
judošiška išdavystė, ir prieš
WORCESTER, MASS.
Sekr. T. Latvėnas,
Binghamtono lietuvių rezo
tai visi Baitimorės progresy
)
Ižd. T. Visockis.
liucija prieš Lietuvos smurtiProtesto rezoliucija prieš
viai žmonės turi protestuoti.
ninkus-fašistus.
Lietuvos fašizmą.
Reikia priversti vietos orga
CAMBRIDGE, MASS.
Mes,
Binghamtono
lietu

nizacijas, kad jos suvaldytų
Mes, Worcesterio miesto
viai.
susirinkę
Į
masinį
mitin

Protesto prakalbos.
savo pasiųstus atstovus, ar
lietuviai, viešame susirinki
ba kad juos visai atšauktų iš gą, kuri sušaukė Lietuvių
me
sausio
23
d.,
1927
m.
Lie

Nedėlioję, sausio 16 d.,
»
tokios begėdiškos Tarybos, Socialistų Sąjungos 33 kuo
tuvių
Svetainėje,
29
EndiY. M. C. A. Svetainėje, LSS.
kuri veikia de’. tautos ir vi pa ir Amerikos Lietuvių
cott
st.,
vadovaujant
SLA.
71 kp. ir A. L. T. S. 9 kp.
suomenės pragaištingą dar Tautinės Sandaros 64 kuo
57
kuopai,
Lietuvių
Apšviebendrai
surengė protesto
bą. Šalin su tokia Taryba! pa, griežtai protestuojame
tos
Bendrovei
ir
Lietuvos
prakalbas
prieš
Lietuvos fa
Kad šitą nedorą žingsni prieš tuos išgamas, kurie
Sūnų
Draugijai,
apkalbėję
šizmą. Kalbėtojais buvo drg.
sulaikius, organizacijos, ku 1926 m. naktyje iš gruodžio
Lietuvos
smurtininkų
žygius,
J. Neviackas “Keleivio” re
jūsų
rankos
gali
parnešti
į
namus
rių atstovai yra įgalioti veik i mėn. 16 dienos Į 17-tą, iš papriėmėm
šią
rezoliuciją:
daktorius ir K. J. Paulaus
Jo putos netik purvą bet ir mikrobui
ti Taryboje, turi juos kuo- : salų, lyg apsimaskavę bandi
1.
Kadangi
Lietuvos
kleri

kas ‘Sandaros” redaktorius.
Nutrinkit mikrobus ir I
prašalina.
greičiausia atšaukti. Reikia tai, užpuolė prezidentą Dr.
kaliniai fašistai smurto keliu Taipgi kelis žodžius pasakė
purvus, su šiuo
organizuoti naują vietos Lie- į oKazį Grinių, ministerius ir
Malonus
sveikas
kvepėjimas
nuvertė legališkai piliečių iš ir p. Gairy amerikonas.
tuvių Tarvba, kuri veiktu
n*pertei žmonių pa
gryninančiu,
muilu
rinktą
Lietuvos valdžią;
kurį
pamylėsite
Kalbėtojai savo kalbose
progresyvį darbą ir kun bu-į^statytą demokratinę Lietu2.
Kadangi
klerikaliniai
griežtai
pasmerkė Lietuvos .
\’esuskaitomais sykiais jūsų rankos su
Lifebuoy taip skiriasi nuo kitų mui
tų pilnam kontakte su Ame vos valdžią ir Įsteigė fašisti
fašistai,
nepasitenkinę
pir

šarlatanus,
kurie spiovė ant
lų. kad net jo kvepėjimas kitokis.
siduria su mikrobais per diena.
rikos Lietuvių Tarvba, o ne nių karininkų diktatuią.
mais savo laimėjimais, pra šalies Įstatymų ir žmonišku
j Mes didžiai piktinamės tų
Durų klemkos. pinigai, vieši telefo
Ne kvepvlo. bet švelnus, maloniai
su klerikalais ir fašistais.
dėjo
žvėrišką puolimą ant mo.
"
smurtininkų
pastatytaja
nai. diržai karuose
tai tik keletas
sveikas kvepėjimas įrodo kad Lifebuoy
Butų gerai, kad pažangio
Lietuvos
piliečių,
o
ypač
Pasmerkimui
šitų
smurti
daiktų, kuriuos priversti paliesti, o ku
teikia didesne apsaugą. Dar nesuvarto
ji visuomenės dalis šitą dar Smetonos - Valdemaro vy
darbininkų
ir
spėjo
jau
ke

ninkų tapo perskaityta ir
rie gili perduoti mikrobų jūsų rankom.
ję pirmo šmotelio, pradėsit mylėti tą
bą sukrustų dirbti kuogrei- riausybe, kuri laiko kraštą
liems
gabesniems
Lietuvos
vienbalsiai priimta atatin
Ar
stebėsimės
tad.
kad
sveikatos
ži

po
karo
stovio
jungu,
trem

švariausi iš visų muilinių kvepėjimų,
čiausia, nes tuomi butų gali
darbininkų
vadams
atimti
kama rezoliucija.
novai
rankas
skaito
didžiausiais
ligų
iš

greit išgaruojarftį po prausimo.
ma užbėgti už akių fašistiš pia žodžio, spaudos ir orga
gyvąstis
:
nešiotojais? Pažiūrėkite j sąrašą 2” pla
Pasibaigus prakalboms, iš
Ir be antiseptiko Lifebuoy butų ste
kiems elementams ir neduot nizacijų laisvę, areštuoja sa
3.
Kadangi
smetoniniai
tinamų ligų.
vo
politinius
priešus
ir
karo
vietinio
fašistinio lopšio —
bėtinas prausimui muilas — bet jis ne
suklaidinti vietos pažangią
fašistai
savo
brutališku
tero

Tikrai
jūsų
labui
—
ir
labui
kitų
—
lietuviškojo skiepo — buvo
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ki. kad jis ir mėsą valgyda
mas gali .\braomo karalys
tėn įneiti. Bet ištikrujų ir j
vienas klysta, ir kitas. Numi
rus, abudu bus užkasti į tą
pačią juodą žemę ir lenai
______
(Rašo žymus buv. vyriausybės narys.)
viskas pasibaigs.
! —Tai tu. Maike. sakai, Ar tiesa, kad gręsė komu
’ visų aukštųjų kategorijų val , tinio pripažinimo, jei ji pasi- sai nebuvo, labai pasipiktinę
kad nėra difrenso. kaip žmo
nistų pavojus?
ir net buvę noro eiti prieš
dininkų algų manyta nuimti skelbs pati.
gus tiki: ar jis katalikas, ar
Buvusios
koalicijos
buvo
karininkus.
Sakoma, kad
vaikų
priedai,
kad
sutaupy

\
isų
pirma
reikia
pabrėž

protestonas, visviena iiš teks
svarstyta,
ar
nebandyti
priedaugely
dalių
karininkai tieti. kad perversmininkų skel tus tuo budu apie 8 milijonus
kirminams.
—Taip. tėve. Ir dėlto mo biamos žinios apie buk tai litų pavesti neturtingiems šintis? Pro j ek turtą sušaukti si«g bijoję grįžti į savo dalis.
kytesni žmonės tikybos klau lauktą prieš Kalėdas komu valstiečiams sėklai Įsigyti. Seimą Šiauliuose, nes dau- Be to kareiviuose praplito
Dabar neturtingi valstie guma narių buvo nesuimta, nuomonė, kad dabar sugrįžę
nistinį perversmą yra visai
simais visai nesirūpina.
—Jeigu taip, tai gali būt. neteisingos. Jei ir buvo ko čiai paramos negaus, bet už Befbuvo svarbių motyvų ne- senieji laikai, busianti prailvaike, kad protestonų viera munistams kiek galimybės! tai bus užtikrintos karininkų jsipriešinti, apie kuriuos jau ginta karo tarnyba, pablogeresnė, ba neužduoda žmo pabandyti tokį perversmą! ir klebonų algos. Tai ve. rašyta. Liaudininkai ir so-gėsiąs kareivių maitinimas,
gui tiek daug pasninkų ir ne daryti, tai vien tik Kaune, kaip tikrenybėj išrodo tas cialdemokratai perversmo j Gen. Žukauskas ir kiti aukšti
reikalauja išpasakot kuni kur jie turėjo šiokią-tokią “bolševizmo pavojaus likvi dienomis palaikė kontaktą j karininkai patys važinėję po
'ir sutarė, kad kovos ir susi-Į kareivines ir tikinę, kad niegui visų darbų per spaviednį. organizaciją. Bet jeigu jie davimas.”
tp
.
j
•
ko• panašaus
Beje,
Jes. vaike, dabar aš jau pra Kaune buvo kiek susiorga 1 ikrie ii bombin inkai yra neii rėmimų gatvėse prileisti ne- ku
i -v nebusią.
i-r 9
komunistai, bet patis
vV įsi pasipi lesinę butų pu mą sukilimo dieną is stadedu suprasti, kodėl musų nizavę. tai provincijoj jokių
smurtininkai
'apšaukti koftiunistais, o bo duota telefonograma,
gazietos bosas, ką mokinda spėkų neturėjo. Gi saujalė
komunistų
Kaune
galėtų
tik

Perversmininku branduolį ^mumstų baimė piliečiuose, kad tą dieną kareiviams išvo kitus būti katalikais, pats (
• - -- ikari• buvo.
rvirtų
' ' geresnius pietus. Bet
tai
patriukšmauti.
P
persikrikštijo
Į
protestonus.
h—....... —j- .- i---......... —
.
, ...
Bet ir j SU(ii arė- politikuojančių
Gali būt. kad ir man verta ĮĮ iukinną Kelti, nematant sau į ^inkų grupė,
_ , susidedanti iš Sleževičius pasiūlė nesi tie pataikavimai nelengvi ir
is.
brangiai kainuos.
oriimt bambizų vieni, ba
naudos, komu- aapie
pje 14
priešinti.
14 asme
asmenų, kurie skaito
..... .. nebuvo
nebujo prasmė;
prasmės. save
kaip aš žiuriu, tai ir Dievas nistams
save tikrais
tikrais “valstybės reiPei-versmininkams rūpėjo, Kareiviai atsisako sveikint
Daleiskime,
tečiaus,
kad
kokalų sargais.
katalikus nelabai myli. Ve.
kad padarytąjį jų pervėrsmą
Smetoną.
Lietuvoj katalikai buvo Įsi munistams ir butų pasisekę Šitas branduolys gyvuoja užgirtų senoji valdžia ir Sei Apie kareivius pasakoja
taisę savo valdžią ir visą biz Kaunas paimti — kokios bu- jau senai. Jo užuomazga šie- mas. Bet jie negalėjo Seimo ma dar tokių dalykų. Kai
palmes. Įsistipnnti Jielj^ nepriklausomos Lietuvos atidaryti, nes Seimo pirmi Smetona po išrinkimo išėjęs
nį turėjo savo rankose. Atėjo
y ,Alun^.^ūtų galę-Į kūrimosi pradžios. Tai yra ninkas D-ras Staugaitis buvo iš Seimo ir sušukęs stovėju
pereitą vasarą rinkimai, ir
ję.
nes
■žmonės išrinko į valdžią ci- v-.
.. atėjus
, - kariumenei
.
. —1 i*s tikru avantiūristų šaika. Tai liaudininkų partijos žmo siems rikiuotėj kareiviams:
icilistus. Tas parodo, kad kitur jie butų priversti pasi yra tie patįs žmones, ką pa gus. Todėl gen. Nagevičius “Sveiki vyrai!” šie nieko ne
Dievas daugiau myli bedie duot.
darė ir imetė i Galvanausko ir pulk. Petraitis tiesiog anf atsakę. Tuomet karininkai
Is Rusijos musų komunis- butą bombą anais metais.
vius, negu katalikų kunigus.
kelių atsiklaupę maldavo surikę: “Sveikas Tamsta.”
Kunigai susitarė su genero- tai paramos negalėtų gauti, Jie yra užsikrėtę ta nuo Sleževičių, o paskui D-rą Panašių nutylėjimų buvę ir
| lais ir nakties laiku bedievių nes SSSR, sienos prie Lietu- mone. kad demokratija yra Staugaitį, kad atidalytų Sei Merkiui lankant kareivinės.
—Sveikas-gyvas.
tėve!
—Ne, vaike;- prie blogų valdžią nuvertė. Ale kuni- voty neprieina,
niekai; kad partijų dikusi- mą.
Karininkų intaka pasireiš
Todėl, gandai apie kaban- jos, per kurias išsiriša valsty
Ko taip nusiminęs, tartum darbų žmogų gundo piktoji gams tas neišėjo ant gero.
Staugaitis buvo pasislė kė ir 4 komunistų sušaudy
kunigas gaspadinės netekęs. dvasia. Bet ne apie tai aš no Pereitą nedėlią aš gavau tili- tį komunistų pavojų buvo tik bės klausimai, yra bergž- pęs. Jis atėjo Seiman tiktai me, nes karininkams reika#
—Markatna ant širdies, riu kalbėt, Maike. Man nori gramą, kad arcivyskupas tasistinėse galvose išgalvota džias darbas; kad parlamen tada, kai Sleževičiaus pasiu- laujant prezidentas jiems
si 'žinot, kodėl katalikas pa Matulevičius numirė nogla pasaka.
tas trukdo vyriausybei kraš lymudiaudininkų Centro Ko nedovanojo.
vaike.
Sušaudymas,
smertim.
0
dabar
gazietos
meta
savo
vierą
ir
eina
i
pro

tą valdyt. Vienu žodžiu, jų mitetas nutarė nesipriešinti kaip sakiau, padarė sunkaus
—O kas tavo širdžiai pasi
Kodėl buvo sušaudyti
l testonus.
I praneša, kad Smetonos švoidealas — tai Mussolini ir jo Seimo atidaiymui. Pervers įspūdžio, o be to sukeis komdarė?
4 komunistai?
mininkai užtad- garantavo plikacijų su Rusija, kas jati
—Blogos naujienos musų - —Bet aš tau :sakiau, tėve,. _gėris sudegė su visa paniiFašistams reikėjo tokią kietoji valdžia.
kad
rūpintis
tokiais
dalyIi
ja.
Tas
parodo.
Maike.
kad
parapijoj,
Maike. Musų
pasaką apie komunistų pa Į Nepritariantįs smurtui kari Seimo darbuotę ir amnestiją pasireiškia.
kais
visai
neužsimoka.
Koks
Dievas
katalikus
koroja.
Jes.
pasipriešinusiems pervers
švento Juozapo gazietos ravojų sugalvoti, nes kitaip jie
ninkai buvo areštuoti.
Ar bus teisiami krikščioniški
dzibatorius pametė katalikų skirtumas, ar žmogus valgo aš mislinu, kad aš eisiu Į nebūtų patraukę savo pusėn
mui.
Kada
krikščionys
su
tau

vagys?
’♦
protestonus. Juk kataliko
vierą ir persikrikštijo į pro- silkę, ar mėsą?
kariumenės.
Gi
rodydami
Prezidentas
Grinius
išvijo
tininkais
pradėjo
pusti
“
po

Pas Smetoną buvo atsilan
—Aš ne apie silkę kalbu, Amerikoj ir į prezidentus komunistinį baubą jie apga lonizacijos ir bolševizaci- testonus. Lig šiol mes mislismurtininkus.
kius
lakūnų delegacija ir pri?
nerenka.
nom, kad musų viera yra ge vaike.
vo
kareivius,
ir
iš
16
į
17
Kai
naktį
pas
Dr.
Grinių
ijos"
pavojaus
burbulą,
tas
—Tas tiesa, tėve. Katali
minė jam perversmo obal—Bet tu kalbi apie kataliriausia, o dabar pasirodo,
gruodžio naktį išvedė juos į ! “valstybės sargų” slaptas prezidenturon įsiveržė kari sius,
kas
da
nėra
buvęs
Amerikos
kad nusikaltę valstybei
kad mes turėjom misteiką. kybę ir protestonybę, o juk
Kauno gatves neva “tėvynę branduolys ėmė platinti ne- ninkai ir pareikalavo atsisa asmenis
prezidentu.
būt atiduoti
Pereitą nedėlią mes turėjom tai reiškia tą patį, nes kataliginti." o ištikro valdžią I pasitikėjimo jausmą kari kyti nuo prezidentavimo, jis teismui ir turi
—
Na,
tai
gud-bai,
Maike.
nubausti. Tarp to
mitingą ir norėjom išrinkt kas tiki, kad jis Į dangų gali
griauti. - ■
ninkų tarpe, aiškinant, kad atsakęs: “Ne jus mane išrin kių prasižengėlių, prieš ku
naują radzibatorių, ale pasi- patekti valgydamas pėtny- Aš eisiu pašikalbėt apie tai
Nuvertus teisėtą Respubli vyriausvbė vra nusistačiusi kot ir ne jus priversite pasi
senoji valdžia buvo
rodė, kad nėra tokio, ką mo čioj silkes, o protestonas ti- su savo kurnu.
kos vyriausybę, reikėjo juk mažint kariumenę, kad daug traukti !” — ir karininkus iš riuos
jau
užvedus
bylas dėl išeik
kėtų gerai rašyt. Vienas per
tokį smurtą kuo nors patei karininkų jau atleista ir da prašė iš kambario.
vojimo valstybės pinigų, yra
statė kunigą, ale kiti bijosi,
sinti. Reikėjo parodyt, kad daugiau bus atleista.
Vėliau atvyko Plechavi trįs stambus krikščionių tū
kad jis taip pat nepereitų į
komunistai ištikrujų rengėsi
Žinoma, pritarėjų šitam čius ir teisinosi esąs įvykių zai. būtent: Bistras, Karvelis
protestonų pusę.
'revoliuciją kelti.
kurstymui atsirado, ypač verčiamas stoti perversmo ir Račys. Vietoj kalėjimo,
—Be reikalo, tėve, jus kaKad parodžius, jog šitaip jaunesnių, politikoj neprity- priešakyj, nesąs koks avan dabar jie pastatyti į garbin
muojatės tokiais klausimais,
ištikrujų buvo, fašistai už ! rusių karininkų tarpe.
tiūristas, rizikuojąs valsty gas vietas, net ministerių kė
kurie neturi gyvenime jokios
puolė ant profesinių sąjun- i Konspiracijos darbas pra bės labui ir gyvybę ir šeimy dėse sėdi.
prasmės.
DIDELIS K1! centro ir pradėjo areštuo sidėjo visose kariumenės da- ną. Grinius atrašęs: “Skumi
FRANCUZIJOJ
GALI BŪT KARAS SU
Smetona labai mandagiai
—O kam tu, Maike, eini į
ti veiklesnius darbininkų va lįse. Konspiratoriams jau nas esi ir busi
ir atsisakęs lakūnų delegaciją priėmė,
NEDARBAS.
KINAIS.
škulę ir mokiniesi visokių
ir šiaip kairesniuosius apytikriai paaiškėjo, kas bu- kalbėtis su juo.
žadėjo jų būvį pagerint ir ki
Paryžiaus žiniomis, Pran dus
Revoliucinė Kinų valdžia
mokslų, jeigu tas neturi jo
darbininkus,
kurie
niekam
,
Dr.
Grinius
pareiškė,
kad
■
vo
jiems
ištikimas,
o
kas
ne.
tokiais dalykais stengėsi
pereitą panedėli paskelbė cūzija dabar pergyvena sun nieko bloga nėra padarę ir
kios prasmės?
už dviejų valandų prieš kol jį laikysią areštuotu, jis juos nubovyt, bet apie atida
—Mokslas ir tikėjimas, tai visam pasauliui, kad Kinai kų nedarbo krizį. Valdžia ' nemanė daryti, tiktai profe- i Ir
perversmą, visiems sąmoks jokių nusileidimų ar pakei vimą į teismą valstybės va
du atskiri dalykai, tėve. yra lygus su kitomis valsty skiria pinigų keliams taisyt, sinių
siniu sąjungų
saiiinoni valdybose
valdvbosp dada- ! Iininkams
i^akvta imtis
imti? timų nedalysiąs. Tuomet pa gių nieko aiškaus nepasakė.
iininkams hnvn
buvo įsakyta
Mokslas palengvina žmogui bėmis ir yra pasiryžę apva kad davus bedarbiams nors lvvavo.
dalyse “darbo, ” areš- skelbė, kad sargyba pakei
gyvenimą, padeda suprasti lyti savo kraštą nuo svetimo kiek uždarbio, bet visų nega Negana to, smurtininkai iį savo
čiama prezidentūros garbės Žmonės dabartine “valdžia”
tuojant
visus
“
neištikimuoimperializmo.
Tas
reiškia,
li
darbais
aprūpint.
Darbo
•
A.
_
_
••
nesuprantamus dalykus. O
nepatenkinti ir litais
■ sargyba. Dėl kabineto atsi
pasmerkė 4 komunistų va-• sius” karininkus,
kad anglai, francuzai ir kiti ministeris Tardieu pranešė dus
ką tau padeda tikėjimas?
x nepasitiki.
statydinimo pirmieji sutiko
miriop ir pastatę prie
parlamente,
kad
apie
18.000
grobikai
turės
iš
Kinų
visai
Suokalbininkai
bijojo
val

—Aš tau pasakysiu, Mai
dabartinės
SužinotaJ Kaimiečiai
bedarbių neturi iš ko gyven- sienos juos sušaudė, sakyda džios pasipriešinimo, bet socialdemokratai.
ke, kad tikėjimas daugiau pasitraukti.
“
valdžios
”
politika
labai'ne
kad jei kabinetas nebūtų
Bet Anglijos imperiaUz- ti ir valdžia yra priversta mi, jog tai susekto komunis
Smetona juos spyrė.
palengvina gyvenimą, negu
pats pasitraukęs, naujasis patenkinti. nes ji sustabdė
tų suokalbio lyderiai. Buvo
Karo policija (Škirpos ve kabinetas manęs pat< pasi žemės reformą. Smetona su
mokslas. Daleiskim, aš per mas nemano geruoju pasi- juos šelpti. O Lietuvos dikta- net skelbiama, kad atrasta
didelį lakamnumą truputį duoti ir jau ruošiasi savo toriai tariasi da savo bedar- slapti komunistų sandėliai dama) buvo išėjusi Kaune skelbti, o Sleževičių, Požėlą Valdemaru yra dvarponių
perversmininkus. Bet ir Papečkį butų išvežę į Aly bičiuliai, todėl nutarė dvarų
perdaug patraukiau ir pasi “teises” Kinuose ginti. Iš bius Francuzijon siųsti!
su ginklais ir sprogstamaja prieš
LJ
-------------šarvuotas
gėriau. Tas ant mano dūšios Londono pranešama, kad
medžiaga, nors niekas tų išsklaidė. automobilius ją tų. Deiybose tarp senosios daugiau neparceliuoti. Šituo
Šangchajaus
mieste
Anglija
LENKU
TAUTINĖ
BAŽužtraukė didelį grieką ir aš
ginklų ir sprogstamosios me Įdomu yra tas, jog patįs ir naujosios valdžių tarpi Smetona nori ir lenkams
* NYČ1A.
------jaučiu ant savo sumenės di turi 16,000 ginkluotų kareiįtikti.
ninkavo Sidzikauskas.
džiagos nematė; o jeigu ir
i
delį sunkumą. Bet nueinu į vių ir jiems jau esąs duotas I Lenkijoj yra tautinių ka- buvo kur tokia vieta, tai vei perversmininkai nesitikėjo,
Negana to, lito likimas
Už Smetoną balsavo tik kle
■
kad
perversmą
butų
galima
spaviednį, pasakau viską įsakvmas ginti anglų koncepasidarė
neaiškus. Tuojaus
tenai. Anglus žada taliky. I'.une nepriklauso po kiausia pačių fašistų pada i įvykinti taip urnai. -Jų planas
rikalai ir lenkai.
kunigui, ir jis tą grieką nuo sijas
po perversmo Kaune už Arinti Amerika ir Francuzi- P>ez>u.. Ja.s vadovauja vys lyta.
Smetonos rinkimuose da . merikos dolerį buvo moka
manęs nuima. Man tuojaus ią. Taigi galima laukti karo. kūpąs B‘-ncaka>. Lapkncio Šitas kruvinas krikščionių buvo laukti, pakol komunis
padalys kokį nors triukš- lyvavo 42, bet ne 43 atsto ma 15 litu. Dabar kai kur
pasidaro lengviau ir as parė
fašistų darbas Kaune pada
 tai
•
_
ma.
jie butu prisidė- vai? Už jį balsavo: 30 krikš lito visai jau nenori žmonės
jęs linksmas namo galiu sau
rė neigiamo, slegiamo
įspū-.
 -ę pjrTuomet
>legr
|
e
^
ornun
iSĮų numalšini čionių, 3 tautininkai, 2 ukin.
FASISTŲ
PROVOKATOl
e
.
nk
M
nepriklausomos
vėl išsitraukti. Sy! Na, o ką
parduodant savo pro
džio.
Jau
senai
buvo
atpras

RIUS NUTEISTAS
| bažnyčios vyskupas Hodumo ir tuo pačiu žygiu butų partijos ir 3 lenkai. Susilaikė imti,
čia mokslas galėtų man pata
nuo
tokių
aktų.
Dabar
tik

duktus
reikalauja svetimos
KALEJIMAN.
-1’as. Belaidant pamaldas vieužgrobę
valdžią.
ar
nebalsavo:
1
žydas,
1
vomačyt?
valiutos.
~
. no ]e )u bažnyčioje v arsuvo- rai reikia laukti, kad prasi I Bet Smetona nenorėjo kietys, 1 klaipėdietis ir 1
—Mokslas, tėve, tau pa Paryžiuje tapo
j.., if!iverzė lenkai Rvmo ka- dės komunistų teroras, ir tai
i Gyventojai jaučia, kad
.
k , Muštynes. jau bus ne teroras, bet kerš laukti. Jis žinojo, kad komu liaudininkas.
dėtų suprasti, kad pasigerti dviem menesiams kakimo
nistai persilpni ir jokių suki
Kai dėl ateities, supran taip negalės pasilikti. Bet
yra nesveika ir negražu; Italuos fašistų
„Sudaužyti ne tik besimel- tas už nužudytus.
limų nedarys. Jis pasakęs tama, galimi tik spėliojimai.•" kaip toliaus bus, niekas ne
prie to, mokslas išdirbtų ta 1
Ptrik. Rico o
. , Adžiusieji, bet ir abu vyskugali tikrai pasakyti.
vyje stiprią valią, kuri padė i L i ,^el.?me
* •■jai pai. nors Hoduras jau 70 me- Ne Lietuvą smurtininkai suokalbininkams taip: Jeigu Didžiausia nenormaly 'ė yra
gynė, bet savo kišenių
norit, kad aš bučiau prezi ta, kad šalę valdžios gy ".o- Smurtininkai norėtų lenkus
•’
tų tau susivaldyti, ir gerti kad būdamas Francuzijoj jis J ’
dentu,
tai turit daryt per- ja neoficialė karo valdzi.
*
gelbėjo.
ruošė
suokalbius
prieš
Mus-:
tau visai nereikėtų.
pasikviesti.
solini
ir
siuntė
savo
draugus!
____
_____
_______
_
arba
karininkų
sfera
intaka
Meluoja smurtininkai, buk versmą naktį prieš 17 grao—Aš, vaike, tokios Jockos
Diktatūros ga» i Jntojai ir
Italijon
tą
suokalbį
vykini.
SENIAUSIAS
PASAULYjiems
rūpėjo ginti Lietuvą džio, kuomet Kaune bus ren-■ kuri kišasi į savo pagimdy gi . įdeda jau supilt, kad
nenoriu. Man norisi išsiger
**«'’“
’ giamos iškilmės dėl
'1~1 ™
JE L
LAIKRAŠTIS.
nuo “............................
bolševizacijos ir poloD-ro K. tos valdžios reikalus ir sten- dikta. d nei a pag.mdo.
ti, todėl aš nenoriu, kad man pranešdamas tuo tarpu Mus-;
nesinorėtų. Aš noriu, kad solinio valdžiai, kad suokai-; Pekine leidžiamas kinų nacijos” pavojų. Jie už- Griniaus 60 metų gyvenimo• giasi diktuoti savo norus. Pagrobę aidžią į savo ran
Kadangi tie norai ne visi kas jie p*., ate, kad nėra
man norėtųsi, tik aš nenoriu, bininkus suimtų. Fašistų vai- iajkraštis; Tsen-Tse-Kvan- puolė konstitucinę valdžią sukaktuvių.
džia
rėmė
jį
pinigais.
savot ne Lietuvą gindami, bet savo Kodėl senoji vyriausybė lengvai įvykdomi, gali gimti taip lengva kuštą vaideli,
! Pao nesenai išventė
__ „___
kad ant mano dusios griekas
,.
» -. .
|
trynimos! ir susidūrimų. Be kaip jiems išrou^ Toliau,
nesipriešino?
1000 metų sukaktuves.Seno- i.:.-..-.-..
kišenių gelbėdami.
užtai pultų. Dėlto, Maike, ti
Perversmininkai buvo la to kyla reikalas pataikauti jiems bus da blogiau ( Jiems
kėjimas ir yra geras daiktas, KAS NEBIJO GYVAČIŲ? . vėj už neteisingą žinią baus Pačią artimiausią priežas
bai
susirūpinę, kad liaudi kariumenei, ypač karinin tik vienas butų išganys
—
kad tu gali padaryt, ką tik
Ištirta, kad kiaulės ma davo redaktorius mirtimi, tį, kurios dėliai prisidėjo
nori, bet jeigu tik ščyrai išsi- žiausia bijo gyvačių įkandi , tat nevienam šio laikraščio perversman karininkai, su ninkai ir socialdemokratai kams.
tai lenkų okupacija.
hį
spaviedosi. tai tau nebus už- mo. Iki per taukų sluogsnį redaktoriui buvo nukirsta darė pačių karininkų asme nesipriešintų. Viena, gręsė Sužinojus tiesą, kariumenė žmonės kalba, kad tie ponai
. tai jokio grieko. Sy?
pereina nuodai ir pasiekia galva. Visi laikraščio komp niškų interesų užgavimas. pavojai finansam ir išorinės norėjo prieš smurtininkus prašyte prašo lenkų, kad šie
sukilti.
pravesdama komplikacijos, antra, buvę
ateitų ir užimtų Lietuvą, bet
—Tokiu budu išeina, tė kraują, jie netenka savo lektai stropiai užlaikomi. Vyriausybė,
abejonių,
ar
nebus
reikalin

Dabar
jis
yra
valdžios
ofi

Kareiviai,
kai
sužinojo,
taupumo
politiką,
atleido
lenkai nesiskubina, nes bijove, kad tikėjimas skatina smarkumo ir būna nepavo
ciozas.
150 karininkų; be to, nuo ga naujos valdžios tarptau- kad komunistų sukilimo vi- si Rusijos.
žmogų prie blogų darbų.
jingi.
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S.

’ Pajieškau gyvenimui draugės, kad DRAUGYSTĖ DIDŽIO L1EKENOSHA, W1S.
savo politinių partijų reika- teisėta krašto valdymui, nes
ir su šeimyna; a.* esu 32 metų, negelams, ir
I ji sudalyta smurto keliu. Kurie norit užsira&vt “Kelei riu, nemkauxmoku amatą, uždirbu pu- TUVOS KUNIGAIKŠČIO
galima gražiai gyventi iš ma- Į ,
Kadangi įmatomo, jog tie sumindžiojus Lietuvos kons- vi” arija kokių nors knygų užsi- sėtinai,
VYTAUTO.
no uždarbio. Merginos arba moterį*,
šmugelninkai smurtu norėjo tituciją.
sakyt. gali kreiptis prie musu mylinčios ramų šeimynišką gyvenimą
P. O. Box 177, nuversti teisėtą vyriausybę,
c) Griežtai reikalaujame, agento, jis patarnaus teisingai. atsišaukite, platesnių informacijų su
teiksiu per laišką
<5>
St Charies, 111.
paskelbti militarišką-fašis- kad perversmo ivykintojai Jo adresas: Jos Elijočius.
ALL. PASTARES
(-)
P O. Box 119,
Arlington, N. J.
tinę diktatūrą, pagrobti ne kuogreičiausiai atstatytų tei 4401—22-nd Avė..
VALDYBOS ANTRAAAI:
BALTIMORE, MD.
j šmeižtai prieš drg. Grigaiti tik valdžią, bet ir teismų tri sėtą ir konstitucija paremtą
Pajieškau apsivedimui merginos ar
Kenosha, Wis.
Pirmsėdis
Juozapas Miaeviėiua,
ba našlės, tarp 28 ir 35 metų amžiaus.
Masinis protesto mitingas ir nuėjo niekais, taip kaip pa bunolus, idant apsaugojus tvarką Lietuvoje, kuri buvo
117 West Main St.,
= Aš esu 40 metų našlys, turiu vieną
save nuo teismo ir užslėpus prieš smurto ivykinimą.
i
drg. P. Grigaičio prakalbos. leistas muilo burbulas.
Pirmsėdžio pagelb. Antanas Jurpalią
mergaitę 13 metų. Turiu gerą darbą.
Julius Padovini*.
585 West 5th St.
prieš juos užvestas bylas, ir
Meldžiu
atsišaukti,
platesnių
žinių
d) Vienatine
ir teisėta
PĄJIEŠK0JIMA1
Suruoštas 18 d. sausio Lie
;
suteiksiu
j>er
laiškus.
Su
pirmu
laišku
Nutarimų
Rašt. J. Stanislovavičius,
Lietuvos
valdžia
mes
laiko-'
r
Kadangi mes matome,
į meldžiu ir paveikslą prisiųsti, kurį
193 West Statė St,
tuvių Socialistų Sąjungos
AKRON, OHIO.
jog Rymo katalikų kunigai me valstybės prezidentą Dr.
ant pareikalavimo sugražinsiu. (6> t Turtų Rašt. Mykolas Sablickas,
14-tos kuopos masinis mitin
VARNAI.1S
Pajieškau
draugo
Stasio
SalavėP. 0. Box 342,
prisidėjo
prie
smurto
orga

Kazį Grinių, ministerį pirm’-- jaus ir jo moteries; jie paeina iš Su IS 45 XV.JUOZAS
15th avė., '
Gary, Ind.
gas pasmerkė Lietuvos smur Protesto rezoliucija prieš
Iždininkas
Antanas Norkaitis,
nizavimo ir rėmimo jo dėlto, ninką Mykolą Sleževičių li valkų gub., Kalvarijos parapijos. Pir
Lietuvos smurtininkus.
85
West Main St,
tininkus, priimdamas pro
kad teisėta šalies vyriausy jo vadovoujamą ministerių miau gyveno \Vorcester, Mass. Malo
Knygius Kazimieras Tamožin^
SVARBI
ŽINIA
testo rezoliuciją vienbalsiai.
nės atsišaukti. Platesnes žinias su
Kadangi klerikalų ir fa
42 West Walnut St,
Parduodu lai\ akortes i Lietuvą ant
teiksiu per laišką.
J. S.
Priimta rezoliucija griežtai šistų sukurstyti Lietuvos ar bė atsisakė mokėti kunigams kabinetą.
geriausių laivų. Taipgi laivakortes iš
IŽDO GLOBĖJAI:
P. O. Box 33.
Colunrbus. Ohio.
algas
ir
teikti
vienuolynams
e) Šios rezoliucijos nuora
Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių į Apasmerkia smurtininkus ir______________
_ ______ir
mijos karininkai užpuolė
Bargavanskas,
ir auklėjamiems kademų fa šą pasiunčiam Lietuvos vals Aš, Petras Dumsky. pajieškau Ka nieriką ir Kanadą. Padarau doviernas- Martinas
P. O. Box 243,
reikalauja atsteigti šalyje nuvertė teisėta žmonių val- šistams subsidijas iš valsty
tis.
įgaliojimus,
paniavimo
ir
pirkimo
Kanėiaus, kuri* pirmiau gyve
Jonas Sadauckas,
tybės prezidentui Smetonai, zimiero
demokratinę valdžią, panai- džią ir sumynė krašto konsti- bės iždo, ir
no Canadoj. Meldžiu atsišaukti šiuo aktus ir kitokius rastus. Siunčiu pini
164 West Indiana St,
gus į Lietuva. Lenkiją, Rusiją ir į ki
ministeriui pirmininkui Val adresu: PETRAS DUMSKY
Alekna,
kinti karo stovį ir mirties tuci ją;
Kadangi kunigai, remiami demarui, Lietuvos Seimui ir 8 Muoldovn court, \Valtham, Mass. tas šalis. Užlaikau krautuvę visokių Boleslovas
158 Monroe St,
reikalingiausių dalykų. Iš toli ar arti
bausmę. Kol šie reikalavimai j Kadangi tie smurtininkai
veda derybas su
LIGONIŲ KOMITETAS:
(-)
Paiieškau Barboros MiA-iukės. po visad kreipkitės:
nebus išpildyti, patariama;pastatė dvarponių bernus dvarponiais ir Lenkijos im- Lietuvos atstovybei Ameri vyrui
JON AS SEKYS
Juozapas Stančikas,
pavardės
nežinau.
Paeina
iš
Lekoje ir skelbiame lietuvių vikaimių kaimo. Šiaulėnų valsčiaus, 177 Park st..
Amerikok.lietuviams neduo-;tautininkus ir atžagareivisHartford. Conn.
110 West lllinois St,
ac_ ‘ _ ...........i
atnaujinimui spaudoje.
Bronislovas Einoris,
Šiaulių apskr. Meldžiu ją atsišaukti
ti jokios paramos dabartinei Rus klerikalus valdyti Lietu- fLietuvos-Lenkijos
jrtuvoZLt
unijos, ir
117 West Main St,
arba kas apie ją žinote, malonėkite
CHICAGO. ILL.
fašistinei Lietuvos aidžiai, iva vietoje žmonių išrinktos
Pirm. -J. A. Valeika,
man pranešti šiuo adresu:
Kadangi Smetona-Valde
REVIZORIAI
KNYGŲ;
PRANEŠIMAS
ANGLIAKASIAMS
.JUSTINAS MISIUS
Sekr. V. A. Visminas.
Susirinkimas buvo gana valdžios:
IR
KITIEMS
LIETUVIAMS.
Jonas
Taniašiunas,
maras veda viduje ir užsieny
P. O. Box 67, Prelate Sask , Canada.
skaitlingas ir visi ramiailj ’Kadangi
r ’
P. O. Bos 37,
ši smurto keliu.
____ išproAš dirbau nuliuose per 16 metų įvai
sląptą politiką, idant
Romualda
Gričiunas,
Pajieškau
Juozapo
Vaškevičiaus.
riose
valstijose
ir
tapau
sužeistas
—
JOHNSTON
CITY.
ILL.
klausėsi
d. P.r.Gri-itsudaryta
riaukė
laiko
vokalus Karą
karą tarpe
tarpe Lenkijos
85 XVėst Main St,
.............nuosakios
, r,—
.
• 1, *----------------. vokavus
EenKijos
Pimiiaus jis gvveno Chicago, III. Pra likau ubagu ant sveikatos. Turėdamas '
gaicio prakalbos. _ Kalbėto-; Lietux ą karo stovy je, panai- įr yjptiivos kad tuomi davus Protesto rezoliucija prieš šau atsiliepti šiuo adresu.
• susičėdinęs kiek pinigu aš pirkau ChiMARŠALKOS:
cagoje lotą žemės už $2.500, o įx> dvie- .
ANTANINA
LAUKIS
įjo smur
.jas plačiai išrodinėjo
smur- kino žodžio,spau(los,susirin-; igj^ms progą* užpulti TieLietuvos fašistus.
Petras
Kišonis,
ju metų pardaviau už $8.000. Vėliau69 Reid st-,
Fort Plain. N. Y.
tininkų padarytas Lietuvos kimų ir organizacijų laisve?,! tuvą ir ją amžinai pavergti,—
P. O. Box 324,
pirkau pige-nį l<ita ir pasistačiau na
Kadangi ix-ykęs 17 d. Pajieškau Antano Višinsko, girdė melį, užsidėjau valgomų daiktų krau Liudvikas Gruožis,
valstybei niekšystes, pa uždarė darbininkų profesi
gruodžio,
1926* m. fašistų jau gyvena Rumford. Me. Atsišauk tuvėle ir šiandien esu laimingas. Pa
Todėlei mes, Hartfordo
K. first. Box 10.
smerkdamas jų juodus dar nes sąjungas, sukonfiskavo
pats arba jusu moteris. Prašau pažįs vasarį rengiuosi statytį-- kitą namą
smurtas
nuvertė
teisėtą
Lie

sugrudo
i
kalėiilietuviai,
griežtai
protestuotamų* prisiųsti man jo adresą, už ką Nes miestąę kįla, tai žemė ir narna?
bus, kuriuos jie yra atlikę 17 jų iždus, i
loma nrinč emurtininlriic T 1Oj
taipgi kiltr'ir mes. lietuviai, darbinki.labai dėkinga.
LIETUVIŲ LAISVES
d. gruodžio, čia kalbėtojas mus šimtus nekaltų žmonių jame prieš smurtininkus Lie tuvos valdžią ir gręsia išžu- busiu
kai. tuomi pasinaudokime. Dabar ChiMRS. K. BANIENĖ
dymu
susipratusių
darbinin

tuvos
išdavikus'
ir
Įstatymų
eagoj prasideda milžiniški darbai, už MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE
vaizdingais faktais pliekė ir žudo savo jjolitiškus prie
P. O. Box 304. E. Millinocket. Me
kų. nes keturis darbininkų
niekintojus!
bilijonus dolerių. Du bilijonai -dolerių
fašistiškus
smurtininkus. šus:
WAUKEGAN, ILL.
Pajieškau Kazimiero Butrimo. Jis paskirta vien tik miesto 'patraįiniįvadus
jau
sušaudė
:
taipgi
1
j
Reikalaujame
idant
faVietos fašistuojanti elemen
Kadangi šis perversmas:
turėjo brolį Adoma Butrimą, kuris gy m ui. Kas norite apie Chicagps progas
Valdybos Antrašai:
Escanaba. Mich. Jo brolis mirė daugiau <iazint>ti. klauskite?per laiš
tai. kurių čia buvo keliolika, stato Į pavojų visą Lietuvos šistinė-militariška diktatūra gręsia panaikinimu laisvių veno
n Pirmininkas VINCAS GABRIS
sausio 12 d.. 1927 m. Meldžiu Kazi kus. įdėdami pašto ženklelį atsaky
730 McAllister Avė.
nedrįso kelti jokio triukšmo, ateitį ir jos nepriklausomv- ir karo stovis su karine cen ir atsteigimu dvarponių ir miera Butrimą atsišaukti arba ląs mui
A S1RATAVJCH
zūra tuojaus butų pašalinti; kunigų viešpatavimo ir, a- anie jį žinote, malonėkit pranešti šiuo
2) Paerelbininkas KAROLIS DIM1A
Po pirmai kalbai, kuri tęsėsi bę.—
2553 W. 69-th st„
Chicago. III.
adresu:
716—8th St.
bednai,
pavergimu
Lietuvos
2)
Reikalaujame,
kad
ne

valandą laiko, buvo padary- Tai mes, Akrono lietuviai,
PETER JEKES
3) Užrašų Sekr. A. SALUCKAS
liaudies
dvarininkų
ir
Lenki

310 Stepher.son avė., Escanaba, Mich.
810 8-th St.
ta rinkliava dėl padengimo susirinkę į masinį mitingą, teisėtai išrinktas A. Smeto
jos
imperialistų
naudai,
—
4) Turtų Sekr V. S. ELZBERGAS
prakalbų lėšų. Pirmininkui Svetainėje po numeriu 772 na valstybės prezidentu su
Pajieškau Pelikso Mačiulio, kilusio
1045 Jackson St.
z
Todėl mes. Johnston City iš Lietuvos. Raseinių apskričio. Sta
paaiškinus reikalą ir papra- Raymond st., sausio 21 d., visa jo vyriausybe taipgi
No. Chicago. III
kių
miestelio.
1925
m.
atvykęs
iš
Lie

lietuviai, susirinkę Į masinį tuvos apsigyveno Chicagoje, dabar ne- PARS1DUDDA NAUJAS
siųs aukų, suaukauta sekan- 1927 m. pareiškiame prieš tuojaus butų pašalinti:
5) Iždininkas KAZ. VAITEKŪNAM
if
'innu krr randasi. Malonėkite atsi
726—8-th St
NAMAS.
čiai: J. Juraitis, P. Grinius, Lietuvos smurtininkus savo
3) Taipgi reikalaujame, mitingą 16-tą d. sausio, 1927 šaukti
laišku arba jeigu kas apie jį
m..
Lietuvių
Bendrovės
Sve

6»
Iždo
globėjai:
1 metu senumo. 6 familijų. apgy
Grinienė, K. Akelaitis, Ake- griežčiausį protestą.
; kad kuogfeičiausia butų pa
žinote, prašau man pranešti, už ką ventai vietoj, South Norwood. prie M. NAURECKAS
tainėje.
610
N.
Water
st.
t
busiu
labai
dėkinga,
nes
turiu
svarbų
Įaitieųė, K. Matuliauskas, T.
Mes protestuojame prieš skelbti nauji rinkimai i Lie
pat Washington gatvės ir arti prie
1717 So. Park Avė.,
reikalą.
Johnston
City.
III.,
griežtai
mokyklų,
gatvekarių
ir
tearrų.
Narna*
‘
No.
Chicago.
III.
Matuliauskenė, S. Butkus ir fašistus, nuvertusius teisėtą tuvos Seimą ii- tokiu budu
ANTOSĖ PETKEVIČAITĖ
$15,500.00 Parsiduoda už
v" J. VISOCKIS
t
k. Liutkus aukavo po 1 dol. Lietuvos valdžią: taipgi pro- butų sudaryta nauja teisėta smerkiame tokį klerikalų žy 2391 Iberville *t.. Montreai. Canaoa kainavo
$10,500.00. Jnešti reikia tiktai $2.0o»»
718 Lincoln St.
gi
ir
reikalaujame
:
pardavimo savininkas iš- | 7) Knygiai K. AMBRAZIUNAS i
įJovidonis įr K. Daukantas testuojame prieš karininkų parlamentarinė šaly vyriauAš. Antanina Žeimiutė, po vyru Priežastis
važiuoja
i
kita
(5)
» 845 Lincoln St.
Kad butų leista Lietuvos Galinenė. pajieškau savo pusbrolių Kreipkitės pas:valstiją.
. :
po 50c. Smulkių aukų su- bei fašistų diktatūrą, prieš sybė. '
K.
A.
VIESULĄ
)
ir -Juozapo Verbicku., Jie 1212 Ū'ashingUm ai- Noraood. .Mass. ' JURGIS JOKŪBAITIS
rinkta $13.02: Viso suau- karo stovį ir politinį terorą,
4) Reiškiame Lietuvos pi žmonėms išsiiinkti valdžią, Stanislovo
naeina iš čebatorių kaimo, Vilniaus
328 Liberty St.
rėdybos. Trakų apskričio. Alkininkų
kauta $23:02.
yies reikalaujame, kad liečiams gilios simpatijos ir kokios jie nori:
Maršalai: A. DELKUS
PHILADELPHIA, PA.
parapijos. 13 metų-atgal ji- gyveni
738 Jackson St
Kad butų panaikinta mir Philadelphia. Pa., dabar nežinau kur BESTAI
Po pertraukai d. Grigaitis Lietuvoj butų tuojaus at- pasižadame juos remti visoRANTAS PARSIDUODA
JONAS JOKŪBAITIS
gyvena. Meldžiu pačių atsišaukti, ar GEROJ ATETOJ. veras biznis. Partne
kalbėjo dar apie Valandą lai- steigta pilietinė laisve ir kiomišj^galėmis kovoj prieš ties bausmė ir nubausti tų ba
kas žinot, meldžiu pranešti: turiu riai nesutinkame, parduosime nebran1014—10-th St.
keturių
nužudytų
darbinin

reakeiją
už
garbę
ir
demo

ko, aiškindamas, kaip mes, konstitucinė tvarka: kad bureikalą sv iais pasitarti.
piai.
(7)
n Susirinkimai aUibuna na.-kutinia
ANTONĖ GALINIENĖ
amerikiečiai, turime žiūrėti tų paleisti iš kalėjimų nė- kratinius principus, šalin kų vadų žudytojai;
MONOGRAM EESTAURANT
Haverhill, Mass.
253 N. 13-th st.. Philadelphia. Pa. ' nedėldier.yje kiekvieno mėnesio, 1 v^L
Kad kuogreičiausia butų 142 River st..
į tokius pragaištingus Lietu- kaltai suimti žmonės ir kad tautos išdavikai ir įstatymų
' po pi* t. Liuusybės Svetainėj, ant 8-th
vos klerikalų-fašistų smurto smurtininkai iš vyriausybės niekintojai! Lai gyvuoja lai paleisti iš kalėjimų visi fa Pajieškau savo brolių ir seserų, (iš
■ ir Adams gatvių.
Lietuve* nuo Msriamnolės. Kvietišsva demokratinė nepriklau šistų areštuoti politiniai ka kių)
darbus, ir apie bendrą fron- pasitrauktų,
Karolio. Jono. Liudviko, Onos.
Emilijos ir Matikius Luorentų. 17 me
tą kovai su Lietuvos fašisMes atsisakome pripažinti soma Lietuvos Respublika! liniai.
tų atgal gyvenom Montreai. Canada.
tais. Draugas kalbėtojas pa- dabartinę Lietuvos valdžią
Pasirašo:
Mes pareiškiame, kad dabar girdžiau, kad visi esam Suvie KAS NORI geroj vietoj ant biznio
SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS turi patyrimo gydymą •er
nytose Valstijose. Karolis, girdėjau, 5’j akrų fruktų farmukę, prie vieške
briežė, kad su tais elemen- ir pasižadam teikti moralę
skelbsime griežtą kovą Lie atvažiavęs
T. Valkevičius,
zančių: Kraujo ligomis. Ner
į VVater’oury. Conn. Malo lio. gera stuba — kreipkitės šiuo ad
tais, kurie trempė ir trempia ir materialę pagelbą Lietuvų •■irime, Reimatizma ir In
tuvos smurtininkams ir rem nėkit atsišaukti.
resu:
(5)
Bronius Vedeikis.
’
<6)
kstų ir pūsle* ligomis. Gydo
CHAS PALAUŠ
MAT VINA I.UORENčIUKĖ
demokratijos principus, ku- vos darbo žmonėms, kovosime visais galimais budais 12457
kaip vyrui, taip ir moterį* pe
Eau (Taire. Mich.
Eggleston
avė..
rie yra šalininkai diktatūros jantiems prieš klerikalizmą,
•ekm ingai
Lietuvos kovojančius darbi-i
CAMBRIDGE, MASS.
\Vest Pullman. Chicago. Iii.
ir kurie toleruoja terorą, ne- fašizmą ir diktatūrą,
ir visus klerikalų-fa- ———------- „
.
FARMA ANT RENDOS. j
Rezoliucija prieš Lietuvos ninkus
*• 4 *
’ Pajiešrau sesers Magrdes vosiDutes,
gali būt'jokios kalbos apie
Ši rezoliucija tapo vien
30 ak m dirbamos ž.mė*. didelės gaSlStU
pi
le^Us.
j
ęrirdėjan
kad
žinota
s=u
Frar.u
Zai.ssmurtininkus.
bendrą frontą ir apie bendrą balsiai priimta ir kas stebė
Paeina 5* Suvalkų gub., Mariam- nvllos. didelė barnė ant 17 karvių,
šalin kruvinieji fašistai ku
ailoris. nauia 5 ruimu stuba.
(5)
lės apskričiu ir va.sčiaus. Vidupči:
Pasklydus žinioms Ameri su savo vadais Smetonomis p*
60 SCOLLAY square
veikimą, kad ir šiame svar tina, kad ir komunistai atsi
KRANK LAURUCKJS
kįų kaimo. Malonėkit atsisaukt:. a!
is*er»m H tnover Stroe*
P. O. B»x 191.
Brooklyn. Conn.
biame Lietuvos gyvenimo sako nuo diktatūros. Jau jie koje, kad naktyje iš 16 d. ir Valdemarais! Šalin juo kas žinot praneškit. bus atlyginta.
IP»TUN. MASS
Franci-Ra
Vosilititė-Raulinairieiiė
<6
momente. Kalbėtojas pareiš patįs mato, kaip yra bloga, gruodžio Lietuvos sostinėj, dieji klerikalai,
Lenkijos 1902 N. 11-th ,.t.. Springfield. III
OIvmp>» TKratre BuiMlaą
TRJS ŪKĖS
22
kė, kad bendras veikimas kad nekalti žmonės turi kris Kaune, fašistai ir klerikalai imoerialistų agentai!
TI KIU TRIS (3) l KĖS PRIE
Pranešu ir paiieškau PETRONĖ MIESTO,
Patarimą- dykai tik per paskirtą
ginklu padarė perversmą Masinio mitingo komisija:
galimas tik su tais žmonė ti nuo kulipkų.
labai
gera
žemė.
Dvi
(2)
‘
LĖS GERULI ENĖS. kad jos vyras >a-duosi'> visai pigiai ir su mažu įmolaiką
mis, kurie tiki į demokrati Šios rezoliucijos kopiją Lietuvoje, vidurnaktyje už
Motiejus
Gerulis
angliakasykk.se
tapė
kė'’n ’> <
gera proga tamstai. Jeigu
Antanas Nagrodskis,
užmuštas sausio 12. 1927 ra. Malonės nori pigi::i geros ūkės, tuojaus rašyk Į
jos principus ir kurie širdin nutarta pasiųsti Į Kauną po puolė Lietuvos žmonių iš
S.
Barauskas,
ji pati ar jos vaikai atsišaukti arba •ir atvažiuok ir pasirink vieną sau iš
gai dirba dėl žmonijos labo. nui Smetonai ir paskelbti rinktą valdžią, prezidentas
pranešti apie j-vs gyvenama antrame trijų <”» I’kės randasi viena mailė į
M. Albins.
Yra svarbu.* reikalas nabašni: ko re i rytu* ii Seottvillc ir pusė mailės iki
Kazys Grinius ir ministeriai
Šitokis dalykų aiškinimas, lietuvių spaudoj.
LIETUVIS
kale. Atsišaukit pas X. Daugėla <6) Scottvilb's Keninės fabriko* ir šalip
tapo
suimti.
Seimo
atstovai
nevisai patiko musų varg
Rengimo komisija:
BUDAVOTOJAS
IR
33 So. 3rd s*1..
Brooklyn. N. Y. skersai tvoros sūrių fabrikas.
< 7»
SO. BOSTON, MASS.
apsiausti smurtininkų bū
šams komunistams, nes jie
Petras Yurgelis,
Adresuok: JOS GERYBA,
ARCHITEKTAS
Aš. Ona Mockaitė. pajieškau savo
Scottville. Mich.
riais.
Protesto rezoliucija prieš dėdės
suprato, kad čia yra atmeti
V. J. Neverauskas.
Mes pabudavojame geriausius
I
Domininko Mockaus arba jo
namus ir pigiai Taipgi padarau I
Kadangi šitas perversmag
Lietuvos fašistus.
vaikų. Mockus pirmiau gyveno apie
mas ne vien fašistiškos dik
BALČIAU UŽ SNIEGĄ | visokius planus, išmėruoju žemę ir
Pittsburgh, Pa. Dirbo anglių kasyk
dešiniųjų klerikalinių politi
tatūros, bet ir jų gerbiamos
HARTFORD, CONN.
Lietuvių “Balso” Draugy lose. Paeina iš Lietuvos Raseinių ap Balčiau už. sniegą nusveisi dantis su etc. \ Lokiais reikalais kreipki
tės
(-)
nių grupių padarvtas be aiš
komunistiškos diktatūros ir
skričio. Skauduvelės vaisė., MonkaiNežiūrint kaip dan
TITUS P. GREVIS
Hartfordo lietuvių protestas kių ir svarbių priežasčių, va stė. So. Boston. Mass., meti čių kaimo. Prašom atsišaukti po tokiu T.ARTAROFFU.
butu juodi, padarysi juos brilijanjų siūlomojo bendro fronto.
niame savo susirinkime, atsi adresu: Mis* Ona Mockaitė. po vyru ty.*
395 Broad way.
So. Boataa.
tais. T-ii vėliausias chemistų išradi
Užtad tūlos moterėlės ir tūli prieš Lietuvos smurtininkus. duojantiems tik partijiniais buvusiame 7 d. sausio, 1927 Bakies, 2126 XV. 22 Pi., Chicago. 111
Tek: So. Boston 2:140.
mas Tik vienas doleris už bonkutę.
komunistiško
nusistatymo j Mes, Hartfordo lietuviai, dėsniais, ir
Reikale vnati'i atsiunčiu per paštą.
m., apsvarsčius dabartinę
STANLEY P. S.
(6)
Kadangi šitokiais pasiel Lietuvos padėti, pareiškia Andrius I-apinskas pajieškau Kazi 86 Staniford
vyrai po prakalbai davė savo masiniame susirinkime,
st..
Boston. Mass.
taip sakant ‘klausimų.” Nors laikytame sausio 16 d., 1927 gimais perversmo vykintojai didžiausi protestą prieš Lie miero Bagdono, girdėjau kad jis gy
Detroit. Mich. Malonės atsišauk
VISŲ ŽINIAI!
jie buvo įspėti, kad duotų m., Lyric Teatro salėj, ap sumynė Lietuvos konstituci tuvos smurtininkus fašistus, vena
SVARBUS PRANEŠIMAS
(C)
ti šiuo adresu:
■
ją
ir
demokratinius
princi

A LAPINSKAS
tik klausimus, bet jie turbut kalbėję fašistų smurtą padaGera proga atsitraukti savo gimi
Už visokios rūšies smulkius pasikurie smurto pagelba nuver
avė..
nes iš Lietuvos. I.atvijos. lenkijos ir
garsinimus, kaip tai: pajMkojinemoka klausimų statyti, tai rytą nuvertimui• tLietuvos tei- pus, smurto jėga pagrobda tė žmonių išrinktą valdžią ir 1026 McReynolds
Grand Rapids, Mich
Rusijos, jeigu tik jie sveiki ir gali
mus apsivedimų. įvairius pranešim
skaitvti nor< vienoj kalboj. Ūkininkų
bandė kalbėtojui daryt už-sėtos vyriausybės, radome mi valdžią į savo rankas, ir paskelbė savo teroristinę
mus, pardavimus, pirkimus, skai
pagelbininkai ir namų ruošos darbi
tome po 3c. už žodį už syk*. N<>butinu
reikalu
priimti
se

metimus’r vesti ginčą. Vie-’
Kadangi šitokie, anti-de- diktatūrą.
APSIVEDIMAI
ninkai turi pirminybę. Norint infor
rint tą patį apgarsinimą patalpm
nok kalbėtojas, atsakinėda kančią protesto rezoliuciją: mokratinių Lietuvos grupių
macijų. rašykit musų manadžeriui:
kelis sykius, už sekančius syki’i*
Fašistai pirmiausia užpuo
skaitome 2c. už žodį už syk).
SANDY LEWIS
(-)
mas į tuos jų “klausimus’’
Kadangi fašistai, po vado- j žygiai yra be galo pavojingi lė ant darbininkų organiza Pajieškau apsivedimui vaikino. Aš
apsišvietusi mergina, 19 metų, gi 45 H indsor S4„ Montreai, Canada.
"Keleivio” skaitytoiams, kurie trr
apipiešė viską taip aiškiai, vyste dvarponių ir klerikali- net Lietuvos nepriklausomy cijų. sušaudydami keturis esu
musi Amerikoj. Mylėčiau susirašyti
užsiprenumeravę laikrašti ir ui
kad jiems buvo nevisai ma-1 nio elemento vadų, karinin- bei ir sudaro didelės žalos vadus ir šimtus sugruzdami Į su apsišvietusiu vaikinu apsivedimo
pirmą sykį skaitome po 2c. už žor'į.
tikslu. Vaikinas gali būt be skirtumo
lonu klausytis. Drg. Grigaitis kų Plechavičiaus, Glovackio, valstybės viduje ir užsieny kalėjimus,
Už pajieškojimus giminią arba
P. Trechokas ir Vaitaitis.
pažiūrų ir tikėjimo, tik mylintis dorą
draugų skaitome po 2c. ui žMį
parodė, kad musų komunis- Skorupskio, Smetonos, Vai je—
gyvenimą.
Rašydami
laiškus
prisiųsMes pasižadam kovoti su kit savo paveikslą ir biografiją. Mano
pirmą sykį: norint tą patį paj eštai politiškai yrą nesubrendę demaro ir kitų, ginkluota jėTodėl, Cambridge’aus ir fašistais patol, pakol nebus adresas:
kojima talpyt ilgiau, skaitome ix>
PARKWAV
te. už žodį už kiekvieną sykį.
ir mažai išmano apie tuos ga užpuolė Lietuvos Seimą, apielinkės lietuviai, susirin jie nuversti ir pastatyta to
K. KULVlčAITĖ
"Keleivio” skaitytojams, k»»r <•
No.
20
A.
Molainių
gatvė,
dalykus, apie kuriuos taip išvaikė Seimo narius, arešta- kę masiniam susirinkime, kia valdžia, kokios Lietuvos
tur užsiprenumeravę laikrattį. už
Panevėžys. Lithuania.
AUTOSERVICE
I
daug jie myli kalbėt.
vo ir įkalino teisėtą vyriau- sausio 16 d., 1927 metais, didžiuma žmonių norės.
pajieškojimus giminių ir drangų
skaitome ir už pirmą sykį po le.
Aš, Mike VVitrenskas. pajieškau ap
and FILLING STATION
Reikia pasakyt, kad drg.'sybę kartu su valstybės pre- Y. M. C, A, salėje, mato rei šalin Lietuvos fašistai!
už žodį.
sivedimui moters Aš esu 48 metų naš
P. Grigaičio prakalba pada- zidentu K. Grinium, ir
kalingu pareikšti sekanti
lys, doras vyras. Norėčiau ir moterį
Pajieškojiroai su paveikslą pi
Jeigu norite, kad Jūsų automobilis
šalin
karo stovis!
dorą gauti, maz-daug savo amžiaus.
kiuoja daug brangiau, nes padary
rė gilaus įspūdžio į susirin-J Kadangi mes įmatomo,' protestą:
ilgai laikytų, tad duokit pataisyt
mas klišės dabar prekiuoja bran
Atsišaukite šiuo adresu:
Smetona
ir
ValdeŠalin
Petrui
Trečiokui.
Darbas
geras,
k\rją publiką. Dabar visi jog smurtą organizavo ir
a) Griežtai smerkiame
giai. Todėl norint talpint pąfeslo
MIKE VVITRENSKAS
kaina
prieinama.
Jeigu
norit,
kad
jimą su nuveiksiu, reikia prisius!
1102 Elizabeth avė.,
pripažįsta, kad drg. Grigai- vadovavo kademų elemento perversmo įvykintojus ir jų maras!
Jūsų karas gerai trauktų, imkit
fotografiją ir klaust kainos.
Grand Rapids, Mich.
gesoiiną pas mus.
dsyra \>nas iš žymiausių vadai, buvusieji ministeriai smurtą, kuriuomi sumindžio šalin lenkų imperialistų
Siunčiant pajieskojimą arba ap
kalbėtojų. ’’ kas kitas taip kademų valdžios administra- jo Lietuvos konstituciją ir i■ berną’'
Pajieškau apsivedimui merginos ar
garsinimą reikia prisiusi kartu ir
415 0(d Colony Avė.
ba našlės, kad ir su vienu vaiku, nese- '
mokestį.
nuosakiai, taip aiškiai nepa- cij’oj, kurie yia patraukti i padare >n >kaitai•<» p- i įi R - <•>» ’ iv’jos komisija:
nesnės kaip 48 metų. Aš esu 48 metų
"KELEIVIS"
•pegia fedestj’’ dalykų, kaip teismą už padarytus šn.uge Pietavai nUGtuoii':'SO. BOSTON. MASS.
’ >Ka. Pernickas,*
našlys. Meldžiu su pirmu laišku pri
Zoo
BROAbtfAY.
siųsti
paveikslą,
kurį
ant
pareikalavi

drg. Grigaitis i zud visi liūs eikvojime vaistytos piAminus Yuodgudis,
0} iNepripazįalaiii naujai
Telefonai: So. Boston 34)75-W.
mo sugrąžinsiu.
A. M. M.
(6) I
SO. BOSTON. MASS
komunistiški n
tk’ibliški nigų savo asmeniniams ir sudarytos Liehnos \ aidžios
Mykolas Plepys.
H-ndri!.
Ncu, Veri: City.NA.'
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turi užgrobę Azijoj dvi sa- barių. L amos, kad jų tie
PUIKIOS KAZYROS
k
«
M
tanų
Š
’as, Javą ir Sumatrą, kur da tarakonai nepapiautų.
.X X
a
bar buvo kilusi taip vadina Gi Bimba mato tik vieną
Į |
i ma “revoliucija." Olandijos ea$pa<i ”e. t. y. socialdemo
rc\- ę fe* 4U.?
i valdžia skelbia, kad šitą su kratus Ii' : merkia juos už tai,
neišklynyjo” iš
ANGLIJOS KOOPERATY- valdyba sako, kad komunis kilimą lenai sukurstę Kini kad jie
Lietuvos
jos
agitatoriai.
■
ąistybės
bamba
itž.ms rupi ne unijos labas,
VAI JUNGIASI SU
Mes išdjrbam ARMONIKAI
Socialistai
parlamente
at

rių
L'S
'
’
mo.
brudo.
kuris
•©>
Į bet naudojimas jos savo po
DARBO PARTIJA.
.ir importuoja
Mr. Joaeph P. Šarkiauaa.
me visokių ru- .
litikos tikslams, todėl juo sakė, kad valdžia meluoja. dabar : 'spito kiekvieną
P*3
į
šių rankomis /
Nors
negalima
užginčyt.
jie
Tas sustiprins darbininkų
Lietuvi
k
' aresni žmogų ir Magiškos arba ženklintos kazyros,
greičiau bus nuo jų atsikra
dirbtas Itališ•irias
tauija
geriausi
tragikai
arba
reikšmę rinkimuose ir
kas Akordinas
tyta, juo sveikiau bus orga sako, kad Maskvos interna- , ėda iKi k;itai.;u: kitus jau_ sue katitįlinkai. Jos turi sekretnus ženk
Vose
&
Sons
Piano
geriausias
sau
-Javoj
mirt
Parlamente.
icionalas
susirado
lelius ant užpakalio -r lengvai galėsite
nizacijai.
pasaulyje.
pasakyki kokia kazyra tik pažiūrėję
Company
i
iiSumatroj
saujalę
pasekėAnt 10
Iš Londono pranešama, , Komunistai gi iš savo pu
Tak klausimas: Lodei i užpakalį Tai yra geriausios ženklin
metų gvat
jų,
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Jei manot pirkti Player-Pianą, Musų kai
da Įvykti tarp Darbo Parti kus ir daro didžiausių pa i priežastis tenai buvo <d?.n- t .'.vekės namų kalti- No. L Geriausio* rųšies ženklintos Grand
Pianą, Upright Pianą, Fo nos žeme!
dijos
valdžios
despotizmas.
f
jos ir ko-opei atv > ų judėjimo stangų. ’kad’ juos išvertus ir
na
tik
dausią
gaspadinė
kazyros, visa kaladė *u paaiškinimais
nografą
ar Radio, tai ateikit pas snt-2 ne£u kitų
su—„ išdirbę,jų.
. Dykai
.
•Kada
gyventojai
pradėjo!
tik
$2.25.
fž
tris
kalades
$6.00.
susivienijiii.a.-.
- .'Oci; : k mokratus?
mus pasitarti su p. Šarkiunu. Pirk teikiam pamokinimus Reikalaukit ka
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kad Bimba ne- No.visa
kaladė su paaiškinimais tik
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gų, nes mes parduosi m jums tie
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yra arti Porto Rico. Bet daug
Bulgariškų Žolių Arbata palengvi
su 17,327 akrais žemės ir kontroliuoja
na Reumatizmą. Užkietėjimą, taipgi
i saukė buvusiojo general-j
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Kepenų, Inkstų ir Pilvo ligas. Ji paf1924 metais yra pardavęs džią.
galbsti susidaryt geram ir stipriam
imperialistai
1
gubernatoriaus
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Skausmus
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v, kraujui.
x
Muskuluose
metais ko-operatyvų Įstaigo
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(Vėlesnių skaitlinių netu
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Reumatieki
Tor Cats and Wounds
rim.)
Pastaba: Didelės šeimynos privalė
Skaudėjimai
tų įsigyti mano didelį 5 mėnesių pake
Apsisaogokit nuo užsiroAnglijos Darbo Partija,
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i
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tik"
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kuri susideda Iš visokių trapasiųsiu jum- didelį pakelį. Adresuo
Įpjovimą.
žaizdų, ar Įdrės
I BE AR BALSAM!
kite man: H. H. Von Schliek, !<*•>
kimą su stipriu ir nenuo
de-unrinų (profesinių sąjun
MEŠKOS BALSAMAS
BIMBA—GERA GAS
.uloniška gaspadinė buvo beMarvel Buiklirg, Pittsburgh, Pa.
dingu apti^eptiku. Zenite
gų), turi 4,342,900 narių. i
užmuša bakterijas ir pa
ir
vartosi pagal nurodymą, kaip
;veik
tokio
storumo,
kiek
PADINĖ
gelbsti gyti.
ir daugelis tūkstantių kitų ker
Tiek bent buvo raportuota
liaudininkų ir socialdemo
tančių vartojo ir vanoja, Jeigu
paskutiniame Kongrese, ku Dabartiniu laiku Bimba pkratų
*
negausite tuos vai-TUs pas vietigaspadir.ės sudėjus i
šių dienų ebaisiui "‘Svieski* ir
r.į aptiekorlu arb* pardavėją.
ris Įvyko Scarborough mies važinėja po lietuvių koloni vieną Ir la (liktoji krikščio ! gilesnis
kitu*
šviesk
7'
vykdyti
geriausia
dėkingumas
pririųsk mums :J5c. arba 50c. už
te.
jas, sakydamas prakalbas niu demokratų gaspadinė ! da ugelio žmonių, kurie per padeda
butelį, mes tuojaus i^slų.-ime bu
teliuką Balsam..
Politikoje Darbo Partijai apie tik tą praėjusi Lietuvoj teršė tą vadinamą namą — metus kentėjo nuo skilvio
BEAK
BALSAM BRODUCTS CO.
“
KULTŪRA
”
vadovauja Independent La- perversmą,. Tose savo pra- Seimą per kelis pastaruosius resveikumu ir buvo Trinerio
214 So. Main St., Shenandoah, Pa.
bor Party. gryna Anglijos kalbose Bimba prilygina metus, teršė ir pastaruoju, Karčiojo Vyno pagelbėti.
Iliustruotas mokslo, literatū
visuomenės populiarus žur
Eagle BrPTtd išaugino oausocialistų organizacija, kuri Lietuvos buvusią koalicinę laiku. Gi “klynvt” t<>s dikto-i “Hamiitcn. Ont., Gruodžio ros.
nalas, kuris lengvai rašomais
gizu sveikų kūdikių, negu
turi 256 skyrius (kuopas > su valdžią prie netikiausios ga sios gaspadinės užteršimą 28. 1926. Mano padėtis buvo! straipsniais duoda daug įdomios
visi kiti kūdikių maišiai
medžiagos iš įvairių mokslo sri
34,000 narių.
spadinės. Ve kaip jis Cleve- nebuvo kitos tokios diktos. in.’laiiY’inga. aš svėriau 105 čių.
A
Telefonas So. Boston 2300.
supažindindamas su jo lai
Taigi, jei ko-operatyvai su lande pasakė: “Lietuvos so kuri viena butų galėjus “iš- į -v?rus. bet šiandien sveriu mėjimais
ir kasdiena bevyks|
LIETUVIS DENTISTAS
gyvenimo pažanga; ypa
i
Darbo Partija susivienys, tai cialdemokratai prastesni ir klynvt”. O kuomet abi men i ir vėl 1 65 svarus, ir jeigu kas J tanėia
tingos domės kreipia į kultūros
Dr. St. A. GALVARISKI
tuomet visi organizuoti Ang už prasčiausią gaspadinė. kosios gaspadinės susitarę |»*ebisi. aš sakau: Trinerio1 istoriją bendrai ir kultūros kū
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lijos darbininkai bus socia Gaspadinė, nors ji butų ir la- pradėdavo “klynyt” krikš ’ K artasis Vynas man pagel rybinio ir švietimo darbo plėto
(GALINAUSKAS)
Lietuvoje; skiria nemaža vie
listų vadovybėj.
b. i netikus, vienok ku°met ji čioniškos gasjiadinės pripe bėjo! Ir aš širdingai jį reko tę
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki
tos meno ir literatūros klausi
5:30 dieną. Nuo 7—9 vakaro.
mais. dedant musu ir pasaulinės
Komunistų judėjimas An n: simuvina Į naujus kamba nėtus tarakonus (visokius menduoju kitiems. Julia Ko- literatūros
kurinių kritikas ir
Nedčliomis pagal sutartie*.
glijos darbininkuose prita rius, tai ji išklynija iš stubos šmugelninkus klerikalus ir sec.” Šis vaistas išvalo vidų- apžvalgas; savo raštus gausiai
414 BROADWAY,
paveikslais ir šiaip
>a£4es Love It
rimo neranda. Komunistų vi -ką: iššluoja lauk visus ta smūrtinnikus fašistus), tai r’.vs. palaiko juos švariais, iliustruoja
SO. BOSTON, MASS.
me-.o vaizdais: eina 5 metai ir
partija tenai neturi pilnų rt konus, išdegina blakes ir sitoroji
, krikščionių gaspadi-! 5U?r?žina apetitą ir atgaivi- yra l.iet. Kultūros Tarybos ir
i----------------------- ■
d
plačiai
liaudyje išsišakojusiu
\ i -okius gyyunėlius. Gi musų nė yisu°met pastodavo joms!
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Nuo >1»| pilvo :r iarv<«. »•».
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‘ . ------- 1 butelis už
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st eialdemokratai Įsimuvino Į kelią—ir valymo darbasl$l-25.
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darbaspi-25.
dėlto be jo bei jo komplektų ne
dantų augimo nieko germnM, ,
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L etuvos valstybės namą ir buvo sutrukdomas. Prie to-! =av? 15c., Joseph Triner gali apsieiti r.ei vienos įstaigos,
Kn<f>kiani» <r vaikam* nėra,
Revoliucija ir “džiazas.”
draugijos ir šiaip kultūringo
kaip
neišklynyjo
iš
to
namo
fašis

kių aplinkybių dvi darbščio-’ęcmP^ny, 1333 So. Ashland žmogaus biblioteka.
Amerikos socialistų laikMetiniai ėmėjai nemokamai
Chicago, III. Klauskite
sios gaspadinės negalėjo “iš- Avė.,
ašris, “The New Leader,” tinių tarakonų,” ir tt.
gauna didelį priedą ir turiningą
a savo vaistų pardavėją 1927 metų Sidžiaus Kalendorių.
ašo: “Nelabai, senai ‘pa Nėra abejonės,.kad Bimba kiynyt” iš Lietuvos namo to Fas
G<;a proga savo viengen
g
saulio revoliucijos štabas’ p; našiai, kalba visur. J r taip viso brudo, kuri buvo prine- e! Tr inerio Nuo Šalčio Tabčiams. draugams ir pažįsta
ietų
ir
i
rinerio
Nuo
Kosulio
paskelbė, kad Amerikos jaz- k; 1 bedamas daug pritarėjų šus krikščioniška gaspadinė
miems Lietuvoje suteikti atmin
Šaltis reiškia pavoju. Vien nuo pnen
ti ir kulturi:šką dovaną, bran
Sedativo!
ironijos kasmet miršta 150.000. Nesu
zasyra ‘buržuazijos muzika g. una. Kiti pritaria labai nėr kelis metu<.
desnę už dolerius ar kitką 1
skaitomos kitos bėdos kįla iš šalčių.
ir proletarų visuomenei ne džiaugsmingai tokiai Rim- Bimba negalės užginčyt,
Žurnalo prenumerata (su prie
Sustabdyk šaltį pačioj pradžioj, grei
dui — Lietuvoje.
Vokietijoje,
čiausiu
ir veikliausiu būdu. Imkit
tinka."
b < kalbai ir smerkia social- kad Lietuvos valdžios kam
Latvijoje ir Estijoje metams —
Hill’s Ca«rara-Brnmide-Qninine. Jis šal
<:• “Mes neužtariam barba d- mokratus. Ir kas nemoka bariuose buvo tris gaspadi-i Lietuviška Aptieka
2 dol., pusei metų — 1 doi 20.-.
tį sustabdo i 24 vai., o gripą i 3 die
Amerikoje ir kitur užsieniuo
nas. Jį dabar milionai vartoja, nes per
riškų melodijų, bet komunis sii skaityt daugiau kai tik nės. Taipgi Bimba, neįrodys,
se dvigubai.
Mes užla’kome visokiu Vaistų
25 metus niek’ nerado geresnio būdo
tų valdžia, uždrausdama Ru 5 leną, tai tam ir atrodo, kad kad tuose kambariuose, kur
USTABDO SKAUSMĄ
Jo komplektai įrišti, paštu atir šaknų
išnaikint šaltį.
Niekas nesuteikia tokio
siunč’ant. 1923 m. 1 doL, gi
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo
sijoj jazz’ą. parodo, kad ji B’mbos kalba atatinka iro- gyvena tris gaspadinės, butu
Netikėkit menkesnėms gyduolėms ka
malonaus
palengvinimo,
1924, 1925 ir 1926 m. imant kar
kraujo vahnaa, nuo siaptinda galit gaut šitą. Visos aptiekos par
gyvena svajonių pasaulyje, o d; mui. Bet kas moka suskai- švarumas ir pavyzdinga i ■'(rėnu.
kaip
originalis
Baume
tu
7
dol.
50c.
-’} l'g’.i. kosulio, patrūkimo, ete.
duoda Hill’s.
Bengue. Jis pradeda praša
Čia pat didžiausis knygų san
ne ant musų žemės. Faktas tyt nors iki trijų, tai tam at- tvarka. Tris gaspadinės ne 1 aipgi užlaikiau Dielių iš Lietuvos, Ii
Kaina 30c
Tikrai Gauk
lint skausmų nuo pat uždėlis ir jų geriausia pasirinki
kuogeriaasias. Įvai- I
yra toks, kad jazz’as yra A- rodo, kad tokia Bimbos kai- ilgai sykiu sugyvena. Jos i'atarnavimas
mas. knygynėlių sudarymas.
tepimo.
'ios šakny-. partrauktos iš Lietu
I
Gauk oririnalį fraucuziškų
Reikalaukite katalogų.
merikos proletariato muzi b.». yra demagogiška. Lygint tuojaus susipeša ir dikčiau- vos. \ai-iu- prisiirnčiam ir per
Musų Aptieka tebėra toj pa
Adresas: Šiauliai, Dvaro gat
ka, ir kad fox-trotas ir šimi, Lietuvos socialdemokratus Joji gaspadinė. kuri turi r>®*tą.
čioj vietoj.
BAUMEBENGUE
ve 83. “Kultūros" Redakcijai.
su paveikslo
kurie šventoj sovietų žemei prie gaspadinės ir smerkt daugiausia burdingierių, išM* SVLEM STREET.
(ANALG&Siaus. )
Raudona Dėžė
Tel. 233, Lithuania.
BOSTON. MASS.
irgi uždrausti, taip pat yra juos už tai, kad jie “neiškly- veja lauk menkesnes gaspadaugiausia
mėgstami tų nyjo” iš valdiškų vietų “fa- dines.
ŠALTIS! TRINKIT KRUTINĘ IR NUGARĄ SU
žmonių, ką dirba dirbtuvėse, šistinių tarakonų.” gali tik Ir kaip tris gaspadinės ne
krautuvėse ir Įstaigose.”
pi asčiausia politinė gaspadi-' gali
j
ilgai sugyventi vienuo
Taipgi nuo: Reumatizmo Skausmų,
nė.
Sustingusio
sprando, Neuralgijos, Už
le kambariuose, taip Lietusigavimų,
Neuritis,
žaizdų, Galvos
Kruvina kova su komunis I
______ * koali- vos koalicinėJ valdžia r.ega-į
Lietuvos buvusioji
Skaudėjimo, Išsinarinimų, Skaudančių
tais rubsiuvių unijose.
cine valdžia — tai ne viena ■ Įėjo sugyvent, valstybiniuose i
Muskulų, šono, Krutinės ir Nugaros
1
ft l»:
•Amerikos moteriškų rub- gaspadinė. Ten buvo tris į namuose ir apvalyt juos nu°
Skausmų, Nusideginimų,
Mėšlungio.
siuvių organizacija, žinoma gaspadinės: krikščionių de- kruti o.
Neprileidžia užsinuodyt nuo išsidrėskimų ir tt.
kaipo “International Ladies mokratų, liaudininkų ir soKiekvienas žmogus, kuris į
Garment Workers,” buvo cialdemokratų. Krikščionių turi sveikas akis, matė irži-i
Draiveriai: Trinkite skaudančias nu
garas su juo.
komunistų išvesta i streiką demokratų gaspadinė sto- no, kad Lietuvos valstybės I
kambarius
prižiūrėjo
tris
J
New Yorke, ir tas streikas la- riausia, o socialdemokratų—
ALBERT G. GROBLEWSKI & CO. Plymouth, Pa.
bai nenusisekė. Sunkiai nuo ploniausia. Kada tris gaspa- ?aspadinės: dvi švarios ir
TRINKITE KUR SKAUDA."
streiko nukentėjusi, organi- dinės gyvena stub°j, tada darbščios, o viena stora, ap
zacija pasiryžo apsivalyti stuba negali būt “išklynyta,” smukus ir nešvari. Nešvario
nuo komunistų intakos. Šau- nes kuomet viena “klynyja,” ji gaspadinė užveisė tuose
kiami susirinkimai ir konfe- tai kita užteršia. Gi Lietuvos namuose žmogėdiškų taraDr. Med. LEO J. PODDER iš Petrogrado
__ _
rencijoa,
daromi pasitarimai name, tai yra Seime, buvo, konų, arbą, kaip kad Bimba SpeciaHataa Slapto *>*V moterį ir vyra. kmje ir «4m. Kalke 1M*
ir planai, kaip nuo komunis- kaip jau minėjau, tiįs gas- sako, fašistinių tarakonų.
klikai ir nafakai.
Telefonaa SayMarket 5390
tų atsikratyti.«
Rubsiuvių padinės. Ir kaip rodo tų gas-kuriuos pamatę menkesnės ;
I ALLEN ST. Cor. L'hamben SL.
BOSTON, KAM.
dauguma ir jų organizacijos padinių svarumas, tai krikš- gaspadinės bėgo iš tų kam-
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kasą po tvartais ir naikiną

Kas Telpa Šių Metų “Keleivio”
KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
”
»
“
.?"XS
w
Ostruvkos kaimas, o vienam
Ostažinių kaimo gyventojui
Kalendoriuje?
vos pavykę nuo vilkų gaujos
.

*• X

««••«

•

JŪSŲ KASDIENINIAI VITAMINAI

1*1*

•: (Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

išsigelbėti. Vietinė valdžia
I
Sąjungai, kuriai .projektuoja
surengti didelę
“Keleivio ’
Kalendoriai mas. Pakol mokslas šituos
Valdemaras su’ vilkų medžioklę.
pasidarė jau taip populiarus, ! dalykus sužinojo, buvo pa-j
Kaune sausio mėn. 2dJSP1.et0“- 2 ,vienokJ!« neužkad
retai kas gali be jų apsi dėta daug metų darbo ir iš-i
įvyko Kauno apskrities savasava- 81,13 .bukinto Lietuvoje, SAVIŠKIAI ŽMOGŽU
eiti.
Patinka jie žmonėms įleista milionai dolerių pini-i
norių suvažiavimas. Smeto-sm.urt0 Pareiškia, jog pa-j
DŽIAI.
dėlto,
juose būna su !gų. Dabar gi iš “Keleivio
nai su Plechavičium nebuu, nas4s, .pe^ersmai_ gali pn-j Pereitų metų vieną šven krauta kad
labai daug mokslo Kalendoriaus skaitytojas ga
I
jokio galimumo tą suvažia vesti Lietuvą prie jos nepri tadienio pavakarį eidami iš žinių, svarbių informacijų ir li sužinoti tai į penkias mivimą drausti. — juo labiaus.i klausomybės praradimo.
Naumiesčio šeši gerai Įkau visokių pamokinimu. Žmo 1 nutas.
Klaipėdos
tautininkad savanorių organįzavima . Šitas ....
A
kaimo vyrukai 2-me klm. gus eidamas keliatą metų į ' 11. Oro permainų ženklai,
buvo pradėję pirmiausia faTk!i Par«Ls*l'.ma? «>P® tau.u- šę
nuo
Šakių. Meištuose susiki- mokyklą tiek neišmoks, kiek [šitas skyrius labai svarbus
šistai - Glovackis, Tomkus nmku (fašistų) organo “Lie ’ virčiję
pakėlė triukšmą. Vie jis gali išmokti iš vieno “Ke ūkininkams, nes jis parodo,
ir kompanija.
tuv,° ’2 n«™e>7J«nas jų bėgdamas miesto leivio” Kalendoriaus. Ir, kaip iš dangaus ženklų vi
Smarkaujančių “patriotų”
link šaukė: “Jis mane pa kas svarbiausia, viskas yra
pastangomis (ir karo stoviui KOVA SU KONTRABAN plaus.” Kiti stovėdami jo 'šdėstyta tokia suprantama suomet galima nusakyti, ko• kios bus oro permainos.
DININKAIS.
|l
.
esant Kaune) pavyko tame1 šilininkų
<alba, tokiu lengvu stilium. t 12. Šiaurės pašvaistė. Čia
pasienio
policidrau
^
,v
l
lsuk
f
vo:
,,
Gr
į?
k
’
suvažiavime pravesti rezo-' jos pereinamojo punkto vai- i tauTnį^.° nedarys. _ Tuo <ad n nemokančiam protau-1 parofjyta, kaip apsireiškia
liucijas, reikalaujančias, kad dininkas Kvauka naktį iš| tarpu J. Skeraitis puolė is kii čia viskas pa>idaro aišku šiaurėje ta nesuprantama
vyriausybė užkirstų kelią
gruodžio 28 į 29 d. sutiko J ??
P1^0 ir Suktiniu vaip ant delno.
žmonėms šviesa nakties lai“rusofiliškai ir lenkomaniš-' gaują
kontrabandininkų,
su
'
kišeniniu
peiliu
jau
sustojuYpač
yra
turtingas
ir
idoku.
kai Įtakai ' valstybės Įstaigo
nus
“
Keleivio
”
Kalendorius
kuriais
po
trumpo
susišaudyf
1
,
3
11
}./'
^
nguraiciui
smeige
13. 16,000,000 perkūnijų
se. Bet kastoliaus?
mo valdininkas Kvauka bu- '. kaklą. Sužeistasis tuc tuo- 1927 metams. Pei-žvelgkim vienais metais. Kas perskaiO gi \e Kas toliaus Įvyko. vo sužeistas į koją ir ranką. !au
Netrukus vėl susie- įors trumpai jo turini:
:ys šitą straipsnį, tas pama
Savanorių suvažiavimas nu Antrojo pasienio policijos )°
kompamja. h kaičia
1. Saulės ir mėnulio užte- tys, kad per apskritus metus
tarė priimti garbės nariais komisariato pastangomis pa- lteJO
kl R.° ne£Y" nimai 1927 metais. IŠ Šito nėra nei vieno akies mirks
keletą pasižymėjusių visuo sisekė nustatyti kontraban- <as
^lcaitls, kuriam v įe- ;traipsnio sužinom, kad sau- nio, kad nesiaustų kur nors
menes darbuotojų, tarp jų— dininkus, kurių buvo šeši, ir
saugiu pataikinta
ė šįmet užtems net 3 kartus, audros ir nesitrankytų per
Dr. Joną Šliupą ir smurti juos sulaikyti. Užvestos byšonkaulius pačią sal nors ne visur tie užtemimai kūnijos.
ninkų nuverstą respublikos ios. Jie perduoti karo ko-palanlunai J. Skeraitis, )us matomi. Mėnulis užtems
• 14. Kiek yra anglių že
prezidentą Dr. Kazį Grinių! mendantui ir patraukti karo
Maujosaiti> n lu kartu, ir be to da tarp že- mėje? Tūli žmonės sako,
To negana. Savanorių su teismo atsakomybėn.
?r; Barkauskas leidosi bėgti. nės ir saulės pereis Merku- kad anglįs greitai išsibaigs.
važiavimas priėmė garbės Susišaudymo vietoje buvo
zm°nes P™8 Pa •o planeta.
Artai gali bus tiesa? šis
nariais visus buvusio Sleže rasta 50 Kgr. mielių.
-e ?r Pazi.no- ,Dar .?uktelejo
2. Metų sezonai. Čia mums straipsnis parodo, kad vie
vičiaus kabineto narius —
______ _
! :ai kurie, kad jie busią )arodvta, kada oficialiai
noj tik šiaurinėj Amerikoj
vadinasi, ir “polonizatorių” BEDARBIAI IR JŲ APRU- iskųstipolicijai. Tada jie pa- orasideda
žiema, pavasaris, neiškastų anglių žemėj ap
Čepinskį, ir “bolševizatoP1NIMAS DARBU.
i -vs nue)°1 Pol,->J?-ašara, ruduo ir vėl žiema. skaitoma da į 4,871,000,rių” Požėlą.
Gruodžio 31 d. Kaune be- , Teisme kaltinami buvo tik
3. Jungtinių Valstijų val 000,000 tonų. 0 kur da pietų
O smetoninės rųšies “did darbiu įsiregistravę buvo; L Skeraiusjr Stanaiti^ Skedžia.
Čia parodyta, iš kokių Amerika, Azija ir kiti kraš
vyrių” nepriimta ne vienas: 2076, jų tarpe vyrų 1658,.
„pnsipazmo nužudęs įmonių susideda prezidento tai? šiame straipsnyje pa
nei Plechavičius, nei Sko- moterų 469: Panevėžy be- i
tikiną. Stanaičiui
rupskis, ne4 Glovackis, nei darbiu viso 451 — vvru 382, Krlt0 kaltinimas dėl antrojo, Coolidge’o ministerių arba duotos visos skaitlinės.
sekretorių kabinetas.
15. D-ras Kazys Grinius.
pats ponas Smetona ’.
imoterii 16. Ukmergėj 136 nes tuo metu jis taip pat tu- 4. Darbininkų kalendorius, Šitame skyriuje telpa pa
Vadinasi, Lietuvos sava l-vvnį 117, moterų 19. ^jo peili, kuri nusigandęs
šitame skyriuje skaitytojas veikslai ir biografijos d-ro
noriai davė fašistams morali Išiauliuose 675—vyru 449,mometęs 1 vandeni ęrąbę- ras visus istorinius Įvykius Griniaus, adv. M. Šleževi
antausį.
terų 226. Tauragėj ,178klasių kovoj; jis sužinos, čiaus, prof. Čepinskio, inž.
vyrų 159, moterų 19. Visame Ma-tis ir Pr. Barkauskas bu ;<ada gimė Karolis Marksas, Kairio ir adv. Vlado Požė
KĄ SAKO KLAIPĖDOS
šakių apskrity 203, jų tarpe vo liudininkai.
tada buvo parašytas “Ko los.
TAUTININKAI APIE
134 vyrai, 69 moteiys. Vil Antrojo nužudymo kalti munistų Manifestas,” kada Be paminėtų čia dalykų,
PERVERSMĄ.
kaviškio ap. 539—vyrų 491, ninko teismas aiškiai nenu Rusijos caro armija padėjo skaitytojas ras da labai svar
nes ir
aiš1.3“11 liudininkai
‘lummniyi aisTautininkų Sąjungos Klai moterų 48. Viso susiregistra- fmatė,
Vengrijai nugalėti revoliu bų straipsnį “Ar žmogus tu
pėdos Skyriaus Valdyba sa rusių bedarbiu yra 7135- *>?■ mek(’ nepasake (girdii„ cionierius, kada Anglijos ri dūšią?” ir iliustruotą
! is«™use ...) Spėjamat, kareiviai Afrikoj sušaudė straipsni “Nauji faktai apie
vo posėdy iš 1926 m. gruo vyru 5494, moterį 1639.
džio 22 d., apsvarsčius da-Į • Dauguma bedarbių iš sa. .:?d irantro-nuzudymo ka tr 270 darbininkų prie aukso žmogaus išsivystymą.”
J: ?k:tls; kasyklų, kada Paryžiaus re Straipsnis apie lankstomą
bailinę politinę padėtį. pri-Jvo, profesijos vra lauko dar- ‘?!nl5as -vra
Lai
onio
™
nun«
'
ls
klausiamas
atsake,
kad voliucionieriai išgriovė Basėmė šią rezoliuciją:
įbininkai — apie 50 nuoš.
sudaro
fabriku
u0
metu
buv
?
s
įgėręs,
jis :iliją ir nukirto karaliui gal stiklą parodo vėliausi moks
Kariuomenės perversmas. Kitą pusę i
.- - .. r pats nepamenąs, kaip ten
lo stebuklą.
Įvykęs šio gruodžio 17 d., darbininkai, amatninkai ir j,
vą,
ir
daug
kitokių
dalykų.
Straipsnis apie tai, kaip
i'iuvo. Kaltinamuosius gynė
yra rezultatas griežtos parti tarnautojai.
5. Metriniai matai ir sai buvo sušaudytas Kolčakas,
nės kovos tarp dešiniųjų Bedarbiais rųpinasi savi dvokatai K. Pališkis, Liuo adv. Akelis palaikė kai. Lietuvoje dabar Įvesta perkelia skaitytoją Į klaikųjį
krikščioniškųjų partijų ir valdybės rengdamos viešuo- 'ižius,
!
metrinė sistema. Svarų, pū Sibirą ir atskleidžia revoliu
jieškinį tėvams.
kairiojo socialistinio bloko. sius darbus.
, ■?civilį
dų, gorčių ir varstų tenai cijos sceną, kur nakties tam
apygardos
Panašus perversmai, jei jie
Tuos darbus finansuoja/ .Mariampolės
..v
sa apsigaubus siaučia žiauri
ateity kartotųsi, privestų prie t. v. darbininkam? apmokao. sesija Naumiestyje iau nebėra: jų vietą užėtnė mirtis.
16.d' lsna£™?Ju?‘ kilogramai, litrai, kilometrai
Lietuvos nepriklausomybės vidaus reikalu ministerija.
Kas mėgsta juoktis, tas
praradimo. Todėl dabartinė šiuo tarpu viešieji darbai ei-Paskyrei J. Skerai- ir tt. Ką tie pavadinimai ras ir gerų juokų “Keleivio”
1° m- «unllW rlarb« -eiškia? Kuo jie paremti?
tautinė vyriausybė, pašaukta na didesniuose centruose
Ixą,reiškįa: miligramas, ceijr Kalendoriuje. Yra taipgi lagelbėti Lietuvą nuo gręsian-,
Šiauliuose, PanevėStana£^j^^nPi; įfg
fe
. _. , .
šgr&iias. dėmgram^ tfel^fUėiigtBŽfų eilių, dainų ir kičios pražūties, turėtų:
įs,iį hektograiw^/kilo^ takių, pasiūlymų.
a) Dėti visų galimų pa
įgramaš?
Ką reiškia hekta- Kas* to Kalendoriaus da
stangų — Įtraukti į valstybi zacija, nusavinami prie-; atijisję civilio jieskmio.
■ras, kuriais dabar Lietuvoje neturi, tuojaus turėtų užsi
ni darbą taip dešiniąsias^.
_ ____ __
jmiesčiai.
Šiauliuose gatvės
žemė? Kas tų daly sakyti, nes jau nedaug beli
partijas, taip ir' valstiečių; tvarkomos irir gaminamas “DAKTARAS” “PAMA- skaitoma
kų nežino. o norėtų žinoti, ko.
ČIJO.”
varguomenei kuras. Ukmerliaudininkų partiją. .
perskaito “Keleivio” Ka Kaina 50 centų, bet “Ke
b) Saugotis, kad krikščio- gėj ir Panevėžy gatvės tvar- Pratkunai (Salako vai., lai
leivio” skaitytojams tiktai
nys
neišnaudotų komos. Be to, duota kredito Zarasų apskr.). Gruodžio 7 lendoriuje straipsni “Metri kvoteris. Prisiųskit užmo
nvs demokratai
denio!
matai ir saikai.” Tenai
šio periėrsmo savo partijos Kauno apskr. savivaldybei Įd. staigiai mirė važiuoda niai
kestį, ir tuojaus gausit Kaviskas
išaiškinta.
pakalams, kad nekaišiotų, keliams taisyti bedarbių pa- mas nuo “daktaro” / šio kal
ino 27 m. amžiaus pil. Pet- 6. Kiek kuri valstybė turi lend oriu.
prisidengę tautininkų vėlia- galba.
Dažniausiai
sąvaitėje dir- ^ Baubinas. Velionis sirgi- turtų? Čia randam labai in- KANADOS LIETUVIŲ
va. visur savo žmones.
r
eibama
po
3
dienas.
Už dieną įėjo ilgoką laiką, bet buvo įdomių informacijų.
c) Visus valdininkus, ’ei■
- •
z» n • i
'«ioar
>• rrn
o ostiprus.
f v nriio " HTą
o zldieną
v nn o i j 7. OReikalaujamas
_21-^1^-.M* - amžius INFORMACIJŲ BIURAS,
gana
nančius sąžiningai savo pa- atlyginama po 6 litus,
Dabar yra patogiausias
reigas, palikti savo vietose.
-JS
—i—z-----Darbui
apmokėti praeitais •; u savo žmona nuvažiavo jis j vedyboms. Iš čia sužinom,
laikas
d) Apsaugoti kiek tik ga metais yra išleista apie 1,- ■>as pagarsėjusį apylinkėje i kad nekuriose valstijose Atsitraukti savo gimines į Kanadą
šundaktarį — kerėtoją rusą • mergaitės gali tekėti suka- Iš Lietuvos. Latvijos. I .enk i jos ir Ar
lima kariuomenę nuo party- 215,000 litų.
gentinos. Mes padarome leidimus. Nometų amžiaus,
į
Susidariusi komisija, kaip Nifiuodovą, gyv. želmenis-1 kus_ 12
viškumo.
__ .
i-iiv trintieji kreipkitės ypatiškai arba per
(5>
e) Spaudos palaidumą su į jau matyti iš pranešimų, sku kio kaime. Tas ji apžiurėjo, 8. Kaip didele musų ze-| laišką.
drausti atatinkamu Įstaty biai ruošia planus nedarbo atliko visas “ceremonijas” ir mė? Mes gyvename antže-! A. URBONAS & YAUNiSKIS
351 Magnus Avė.,
“ ‘
savais vaistais išlei- mės ir turėtume žinoti, kaip
mu, kuris turėtų pakeisti klausimui sutvarkyti. Iš mie ■ uižgirdęs
IVinnipeg, Man., Canada.
namo
zco.
Išvažiuojant ligo-|ji didelė, kiek jos paviršiaus
stų norima bedarbiai ištrau !• do• —
cenzūrą.
**
u>/.riiiir', r.irn
U2ima sausžemis,
kiek juto,
jūrės. Naujas Budas Padauginti
f) Įvesti tautini, autorite kti į kaimus. Žemės ūkio mi , mes žmonai prisakė neišsi-'lujrjuia
Savo Abelną Stiprumą
nisterija nori bedarbius pri gąst, jei važiuojant ligoniui j ir jej Ras to nežino, tai šitas
tingą ir stiprų rėžimą.
Vyrai ir moterys, kurie jaučiasi silp
g) Palaikyti artimą kon traukti prie miškų eksploa nuo vaistų pasidarytų bloga, [skyrius “Keleivio” Kalendo- nais,
nuvariusiais, sergančiais ir
Pavažiavus nuo “idakta- riuje jam parodys.
taktą su tautininkų sąjunga, tacijos, ypačiai miškų sorti
į nusiminusiais, kuriu stiprumas eina
'o tam reikalui sušaukti arti mentams gaminti, susisieki ro” kokį kilometrą, ligonis 9. . Kaip
paskirstytas saus-1 zen?>n- turėtų vartoti Nu«a-Tone tas
r
. .a
A
.. I puikias gyduoles, kurios suteikia naumiausioj ateity tautininkų mo ministerija plentams re staiga apalpo ir mirė. Buvu-' ZeiHlS .ir Kgyventojai;
Ar
ZI- ją stipruma ir energijos dėl viso žmoniuuvww. <,.0
skyrių susivažiavimą.
montuoti.
Šis ««».
darbas numa si*# prie to spėja, kad tai not, kad Europa turi VOS tik‘;rau - kuno’ parūpina nervų ir rau•
menu stiprumą, sustiprina skilvi, sirnuo persmarkių vaistų, i O,8/2,a60 ixi
Eina Įvairių gandų, kad tytas tuojaus pradėti.- Vasaketurkampių my-jdį, kepenis, inkstus, žarnas ir kitus
rą — miškų ir kelių
keliu nusausi-i
nusausi- j Labai gaila, kad dar musų liu plota, ant kurio gyvena kuno onranus ir padaro jumis besijauartimiausioj ateity turi Įvyk mų
įmonės, nepameta senovės 476;000,000 žmonių, kuo->čianNuara-Tone
ti permainų Klaipėdos Gu- nimas duos darbo. Komisija įmonės
-diu k-aip nauja?
• 
neturi sau lygių gyduo
pertvarko
ir
pačias
viešųjų
Įpročio kreiptis prie panašių met pietų Amerikos plotas lių nuo skilvio ir kepenų trubelių, pra
bernaturoj. Klaipėdos Tau
sto apetito, silpnų inkstų, pūslės ne
darbas daktarų nors dėl to tėrika
terika nė
ne užima 7,570,200 mylių, o veikimo.
tininkų kuopa šiuo reikalu darbų taisykles. Tas darbLs
silpnų nervų, negražios kom
yra šios nuomonės: Dabarti jau buvo spaudos paskelb- vienam atsisveikinti su šiuo gyventojų turi vos tik 64,- pleksijos. skysto ir vandeniuoto krau
galvos skaudėjimo, koktumo, svai
svietu.
įsvietu.
nis p. Žalkauskas vedė čia tas.
000,000? Ar žinot, kad že jo,
gulio, apsivėlusiu liežuvio, nemalonaus
tautinę lietuvišką politiką ir
mės plotu ir gyventojų skai kvapo, nusilpimo ir jautimo nuovargio
RUSAI PALIOVĖ DARYTI čium didžiausis kraštas yra rytmečiais, ga-ų viduriuose, skilvio
parodė daug takto ir gabu
VILKAI.
suirimo, užkietėjimo ir panašių nema
LIETUVOJE UŽPIR
mų, kaipo administratorius.
Vilnius. Iš įvairių vietų
Azija, kur kiniečiai dabar lonumų Nuga-Tone pagerina kraujo
cirkuliacija ir .stimuliuoja visus vei
KIMUS.
Todėl butų geistina, kad p. pranešama apie vilkų gaulupa baltveidžius? Jei kas kiančius
organus labai gerai.
Žalkauskas ir toliau pasilik- jas, kurie dėl smarkių ir te “Rytas” praneša, kad jam šitų faktų nežino, 'tai juos Nusipirkotkūno
jų bile kokioje vastinėje
jas nėr 20 dienų ir iei pasek
tų savo vietoj.
besitęsiančių šalčių būriais tekę patirti,‘, jog Įsakymu
'
1.iš gali rasti šių metų “Kelei Vartok't
mės nebus tokios, kokių tikėjote, grą
Prie to pareiškimo reikia lanką kaimus ir viensėdijas. Maskvos SSSR sustabdė ar- vio” Kalendoriuje.
žinkit likusias gyduoles, jums pinigai
pridurti, kad Klaipėdos tau- Ypač daug pastebėta šven- kliu ir dobilų užpirkimą Lfe- 10. Žemės sunkumas, jū bus grąžinami atgal. Neimkit imitaci
jų — niekas negali pavaduoti Nugatininkai priklauso tai pačiai čionių apskr., kur jies pasi- tuvoje.
rių gilumas ir kalnų aukštu Tone.
♦
i

SAVANORIŲ SU VAŽIA-į Tautininkų
VIMAS.
j vadovauja
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Kiekvienas reikalauja vitaminų kasdieniniame
gyvenime. Kur randasi palinkimas prie silpnų kau
lų arba negerų dantų arba kitų žymių dėl badavimo
stokos vitaminų vaikuose arba ir suaugusiuose žmo
nėse; tie lengvai pagauna kosulį, slogas ir panašius
užsikrėtimus.

SCOnS EMULSION

yra turtingas vitaminais cod-liver aliejus, y a didelė
pagelba. Jos suteikia kunui sveikatą iš cod-liver aliejaus vitaminus labai skanioje formoje.
Visuomet reikalaukit nuo aptiekoriaus Scott’s
Emulsion!
-A-įl
Scott & Bowtic, Eloomfield, N. J.

Trijy dienų
kosulys yra
pavojaus ženklo
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai
priveda prie pavojingos bėdos,
jais galit juos sustabdyt dabar su
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas. kuris yra priimnas vartoti. Creotnuision yra naujas medikališ-kas
išradimas ir jis veikia padvigubintugreitumu: jis palengvina ir gydo
liga apimta odą ir sulaiko gemalų
augimą.
1 š visų žinomų vaistų, kreozotą
pripažįsta medicinos autoritetai,
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir
kitokių gerklės nesveikumų. Creomulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir
sustabdo irritaciją ir uždegimą.
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis
susigeria j kraują ir tuomi sustabdo
gemalų augimą.
Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio. šalčio, ir visokių gerklės ligų
kitokiose formose, turinčių bendrą
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar ‘■flu.’’ Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio
ar kosulio nepalengvintų vartojant
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas
jūsų aptiekorių. Creomulsion Company, Atlanta, Ga. (apg)
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PER HAMBURGĄ
mus tri-šriubinių laivų

Ant

Y()Kk(new)HAMUI RG
DFUTSCHLAND,
ALBFRT BAI.LIN.
RESOI.I TF. KELIAM E.
ir ant populiariškų vienodais
kambariais laivų
Cleveland,
NFU

W«ttph«lia ir Thuringia.
Savaitiniai Išplaukimai iš Nev
Yorko. Laivai Thuringia ir ,
Westphalia atplaukia į Bostoną.
Pernonaliai djlimi į Europą iš
važiavimai.

A 'š New Yorko
algai
S. V
v v je'ZU Taksos.)

T/|| <j Kauną ir
Alif| (Pridėjus
i
i

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų
informacijų klauskit pas vietos
agentus arba paa

Hambarg-AoMTicaR LiM
United Ameriean Lines, Ine.
General Agents

28 Broadvay,

lietuvis OptMKtristis

New York

IŠ ir i

LIETUVĄ
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PER BREMENĄ
ant didžiausio ir greičiausio
Vokiečiu laivo

C

COLUMBUS
ARBA KITAIS ŠIOS LINIJOS
LAIVAIS
TIK AbTUONIAS DIENAS
Puikios kajutes Trečiai Klesai—
Tiktai Stei trumui

NORTH GERMAN
r

1
i

J
i

i
,

»

VALET

AuioStrop
Razor
Išsigelandapati.

LLOYD
32 Broad»ay,
New York
arba pas vietos agentus

jvLIETUVON V
J KLAIPĖDA %
TAI LOGIŠKAS KELIAS

.Jokantu Islpaukimai:
Lituania ——8 d. Vasario
Estonia---------- 1 d. Kovę
Lituania----------- 26 Kovą

i

I

Žiniom Kreipkitės į Vietos A-en.-i
tus ar į bendrovę:

i

B. A. L.
10 Brldge St., New York.

Draugai! Skaitykit ir

platinkit “Keleivį.” :

Geriausis Kūdikiams
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo
kankinamas spardo'i savo maitomis
kojomis—pamėginkite

OlVClO

VELTUI! VELTUI!
Pareikalaukite veltui duo
damos pavyzdines bonkutėa
BAUBINO
Mes norim*,
kad jus iibandytumet jį t

F. AB. RTCHTER i CO.
Berry * So. 5th St*.
Brooklyn, H. Y.

Nuo užkietėjimo viduriu, dieglio ir
mėšlungio viduriuose ir skilvyje negali būti nieko geresnio ir pagek
bingesnio.
35c. vaistinėse.

Visokie Plumberiški Prietaisai
PARSIDUODA TIESIAI JUM
TIKRAI AUKŠTOS RŪŠIES
IR ŽEMIAUSIOMIS KAINO
MIS BOSTONE.
BOSTON PLVMBING &
LIGHTIMG SUPPLY CO.

147 Portland St., Boston
netoli North Stanon.

8.

K E L EI y Į s

No. 5.

Vasario 2 d., 1927.

Įėjime ir kiekvienas pastaty Savo ofise btrvo rastas ne- ’
PARDAVIMAL
gyvas George O. Phelps,
tas po $50.000 kaucija.
Ketvirtas jų sėbras yra su turtingas real estate agentas.
PARSIDUODA BUCERNĖ
Ant kampu, geroj vietoj, galinu
t
gautas Tesąs valstijoj. Šitas Pas i atrasta $25,000?
pirkti su rantu ar be namo visai p'
esąs rusas, bet vadinasi Juhn
įgiai(5)
Vedėjai:
176 E St.. So. Boston. Mass.
>outh Bostono prieplau
Bovd.
koj ant garlaivio ‘‘Everett” AS PERKI IR PARDUODU .MORI
The J e wett Repertory Theatre Fund, Ine.
Nors jis geras katalikas, vis
LIETUVOS KAREIVIAI
GRIUS.
(6)
susimušė
aną
naktį
darbinin

dėlto
mes
negarantuojam,
ATMETĖ FAŠISTU
Bagočių šeimyna padidėjo.
\ STANAMH1TE
Priešais Symphony Hali
kai.
Riaušėms- numalšinti I 282MARGELI.
kad ir jis nenueitų Gudo pė
— 3-rd st.. So. Boston. Mass.
VALDŽIĄ.
Adv. J7. J. Bagoėius šian bu\ pašaukta policija.
I
Vaidinama:
PARSIDl OD1 GROSERNĖ. tinkam
Šv. Jurgio Draugija Brighto- domis.
dien labai linksmas, nes susiieta dėl buėeniės. galit pirkt su na
ne pasipiktino Plechavičiaus
laukė naujo sunaus ir duk LSS. 60-tos kuopos mitingas. i \niu
ar be namu. Savininkas dėl svar
Šiaučius
supiaustė
profeso

darbeliais.
į bios priežasties apleidžia biznį. Kreip
tė rs. Garnys buvo toks duosrių, kad šis neatsakė jam ! nūs, kad ant syk atnešė dvy\ asario 4 d., pėtnyėios va i kitės pas savininkų.
(6)
Bostono priemiesty Brigh- _ _
• S. PlčETA
“helio.” ‘
kare “Keleivio” redakcijoj
102 M. 5rd st, So. Boston. Mass.
tone yra didelė Lietuvos Ka Thurman L. Hood. kuriIS i nukus.
bus LSS. 60-tos kuopos susi
...
_
|
Vaikučiai
esą
diktoki
ir
reivių šv. Kazimiero Draugi-į
PARSIDUODA
1kolegijoj dėsto stiprus. Motina, p. Bagočit- rinkimas. Visi nariai malo
ja, kuri turi kelis šimtus na Harvardo
Grosernė ir Buėernė labai geroj vie
nė.susirinkti
8
valandą.
_ . kalbą, ėjo
T." anądien projnė, taipgi o
_._. jaučiasi ir
gerai
toj Biznis senai išdirbtas ir turi daug
rių ir daug turto. Kaipo tikra anglų
J. Jankauskas.
kostunierių. Savininkas labai serga i
kurpiaus
Vincenzo
de
Luca
:
labai
džiaugiasi,
kad
sus'
lietuvių organizacija, ji visa į dirbtuvėlę, ir st
todėl turi greit parduot.
(7)
LSS.
60
kp.
sekr.
Pajuto, i laukė sunau;
MYKOLUS BAIK A
Lordo Dunsany’o fantastiška komedija
da rūpinosi Lietuvos reika kad iš užpakalio ji kažin
355 \Vj>lungton st.. Somerville, Mass
ka
Well,
lai
jis
sveikas
aug
lais ir nesyki yra parėmus puolė ir užgavo. Nespėj i
Pirmu kanu Amerikoj
ir tampa Amerikos prezider.- Neužmirškite Lietuvių Mok
BRIGHTONE BARGENAS
savo brolius anapus jūrių ’iHood
sleivių
Kiiubo
šokių.
susivokti, kas čia pas’ itu!
3 šeimynų koloidai stiliaus namas
Kas vakaras nuo 8; 15
geru žodžiu ir darbais.
’ t
Kitoj subatoj, 12 d. vasa [>o 5 kambarius ir resepšin alės, »u vi
darė,
kaip
pamatė,
kad
ji
Ketvergais
ir
subatomis Matinees (pu pietų) 2; 15
sais
naujausias
mados
įtaisymai"
’
-----------------------------Atsiliepė šv. Kazimieru visas kruA'inas. J_ ,
rio. Uambridge’aus LietuviųT* priešakiniais ir užpakaliniais piazais
D-ja ir dabar, kuomet Lietu vio stovėjo kurpius de Luca * Repertory Teatre bus vaidi Mok-:eivių Kliubas rengia gražioj ir patogioj vietoj. Turi bu'
TIKĖTAI NUO 25c. IKI $2.00.
nama “Tornado.”
greitai parduota Kaina Š13.45O. lšly
vą apniko juodas fašizmas. : su
ouikhi> šokius, kurie Įvyks gus .. .j- ,,.
peiliu
ir
šluostė
nuo
jo
į
v. p yankus
Populiarės kainos ketverge po pietų.
Vienas narys Draugijos susi kraujus. Profesorius tuojaus- Pradedant nuo 7 vasario. visiem^ žinomoj Odd Fel- 366 Broadwav. So. Boston. Mass.
300 sėdynių po $1.00. Taksų nėra.
rinkime aną dieną padavė nubėgo policijos nuovadon ir Bostono Repertory Teatre iuV> , Hali, 536 Mass. avė.. •Tel.: S. B. 2027.
sumanymą, kad Draugija i pranešė,
Per dvi ^vaites vaidina- Cambridge, Mass. Pradžia GERA PROGA tam. kuris turi
kas atsitiko. Nuvyužginu dabartinę Lietuvos kęs policmanas
3.500 dolerių, gali pastot partnerių an
ma
Edvvardo
Edivardo Knoblocko ir ’ 7 31 > vai. vakare.
šiaučių tuoastuonių šeimynų tarno ir bučemėvaldžią, kurią pastatė caris- • jaus areštavo, o supjaustytas
Anthony’o Blake’o d ramu
pilnai įrengtos. Jeigu jums atsibodo
tas Plechavičius su keliai, profesorius buvo nuvežtas “Tornado.”
po fabrikus trankyti-S tai kreipkite.,
DIDELĖS PROTESTO
šiuo
adresu:
kitais karininkais.
NEMATYTAS IR NEGIRDĖTAS
PRAKALBOS.
3 Cariow st, Rovburv. Mass.
I
ligoninėn,
kur
pasirodė,
kad
Prasidėjo diskusijos. Dr- jis turi perplautą visą veidą- Bartkus apliejo banditus
Cuiubridge’aus pašalpinės
jos susirinkime atsirado na .ir kaklą, žaizda iš viso 8 coverdančia sriuba.
(draugystės ir kuopos, rengia
;
Tel. South Boston 3520
rys, kuris gerai pažįsta Ple lių ilgio. Ją reikėjo susiūti;
turi ned:-i dideles protesto prakalba?
Re.-ider.ee U niversity, 1463-J.
Jonas
Bankus
chavičių. Kaip jis išpasako astuoniose vietose.
dėlę vaikyklą vagone prie ;6 d. Vasario, 1927 m., nedė- i S. N. Puišiotė-Shallni \
IŠS1TAKSUOJA AUKSINIŲ DAIKTŲ
jo. kas tas Plechavičius yra
East
CamHioje
2:30
po
pietų,- -Y.
M.
C.
Klausiamas
kurpius,
koikiULi.-iaiuac
mupiuc-,
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l.coi.
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LIETUVĖ
MOTERIS
per vienas, katalikų susirin-, dėl jis taip padarė, atsakė, bridge’uje. Valgyt pas jį už-1 A. Salėje, 820 Massachusettsu
KRAUTUVĖ
ADVOKATĖ
■g
kimas pasipiktino to “pa kad jis pasveikinęs profeso- eina daugiausia fabii' ų dar-j Avė., Cambridge. Kalbės 366 Broad*a>. So. Boston. Mass. <
Savininkas eina iš biznio ir viską parduoda tik už
Room 2.
trioto" darbeliais ir atmetė rių, sakydamas jam “Heilo," biriukai. Pereitą seriją pa -; gaisus kalbėtojai ir grieš
I
pasiūlytą kainą. Pasiskubinkit, nes greitai turi būt
visą fašistų valdžią. Iš ke bet tas nieko neatsakęs jam jį stovėjo didelL į u<mL- mandalinų orkestrą “Vytu
išparduota. -į
lių šimtų narių, už Smetonom i atgal. Tuo jis buvęs tai į)
ry.'" is So. Bostono, taipgi
sriubos
ant
ugnies,
kaip
jc
kompaniją balsavo tiktai 4 Įžeistas, kad jam susimaišiu restoranan užėjo du jauni dainuos “Laisvės Choras.*
375 BROADVtfAY,
SO. BOSTON, MASS.
žmonės.
galva ir jis pats nejutęc, vaikėzai, kurie buvo atva Cambi idge’aiis ir apielinkės i
Klerikališki politikieriai si
kaip pagriebęs peili ir dro- žiavę automobilium. iir vie ■publika malonės atsilankyti
šitokio smūgio iš katalikiš žęs
profesoriui Į galvą.
nas jų atkišęs revolveri i i minėtą protesto mitingą ii
kos Draugijos nesitikėjo. Pa
pa.'idalinti
tais Įspūdžiai:
Barkų pareikalavo:
DIDELIS APSIVALYMO
sirodė, kad ir katalikai moka
kas
dabar
dafosi
Lietuvoje.
“Atiduok mums pinigus!’
Vežikas suėmė banditą.
protauti ir atskirti gerą nuo
i
Komitetas.
“Velnio aš jums duosiu,’
blogo. Vienas jų atsistojęs Svariai apsirengęs jaunas
atsakė
Barkus.
ir
pagriebę
pasakė, kad Šv. Kazimiero vyras atsisėdo i taxi prie
PR AK ALBOS, KONCER-.
Draugija turėtų ne užgirti, Franklin Parko ir liepė veži visą puodą su verdanči;
PRIME
TAS IR BAZARAS.
bet pasmerkti tokią valdžią, kui atvežti ji miestan. Atva sriuba vožė juo plėšikui an
Šimtai bargenų kiekvienoj linijoj.
si;? mi pranešame, lietu RESTAURANT
kuriai vadovauja tokie žmo žiavus netoli C'dumbus avė. galvos. Visas banditas tap<
Geležiniai daiktai, maliavos, elektros itaisos,
nės, kaip Plechavičius. “Aš ir Davenport st. kampo, ve- aplietas tiršta sriuba. Ji vių vi- »nlęr^>,Tišd 'Lietuvių
'
plumbingai,
virtuvės daiktai labai nužemintomis
pradėjo svyruoti ir revolve Ukėsų Kliubas rengia puikų' AUKŠTOS RŲšIES VAL
šitą Plechavičių gerai pažįs ižikaš pajuto, kad Į nugarą riu
GIAI IR PATARNAVI
mosuoti, bet šaut nešovė vakarą, - prakalbas, konkainomis. Ateikite anksti ir sutaupykite pinigus.
tu.” jis sako. “Tai yra tikras;'kažin kas jį spaudžia. Jis pa- ’
MAS.
Valgiai
gaminami
nesfurbut
nieko
jau
nematė.
I
Lietuvos dvarininkai atža įžiūrėjo atgal ir pamatė rę- Jo sėbras ištraukė iš jo re ?erą ir bazarą, kuris,'įvyks f Europišku stilium.
ketverge,
10 d. Vasariogareivis ir mušeika. Savo ’volveri. * “Pakelk rankas, aš
SOUTH END HARDWARE CO.
veiverį
ir
susuko
Į
Barkų
Febi
’
iary.
1927
m. Pradžia
Viskas gardu ir šviežia.
dvare jis visuomet vaikščio noriu tavo pinigų!” sušuko “Dabar aš tave šausiu.”
1095 WASHINGTON ST.,
BOSTON, MASS.
nuo 7 :‘>0 vai. \ akare. Su tuo
ja su bizunu.”
pasažieris. Vežikas pradėjo
15 H ARRIŠON A Y E,
I
Šauti
vienok
nedrįso
(<
arti Doyer St. EI. Station.
Toliaus šitas žmogus nu aiškinti, kad jis pinigų netu- gal revolveris buvo neužtai vakaru atsidaiys nazaras, »
BOSTON?
(7)
kuri.' •<.*'!< ir kitais vakarais,
pasakojo. kaip vokiečių ar- : ris, nes tai pirmutinis jo “tri
sytas), tik paėmė savo apšu šio vakaro programą išpil-l Tarpe Essex ir Beach Sts.
nti jai iš Lietuvos traukian-; p*as.”
sėbrą i glėbį, išsivedė j iv.' Lai.-vės Choras, Balalai
ties, jo tėviškėj ūkininkai
“Aš vistiek tave nušau- tintą
iš restorano ir pasodinęs kų Oi kestra ir vienas iš ge>
TCLKFONA* MK?
S
v
pradėjo organizuoti komite- siu,” atsakė plėšikas. Veži- automobilių
i
DR.
MARGERIS
nuvažiavo.
•iau-ių
kalbėtojų.
Kalbėto

MEDICINOS DAKTARAS
/
tus, kad tvarką palaikyti. Ras tuomet iššoko iš automoja.' apibudins vėliausius nuoDAKTARĖ
i?: Z Gydytojas ir Chirurgas
Paskui atsibeldė Pleęhavi-biliaus ir nubėgo kiton pu- Majoras kelia algas politi :ikiu.' Lietuvoje. Laisvės
C. J. NIKOLAITIS \
Z
cius su kareiviais ir iššaudė sėn gatves. Banditas irgi isJ
•kieriams.
- • 8 p
Valandos: 10—2; 5—9
Z
Choras m ažiai padainuos, o j ARTDH»ETTEF.KOIIIKOW
Sekmadieniais: 10—2
Faluadoc: ano S iki 4 pa- pieta į
apie 40 ūkininkų, kurie buvo qip0 ir nuėjo savo keliu. Ve-'
aito 7 iki S vakar*. z
Balalaikų
Orkestrą
puikiai
MOTERIS GYDYTOJA
Savo
sėbrams
majoras
no

3327
So.
Halsted
Street
prisidėję prie tų komitetų, žikas tada sugrįžo Į savo auNesenai
sugrįžo
iš
Rusijos
107 Summer St.
J
Laike 1905 metų reyoliuci- tomobilių ir povaliai Y-ažiuo- rėtų pakelti algas. Statybo; oaskambins. Ant bazaro bus , valandos: 2—4 |x> pietų ir 6—7
CHICAGO, ILL.
išstatyta
daug
brangių
daik,
jos, kuomet Lietuvos žmonės darnas pradėjo plėšiką sekti, komisionieriui siūlo pakelt
val'3 r r*
LAWRENCE, MASS. į
Tel. Boulevard 8483
algą
nuo
$6,000
iki
$7,50<
52 < H \ M BERS STREET.
______________ _ _
.... „t
M...
i
norėjo nusikratyti caro jun- Ant Tremont streeto bandiBOSTON. MASS.
\
i.'iis
širdingai
kviečiame
į
metams,
o
kai
kuriems
mo

go, Plechavičius irgi pasižy-įtas Įėjo Į namus. Vežikas paTel.: Haymarket 01169.
' jrrrr—------ itsilankvti. Įžanga visiems
mėjęs lietuY'ių persekiojimu.Įsiėmė sunkų Įranki nuo au- kyklų komisijos nariams nuc dykai.
*
1
_______
-----------,‘tomobiliaus _____
ir atsistojo
prie $5.000 iki $7.500 ir nu<
VISUOSE DEPARTAMENTUOSE DIDELIS
Kode! “Darbininkas”
*<dura.
’
’
t-i--.i7-_.i_.
Po valandėlės
plėšiką -$4,000 iki $6.O0f> metams.
DR.
J.
MARCUo
- -■
O miesto darbininkai, ku
SPORTAS
VASARIO IŠPARDAVIMAS!
pavėlavo?
išėjo su pastatyta apykakle
i
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS
rie
atlieka
sunkiausi
darbą
Musų kaimynas “Darbi-'ir užtraukta ant akių skiySpecialistas sekretnų ir chroniš
Juška išvažiavo ristis
KELI IŠ DAUGELIO BARGENŲ
ninkas” aiškinasi savo skai-Įbėle. Pamatęs vežiką, jis šo- negauna nei po $1.500 me
kų vyrų ir moterų ligų
i New Yorką.
tams.
261
Hanover
St..
Boston.
Mana.
tytojams, kodėl jis pereitą vė ji du kartu, bet nepatair
Room 7
PI IKI I.OV
Pereitą nedėldienį buvęs
sąvaitę neišėjo paskirtu lai-įkė. Vežikas tuo tarpu vožė
s Tel.: Riehmond 966-S.
<-)
SPRINGSA1
IR
iie
‘
u\
ių
čampijonas
Pranas
ku. Girdi: “dėl svarbios?jam galvon geležiniu Įrar.- Atidarydami seifą sudegino'
Valandos: Nuo.9 ryto iki 8 »ak.
M
ATR
AŠAS.
Juška išvažiavo ristis i New
pinigus.
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietę
priežasties pasivėlinome.”’kiu ir parmušė ji ant žemės.
SYKI! TR|S
Yorką. Su kuo jam ten teko
K A V ALK Al.
First NationaI Banke Mal
Na, o kokia toji priežastis? i Susikibę abudu pradėjo voar teks ristis, nei jis pats iš
GERAS
BARBE
dene
pagedo
anądien
seife
Jis aiškina taip: “Skaityto-■ liotis po gatvę, žmonės tue
važiuodamas nežinojo. Juš
NĄS. ATEIKIT
jai privalo atsiminti, kad1 tarpu pašaukė policmaną ir jutrinos ir kitaip i seifą ne ka dabar smarkiai treiniruoPAŽIŪRĖTI.
DAKTARAS
‘Darbininko’ darbininkams plėšikas buvo suimtas. Poli- galima buvo ineiti. kaip tik
kad vėl atgavus lietuvių
taip pat rupi laikrašti išleisti! ei ja mano, kad tai bus tas per viršų skylę išdeginus jasi,
čampijonatą.
$24.75
laiku, kaip skaitytojams jį j pats banditas, kuris paskuti- Tam darbui atlikti buvo pa
32 CHAMBERS ST, BOSTON.
B°sto- kviestas ekspertas. Norsseigauti.”
iiniais ’laikais apiplėšė
_
Gydo ypatiškai ir pasekmingai
THE JAMES ELLIS COMPANY
Sarpaiius sveiksta.
_
i-.i-i
----—
i
—
f0
padarytas iš trijų
Keista priežastis! Dėl to. ne kelioliką vežikų,
Veneriškas Ligas.
<
405
Broadway,
South Boston, Mass.
Teko sužinoti, kad musų Valandos:— Kasdien nuo 8 iki
colių plieno, tečiaus aseteli
kad darbininkams rupi iš-'
nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
no liepsna taip greitai ji pra ičampijona> Dr. Sarpaiius JO.
leisti laikrašti laiku, tai jis į Suėmė lietuvius, kurie
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.
š
jau
sveiksta.
Tuoj
vėl
pradės
apiplėšė paštą.
ėdė, kad mechanikas nespė
pasivėlina. Reiškia, jeigu į
i ristis.
Šiomis dienomis federa- jo apsižiūrėti ir liepsna pa
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