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prisidėjo da ir generalis Chemiško Karo organizaci dentas Coolidge: su farme- mušė ją. Paskui įsilaužę Į NUSIŠOVĖ BAŽNYČIOJ koma, kad krikščionys buvo
streikas ant gelžkelių.
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Vėliausios žinios sako, kyklose Įvesta militarinio kuliantais. Dabar artimi jo
VAIKU.
Vengrijos sostinėj Buda ną ir Valdemarą, jeigu ki-.
kad Portugalijos sostinėj mokslo pamokos. Po visą ša frentai praneša, kad prezi Farmerys paskui savo už pešte tapo uždaryta didelė taip jų iš valdžios negalima Po Mayberry namais PittsLizbonoj irgi prasidėjo suki lį tveriasi šaulių būriai ir la dentas to biliaus nepasira puolikus apskundė, ir grand katalikų bažnyčia, nes lai- butų prašalinti. Reikia ne- burghe šio panedėlio naktį
jury išleido varantus visiems
limas. Prie sukilusių žmonių kūnų rateliai. Daugiausia šys. Vadinasi, jis už bankie- jiem
areštuoti.. Dvylika ka-1 kant tenai vyskupui mišias užmiršti, kad tarp Krupavi- sprogo dinamito bomba. Du
prisidėjo ir policija. Jie re plečiamas chemijos mokslas. rius. Bet jeigu taip, tai jis su
kaltinama žrnogžu- nusišovė vienas katalikas, čiaus ir Smetonos partijų Mayberry’ienės vaikai buvo
mia sukilusius Oportoj ka Nors dabar tai daroma dau kels prieš save visus farme- reivių
dystėj, o leitenantas ir du Vyskupas taip nusigando,! niekad draugiškų santikių sprogimu užmušti, o ji pati
reivius.
giausia žemdirbystės ir pra rius, visas vakarines valsti "gyvulių
globos draugijos” k^d pabėgo nuo altoriaus ir nebuvo. Kuomet Lietuvoje sužeista. Policija areštavo
Portugalijos revoliucio monės tikslams, bet tuo pa jas.
viršininkai areštuoti už va- mišios buvo neužbaigtos.. buvo pirmutinė klerikalų jos vyrą, kuris gyveno atsi
nieriai ruošėsi prie šito suki čiu laiku tas juk turi be galo
šito kruvino už- i Dabar bažnyčia turės būt iš valdžia, tai Smetonos laik skyręs nuo jos.
limo jau per kelias sąvaites. didelės ir karinės reikšmės.1 MIKADO PALAIDOTAS dovavimą Pru-rv
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uždaromas su kiekvienu nu UŽDARĖ UBAGŲ UNIJĄ.
_-------------za Diaz ir buvusis Angolos spėka, kuri tveria sprogsta- Japonijos valdonas Joši- prieš grand jury pasakė, kad
meriu, o jo redaktorius prof.
Ispanijoj buvo susidariusi
gubernatorius Yamo de No ]^ medžiagą ir nuodingas hito. kuris mirė keliatasą- šitie gyvuliškos “mielašir- Z’^O^^MOMŲ^DEL-POTValdemaras
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ubagų unija, į kurią prigulė
dystės” karžygiai apiplėšė
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I tas šį panedėlį. Nors jis buvo atėmę $2,600 pinigų, o iš na White River klonyje, Ar- ' stovyklą
sugrąžinti parlamento val LATVIJOS FAŠISTAI SU-j iš tokio pat molio, kaip ir
žmogus.
”
ikansas valstijoj, dėl didelio
panijos piliečiai ir tai tik to
džią ir leisti politinėms par GRŪSTI KALĖJIMAN. kiekvienas japonas, jo tam- mų pavogę $400.
Kaip galima norėti, kad kie, kurie daro pragyveni
potvinio 2,500 žmonių netetijoms veikti. Tuo tikslu tarp Iš Rygos pranešama, kad sųs valdiniaitikčjo jį gimudabar tie žmonės susitaikytų mą iš ubagavimo. Diktato
ŠALTIS SKUNDŽIA CHI-, DaJ?Paa .HaiP
visų garnizonų buvo platina pereitą sąvaitę policija tenai sį iš saulės-deivės> ir
 CAGOS DETEKTYVŲ 900 šeimynų kenčia didžiau- prie vieno valstybės lovio? rius Primo de Rivera dabar
i jie'lai
"
ma revoliucinė propaganda.
sį vargą. Valdžia organizuo Kunigai nori apžergti tą lo šitą organizaciją uždarė.
iškrėtė Latvių Nacionalistų dojo jį su tokiom iškilmėm,
KAPITONĄ.
Sausio mėnesio pabaigoje Kliubą, žinomą kaipo fašistų kokios baltveidžiams nėra
vį vieni patįs. Jie jaučiasi,
ja pašalpą.
prezidentas Carmona su vi lizdą, ir paėmė daug doku žinomos. Sakoma, kad apie Joe Šaltis, žinomas Chica_
kad jie yra galingesni už CHICAGOS BANDITAI
sais savo ministeriais nuvy mentų. Atskirų fašistų na 1,000,000 žmonių toj pom gos “gengsterių” lyderis, ap- 31>000 GELŽKELIEČIAMS tautininkus ir turi prie to pil UŽPUOLĖ LIGONBUTj.
ko į Oporto miestą. Revoliu muose taipgi buvo daromos, poj dalyvavo ir beveik visi skundė Chicagos detektyvų; PAKELTA $5,000,000
ną teisę. Smetonos-Valdecionieriai buvo nutarę tenai kratos ir areštai. Visi nužiū jie verkę, tartum jiems butų kapitoną Stege, reikalaudamaro partija turi Seime išvi TiĮs ginkluoti banditai
ALGOS.
_ ____
_ __ _ vTas pa___ pereitą sąvaitę užpuolė Chijuos suimti ir priversti rezig rėti priešvalstybiniame dar pasibaigęs pasaulis.
3 atstovus.
mas iš jo $100,000 atlygini-; yrisdešimts dviejų gelžke-' so tiktai
nuoti, bet nebuvo gana laiko be fašistai buvo suimti ir už- ■
mo uz “apšmeižimą jo gero kų kompanijos į rytus nuo Į rodo, kad žmonėse ji neturi cągoĮe Michael Reese Hospainformuoti
reikalingus daiyti Rygos kalėjiman. Su-; UŽMUŠĖ DEGTINĖS
vardo, sugadinimą jo kredi-įChicagOS pakėlė savo darbi-! jokio pritarimo. Ir šitokia P^nlį, sumusė atendantą, du
žmones, kad šitą nutarimą imtas ir Indrik Ponė, vyto ir tt. Šaltis, mat, buvo ne-; ninkams 7 ir pusę nuošimčio!i partija dabar kontroliuoja L.vpresso pasiuntmiu, kurie
ŠMUGELNINKĄ.
galima butų Įvykinti. Todėl riausis Latvijos nacionalistų
New Jersey pakrašty vai-senaL are^u®t<w u* kaltina-,^og. Ant 31,000 darbinin- valdžią! Ar galima stebėtis, buvo atvežę ligonbuciui pikad Lietuvos prabaščiai, kulr pagrobę $12,000 panutarta pradėti revoliuciją 4 lyderis Alir C*1
degti- mai.? žmogžudystėj.
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- . -~
čiaus pabėgo per užpakalinį i styrimo reikalauja moterąs. atsitiko ant kryžkelės.
RIAUŠĖS BAGDADE.
Įsu juo buvo pabėgus Belgi- 13,500 AMERIKOS KA krikščionišką diktatūrą.
langą. Pastarasis nuvyko į'
REIVIŲ KYNUOSE.
jos princo Chimay žmona,
Bet pasirodo, kad tautiLagdade (Turkijoj) pe
Coimbrą ir pradėjo organi COOLIDGE NESTATYS
SUDEGĖ MOTINA IR
Washingtono
žiniomis
buvusi Amerikos milionie, įninkai kol kas turi savo rar> reitą savaitę buvo didelių su
KANDIDATŪROS.
zuot ištikimas spėkas prieš
3 VAIKAI.
riaus Wardo duktė, kuriai Amerika turi Kynuou, 13,-Į koše armijąj ir klebonu
mišimų. kuriuose 8 žmonės
revoliucionierius.
Nevv Yorko republikonų Ohio valstijoj, netoli Li priklauso po t*vo $>50,000,- 500 savo kare! * .. ūficialiai’gaidoms nemano pigin pasi- buvo užmušti ir 30 sužeista.
Revoliucionieriai tuo tar kliube šį panedėlį buvo pra mos miesto, šio panedėlio 000. Pab^i , su tuo čigonu, jie tena; teiooja “Amerikosįduoti. \ aidemar? _,au suki- Riaušes pakėlė studentai, ir
pu paskelbė valdžiai ultima nešta. kad 1928 metais Cool- naktį sudegė farmerio Reese ji
------ šo jų agitatori
Kalėjiman tai dėlto, kad iš universiteto
gyvybę,” o_ An
tikrenyjosi su juo po visą pili
tumą, reikalaudami, kad ji idge’ius nestatysiąs savo namas ir gaisre žuvo motin*'
,/pa ii gyveno čic’nri M orj, jie saugoja Wall Stre»’\, ir žada a*; .,?ti teisman už buvo prašalinti kai kurie
tuojaus rezignuotų Bet val- kandidatūros Į prezidentus. su trim vaikais.
investytus dolerius.
priešine; alstybei agitaci- profesoriau
•jC bud* ''"f
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lavo, kuomet jie sake Lietu- zai < ilių paraše — jo kurinių
i

vos armijai ir gyventojams, būdavo pilni Ilgaudo kalenjog jie ima valdžią į savo doriai. Nors tos eilės iš lat
rankas dėlto, kad apsaugo vių k;; 1 b .s buvo verstos, bet
jus Lietuvą nuo komunistų vis ‘ik eilės. O eiles išverst
netaip h ngva. kaip kailinių
pavojaus.
PROVOKATORIAI PAT- . fašistu karo cenzūros išbrauKlerikališki lietuvių laik- mimo, ir 40 metų darbuotės; 1. Vyskupų ir kunigų al
Ką gi dabar pasakys kleri-i taniu‘Vv.
ntATii ROLĖSE.
dai r-cr
Į-kta.
RIOTŲ
gas, kas yra baisiausis bol
* ’
"1raščiai (kaip Lietuvos, taip , Lietuvos dirvonuose.
Iš
straipsnio
“
Dėdė
ir
Dė-.
Dramos
ševizmas.
patėvis
Vaičkus-h
’
Amerikos)
tikina
savo
1
Katalikai
šmeižė
demo

Didžiausi provokatoriai ir
dienė
“
I
UŽgyrė
buvo
išbrauktas
net|
bagiais?
Lietuvos
smurtininskaitytojus,
buk
Lietuvos
dė

kratinę valdžią, kaip tik su 2. Atskirt politinę bažny
nenaudėliai dabar Lietuvoje
šitoks
nekaltas
sakinys
:
kų valdžią. Norsdramos pa- mokytine valdžia lenkino manė, tiek pačiam Seime,, čią nuo valstybės, kaip Ame
yra didžiausi patriotai. Pa
—’kalnierių
’ • • ir bolševikino Lietuvą,
Lietuva, už ka
teviui g?......
vvunukai
ką tiek provincijoj. Pavyzd in, rikoje.
imkime tik toki karininką
BOLŠEVIKAI DUODA
“Tai buvo šeimyna, prie ku
--j
su
kilusi
-(autos
valia
”
ir
nugraužia,
bet
vistiek
jis
savo
auksaburnis kun. Antanas 3. Atimti nuo kunigų vedi
Tomkų, kuris dabar reda rios glaudėsi visa Suvalkijos LIETUVOS REIKALAMS
nusį
kelia
aukštyn.
Mat,
arisvertųsi
valdžią.
Šmulkštys, kuris buvo atke mą metrikacijos, pavedant
guoja fašistų organą “Tau jaunuomene. Visi juos vadino
EQ.000.000 Lr* U.
tos Valią.” štai, ką apie ji dėde ir dėdiene. Ne vieną jauną
Kaip tik paaiškėjo rinki-' liavęs į New Y orką kelinių valsčių taryboms, taipgi už
Klerikalų “Ryta>” rašo, įtokratiskes minties žmogus!
j
Gerai,
gerai,
ponas
artiste.
sako “Lietuvos Žinios” 7-ta- sielą prikėlė jie iš miego.”
mai į III Seimą, tai iš sakyk pirkti. Šeinio plenume, Sei tvirtinti civilių vedybų leidi
kad Rusijos komunistų par
I
Dabaimes
žinosime,
kas
me numery:
lų bažnyčiose tuojaus pasi mo pirmininkui Dr. Staugai mą, kaipvisamsviete.____
Ir šitie nekalti atsimini tijos Vykdomasai K“miteta> j tamsta per paukštis.
f
girdo: "Iki šiol Dievas valdė čiui šiaip pagieda: "Ar tu į 4. Patraukti teisman visus
“šitas garbės ir doros i icie- mai pasirodė "pavojingi” fa nutaręs perduoti LViuvos
♦
»
Lietuvą, o nuo dabar jau tupi, ar čia (Seime pirminin-!. valdininkus, kurie neteisėtai
rius skeretiojasi dabar, kaip šizmo viešpatavimui! Ir tuos komunistų partijos žinion
Dzimdzis Dikinis, kol A- valdys Velnias” (tai yra: iki kauji) sėdi, tai vis tą pačią;[eikvojo valstybės turtus, išnugalėtojas po musų politini juodoji cenzūra išdraskė de 10,000,000 rublių, kas Lietu
gyvenimą: ‘Tautos Valios’ (1 gutuotais savo nagais!
vos pinigais reiškia 50.'><•’*.- merik<»j buvo, tai už Smeto šiol per 6 metus mes, kuni funkciją varai.” Arba: “Jeili jieškant atgal parduodant jų
na- partiją stojo ir guldams- gai, valdėme ir buvo mums nestatysi mano sumanymo!! nuosavybes, ir pasodinant i
(9) n-rv) dergia ir mindžioja i
i 000 litų.
'
Reidams
vis giedojo: “Leis gerai, o dabar valdys demo balsavimui paleist
Seimą,]] kalėjimą, kaip bombdarius
i
purvą tuos visuomenės veikė
Pinigai esą skiriami bol kit i tėvynę,
ARŠIAU, NEGU PRIE
leiskit
pas
sa

jus, kurie daugiau kaip 30 me
ševikiškai propagandai ir vu-.’ Bet dabar, kai į Lietu kratai, ir bus mums blogai). tai iš čia neišeisi.” Arba:]i pasodino arba fašistus.
CARO.
tų dirba lietuvių tautos ir Lie
komunistiškų kovos burių vą pm važiavo ir prarugusios Ir tuojaus pradėjo kurstyti “Jeigu Seimo pirmininkas Po “bolševizmo” skraiste
M
—siundyti - saviškius prieš sudurnavotų, ar ir tada ne- —baidykle kunigai ir visi
“Lietuvos žinios b sau- organizavimui Lietuvoj.
tuvos valstybės idėjai, mėto
Smetonų
s
paragavo,
tai
visų
būt galima jo pamainyt?”
jiems i veidą išgamų ir parda- io numery rašo:
Jeigu tas tiesa, tai klerika- :bai>t. uždainavo: “Leiskit į naująją valdžią tiek iš sa Arba Seimo katalikų atstovų katalikai valdininkai gynė
kyklų,
tiek
per
savo
laikrašsavo kailį, bet labai negar
vikų vardus.
“Valstiečių liaudininkų frak ] lai su fašistais turi kuo "pa
“Nenaudėlis, užsidėjęs jiat- cijos prezidiumas kreipėsi sau sigirti.” Buvusioji demokra-;jChicagą. leiskit pasdrau- įčius, tiek susirinkimuose, —Ambrozaičio, kun. Krupa bingai — parsidavimu len
vičiaus. Bistro, ex-komisaro kams ir banditizmu.
gus. kurių dolerukai naikina ine^ Seime.
rioto kaukę, drąsiai kasa duobę sio m. 5 d. i p. Seimo pirminin tinė vyriausybė
rūpinosi1 vargus."
Trimako kalbos, dėl kurių
Valdemaras,
Lietuvos valstybei: biaurioja. ką, nurodydamas visą paila- gauti svetimos valiutos pre
i Nors Romos papa neteko juos reikėjo tuoj į kalėjimą Smetona.
*
*
*
kaip įmanydamas, aukščiausią mento darbų viešumo reikšmę. kybos ar paskolos keliais, o
Plechavičius,
Glovackis
ir
: politinės valdžios 1870 me gabenti už priešvalstybinę
Chicagoje yra tokių tauti
valstybės įstaigą — Seimą ir Ne tik visose konstitucinėse dabar be jokių pastangų,
kiti, tai tik įrankiai. Tikrieji
tuose, tečiaus jo viršenybė
(>agrindinį valstybės Įstatymą Vakarų valstybėse, bet net ir tartum iš dangaus — lept 50 ninkų. kurie tik kitiems myli pasiliko avyse ir avinuose agitaciją. Arba kun. Petraiti kaltininkai, tai katalikiškieji
įsakymus duot, o patįs į save
iš Radviliškio už šitokį pa
—konstituciją, drąsiai šaukia caro Rusijoje Durnos atstovų milionų litų į Lietuvą!
iki šios dienos, ir tvers iki mokslą spalio 24: “Katali kunigai, vyskupai ir arcivysneatsižvelgia.
Beveik
ant
surengti naują fašistini per kalbos buvo ištisai spausdina
kupai su papa. Kada karietol, kol tos avys su avinais
Tik kažin, kaip tas auksas
versmą, įvesti diktatūrą, kad mos laikraščiuose ir caro val gali išeiti krikščionims-fa- kiekvieno žingsnio jie šau- (veidmainiais, karieristais) kai, balsavot už masonų-so- ristai karininkai padarė Lie
cialistų valdžią, kuri dabar
. jkia: “Tėvai, mokykit savo
nebūtų, girdi, ‘sukvaijintos mi džia nerasdavo galimu drausti. šistams i sveikatą?
palaikys papos politiškąją jau metrikus nuo mus atims, tuvai amžiną gėdą, tikri Lie
Zinio>
;
vajkus
lietuviškai
ir
patįs
nios balsavimų,’ ir azvirai kurs Taip pat ir Lietuvoje, esant se įsako, kad Smetonos
viršenybę. Kunigai, būdami ir jus (moteris) karvėmis tuvos sūnus buvo gatavi ati
!sav0 namuose kalbėkit lietu
to žudyti (‘kišti po ledu’).”
niau. prie krikščionių demokra Įrio dvaras jau nuėjo su du viškai." Geras patarimas. • palaidi nuo visokių žmoniš- pavers, o vyrus buliais, ku taisyti tą begėdišką dal bą,
priedermių, esti papos rie eis per bandą, kaip jų bet banditai turėjo po ranka
Tai šitaip Tomkus kalba tų valdžios, karo stoviui, Seimo mais. Ar nebus tik ir dau Bet dar geriau butų, kad tą įkų
• diktatoriais kiekvienoje pa- valdonai jau daro. Tėvai ga Pilsudskį su pulkais vaisko
‘lietuvinimo darbą patįs “pa
dabar. Dabar jis tikras pat atstovų kalbos buvo leidžiamos giau tokių atsitikimų!
į rapijoje, ir kur tiktai jie ga lės su dukterimis tuoktis, I Vilniuje, kuris tik laukė mo
ištisai spausdinti laikraščiuo
triotai" pradėtų nuo savo
riotas !
PASIŠVENTUSIU IDEA
se.”
ili, ten balamutija liaudį su motinos su savo sunais ir mento pašaukimo, jei tik būt
• šeimynų ir išmokintų savo
Na, o kaip jis kaJbėjo prieš
prasidėjęs- naminis karas.
LISTŲ NEDAUG YRA. : pačias lietuviškai, nes vienas ■dangaus pažadais arba su į
į priverstinai tą turėsime da- Demokratinės
Seimo rinkimus pereitą vaDabar gi fašistiškai-klerivaldžios iš
Lietuvos fašistinių krikš , jų apsivedęs su lenke ir na- papirkimais (mat, Smetonai’ ryti. Mes tokios*valdžios ne
sarą? Būdamas krikščionis-į kališka cenzūra neleidžia čionių
mintingas
pasielgimas
išgel
į
Valdemaras,
Plechavičius,
“Rytas” reikalauja įmie poniškai kvaksi,’o kitas
galime klausyti ir vienyki- bėjo Lietuvos nepriklauso
ros žvalgybos agentu, perei-j Lietuvos laikraščiams Seimo

i
Glovackis
ir
kiti
dangum
nesu savo šeimyna vokiškai
mės po katalikiška vėliava..” mybę.
tą vasarą prieš Seimo rinki-!atstovų kalbų spausdinti, i prašalinti iš valstybės tarny- jIšprekina.
P.
Mikolainis.
• pasiganėdina). Papa su ku Arba Šlavantu kun. Juodbos visus pažangiuosius
mus jisai sudarė bolševikiš- į Pavyzdžiui, socialdemokra- •' žmones,
nigais savo politiką paden viržis spalio 31 d. šitokį pa
♦
♦
♦
o jų vieton įstatyti
ką “valstiečių mažažemių**'tų pareiškimas, perskaitytas
gia
tikyba ii- visokiais “ho- mokslą pasakė: “Šiandieni
stačiai pasako, i Katalikų tikėjimas sako:
sąrašą, pastatė ant to sąrašo Seime dėl Įvykusio pervers- kyerikalus.Jis
pas krikščionius nėra to ! "Jeigu kas į tave meta akme- kus-pokus.”Net tautybe kun. yra Kristaus karaliaus diena,!i Reikėtų Kitaip Pasakyti
savo kandidatūrą, ir kalbėjo mo, buvo beveik visas cenzu- kad
kių žmonių, kurie norėtų į niu, tu mesk į jį duona.” Bet i dengiasi, kur to reikia, nors bet jus pardavėte Kristų ka-jI
Į valstiečus mažažemius šito- ---------ros konfiskuotas,
- --------- kad risuo- dirbti
iš pasišventi ; pabandyk tu Lietuvoj mesti katalikų bažnyčia nėra tau ralių su jo tarnais ir atida-jĮ Buvusis “Sandaros” re
kia kalba:
menė nežinotų, ką jos atsto- mo. JieLietuvai
nori šiltų, gerai ap . į kunigą ne akmeniu, o tik tiška, bet tarptautiška — in- vėtė jo karaliją valdyti be daktorius, A. A. Tulys, kriti
“Tegyvuoja darbininkų vals !vai Seime kalba.
mokamų vietų, štai “Ryto” 'duonos pluta, atgal gausi Į ternacionališka, kaip bolše dieviams, kurie nemoka Kri kuoja dabartinę “Sandaros”
“Lietuvos Žinios” sako, žodžiai:
tiečių vienybė ir pačių valstie
vizmas.
i kulką į kaktą.
staus tarnams algų, mėto ge pakraipą, o ypač jos užimtą
kad
net ir Seimo pirminin
čių valdžiaI Tegyvuoja darbo
t
Apart
papos
ir
katalikiškų
riausius katalikus iš vietų, poziciją dėl fašistų smurto
“
Supraskime
šiuo
momentu
t
žmonių organizacija — valstie kas, klerikalas Stulginskis. i
1 kunigų
valdžios,
kitokios
mokesčių nesumažino, bet Lietuvoje.
Jeigu
Afrikos
beždžionės
liaudies ir platesnių musų inte
i
čių mažažemių sąjunga, kuri pa • pasisakęs esąs tos nuomo
valdžios
nėra.
Kitaip,
viso

padidino. Taigi visi balsa i Ponas-Sirvydas gavo nuo
ligentijos sluogsnių psichologi • turėtų dolerių, tai Lietuvos
kirs sparnus prakeiktam val nės, kad pasakytų Seime;
kia
svietiška
valdžia
yra
tik

vusieji už bedievius gailėki sandariečių vėjo už pritari
ją. Supraskime, jog grynų idea {kunigai importuotų jas į Lie
džios režimui ir storpilvių, so kalbų cenzūra neturėtų drau
i tai išpildytoja papos-kunigų tės ir grįžkite po Kristaus vė
jimą
iiprirašytų
prie
krikšlistu.
pasiryžusiu
paaukoti
sa

amą fašistams, tai susirado
cialdemokratų bei socialistų sti. Ir jis žadėjęs pasirūpinti,
vo gyvenimą dėl idėjos, visai jčionių demokratų partijos. Įsakymų, kaip ana inkvizici liava. ir Kristui karaliui įsa sau pavaduotoją. Tūli, kuris
kad
toliau
cenzūra
tokioms
liaudininkų sauvalei centruose!
Tuomet atsirastų ir daugiau jos amžiuose sudeginti gy kius, bukite drąsus jo karei dabar už jį fašistus giria.
nedaug yra.”
Mes patys savo pūslėtomis ran kalboms kliūčių nedarytų.
I "daktarų." ne vien tik Ere- vus žmones — rakalijos dar viai ir kovokite su bedie
Tulys sakosi turėjęs “inkomis sutriuškinsime mažaže
Tai yra jau be jokios
gė-itaį7
viais.
nesigailėdami
savo
gy

. .
_
Tie Afrikos “daktarai” bus atlikti.
terview” su dentistu Dranmių vienybės ardytojus ir paro DEMONSTRACIJOS TIES dos klerikalų
’--------i j t • pPrlslPažini- galėtų pas musų klerikalus
vybės, už ką Kristus atsimo geliu Chicagoje, ir tas jam
Katalikų
akyse
demokra

dysime, jog darbininkas maža LIETUVOS ATSTOVY
mas, Ikad Lietuvos laoas užimti svarbių pozicijų (Ku- tija — tai bolševizmas. Ir kės jums dangum...” Arba
BĖMIS.
žemis gali iškovoti sau pilną
jiems visai nerupi. Jiems ru- nigo gaspadinės pozicijos nuo III Seimo susirinkimo Jurgis Matulevičius, arcivvs- pasakęs, kad sandariečiams
nereikėtų prieš fašistų smur
laisvę...”
Kuomet Lietuvos diktato pi tik atsistoti prie valstybės beždžionė
..j vistiek negalėtų kunigai tuojaus siundė savo kupas, papos adjutantas Lie
tą protestuoti.
riai pagrobę valdžią sušaudė
ir gerai priėsti.
i užimti. nes negraži.—Red.). visas tikybiškas draugijas tuvoje, savo pamoksluose ly
Ir šitaip kalbėdamas Tom-j, 4 komunistų vadus, tai Ber- lovio
Drangelio pritarimų paŠitokia yra musų inteli
Pustapėdi*.
kus buvo. žvalgybos bendra-į1 lyne ties Lietuvos atstovybe gentijos
neklausyti demokratinės val- giai klausytojams liepė ne
sluogsnių
psicholo

i
bedieviškos
vaidrąsintas.
Tulys saKo: nmklausyti I
darbių. jisai dirbo tuomet! vokiečių komunistai Įtaisė
I
džios
ir
nuversti
ją.
Bet
ta
gija, sako krikščionių orgair nesigailėti gyvvbėsi^1, žiurint- P?rve!-smo inip čp vokatoriaii8.dM^~’&an - tokią didelę protesto^! emon-Inas.
agitaciją buvo be ^pasekmės, džios ir
&
- *
iciatonų negalima perdaug
Tai yra. deglosios psiKETVIRT5AS TARP
dfen jau matom tikrą jo ver sfrariia
nes didesnė puse "Lietuvos tos valdžios nuvertime.
io t!
Į smerkti. Tiesa, smurtas yra
straciją, kad
kad af«tnwhė«
atstovybės na.
na <^hnLr>cri
chologi
ja
TAUTINIS RAINŲ
dą. šiandien matom šlykš mą turėjo ginti 100 raitų ir
liaudies balsavusi už demo Kerenskis irgi buvo dide^ j paskutinė priemonė: bet kad
KONTESTAS
kratus šypsojosi iš kunigų lis demokratas; išgirdęs Le buvę ministeriai Požėla ir
čiausi reakcininką-patriotą, pėkščių policininkų.
Įvyks
Uashipgtono
gimimo
klajojimų. Kunigai nieko ne niną siundant prieš - jį pasa Čepinskis turėjo būt išbrauk
kuris riešai reikalauja pa Tokia pat demonstracija ž
ŽARUOS
Dienoj
naikinti Seimą, konstituciją, buvo padaryta ties Lietuvos
laimėję liaudyje, metėsi į ki kė : “Tegul kalba,’* manyda ti iš patriotingos krašto val
♦♦
rinkimus, o jei kas tam prie atstovybe ir Paryžiuje.
VASARIOFIB^22, 1927 tą pusę — į pardavimą Lie- mas, kad niekas Leninui ne džios, tai jau neužginčija
šingas, tai “pakišti po ledu!”
‘ tuvos Lenkijai. Jie sutaria su pritars. Bet pritarėjų jis susi mas faktas.”
Pradžia 3 vaL po pietų.
Amerikonai tankiai sako:
Dabar atėjo d a žinių, kad visos tautos turi savo vėlia
, Pilsudskiu, kad šis butų ga rado ir visi žinom, kas Rusi Tulys da permaža bulvių
Tai ve, kokie gaivalai da protesto demonstracijų ties
SYMPHONY HALL
vas,
vien
tik
žydai
neturi.
tavas Vilniuje, kaip jie pra- joj pasidarė. Lietuvos demo Valparalsoj yra nuskutęs,
bar yra Lietuvos gyvenimo Lietuvos atstovybėmis buvo
Boston, Mass.
įdėjo skverbtis į kariumenę, kratiškoji valdžia turėjo pa kad galėtų adv. Požėlą ir
Kuriems
galams
žydams
viešpačiais!
Dalyvaus šie Chorai:
Čekoslovakijos sostinėj Pro reikalinga vėliava, kad jie ir
įjieškodami karieristų-smur- sekti Meksikos valdžią ir už prof. Čepinskį kritikuoti. Jis
Armėnu. Vokiečiu Einu.
goj ir Drezdene.
j tininkų-banditų. Išmėgini- tverti visus, kurie sulaužė turėtų žinoti, kad Požėla ir
jos
pasaulį
valdo?
be
I^nku.
švedu.
Danu
ir
NEVAUARAŠYT APIE
Rusijoj protesto demonst Šiandien visi patriotai su i
imui valdžios demokratišku konstituciją. Su demokratija
Portugalu.
D-RO GRINIAUS
racijų buvo beveik visuose savo vėliavomis šoka pagal ! Taipgi bus šokama Ispanų tautiški mo, kunigai surengė Kaune nepamokinsi tokių, kuriems Čepinskis Įnėjo valdžion ne
smurtu, bet Lietuvos piliečių
PRAEITI.
didesniuose miestuose.
vaikėzų-studentų neva pat reikia lazdos su apinasriu. valia.
žydų muziką. Pinigu skam- kokiai.
Ibvains pasižymėjusiems cho
Pasirodo, kad fašistų karo -Smetonos-Valdemaro or bėsis visus suklupdo ant ke ram. S25O.PO. .S15M.0UO ir
riotišką eiseną — demonst- Katalikai barabanija, kad Toliaus buvusis “Sanda
Rengėjai Commumty Service
cenzūra Lietuvoje yra kon ganas “Lietuvis” praneša, lių. O daugiausia tų skambu
raciją su lazdomis, po vado bolševiką?apie Kalėdas ren ros” redaktorius, bet gavęs
of Bouton.
fiskavus beveik viską, kas kad sveikinant Smetoną per čių randasi žvdu kišeniuose. Tikėta i parsiduoda
atstovų. gėsi sukilti ir išskersti šio iŠ jos “kiką,” sako: “Lietu
Symphony HaJI. vybe savo -Seimo
Boston ir ( ttmmunity Serrice. 739 Į Vaikėzai veidmainiškai dai
buvo parašyta apie D-ro K. Naujus Metus rusų atstovas
kius ir tokius, padaryti bol va yra brangesnė mums už
st. Kainos: 50c„ XI.10,
Griniaus gyvenimą ir jo nuo Kaune, Aleksandrovskis, vi Musų komunistai protes Boyiston
nuodami — profonuodami ševizmą Lietuvoje. Bet ži visas partijas, tori ei mes ne
Sl.b.'i ir S2.20.
(7)
pelnus Lietuvai.
sai nedalyvavo.
- tautos giesmes, pradėjo de- nant katalikų taktiką ir agi privalome trukdyti .jos ei
tuoja prieš juoduosius Lietu
■ monstraciją ir mušė policiją, tacijos budus, galima da- gai.”
Kaip žinia, 17 gruodžio
vos smurtininkus, kurie nu
kuri tik gynėsi nuo vaikėzų leist, kad tą “bolševizmą“ I Čia Tulys netaip pasakė,
Lietuva rengėsi apvaikščiot ŽVALGYBININKAS UŽ vertė žmonių pastatytą val užpuolimo. Jei taip butų įvy rengė patįs katalikai, kaip kaip jis norėjo. Jis norėjo
jo 60 metų gyvenimo sukak GINČIJA ŽINIAS APIE džią. Bet aš nesuprantu, kaip
THE
BOSTON
kę Amerikoje, tai vaikėzai ir jie prieš rinkimus į Seimą pasakyt ve kaip: “Fašistai
tuves. Toms sukaktuvėms
KOMUNISTUS.
tiems komunistams atėjo
FIVE
CCNTS
i
jų vadai, kaip Endziulaitis ir siųsdavo “socialistus” kal yra mums brangesni už Lie
pažymėti, “Lietuvos Žinios”
mintis
į
galvą
protestuoti.
Suomių socialdemokratų
į
kun. Butvilą, butų atsiminę bėtojus, kurie pasakodavo, tuvą, todėl neprivalom jų
buvo suruošusios speciali laikraštis “Kansan Tiue” Juk dar taip nesenai jie sa
SAVINGSBANK
• kada Jėzus gimė. Kunigai, kad “vyrai pasikeitę moteris smurtui priešintis.”
■num. 17-tai gruodžio dienai. praneša, kad Suomijos poli kydavo: “Protestas yra ma
30 School Street, Boston
matydami vaklžios demo- turės eiti į pirtis priversti Nes jeigu Lietuva jam bu
■Buvo.padarytas priedas, ku I tinės policijos viršininkas žų vaikų darbas.” 0 antra
ikratiškumą, žengė tolyn. Jie nai... pagal socialistų moks tų brangesnė už visas parti
riame buvo plačiai aprašy užklausęs Lietuvos Žvalgy vertus, jiems nei pamato nė į
I
pasirinko karieristus iš ka- lą...” Kaip Šiaulių policija jas, tai jis negalėtų sutikti,
tos jo jaunos dienos, jo kova bos viršininką Rači, ar yra ra protestuoti, nes jie dikta
riumenės, kurie banditišku užtaisė bombą “Šiaulių Nau kad gauja ginkluotų smurti
už laisvę, jo vargai ir tt.
teisingos spaudoje pasiro torius garbina. Na, o tikre
budu po vidurnakčio užpuo jienoms” arba politinės poli ninkų, nuvertusi teisėtą žmo
Bet iš 16 į 17 gruodžio fa džiusios žinios, kad įvykęs nybėje skirtumo nėra, ar
lė ministerius bemiegant ir cijos viršininkas Račys fab nių valdžią, netrukdoma te
šistai Griniaus valdžią nu 17 gruodžio perversmas Lie diktatoriai apsivilkę juodais
i'
suareštavo, reikalaudami tik rikuodavo viską, kaip Aze- rorizuotų gyventojus, smaug
vertė ir jį patį areštavo. Tuo tuvoje buvo iššauktas komu marškiniais ar raudonais.
patvirtinti kunigų katalikiš vas, ko tiktai kunigai užsi tų pažangią spaudą, ardytų
met jie užėmė visas pažan nistų ruošiamo perversmo.
N uoMimčiai Pra»w<l*^a
i
ką ministeriją.
Vasario 15.
manydavo.
gių laikraščių redakcijas ir Lietuvos žvalgybininkas Gyvų poetų nieks negarbi
darbininkų organizacijas ir
Bankinės Valandos’
Račys
atsakęs,
kad
17
gruo

paėmė pašvęstą Griniaus su
na, bet užtai numirusius visi
Ir tyčiomis katalikai taip
Bolševikai rengė sukilimą draustų jiems streikuoti.
Kasdien ............... 9 iki* "
Svbatomis ........... 9 iki ’l
kaktuvėms “Lietuvos Žinių” džio perversmas nieko bend j padanges kelia. Kažin,
padarė, kad sumaišyt, su apie Kalėdas — taip. Iki Taigi Tulys turėtų savo
^Sukatomis įdolirf 3 iki ”
drumst
liaudies ūpą šven Naujų Metų Seimas turėjo straipsnį pataisyt. Jis turėtų
manerį. Viskas, kas tik buvo ra su komunistų pavojum ne kaip bus su musų poetu
Resorsu virš $*•**•••*•*•
turį*.
Strazdu
:
ar
ir
jis
tik
po
čiant
Dr.
Griniaus, Lietu priimti 1927 m. biudžetą, iš pasisakyt aiškiai, kad jis yra
įpasfrkytd apie tą žmogų ge
Vadinasi, pačių klerikalų smert pagarsės? Reikia ži
ro, kur buvo nurodyta jo
vos respublikos prezidento, kurio demokratinė valdžia ne Lietuvos “mylėtojas,” bet
sukaktuves 60 metų nuo gi- buvo sumaniusi išbraukti:
ijuopeTnai savo kraštui, buvo žmogus liudija, kad jie me- not, kad savo laiku jis nemafašistų vuodega.
S.

a Į APŽVALGA
'
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Kas Nuvertė Lietuvos ‘Demokratinę Valdžią?
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Kas skaito ir rašo,
Tas duonos neprašo.

©

Kas nieko nereikia,

To niekas nepeikia.

CLEVELAND, OHIO.
nuužė. Netruko nei 10 minu-spaudos, susirinkimų ir or-'butume buvę išrinkti į vai-i
CHIC.ACO, II.I..
dėjo staugti ir ašaras lieti
nim
’
a,
*
rlr/io
fn*
inVin
noknfii
—
Atsišaukimas 4 visas CieveIšgirdom, kad automobi- ganizacijų laisvė butų sugrą- (lžią, tai jokiu budu nebutu- Kiip
mokykime
Protesto rezoliucija prieš į kam fašistai nuvertė žmonių
lis
jau
paružė.
Manėm,
kad
žinia.
mem
rezignavę.
išrinktą
valdžią.
Anot
kalbė
lando lietuvių draugijas.
auklėjami vaikai.
Lietuvos fašistus.
i
negavo. Bet kas tau! Net 2' Mes pasižadame moraliai
tojo, jie rėkia ir protestus neToliaus
Andriulis
pradėjo
Clevelando Lietuvių Dar gorčių pargabeno. Na ir ap- ir materialiai remti visus
Smurto pagelba kruvinieji‘indelio,* kad" demokratinę
Niekur man neteko tokių
kaulyti iš publikos aukų.
bininkiškų
Draugijų
Sąryšio
Lietuvos f
•
-----------išdykusių
vaikų matyt, kaip
vaikščiojom
įkurtuves/
Kuo-[tuos,
kuriuos
fašistai
perse

fašistai nuvertė Lietuvos valdžią nuvertė faBuvo paleistos per publiką t
liaudininkų ir socsaldemo-^istni, 0 ne jįe, į y komunis- laikytoj konferencijoj 17 d. met tą mun&.iną išgėrėm, kioja ir kankina, taipgi pasi dvi komunistės, kurios gavo Šv. Kryžiaus parapijos mo
kiniai. Kuomet minyškos pa
kratų valdžią _
-----------ir cįvedė
savo ji Komunistai taipgi rėkia, sausio, 1927 m., nutarta atsi prasidėjo fonės. Kiti negalė žadame remti tas darbininkų keliatą nikelių ir centų.
šaukti
į
visas
Clevelando
lie

leidžia juos iš mokyklos, tai
ginkluotą diktatūrą ant Lie- kad fašistai šaudo žmones,
jo jau nei keliais eiti. Tame organizacijas, kurios skelbia
Potam Andriulis perskaitė vaikai rėkdami ir spiegda
tuvos liaudies. Visa Lietuva Mat jiems gaila, kad ne jie tuvių draugijas, kurios ne baliuje buvo ir katalikų, tai griežtą kovą juodajai val
paversta į baisiausios reak tai daro. Jeigu tą pati darbą pripažįsta šiandieninės Lie ir jie visi buvo girti. Mes, džiai. Šaiin Smetoninė val rezoliuciją ir paklausė, ar mi, kaip laukiniai, eina ne
visi sutinka ją priimti. Dau gatvėmis, o namų stogais.
cijos stovyklą. Paskutiniai Lietuvoje vietoj fašistų da tuvos smurtininkų fašistų bolševikai, kad ir gėrėm, džia! Nei cento jai. Šalin jos gelis
žmonių atsiliepė, kad Taipgi užkabinėja praeivius
I
pranešimai sako, kad keturi rytų komunistai, t. y. šaudy valdžios, kad Clevelando taip nenusigėrėm, tik vienas agentai Amerikoj!
nesutinka, nes prakalbas su ir koliojasi. Minyškos ir ku
darbininkų vadai jau sušau tų žmones, tai mes matytu lietuvių draugijos sudarytų iš Kenmore syki nuvirto nuo
Pirm. J. M. Lukas,
rengė ir rezoliuciją parašė
dyti, o keli šimtai susipratu me ne protesto, o pagyrimo pastovų veikimą, kuris padė krėslo.”
Sekr. V. M. Gružinskienė. patįs komunistai, o Keno- nigai mato vaikus taip da
rant, bet jų nesudraudžia.
sių darbininkų ir valstiečių rezoliucijas. Bet Lietuvos tų Lietuvos žmonėms pasiPabaigus bolševikui apie
shoj išviso yra apie 3,000 lie Ar šitaip auklėjami vaikai
atiduota karo lauko teismui. darbo demokratijai, Lietu liuosuoti iš po fašistinės tą balių pasakoti, aš pasitei
ELIZABETH, N. J.
tuvių ir 15 draugijų. Priešin išaugs į gerus vyrus ir moteravau, ar ir moterų ten buvo.
Mes, Lewistono lietuviai, vos piliečiams butų tas pats, smurtininkų šaikos.
Lietuvis drutuolis.
guosius
komunistų rezoliuci _• *»
Mes, žemiaus pasirašęs
“Žinoma” — sako bolše Jau antri metai čia gyve jai Andriulis pradėjo kolioti risi A bejoti na.
masiniame susirinkime, su-nes kaip vieni vartoja prieKaimynas.
šauktame bendrai penkių spaudą, taip ir antri, kaip CLDD. Sąryšio komitetas, vikas — “Visos progresistės' na atvažiavęs iš Woreester, fašistais ir kitokiais epite
•kviečiame
visas
tas
Cleve

ten buvo ir jų orgamzatorka, Mass lieluvis (lrutuolis Vla- tais. Publika ėmė prieš And
organizacijų, būtent: SLA. vieni šaudo žmones, taip ir
AKRON, OHIO.
Taį yra gražaus riulio koliones protestuoti ir
31 kp., D. L. K. Gedimino antri ir kaip vieni yra dikta- lando lietuvių draugijas, ku kun jau su treciu ar ketvirtu fĮas
rios
pritariate
sudarymui
Draugystės, Šv. Baltramie- toriai, taip ir antri, tad Lievyru gyvena ant Taylor st. inuaUgjmo įr stipraus subu- kilo lermas. Pirmininkas už
Masinis mitingas.
Tai matote, kaip Akrono davojimo
jaus Draugystės, LDLD. 31 tuvos piliečiams vis tas pats bendro fronto prieš Lietuvos
milžinas, kuris gesino šviesas, o kalbėtojas
Sausio 21 d. buvo sušauk
kp. ir LDSA. 40 kp., — įvy- despotizmas. Ir mes, Ameri- fašistų smurtininkų užma bolševikai progresuoja.
dūmė
per
duris.
guldo
svetimtaučius
ristikus
tas A krono lietuvių masinis
LSS. Narys.
kusrame 26 d. sausio, 1927 kos lietuviai, turime protes- čias, kad išrinktumet po du
Kenoshietis.
vieną
paskui
kito.
Ant
kiek
mitingas. Kalbėjo “Naujie
m., šv. Baltramiejaus Sve- tuoti kaip prieš juodus, taip (2) delegatu į konferenciją,
teko
patirti
iš
lietuvių
laik

nų” redaktorius drg. P. Gri
tai nė j, 387 Lisbon st., griež- ir prieš jų brolius raudonus kuri įvyks 28 d. vasario,
RUMFORD, ME.
raščių,
Bostono
apielinkėje
NEW
BRITAIN,
CONN.
gaitis iš Chicagos. Buvo
čiausia pasmerkiame krūvi- fašistus, nes abiejų galuti 1927 m., 7:30 vai. vakare, Lietuvių masinis susirinki jis buvo pramintas “dravienbalsiai priimta protesto
Lietuvių
Svetainėje,
6835
Padėkos žodis.
nosios fašistų valdžios siau- nas tikslas yra vienodas —
mas pasmerkė fašistus.
piežnu
dzuku.
”
Iš
pasikalbė

rezoliucija,
pasmerkianti
Superior avė.
timą Lietuvoje, persekioji- diktatūra,
Sugrįžęs iš ligonbučio, ku | Lietuvos fašistų smurtą.
jimo su ...
juo, teko patirti, kad
Sausio
25
d.
švento
Roko
_
mą ir galabinimą susipratu Ant galo kalbėtojas pažy C. L. D. D. Sąr. Komitetas: Svetainėje įvyko lietuvių jis nebijo nei vieno lietuvio riame išbuvau 10 mėnesių,
1 Taipgi buvo renkamos ir auPirm. J. Mažeika,
sių darbininkų. Mes pasiža mėjo, jog kuomet komunis
širdingą• •ačiū
visiems*
masinis susirinkimas, kurį ištiko ir yra pasirengęs per- tariu
••
_
•
,
. kos kovai su fašistų rėžimu,
Rašt. J. Daminaitis,
dame visais galimais budais tai dar tik kalba apie bend
sušaukė šios draugijos: Lie- siimti su Juška, Sarpalium ir draugams, giminėms ir pa-! Aukav0 sekančiai: K. MorIžd. B. Kirstukas.
remti Lietuvos žmonių kovą rą frontą, tai Amerikos lie
2 dol. Po vieną dolerį:
tuvių Ukėsų Kliubas, Švento! Kamarauskui už lietuvių zjstaimems, kūne mane ap- k
prieš kruvinuosius fašistus. tuvių demokratinės sriovės
lanke,
atnešdami
visokių
do1W
Id
k j Lukoševiėius,
čampijonatą.
Ir
aš
manau,
Roko Draugystė, Lietuvos
Taip pat raginame visus A- jau vykdo jį gyveniman ir
AKRON, OHIO.
yanų.
Daugelis
draugų
ątneLukoševi
ėienė, V. Valatka,
kad
Biekšai
neatsilaikys
nei
Dūkiem Draugystė, A. Lie
merikos lietuvius skelbti demokratijos šalininkų ben _ Iš LSS 20 kp. darbuotės. tuvių Darbininkų Literatū vienas iš lietuvių drutuolių. se man Knygų ir laikraščių, E Trumpickienė, M. Poška,
griežtą kovą, kaip fašistams dras frontas jau gyvuoja.
Šios subatos vakare, 12 d. kūnų skaitymas suteikė man R GaSkiįnė g. Versiackas,
Akrone socialistų kuopa! ros Draugijos 34 skyrius, P.
Lietuvoj, taip ir jų vienmin-; Buvo priimta atatinkama
daug malonumo.
. ip, Yurgelis, J. Milickas ir V.
1926
‘ 1, Lietuviu Darbininkių Susi- vasario, Vladas Biekša risis
čiams Amerikoje, kurie vie-1 rezoliucija Lietuvos klausi susitvėrė kovo 17 d.,
'.
” j su Kanados čampijonu Dey
Taipgi dėkuoju draugi-, T. Neverauskas Po 50c.: P.
65 L
kp. y
ir Amerikos
m. Iš parengimų turėjo 2 vienijimo
nokiu ar kitokiu budu tuos me.
Darbininku
Partijos
49
kp.
!
Marko.
Ristynės
bus
Lithuajoms
už išmokėjimų man pa- jankaUskas, B. A. Beleckiepikniku. 1 koncertą ir sausio
fašistus remia.
i
'nian
Liberty
Hali,
269-273
šalpos
— N. G. U. Kliubui,
nė>
O. Jankauskienė, J.
,rl" , nė,
O.
Masinis susirinkimas, kuria
• Buvo paduota ir kelintas
Šalin kruvinąją fašistų klausimų, į kuriuos kalbėto 8 d.. 1927 m. statė scenoje me dalyvavo apie 300 žmo Second st., Elizabeth, N. J. Apšvietos
ir
Žirgvaikio
Alianskas,
P. Endzelis ir Z.
veikalą “Kryžius.” Aktoriai
valdžią!
jas tinkamai atsakė. Taipgi savo roles atliko pagirtinai. nių, išklausęs pranešimo Taigi vietos lietuviams bus draugijoms ir S. L. A. kuo- Virbickas. Smulkių auku su
Tegyvuoja Lietuvos liau buvo bepradedą ir musų ko Publikos buvo nedaugiausia, apie dabartinę padėtį Lietu proga pamatyti Biekšos stip pai. Visoms šitoms draugi- s-nkta 3 dol. 75c. Viso sykiu
75c.
dies kova už pasiliuosavimą munistėliai duoti klausimus, bet manau, kad kuopai liks voj, reiškia didžiausi pasi rumą ir miklumą. Apart to, joms linkiu geriausio pasise- jg
tą
patį
vakarą
risis
vokietys
iš po fašistų letenos!
kimo.
| Apmokėjus prakalbų lėbet kadangi jie nepajiegė jų pelno. Priežastis neskaitlin piktinimą fašistiniais ir kle
Martinas Petruskencius.
ūkusieji pinigai pasiųsta
Susirinkimo pirmininkas, suformuluoti, tai publika iš go publikos atsilankymo yra rikaliniais
smurtininkais, Cyklone Ress su Jan Rusoff.
Smagu
yra
pažymėti,
kad
jų tik nusijuokė.
Frank Kaulakis.
• į Lietuvą Socialdemokratų
paprasta, kaip ir visuose pa kurie razbaininkišku budu
lietuvių
tarpe
yra
tokių
mik
•
AKRON,
OHIO.
užgriebė
valdžią,
paskelbė
'Partijai.
j Aukų surinkta dvidešimts rengimuose—bolševikai agi
karo stovį visoj Lietuvoj, ir lių milžinų, kaip Vladas Vilnų kirpikas — munšaiSocialistas.
tuoja,
kad
publika
į
socialis

vienas
doleris
su
centais.
1
BINGHAMTON, N. Y.
I
nieris.
Vytautas.
tų parengimus neitų. Bet, ži brutališkiausiu budu slopina Biekša, kurie kelia lietuvių
R-«.
Protesto mitingas.
noma, publika bolševikų darbo žmonių judėjimą. vardą.
SCRANTON, PA.
Vilnų kirpikas Cybė, no-’
Smetona, Plechavičius ir vi
zaunų
neklauso,
net
ir
iš
jų
Sausio 12 d. LSS. 33 kuo
LA PORTE, IND.
rėdamas striukiau savo avė-1
Mirė senas lietuvis.
KENOSHA, WIS.
pačių vienas-kitas atsilanko. sa ta reakcinė gauja, nuverpa ir ALTS. 64 kuopa buvo
les
apkirpti,
prieš
Kalėdas:
Komunistų prakalbos.
i Šiomis dienomis pasimirė
sušaukę vietos lietuvių masi Rezoliucija prieš Lietuvos Bet ant pastarojo socialistų tusi koalicinę valdžią, įvedė
pats nešiojo blynus po stu-1
fašistus.
Lietuvoj
baltojo
teroro
rėžisenas lietuvis Aleksandras
Sausio
7
d.
Schlitz
Svetai

parengimo bolševikai nutani susirinkimą. Publikos atbas. Vienok jam tas biznis Žaras, kuris turėjo apie 80
^e‘ nėje įvyko komunistų pra nekaip sekėsi. Daugelis žmo
Gruodžio 17 d., 1926 m., rė neiti nei vienas. Nepasiti- m4- Ji •\au^P5L°1
siiankė gana skaitlingai.
turis
darbininkų
vadus,
o kalbos. Prisirinko pilna sve
metų amžiaus. Velionis paė
kėdami
patįs
savim
jie
su‘
........
.
“
Naujuodieji
klerikalai
su
smetoKalbėjo P. Grigaitis,
nių netik karčių teisybės žo jo iš Šiaulių apskr., Ameri
tuksiančius
darbininkų
ir
tainė
publikos
visokių
pažiū

jienų” redaktorius iš Chica niniais fašistais atsivedė į rengė privatinį balių, apie
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Svečiai, o munšaino nėra. I
valdžią nuvertė, tai komuni
291
Atlantic
Are..
ar tik pas mus.
įkalba,, tas yra didžiausias
P. S. Aukų suriinkta viso Kas daryli? Šeimininkas
stų bendras frontas sumanė
Parapijonas.
' melagis.
tuojaus sėdo į savo Reo ir
pasikolektuoti dolerių ir pra- $7.30.

LEWISTON, ME.

I

\___________________________

4 KAVOS

suįungtos į vieną

N

r

-

__

1

Va

•

v

» •

KELEIVĮ S

No. 6.

Vasario 9 d., 1927.
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gynėjų kitaip, kaip
li skirti po vieną atstovą da
tik tokiais, kurie tvirtai nori
nuo kiekvieno pilno tukstanvos Koustitucijos ginti tą konstituciją, tą tvar
ičio virš pirinujų 500. Kitaip
ką, prie kurios pasaulis yra
'sakant, vietinė Taryba ar SąKeltiną
užtikrinęs musų nepriklau
įrišys gali skirti nuo 500 na
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Tarybą bent trijų organiza tams kalbėti, kad reikia pa nė, tai jie ras tvirtą atsparą ’ Vokiečių laikraštis “Ger “Germania,” ir negeresnė.
cijų su nemažiau 500 narių, keisti Respublikos konstitu visoje tautoje, visoj kupetoj mania” Įdėjo straipsnį, ku i Kamenevas pareiškė, kad
turi susitarti su artimomis ciją. "Lietuvos Žiniose” pa skirtinų pažiūrų žmonių, ku riame. pasiremiant kumu- ūkininkai neparduoda javų.
kitomis kolonijomis ir su- sirodė šitoks J. Vileišio rie stos ginti konstitucijos, munistų vadų pranešimais .Todėl nesama javų ekspor
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>
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kratini reprezentatyvi orga stengiasi išspirti nū iš NeRusijai esanti būtinai reika Amerikos Lietuvių TaryJ. Vileišis.
ną — Amerikos Lietuvių Ta muno upyno, o ir vokiečiams
linga greita pasaulinė levo-;' ba stato savo tikslu darbuorybą — paliekant visišką au svarbu praplėsti savo Įtaką i
. į* tis kultūriniam ir ekonomi
liucija proletariškai valstvtonomiją Įvairioms naciona- visą Pabaltijo pakrantę. Nuo
niam Amerikos lietuvių kėli
lėms ir vietinėms organizaci šių kaimynų spraudimosi RADIO LIETUVOJE. bei paremti, kadangi prole mui ir jų reikalų gynimui,
tariato galybė negalinti išsijoms. Toks organas mums mums vienas tik kelias, tai i
ia ikvti ffi^tSistShi vaUv- Paremdama gyvuojančioyra butanai reikalingas musų gintis savo urve, jieškant pa Kauno stoties išnaudojimas. biu apsuptoj šaly. Vienas is mis šiame
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enT* kl
a?te musų viorganizacijoms ir lietuvybei saulio pritarimo, kad tame
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Kaunas. Sausio 5 d. paštų, munistuvadi Stalinas
Amerikoje palaikyti ir. rei Nemuno upyne jau nuo am
,”Sl*1Ta. ^as J?kP>“g“kalui kilus, pageibėti lietu žių Įsigyvenusi yra musų tau telefono ir telegrafo valdy pažirta’ Europos kapitaliz- 1 a" 'la‘įu
ta ir čion sukunisi savo vals boj Įvyko tarpžinybinis pasi mo stabilizavimosi, tečiau jis
viams Lietuvoj.
kolonijose ir dėtis
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ryšiu atstovai ieina i..............
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rinktais ir didžiųjų organi- tam tikra visos šalies konstitei katalikus šitaip darant? zacijų paskirtais Tarybos tucija. kurios priverstas da- Jurskis, užsienių reikalų mi tybės rumus ir susprogdinti i musų šiame krašte gimusio
—Heilo, Maike!
Italai yra paties popiežiaus ! nariais, ir gali būt prašalin- boti ne tik kiekvienas pilie nisterijos atstovas —“Eltos” juos.” Abi pusės vienodai bi jaunimo auklėjimą, kad dva
—Heilo, teve!
—Sei. Maike, aš jau nuta tautiečiai, katalikybę turėtų ti arbajpamainyti tiktai yie- tis. bet kurios neprivalo liesti vedėjas J. Paleckis ir Švieti jo kapitalistinių vakarų. sios ryšiai tarpe tėvų ir auriau neiti Į protestonų vierą. žinot geriau negu lietuviai, o tinių Tarybų arba Sąryšių. ’ nė bet koksai pašalietis. Su- mo ministerijos atstovas — Stalinas be kita ko pareiškė, gančiosios kartos netik nekad komunistai “dar nepa
—Pas tave labai tankiai betgi apie kučias jie nieko kurie juos išrinko.................... griauk tą konstituciją, ir jau meno tarėjas J. Vienožins kankamai stiprus, kad galė nyktų. bet dar labiaus stiprė
nežino. Tai kurgi čia katali Todėl šiuofni kreipiamės nėra pamato reikalauti, kad kis. Pasitarimo tikslas buvo
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paties Dievo pareina, ir tai
Ligšiol radio stotis padavi Opozicijos vadas Trockis
štedi čenčiuojasi. Gal bu —Tai da ne viskas, tėve. tt., ir kviečiame juos susitar klausomybę. Todėl atrodo, nėjo "Eltos” vidaus ir učsie- pareiškė: “Mes busim su Amerikos Lietuvių Tary
čiau jau prisirašęs prie bam- Lietuvos katalikai tiki, kad ti su kitomis savo miesto ar- kaipo neginčijama teisė, kad inių žinias, duoda savo prie skaidyti ir sunaikinti, kadan ba rems moraliai ir materia
bizų, ale kaip perskaičiau Į velnias yra juodas, o Ameri ba apskričio organizacijo ši konstitucija, kokia ji ten Į stoties sudalyto iš operos gi kapitalizmas valdo karo liai Lietuvos žmones jų ko
kun. Juro straipsni “Darbi kos katalikai mano, kad jo mis. sutverti vietinę Tarybą nebūtų, butų visų saugoja j muzikantų orkestro koncer techniką ir gali, darbininkų voje dėl krašto nepriklauso
ninke,” tai pamačiau, kad į kailis raudonas. Ir tavo kun. arba Sąriši ir tuojaus paskir ma. neveizdint i didesnius ar tus, kartais smuiko ir daina aristokratijos, t. y. antrojo mybės ir laisvės apgynimo,
geriausia būti kataliku, ba ! Juras pasakoja, kad katalikų ti savo atstovą arba atstovus mažesnius atskirų grupių vimo solo numerius, karts internacionalo, padedamas, dėl pavergtųjų Lietuvos teri
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s, I
Gana vandravojau:
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ir Matildos Luorentų, 17 n* *- ant pareikalavimo sugrąžinsiu.
St CUrltt, UL
na'labai
dideles
iš tu atgal gyvenom Montreal, Canada. »
JUOZAS VARNAI.IS
iš Jungtinių Valstijų išyažia-,"
0l
zl,xl■1 subsidijas
u—
KATALIKAI VARO VER-! RUSIJOS “BASTILIJA“
li'45
W.
15th
avėGary,
Lnd.
dabar girdėjau, kad visi esam Suvievaldžios.
VALDYBOS ANTRASAI:
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du, kaip karvės, mulai ir ki Ivanas VI, bus atnaujintas,
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158 Monroe St,
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gų prekyboj du žymus kataAtslšaukit pas A. Daugėla
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! riai nesutinkame, parduosime nebran
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Aš. Ona Mockaitė. pajieškau savo 253 N. 13-th st.. Philadelphia. Pa.
neflirtuotų su kitais vyrais.
117 Vest Main St.
Šliselburgo tvirtovė stovi Jis buvo užtai suimtas ir pa ■ :is tuomi, kad sutiktumėt Įsi dėdės Domininko Mockaus arba jo
aktas sako, kad pereitą rug
vaikų. Mockus pirmiau gyveno apie
REVIZORIAI KNYGŲ:
NATURAL1ŠKI
pjūčio mėnesi jiedu nuvyko ant salos Nevos žiotyse, ne- i sodintas kalėjiman, iš kurie rašyti Draugi jos nariais Įsi- Pittsburgh, Pa. Dirbo anglių kasyk
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Tumašiunas,
Paeina iš Lietuvoj Raseinių ap
MERGINŲ PAVEIKSI. VI
i juodveidžio Crawfordo Al- toli nuo Leningrado. Ją pa išėjęs tikisi su ta mergina ap mokėdami visam laikui po lose.
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skričio. Skauduvelės vaisė., MonkaiNepaprastai
įvairus,
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i>ut.no

50 dolerių ar daugiau, arba, čių kaimo. Prašom atsišaukti pu tokiu kianti merginų paveikslai, kuri-.* yra Romualda Gričiunas,
leno namus Mississippi vals statė da Petras Didysai ir ji sivesti.
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per
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me

kad
atskiros lietuvių organi adresu: Miss Ona Mockaitė, po vyru nufografuoti gamtiškai — Jievos rū
tijoj ir Įsilaužę tenai nakties
Bakies,
2126
W.
22
PI.,
Chicago,
III.
MARŠALKOS:
buose.
Parsiduoda
labai
pigiai
Miera
zacijos Amerikoje suteiktų
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ilgis; 3 — plotis. Kaina $1.'H>
Petras Kišonis,
ir prisiųstų didesnių lėšų tai Andrius Lapinskas pajieškau Kazi i 5užcolių
veidis atiduotų jiems suau vienas politinis kalinys.
12 paveikslų.
< 3»
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Laiškas
miero Bagdono, girdėjau kad jis gvK. TURAUSKAS
Draugijai lietuvių našlaičių vena Detroit. Mich. Malonės atsišauk
gusią savo dukterį. Neradę
i
Liudvikas
Gruožta,
DENVER, COLO.
K. first. Bos 10.
r neturtingų ligonių gydy ti šiuo adresu:
jaunos juodveidės, jiedu iš KUNIGAIKŠČIAI ORGA
A UYPINSKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ
mui. Pinigai ateina Vilniun -1026 McReynokls
traukė iš lovos jos tėvą, mo
NIZUOJA UNIJĄ.
avė.,
DRAUGIJOMS
labai
gerai,
geriau
siųsti
per

Grand Rapids, Mieh
FARMOS
tiną. paėmė jų 3 vaikus, ir
LIETUVIŲ LAISVĖS
Kunigaikščiai, grafai, ba
laidomis
per
bankus,
tik
rei

nuvarę visus keturius pus ronai ir kitokie tituluoti d . MYLĖTOJŲ
DRAUGYSTE
Pajieškau draugu Stanio Salavėnuogius i Louisianos valsti kaduoniai Europoj žada cr-, Ypač gi lietuviams dakta kia, kad siuntimo Įstaigos jaus ir j*> moteries: jie paeina iš Su KAS NORI geroj vietoj ant biznio
VAUKEGAN. Iii!
akrų
f rūktų
farmukę.
prie- .vieškegub., Kalvarijos parapijos. Pir- 5Vs
_ __
_______
—--------.
rams, provizoriams ir
pažymėtų, kas siunčia, nes valkų
ją. kur jie pardavė tuos juod- ganizuoti uniją ir parašyti
miau gyveno Wurcet-ter, Mass. Malo-|lio, gera stuba — kreipkitės šiuu^adValdybos Antrajai:
farmaceutams.
itskirai siunčiami privati nės atsišaukti. Platesnes žinias su resu?
(5)
veidžius už $200. Justicijos konstituciją, kurios kiekvie
1
i
Pirmininkas
VINCAS GABŪS
CHAS PALATIS
per laišką.
J. S.
laiškai dažnai žūna. Ga teiksiu
Departamentas kaltina, kad nas narys turės laikytis. Iki
730 McAllister Avė.
Eau Claire. Mieh.
P. O. l!ox 33,
Culumbus. Ohiu.
Amerikos lietuviai Vil- niai
tie, vergai buvo pristatyti šiol didikai buvo neorgani- niaus neužmiršta, gana daug vus- pinigu* tuojaus bus a.ž) Paeelbininkas KAROLIS DIMtA
Kazio Karinausko, paei
716—8th SE
■
FARMA
ANT
RENDOS.
prie darbo ir turėjo dirbti be zuoti ir dėlto juos tankiai sudeda ir prisiunčia aukų liųsti pakvitavimai su Drau naPajieškau
iš Medrisfų kaimo. Prienų vai.,
3) Užrašų Sekr. A. SALUCKAS
30 akrų dirbamos žmės. didelės ga
Mariurrpolės apskr.. Amerikoje gyve
jokio atlyginimo ir labai “nuskriausdavo“ piniguotos bendriems Vilniaus krašte gijos valdybos parašais.
810—8-th St.
.
nyklos. didele barnė ant 17 karvių,
no
apie
40
m
Girdėjau
keli
metai
at

4)
Turtų
Sekr.
V.
S.
ELZBERGAS
prastai maitinami.
Lietuvių
Sanitarinės
Pa(5>
Amerikos moteris. Jos ište-į lietuvių kulturiniems reikagal gyveno IVaterbury, Conn. Turiu sailoris, nauja 5 ruimų stuba.
1015 Jackson St. '
' '
*
KRANK LAURECK1S
*elbos
Draugija,
turėdama
labui
svarbu
reikalą.
kėdavo už jų, po kelių mėne-pams. kaikurie žemiau išvarNo. Chicago, 111.
P. O. Bok 191.
Brooklyn. Conn.
.
JUOZAS
BARONAS
DUCHOBORAI PEŠASI.
ėšų, galėtų, žinoma, daryti 168 Grand st.,
5) Iždininkas KAZ. VAITEKUNA*
siu
atsiskirdavo
ir paskui
va-idvtieji
asmens vilniečių
varBrooklyn. N. Y.
..
.
•
_
J
____
I .•
.
i
r:_.
726
—8-th St.
’
.
abai
daug
kultūrinio
ir
labTRIS ūkės
Kanadoj duchoboi'ų tarpe dindavosi sau -“princeso- du nekartą yra sakę ačiū
Pajieškau pu.-bruliu Juozo Mikolai,
6)
Iždo globėjai:
laringo
darbo,
steigdama
TURIU TRIS (3) IK ES PRIE
prasidėjo? dideli nesutikimai. mis,” “baronesomis” ir tt. amerikiečiams už tas aukas
čiu. paeina iš Kauno rdybos. Alytaus
M.
NAURECKAS
MIESTO,
labai
cera
žemė.
Dvi
<2)
Aičiunų kaimu. Meldžiu atsi
1717 So. Park Avė.,
Nelabai senai žuvo eksplio- Dabar taip nebus, sako prin Šiuo žygiu mes norime at kyrius provincijoj, steigda apskr.,
šaukti arba apie jį žinantieji malonė oarduesiu visai pigiai ir su mažu (mo
No. Chicago, 111.
ma
mediciniškus
kursus,
sakėjimu. Čia gera proga tamstai. Jeigu
zijoj jų lydėris, Petras Va cai. Kai unija susitvers, tai kreipti Amerikos labdarin
kite pranešti.
(7)
nori pigiai geros ūkės, tuojaus rašyk J. VISOCKIS
įatorijas,
prieglaudas.
Tam
A
NAVAŠ1NSKAS
riaginas. Tuoj prasidėjo kal kiekvienas unijistas kuni gų draugijų ir gerbiamuji
718 Lincoln St.
R. F. D. Eox 61, Sunderland, Ma.-s. ar atvažiuok ir pasirink vien* sau iš
3
trijų (3). Ūkės randasi viena mailė j
boj kad jis buvo nužudytas gaikštis prieš apsivedimą Amerikos lietuvių daktarų visam, žinoma, reikėtų pla7> Knygiai K. AMBRAZIUNAfK
k
rytas
iš
Scottville
ir
pusė
mailės
iki
i
845 Lincoln St.
savo brolio Afiko Lieparsrankomis tų duchoborų, ku reikalaus, kad busimoji jo provizorių ir farmaceutų do •ių aukų iš visuomenės, rei kioPajieškau
Scottvillės Keninės
E—'_I_ fabrikos
— ir šalip
įLepart),
paeinančio
iš
Joniškio
JURGIS JOKUBAITI8
tvoros šoriu fabrikas.
(7)
rie ’buvo priešingi jo takti pati pasirašytų kontraktą: mę i Lietuvių Sanitarinės kėtų tokios paramos, kokią mest.. Kauno rėd. 1913 m gyveno skersai
328 Liberty St.
Adresuok:
JOS
GERYBA,
urėjo
Liet.
Raudonasis
Kry

Los Angeles. Cal. Jeigu kas žino apie
kai. Jis norėjo taikytis prie jeigu ji norės nuo jo atsi Pagelbos Draugiją Vilniuje
*1 Maršalai: A. DELKUS
ScoCtville.
Mieh.
pranešti. < 7)
738 Jackson St.
Kanados Įstatymų. Dabar iš skirti ir paskui naudoti jo Ta Draugija, nors yra labda čius iš Amerikos Lietuvių jo likimą,P-lėmalonėkite
L. Lieparskaitė
‘- t>
Daktara
Draugijos.
Žinoda

NEBŪK
ŽILAS
JONAS JOKŪBAITIS
Joniškio
miest.,
Šiaulių
ap..
I.ithuar.ix
duchoborų bendrijos tapo iš- į “garbingą” titulą, tai ji turės ringo pobūdžio (draugijoj
1014—10-th St.
r*
Stebuklingos Gyduoles, kari-vs panai
vytas ir jo brolis, Nikalojus jam užmokėti užtai tiek, kad turtas nėra narių nuosavybė mi, kad amerikiečiams aukų Aš. Marijona Klišiutė. po vyrui kina
žilimą plauką, slinkiutą: ir pleis
Susirinkimai
atsibuna
paokutinramd
•inkimas
yra
labai
Įgiįsęs,
su
Ski.-'tiini<*nė. pajieškau dviejų pus kanas. :šias gyduoles privalėtą turėti
Variaginas, užtai, kad jis sa- jam gyvenimas butų jau už- bet visuomenės, taip kaip
brolių Adomo ir Juozu Klišių ir dvie kiekvienas, kuris žyla, slenka arba nedėMienyje kiekvieno mėnesio, 1
;
okiu
prašymu
nedrįstame
ir
Raudonąjame Kryžiuje) ligvo vaikus leidžia Kanados tikrintas,
ju pusseserių Marijonos ir Magdale pletskanuoja plaukai. Nėra nieko už po piet, Liuoąybės Svetainėj,-ant 8-th
šiol iš niekur jokios pagelbos creiptis, o siūlome ir prašo nos Kiiš'iučių. jau kokia 14 metą ka'o jas geresni* iki šiolei išrasta, Alsi ir Adams gatvių.
valdžios mokyklon. Išvytas i
žinios .nuo jų negaunu, i’rašnj šaukit tuojau. Kaina $3.90.
ni
N. Variaginas apskundė du-, ATŠAUKĖ CIGARETĖJ neprašė ir nereikalavo, ver me tik. kad visi Amerikoj jokios
atsišaukti nr jeigu kas žii o kur j'*?
JOHN SKINDER1S
gyvenantieji
medicinos
ir
gyvena
meldžiu
praneš
’
’
,
busiu
labai
tesi pati savo jėgomis, dary
choborų bendriją Kanados!
ĮSTATYMĄ.
534 North 7-th st..
Clinton. Ind. SVARBUS PRANEŠIMAS
dėkinga. Adresas:
(7>
farmacijos
srities
inteligen

Norintiems yra gera proga atsi
valstybės teisman, reikalau-| Kansas valstijoj buvo iš dama gero netik lietuviams
MRS MARY SKISTYMAS
traukti savo gimines i Kanadą, PABALČ1AU UŽ SNIEGĄ
l.cst l’re k. P;».
damas $21,466 atlyginimo,' leistas Įstatymas, kuris drau bet ir kitiems Vilniaus kraš tai profesionalai ir kiti pri Schuylkill Co-,
\ YZD2IUI. iš Lietuvos, Latvijos,
Balčiau už sniegą nušveisi dantis su Lenkijos, Rusijos, Argentinos, Brazi
nes tiek jis vertina ton bend- dė daryt ir pardavinėt ciga- to neturtingiems gyvento jaučiantieji musų Draugijai Pajitš'-au bre’i * Vinco tiru.'b> i” TARTAROFFU.
Nežiūrint kaip dan lijos, Uruguay. .Meksikos, bei Kubos,
jams, suteikdama pigiai, veikėjai ir organizacijos, pa s< sers Elzbietos Do ''i’iiknit eilė-', ii tys bu*u juodi, padarysi juos brilijan- jeigu
tik keliaujantieji yra tikrai svei
byla retus, '«ip ‘kaip yradrau- dažnai ir visai veltui medici dėtų mums gyvenantiems Siuvančių kaimo. -Tevaravoi. giri tais. Tai vėliausias cbemistų išradi ki ir moka
rašyti ir skaityti nors vie
Alariampoičs ao ’,
b..r
Tik vienas doleris už bonkutę. noj kalboj. Mes tokiems keleiviams
sunkiose moralėse ir ekono našlė, todėl no.rj ratai i..10 l:u > gim:- mą-.
niškos
pagelbos
ir
tuom
poReikale voatai atsiunčžu per paštą.
padarom reikalingus popierius dėl at
tapo atšauktas, puliarizuodama Vilniuje lie minėse sąlygose sutvirtinti nių.
STANI.EY P. S.
(6) važiavimo Į Kanadą. Norintieji suži
dalykų iš duchoborų gyveni-. Įstatymas
iRUšč• 1. TĖ
S6 Stanif crd stIJoston, Maus. noti platesnių žinių, kreipkitės laiš
nors laisnis cigaretams par tuvių vardą, nes draugijos Lietuvių Sanitarinę Pagel- 1121MARIJONA
Keis "st .'
Sagiii'c.i.
Mi-i.
mo.
kais, suteiksiu pilnas informacijas
davinėti yra toks brangus, užlaikoma poliklinika (am bos Draugiją Vilniuje, ne
kožnam.
- (g)
Duchoborai yra tikybinių kad
SVARBUS
PRANEŠIMAS
Pajieškau
labai
svarbi
m
reikale
vargiai
kas
norės
juos
leisti
Draugijos
Įstaigai
PoliJUOZAS
ČEKANAUSKAS
bulatorija ir ligoninė) veikė
fanatikų sekta, kilusi Rusi pardavinėt.
savo brolių Motiejaus ir Prano Pet-’Gera proga atsitraukti savo gimi
paeinančių
.
j iš kaimo Rudos. Gi nes iš Lietuvos, T^atvijos, Lenkijos ir 442 Rednood avė.. tVinnipeg, Caaada.
'atvirai, kaipd lietuvių Įstai klinikai likviduotis, nes pats vičių.
joj, o paskui persikėlusi Kažu
Vilkaviškiu
’ r Pasku i- Rusijos, jeigu tik jie sveiki ir gali
” vaisė..
v:w
“' gyvenoaps
nadon. Vargindami ir kan
ga, yra krašte labai plačiai faktas tokios
• v • svarbios Įstai• • *iuu
-Hicniįiun
niu išimi
laiku nuliu
abudu javelio
Michigan va*va*- skaityti nors vienoj kalboj. Ūkininkų
ANGLIJA
PARDAVĖ
KA

£OS
likvidavimo
Vilniuje
Ftijoje.
Jie
patįs
bei
Vas
kitas
PraneiTOS
SPECIALISTAS—PKK fe H*.
pagelbininkni ir namų ruošos darbižinoma
ir
turi
gerą
vardą.
kindami patįs save tie fana
:e sekančiu antrašu:
TUS tari patyrias niyaa *•
f T > ninl ni turi pirminybę. Norint infor
RO SANDĖLIUS UŽ
butų
kenksmingas
visai
tau.
kit
tikai tikisi surasią Kristų.
.
,
PIJUS PETRAVIČIUS.
gančių: Kraaja Brasta, N«rmacijų. rašykit musų agentui, kuris
;
Toj
Įstaigoj
darbuojasi
$3,000,000.
t31.
į S ta. 12, Box 490, Luvvrence. Mass. turi 20 metų patyrimo laivų kompani
vą miriaia, RaaaMtaara Ir la
14 gydytojų specialistų. Gy
katą ir paalėa UtMata. Gyta
jose.
(-)
Lietuvių Sanitarinės Pa-! Aš, Anlanas
__ _-_ _
BAŽNYČIA ANT ŽMONIŲ
Anglijos valdžia gavo ly dytojų tarpe yra keletas ir
Mocas, pajieškau savo
kaip vyrua, taip ir aatarb *•>
ALENANDER S. LEVIS
aldvbai 'tetos Juzė*-' Nerbakaitės. Kaur.u rėdy- 45 Vindcor St- Montreal, Canada.
KAULŲ.
giai $3,400,000,000 už par nelietuvių, bet lietuviams raibos Draugijos \T
!
^‘fd’škės parapijos. Po vyrui ji
LfraUglJOS vadinasi Antanienė Dudienė. Prašau
Austrijoj, nedideliame šv. duotąją medžiagą, kuri atli prielankių. Visas administ- Pirmininkas,
SERGANČIŲ ŽINIAI
' atsišaukti arba kas apie ją žinote maMykolo miestelyje, yra kata ko nuo karo nesuvartota. Ji ratyvis ir pagelbėjimo per Garbės Narys,
llonėkite man pranešti, už ką busiu
Vidurių
užkietėjimas, neliuosaviDr. J. Basanavičius. dėkinga.-.
/s)
likų bažnyčia, po kuria da susidėjo iš maisto, drapanų sonalas yra lietuviai.
mr.s, nevirškinimas viduriuose maisto
60 SCOLLAY SQUAU
ANTANAS MACAS
yra priežastimi aklosios žarnos. Aklo
Poliklinika veikia Vilniu Vice-pirmininkas, iždinin-j Bos 2u3.
Skersai Hanovar SttMI
bar rasta apie 50 žmonių ir kitokių reikmenų.
West. Winfitld, N. Y. ■ joj žarnoj pasidaro pamušalai ir ne
BOSTON, MAS8.
je nuo 1918-metų, Įtaisyta kas ir poliklinikos vedėjas, i kaulai, užmūryti vienam
praleidžia išmatų, tada prisieina ją
Aš. Magdalena Barzda’čiutė. po vy piauti laukan Kas turite šitą ligą,
Olytapia
TTmatrą
D-ras D. Alseika.
kambary. Į tą kam bari dar SUDEGĖ GARAŽAS IR 20|sulig visu medicinos mokslo
rui Jakubauskienė. paiieškau savo vartokite SUPPOS1TORIES. Reikale
AUTOMOBILIŲ.
reikalavimų, yra Rentgeno ir
brolio Motiejaus Barzdaičių, paeina iš aš atsiųsiu per paštą.
bininkai Įsilaužė visai nety(7)
Patarimas dykai tik l
Už sekretorių (laikinai iš Šunskų
* - Į - T-A
1.^.
parapijos, Bladiškių kaimo,
laiką.
P. S t aniey—Distributor
čia>jie norėjo pramušti sie Holdemess, N. H.—Perei- elektra, gydymo kabinetas, važiavusį d-rą J. Šlapelį), Mariampolės
apskr. Meldžiu atsišauk 86 Staniford St„
Boston.
Mass.
adresu:
(8)
ną, kad Įvedus garinę dūdą ta pėtnvčią ugnis čianušla- Į®''.ora'orį-ja'
’r visi
A. Krutulys. ti šiuoMagdalena
Jakubauskienė
Ambažnyčios apšildymui, ir už vė ligi žemės Davison Motor kiti reikalingi skyriai.
DEL KELEIVIŲ I
Nariai: Košt. Stasys, pro 256 Ir.man Park. VVilkes Barre. Pa.
tos sienos pasirodė slaptas Co. garažą su 20 nauji) aute- bu atonjoje lankosi kasdien vizorius, Dr. W. JanulaitytėKANADĄ
VISŲ ŽINIAI!
NORU GAL I ADiJEStS Iš HAkambarys. Kambary buvo mobilių. Nuostoliai apskaito-Įapie 100 ligonių, gulintiems Alseikienė.
(NADOS tu kom|>.Įnij:». kurios išdirba Patarnavimai. Patogumas, Saugumas
Yra trjs iš daugelio kitų priežasčių, ; Už visokios rūšies smulkius pa^u
: mainom* barokus arba Kildinus. Ku
' ligoniams yra arti 100 vietų.
padarytas altorius ir ant to mi i $100,000.
rie prisius kompanijų adresus, skiriu kurios paskatina lietuvius traukti sa > garsinimus, kaip tai: pajifMtojtVilnius,
altoriaus sukrauta piramida
-------------Draugija turėdama tokį
50c.
J. WERNIS
<9) vo gimines, pažįstamus ir merginas į I mus apsivedimą, įvairius pfanešiiš 50 žmonių kaukuolių. PAGROBĖ BANKO PRE- j pat tikslą, kaip ir Raudona- Sausio 12 d., 1927 m.
12850 Arlington rt., N. Detroit. Mich. Kanadą per Geo. Kaupas & Co. Agen ; mus, pardavimus, pirkimos, skai
tūrą
tome po 3c. už žodį už
Nu- ;
U. S. A.
Klausinėta vietos kunigo,
Antrašas: Europe Poland
ZIDENTĄ.---------------šis
* Kryžius,
X.— visą ’laiką
-i rūpi
1. Gi o. Kaupa.- & Co. Agentūra duo ; rint tą patį apgarsinimą patalai n:
da geriausj patarnavimą atitraukimui ; kelis sykius, už sekančiu# ^ąius i
vyskupo ir žiūrėta bažnyčios
nosi kuo pigiausiai gydyti li-IWilno, ui. Wilenska Nr. 28.
žmonių į Kanadą, ko nei viena kita I skaitome 2c. už žodį už syk|*
Mansfieldo
miestely',
ArAPS1
VEDIMAI
užrašuose, bet niekas neži
Dr. J. Basanogonis; lietuvius našlaičius ir Poliklinika,
~
-----agen'ura negali padaryti.
2. Per (>eo. Kaupas & Co. yra pato ; "Keleivio” skaitytojam?, korte t» • ;
no, ką tie kaulai tenai reiš kansas valstijoj, pereitą są- i visai neturtingus priiminė- wicz, arba Dr. D. Alsejka.
Pajieškau apsivedimui merginos ar- giausia traukti žmones į Kanadą, dėl ' užsiprenumeravę laikrašti ir p:
kia. Tik miesto rekorduose vaitę nakties laiku buvo pa-ijgy,
“■ ba našlės, kad ir su vienu vaiku, nese- to, kad Geo. Kaupas & Co. yra po ; pirmą sykį skaitome po 2c. «£ im'į.
‘ ’ o ir visai veltui, jeigu nuo
nesnės kaip 48 metų. Aš esu 48 metų kaucija ( booded agentl ir kad jau yra
grobtas
iš
savo
namų
Ną-ld
rau
Už pajieškojimos giminią arM
KENOSHA, WIS.
rasta užrašyta, kad šalia tos
draugijos narių Įnašų ir jp1 :I įiašlvs. _Meldžiu su
pirmu
laišku
tional
Banko
prezidentas
lauR
«
į
turting
J
sniuj
’
.
,
ig0
.
a_
_
___
11_ _ pri.
! šimtus lietuvių atitraukę į Kanadą ir 1 draugų skaitome po 2c. of
bažnyčios seiliaus stovėjo
Kurie norit užsirasyt “
siųsti paveikslą, *kurį• ant
pareikalavivisi yra dėkingi už gerą ir saugų pa pirmą sykį; norint tą patį paj eaA. M. M.
, likdavo
likdavo bent
bent kiek
kojimą tai py t ilgiau, skaitom pu
tarnavimą.
klioštorius, kur gyveno 100 ■ravės. Jis buvo išvežtas nių
kiek ištek-1
ištek-Į vi” arba kokių nors knygų užsi- mo204sugrąžinsiu.
Bendri k sL. New York City.N.Y.
3.
Geo.
Kaupas
&
Co
duoda
visišką
Oklahomos*
valstiją
ir
ant
minykų. Kadangi klioštosakyt. gali kreiptis prie musų ___ ___________________________ _ garantiją už atitraukimą žmonių į lc. už žodį už kiekvieną srkj.
liaus.
gyvenimui drauges, kat Kanadą. Jei apsiims atitraukti, tai ati
riuose seniaus būdavo dide apleistos farmos tenai uždą-į Iki pereitų metų Draugi agento, jis paiarnaus‘teisingai. ra Pajieškau
yra laisva, prooresyvė ir mylėtų trauks arba grąžins jūsų pinigu- at
i
vtas.
Banditai
tikėjosi
išreilių ištvirkimų ir piktadaiysjos Poliklinikai sekėsi gerai, Jo adresas: Jo> Elijočius. (-) turėti vidutini gyvenimą ir g« rą vyrą. galios. jei negalės atitraukti.
Geistina, kad butų gyvanašlė. Atsičių, tai galimas daiktas, kad kalauti iš jo
j,
ju. .labdaa^,a- 44Vl—22-n<l Avė.,
Norintieji, kad jūsų gimines, pažįs
ji galėjo netik daryti
šaukdanios turi priduoti tikrą savo ad tami ar merginos butų teisingai, pa
. ,
— nužudytų pinigu uz jo
rybes, bet gerinti ir dauginti
Kenosliu, Wis.
tie skeletai
yra
, resą ir paveikslą prisiųsti šiuo adresu: togiai ir greitai į Kanadą atitraukti,
i Bet jam pasisekė pabėgti.
• .. •
•
---- Bos 85, 193 Grand st., Brooklyn, N. Y. kreipkitės dėl informacijų ypatiškai
motei ] kaulai.
mediciniškus
Įrankius° ir
"Keleivio” skaitytojams, kur ie
arba per laiškus.
(-)
tur užsinrenumeravę laikrodį, oi
ART PHOTOS
abelnai visą Įstaigos Įtaisy
I Pajieškau apsivedimui merginos
pajieškojimus gimimą ir drangą
GEO. KAUPAS A CO.
AMERIKOJ 118.628,000 SUNKIAUSIA
BAUSMĖ. mą. Pastaruoju laiku tečiau,, Arti.-tų modelių fotografijos, kurio nuo 18 iki 30 metų amžiaus, l>e skirtu
skaitome ir už pirmą sykį po Ic.
1
Lietuviška
Agentūra
l-aivakorrių
se yra atvaizduojama gražiausių mer mo tikėjimo. Aš esu vaikinas 28 metų,
už žodį.
GYVENTOJŲ
Kinų baudžiamojoj teisėj dėl finansinio visame krašte į ginų grynas kuna-. Tai yra tikrai ža- t"riu gerą darbą, gerai uždirbu, turiu (Pardavimo ir Pinigų Siuntimu
Pajieškojimai su paveiksi* pro
paveikslai, kurie suteikia pil pinigų ant pradžios gyvenimo, esu 6603 St. Clair Avė- Clevriand. Ohx.
Washingtoiiu pranešimų, už didžiausius nusikaltimus krizio ir labai didelės kon-Į vėjanti
kiuoja daug brangiau, nes ptadary- i
Washingtonv
muzikantas.
Taigi
merginos,
kurios
ną užganėdinimą kiekvienam dailę
Imas
klišės dabar prekiuoja kcandabartiniu laiku undinėse skiriama ypatinga mirties kurencijos, padėtis žymiai' mylinčiam
žmogui Miera kaip post norite apsivesti, malonėkite atsiliepti.
giai. Todėl norint talpint pąMoiku
ir
-u
pirmu
'aišku
prisiu.
i
<av<>
pąkartės.
Kaina
$1.00
už
12
puvcikslėValstijose, yra
yra 118,618
118,ViO
V>0bausmė
bausmė, vadinama Ling pablogėjo. Musų Draugija/
iimą su paveikslu, reikia pnsiąst
v-iksią, kurį a’it parei' ala’. imo sugrą Draugai! Skaitykit ir
kitaip:
(8>
fotografiją ir klaust kainos.
gyventojų
Tiek apska j > Chih, kas reiškia nuteistojo turėdama nedideles lėšas, • jių Adresuokite
zimiu.
Mano
adre
as:
F.
B.
L.
ROBERT GULBIN
platinkit “Keleivį ”
Dvx "9f,
C'riait, Ei. I
CRETE. TLL
Cenzo Biurą
( .ukapoiimą i 10,000 gabalų, nebegali dabar plačiai ir pi-4
GRUODŽIO MĖNESY
VAŽIAVO 26,356
ATEIVIAI.
_____
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Siunčiant pajieškojimą arba ap
garsinimą reikia prisiąrt karta ir
mokestį.
"KELEIVIS”

i
j

25.* BROADWAY.
80. BOSTON. Mjyt j^

t

h f-

' 8.

E 1 V I s

.'as ’.r.ū 3 d., 1927.

Komisija:
landų laikomas aukštoj tem Ekonominė
,
perkelti 27 mokytojai be jų
Dr. U. •’ Klimas, 2338 E. sutikimo, prieš visokias darperatūroj ir sulaikomas nuo
virimo sunkiu slėgimu. Kuo Alleghciiy a,vc.\’ P^ladelpia, bo įstatymų duodamas gamet aliejaus temperatūra pe Pa. .1 0. Sirvydas, 193 rantijas. Pskovo gub. ToroBrooklyn, N. Y. peeo apskr. ispolkomas be
reina 700 laipsnių Fahren- Grand
S. Kodi>. 11 « N. Dearborn jokių priežasčių atleido 5 ir
heito.
tai
aliejaus
molekulai
Nustačius vietą šulinio
Sunku Įsivaizduoti, koks
st.. Chicago- 111.
perkėlė 24 mokytojus “Pa
butų moderniškas gyveni gręžimui, pirmiausia paruo nuo karščio pradeda skilti.;
Tokiu
budu
niolekulas.
kuris!
Imigracijos Komisija:
našiu pavyzdžių.’’ rašo “Izmas be aliejaus ir jo. produk šiama prietaisai, kurie sve
tų šioje gadynėje. Visų auto ria nuo 150 iki 200 tonų. pirma buvo tinkamas tik ga\ . p kuikauskas, 650iPa- vieetija.” “yra gana daug.”
mobilių, kurių skaičius sie Reikia pastatyti keliamąją ziniam aliejui, dabar tinka lisade ;iv Jersey City, N. J. Taip rašo “Izviestijoj” pa
kia 20,000,000 Suv. Valsti mašiną, kuri paprastai būna mas gazolinui, šitas "skal S. Kimi;.'. -1 * N. Dearborn tys Rusijos karaliai komisajose, varomoji jėga yra ga- nuo 80 iki 95 pėdų aukščio, dymo” procesas žymiai pri si.. CHae III. N. Rastenis,
žolinas, padarytas iš alie- Šulinio gręžimas lėšuoja la sidėjo prie gazolino gamy 7oo W. Loinbard sx., ]___ rai- Jie jau nepajėgia tiesos
užslėpti. Darbininkai ir tarjaus: taipgi visos mašineri- bai daug pinigų. Negilaus bos pakėlimo.
more. ib:
Refinerijos
randasi
netoli;
nautojai gali įsivaizduoti,
jos vartojamos produkcijose šulinio išgręžimas atsieina
Spaudos Komisija.:
ir transportacijoj negalėtų apie $3,000 — $4,000; o grę- jūrių ir kitų vandenų, iš kuri rr“Z-vvdas. 192 Grand kokia
Palelis yra.
apsieiti be aliejaus.
. žiant 2.000 — 3.000 pėdų gi- Amerikos žibalo industrijosi si.. Bro'.siyn. N. Y. S. «Mj_
Žibalas buvo žinomas per iumo,
aimo. šulinys pareina nuo produktai siunčiami Į visas! cheisor.:-. 255 Broadvvay, BULGARIŠKŲ ŽOLIŲ
iki* $40,000,
$40,000. o kai pasaulio dali.-. Labai daue i
šimtmečius, bet tik paskuti-i <20,000 *ki
ARBATA
Bosi' !'-. Mass..P. Grigai
knda
net
$100,000.
Iš anksto ninigų įdėta i šitą industriją, i So.
niu laiku tapo plačiai varto
Imk
ją
karšią
prieš gulsiant
tis. 1715’ So. Halsted st..
Skelbimai
prie
gazolino
sto-l
ar
aliejaus
žinoti,
Prašalioimui
ŠALČIŲ
jamas. 1848 m. tūlas Pitts- I vnegalima
Į Sutvarkymui kepenų.
—*“. —-- --- Jei šulinys čių visus supažindina su vi Chicagv. 1’1burgh’o vaistininkas rado ži-;
rasta, ar ne
Pųliuosuvimui vidurių.
balo šulinį lies Tarentum ■ pasirodo sausas, tai pinigai sokiu gazolinu. Kiek sykių Jaunuomenės Komisija:
Bulgariškų Žolių (Kraujo> Arbata
V. Sirvydas. 193 Grandį padaryta iš trijų žolių Ji sutvarko
Pennsylvanijoj, ir pardavi ? įmesti veltui. Yra labai, la- I matėme žodi "Socony.” Tas
ir [>ageib>:i' užlaikyti sveikatą.
nėjo puspantinę bonkutę po! ?7. i mažai šulinių, kurie Į I žodis sudarytas iš pirmuti si Brooklyii. N. Y. D. P. Pil- kraują
,
Vj
\ isese \ pliekoje
pristato tuksiančius nių raidžių Standard Oil k:>, -17:: l‘>'<>adway, So. Bos arba per-tiiaeri50c. kaipo “gamtos vaisią."_ ij oU.iena
apdraustą paštą, 1 didelis
Al.\
TA.,
N. Rastenis, 700 šeimynos boksass S!.25 arba .‘i už $3.15
1854 metais susitvėrė oačkų aliejaus. Daugumas Companv of Ne\v York. Ki ton. Ma
♦» už
Adresas: H. Ii. Von
tos
gerai
žinomos
kompanišulinių
pristato
nuo
1
iki
50
W. L< >ni!iar< 1 st., Baltimore, aiba
Akmens
Pennsylvanijos
Sehlick,
President
Products
I Company, l<kt MarvelMarvel
Building. PittsKompanija ir ii pasiuntė b; ėkų Į dieną. Vidutinė pro josyra Standard Oil Compa- M d.
burgh. Pa.
Pennsylvanijos žibalo gar- dukcija yra 5 bačkos į dieną. ny of New Jersey, Standard j Labdarybės Komisija:
šiam chemijos profesoriui • Gaunamas iš žemės alie Oii Company of Indiana.■ K. Liutkus. 101 S. FreBenjaminui Sillimanui i Va jus būna nešvarus, žalia me- Standard Oil Company ofi mont si.. Baltimore, Md. P.
le universitetą ištyrimui. Jis žiaga. kurią reikia išvalyti. Califomia. Tide \Vater As- ji. Bak'hikoms> 177 Glenišanalizavęs aliejų parodė, Tam tikslui yra statomos re- sociated Oil Company, Ma- \voo<i avė.. Binghamton, N.
kad jo produktai gali būti , d nerijos arba valyklos. Tas rvland Oil Companv. Va- i Y. M. Kasparaitis, 1420
vartojami kurui, šildymui ir nadaro daug keblumo, nes cuum Oil Company ir Texas liovė s:.. Racine, Wis.
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai
k; rtais refinerijų arti nėra. Oil Company.
gaminimui gazo.
prie pavojingos bėdos.
I priveda
Pirmas šulinys buvo iš Iš pradžios žalią aliejų ga Bet ką darysime, kuomet
I Jus galit juos sustabdyt dabar su
Creomul'ion. sušvelnintas kreozo
gręžtas šitos kompanijos vir bi ndavo i valyklas vežimais. žibalas išsibaigs? Valdžios
tas. kuris yra prirmnas vartoti. Creošininko Brake’o 1859 metais Paprastas buvo dalykas žinovai sako, kad jis gali iš I Komunistinėj Rvsijoj. mulsion yra nauja' tnedikališkas
išradimas ir jis veikia pad. igubintuTitusvi llėj, Pe n nsy 1 va n i j o j. Pcnnsylvanijoj matyti ark sibaigti į dvidešimts metų.
greituniu: jis palengvina ir gydo
lus
traukiant
didelius
troGal chemikai tada turės nau Komur.istų spauda ne kar liga apimta odą ir sulaiko gemalų
Šitas žmogus vartojo tokius
gręžimo budus, kokie ir šian kns su 5—7 pilnomis bačko doti akmens despotus, žino tą puoiii mus. kad mes, gir augimą.
iš visų žinomu vaistų, kreozotą
dien vartojami. Per sekan-į ms. Bet 1860 metais gene- mus kaipo "oil shales” (alie di. "nieluo.jain” darbinin-i pripažįsta medicino- autoritetai,
Karns, žibalo šulinio jus iš uolų). Coloradoj ir kams. kad Rusijoj ne viskas kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
čius kelis metus daugiaus šu- j •olas
1
pastovaus kosulio, šalčio ir
sumanė pumpuo- Utah yra kalnai šito akmens, tvarkoj. Tik pasiskaitykit dymai
kitokių gerklės nesveikumų. Creolinių buvo atidengta šioj jnavininkas,
'
turi dar kitų gydančių ele
apielinkėj, ir per daugelį • i aliejų dūdomis į refineri- o Indianoj jo yra daugiaus •‘Darbininkų Atstovą.” šį mulsion
mentų apart kreozoto, kurie paleng
ji
s.
Tas
būdas
ir
šiandien
kaip
450
bilijonai
tonų.
Jis
kaitą pasinaudosim Rusijos vina ir gydo užnuodytą plėvę tr
metų Penns.vlvanija buvo}
imitaciją ir uždegimą.
svarbiausia žibalo valstija, i vartojamas, tik pagerintas yt a prisigėręs kietos orga komunistų spauda, būtent jų sustabdo
Koki kreozotas pasiekia skilvį jis
Pereito šimtmečio pabaigoj ■
varomas paipomniŠ niškos medžiagos, vadina oficiozu — "Izviestija.” Pa susigeria į kraują ir tuomi sustabdo
greitumu
3 mylių i valandą, mos "korogen.” kuri kaiti sirodo. kad tarnautojai ir gemalų augimą.
nemaža žibalo buvo gauna-] <
Creomulsion yra užtikrintas pa
as
sumažino
gryno aliejaus nama pavirsta aliejumi. darbininkai, nežiūrint į jo sekmingam
ma jau iš Ohio ir Indianos J
gydymui pastovaus ko
sulio,
šalčio,
ir visokių gerklės ligų
kainą.
Pirmiaus
transportuo

Kiekvienas
uolos
tonas
duo-i
kius Įstatymus, labai dažnai kitokiose Pirmose,
valstijų. Dabartiniu laiku ži
turinčių bendrą
balas gaunama Texas, Cali- ji vieną bačką aliejaus veži d a nuo 10 iki 50 galionui mėtomi iš vietos į vietą arba1 veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai
dėl sutvirtinimo visos siste
po $1.00
fomijos, ūmo,
iomijos,
Ohio. įncnanos
Indianos ir mu atsieidavo r, ant
", aliejaus, *ir galų gale galės ir visai šalinami, ir tatai daž-' geras
mos po blogo šalčio ar “flu.” Pi
Wyomingo valstijose. Suv. Kiekvienos myho& Dabar tik pristatyti daugiau gazolino, n i ausiai daroma įstaigų vir nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio
kosulio nepalengvintų vartojant
Valstijos gamina apie 65; 5 centai už bačką per mylią. negu iš žibalo dabar gamina šininku m vedėjų nuožiūra. ar
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pa>
Šiandien
aliejus
taipgi
trans

ma.
Bet
šiandien
tų
uolų
nuošimčių viso pasaulio ži
Į vainos tos rūšies žinios jtisų aptiekorių. CreomiiGion Com
balo. Meksika pristato apie ponuojamas gelžkeliais di skaldyijjAjr. kaitinimo išlai rodo, kad toks mėtymas iš- pany. Atlanta. Ga. (apg)
25 nuošimčių visos produk delėse lankose. Paipomis va dos yra tokiDs-didelės, kad tikru.ių labai dažnas reiški- i
cijos: Rusija prieš karą užė ro tik žalią, neišdirbtą alie da negali konkuruoti su ži nys SSSR. Vienam paskuti- į
jų : gelžkeliais gi transpor balu.
F. L. I. S. nių ‘Izviestija”
mė trečią vietą.
numerių'
tuoja
jau
gatavą
žibalą
ir
jo
Žibalas yra vadinamas
1
randame, pa v., tokių žinių:
Setastį Vaistą
“petroleum.“ Tas vardas pa produktus. Tankose telpa
Į vienoje nedidelėje gelžkelių
nuo
6,000
iki
12,000
galionui
ano pat rakiai'), seno ar nau
AMERIKOS LIETUVIU ' -toly per mėnesį persikeičia Vartekit
eina iš lotinų kalbos žodžių
mažo ir jąs biMMt anūkė
“petra” ir oleum" ir reiškia: žibalo.
! 12 agentų, ir Įvykus kokiam jo.lio. korisartuksiančius
pertikrino.
Bet kaip Amerikos žibalas’
“akmeninis aliejus.” Šitas
nors nesusipratimui niekaip
TARYBA.
RAŠYKIT. KAD DYK U
aliejus randasi po žemės pa •transportuojamas į kitas pa
nepavyksta surasti dėl to
PRIRODYTUMfeM.
viršiu ir jo istorija tokia, saulio dalis? Tam tikslui
Kaltininkų
:
nuo
1924
m.
ba

Kiekvienas patrukęs vyras, moteris
Amerikos Lietuvių Taryar vaikas turi tuojaus rašyt pas W S.
kaip ir anglies istorija. Sa vartojama specialiai laivai ba susideda iš 10 komisijų. landžio 1 d. iki 1925 m. lie IiSaee,
12-F, Main st, Adams, N. Y.,
Tokia būtent:
koma, kad anglis yra sugenė —aliejaus tankos.
pos ld. 1,500 vadovaujan kad dykai prisiųstų išbandymui jojo
paakstinant: vaistą. Tik ucidčkijusių augalų liekana. Aliejus tunka išrodo kaip ir ilga
čiu gelžkelių tamvbos
vietų i puikų
i
-jį*
’
"
ant
tylos ir muskulai tuojaus piaPildomoji
Amerikos
Lie
gi pasidarė žemėj iš jūrių pi ūkianti bačka, su nepa
įvvlKO lot , \perkelinių,
’ "
____________________
pa-'^čs
aukštintas; jie pradeda susiaiaustuvių
Tarybos
Komisija:
-kvrimu ir atleidimu: Mask-j*L taip kad atidarymas natūraliai užžuvų, jr kitų vandens gyvu- prastu kaminu užpakaly.
—1.-1.. • sklaro ir nebereikia aaraišėio nešiot.
Prezidentas F. J. Bago- ,-2.
jių? ir kaip anglis apsaugota Aliejus i tokias tankas būna
vos
7rft t' ikad
_; r
_- \
. Gs Kazaniaus
KazaniaUS geležinkely
geležinkely jj ^XirškS*
jCeužmirškito Pparašyt,
prisiųstų
čius,
255
Broadway,
So.
Bos192J metu
rnptn gegužės
orporn7.PS mėn. I išbandymui dykai. Jeisru
Jeigu patrūkimas
nuo 1923
molio sluoksniais, taip alie ■pumpuojamas ir išpumpuo
•1-:
_ ____ , i J ju*Ų
nekankina, bet kam nešiot pa
ton. Mass. Sekretorius D. P. iri
jus Įsigeria i kalkakmeni ar jamas.
1 1. _•) ITl. gegUZeS" m. 1 d. raištį per visą amžių'’ Kodėl kentėt?
Žalias aliejus išvalomas Pilka, 373 Broadvvay. So. aukštesniosios administraci Kodėl nuo maž/r ir nekalto patrūkimo
ba smiltį ir laikosi tenai. Yra
! Boston. Mass. Iždininkas J. jos valdininkai pasikeitė 72 eiti į pavojų, kuris tūkstančius atvedė
t. v.. virinimu.
tokių
uvrrkivt vietų,
viuiu, kur susirinkę po distiliavimu,
---.
.
’ |
į operacijos stalą? Būriai žmonių kas
žeme aliejaus prūdai turi po Kutinant žalią aliejų iki į V. Grinius, 3120 Richmond kaltus: tas pat buvo ir kituo dieną eina i gangrenom pavoju tik vien
st.. Philadelphia. Pa. 1 Vice- se geležinkeliuose.
todėl. kad jų patrūkimas nesulaiko ju
kelis milionus bačkų*- alie- 400
laipsnių Fahrenheito,
. • y • •
/»,
•
nuo ėjimo jų kasdieninių pareigų. Ra
prez.
N.
Rastenis,
700
W.
at.
iskiria
gazas,
nafta
ir
ga

jaus.
centraliniam eraidar- šykit tuojau s reikalaudami išbandy
f — L j —uA Briansko
i«ii>ko cenimimiam
šito vaisto dykai, nes jis yra tik
Gręždami pirmus aliejaus zolinas. Keliant karšti aukš- Lcmbard st.. Baltimore M<i.|binjnku k„.)(>nrtvve per3 mui
rai puikus dalykas ir yra padėjęs išsivietos 40 gydyt nuo kyk»s didumo kaip du vyro
šulinius žmonės nežinojo, či; u, gaunama kerosinas, ku 2 t įce-prez V F. Jankaus- R įn kleisti
ri?
vartojamas
lempose.
Ke

•
as.
<»0
Palisade
avė..
Jeio
naujai
priimta
80 kumščiu. Rašykit tuojaus vartodami
kiek turto jie atneš savinin
šį kuponą.
S* žmonių.
kams. Dabar iš aliejaus ga re inas turi nuo 10 iki 15 sey C įty, N. J.
žmonių.T<»ki<x
Tokiosmam
rūšiesreiškireiški
Pašalpinių Draugijų Ko- nių yra labai daiąr.
minama apie 250 Įvairių pro at :mų angliadario kiekvie
Pykai Nuo Patrūkimo
S. Kiče. Ine
no
j
molekuioj.
duktų,* jeigu skaitytume vi
misija:
Ypač laba> pastebimi mė W.
I2-F Main St., Adams, N Y.
sus chemikalus, vaistus ir ki Distiliavimas tęsiasi pakol
K. S, Karpavičius, 6820 ty mai mokytojų tarpe, kur Jus galit man atsiųsti dykai satnpalą jūsų paankstinančio vaisto
tus dalykus, tai skaičius pa rnperatura pasiekia virš Superior avė.. Cleveland. “Tzv." žodžiais, vyksta daž nuo
patrūkimo.
siektų net 500. Tarpe pa 700 laipsniu Fahrenheito ir Ohio. M. J. Buchinskas, 176 nai formalinis žmonių svai Vardas ...
prasčiausių produktų yra i ga unama kiti
produktai, Glenwood avė., Bingham dymas. Tik nesenai Stalin Adresas ..
gazolinas, kerosinas, Įvairios t; . n kurių būna ir parafinas. ton, N. Y. C. P. Yurgeliunas. grado gub. 2 Dono rajone Valstija ..
rųšys kuro, parafinas, vaš “Midcontinent” žibalas duo- 6771 2 N. Main st., Brockton,;
kas, osfaltas, koksas ir viso- da apie 4 nuošimčius gazo, Mass.
kie tepalai.
25 nuošimčius gazolino ir
Apšvietus Komisija:
Bet kaip šis svarbus pro- naftos, 15 nuošimčių kerosi- S. Michelsonas. 255 Broadduktas iš žemės išimtas? Pir- no, 40 nuošimčių gazinio way, So. Boston, Mass. P. i
miausia, reikalinga turėti aliejaus, 12 nuošimčių para- Grigaitis, 1739 So. Halsted
geologas. kuris turi ištirti fino ir tepalų, 4 nuošimčius st., Chicago. III. D. P. Pilka,
apielinkes, kur šulinių da kokso.
373 Broaduay. So. Roston, j
nėra. Visos žibalo kompaniKadangi kiekvienas penk- Mass.
jos samdo vyrus, kurie pri- ras žmogus Suv. Valstijose
Santykių su Lietuva Kestato joms informacijų apie turi automobilių, tai gazolivisus gręžimus naujose vie- no reikia labai daug. Ir iš mšsija:
tose, pranešant ar šuliniai gryno aliejaus negalima bu- Dr. M. J. Vinikas, 8618 —
turi aliejaus.
aliejaus, ar yra sausi, tų tiek gazolino pagaminti- 102-nd st., Richmond Hill,

♦ -

><!♦•* 11/,\<»x
• J ri’ • •-*,

Aliejaus Pramone Amerikoje
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Mzs išdirbom ARMONIKAI
ir unportuojam«- vuiokių ruišiu rankomis
. dirbtas Itališ- ,f
ptii s Akordinas
. "iriausias
, pasaulyjeAnt 10
Į metų irva
rantuotos.
' M asų kai
j nos ženiesuįsnės negu kitą
—išdhbčjų.
........... . Dykai
.
! tc»kiaw» paMokinirnus. Reikalaukit kauri prisiuii
’-iam dykai
i talono, kuri
prisiurėiam
(-)
RUATTA SERENELL1 & CO.
l«»14 Blue Island nv. Dpt. 80. < mcar*
I

Mr. JoMph P.

Vest & Sms P»no
Ctafuy

I

jan viri 20 mat*.
Jei manot pirkti Player-Pianą,
Grand Pianą, Upright Pianą. Fo
nografą ar Radio, tai ateikit pas
mus pasitarti su p. Šarkiunu. Pirk
dami pas mus galit sutaupyt pini*
gų, nes mes parduosim jums tie
siog iš krautuvės, be tarpininką.
Jei duosit mainais seną pianą, gau
eit už jį gerą kainą.' Išlygos leajr"*.
Parašykit, o nusiųsiu gražu iliust
ruotą kataliogą.

i
1

FLIT

Vose & Sons
Piano Co.

UŽMUŠA

160 Baylatoa St_, Bo*tou
įkurtas 1861 m.

e]

Kandis, Tarakonus
Blakes, Muses ir
kitus insektus.

*7

✓

I

iyui

'i
%%

Tel. So. Boaton

DAKTARAS

A L KAPOČIUS
LITUV1S DENT1STAS
VALANDOS; Nuo.» iki 13 dieną

DIDELIS !‘AS!SEK’M\S
<
<
<

Nuo 2 iki • vak <<
NEDALIOMIS: i
rY» iki 1 «. no t>i»ni <
<i
*<

Sorėdomi’ iki 12 dier>a
Ofisas “Keleivio“ name
?5! Br«»adwąv. tarpe C Ir D
-MO. ®»KST<*N. M A SS

Feen-a-mint
TAe Ckeanng LA.1LATIVE
Malonus ėiugumis, kuris
palaiko pilvo reguUar»škuntą. Vaikai myli jį-

<

TAI YRA BAISU!
Kaip Gali Kęsti Taip
Žiaurius Skausmus
■* SątiariuusėC

Meškos Balzamas.
(Bear BaNam)
Tuojaus prašaiins visus dieglius
ir Skausmus Sąnariuose, kaip tik
pradėsi vartoti ta visu linimentų
..araliu—Meškos Balsamą.
Jeigu negausi tuos vaistus pas
vietini aptiekorių arba pardavėją,
nriųsk mums :i5c. ar 50c už butelį,
mes tuojaus išsiųsime buteliuką
Daisamo.
3EAR BALSAM PRODl'f T CO.
211 S. Main st.. Sitenandoah. Pa.

Apsisaugokit nuo užsirozinimo. Gydykit kiekvieną
įpjovimą, žaizdą ar įdrės
kimą su stipriu ir nenuo
dingu aptiscptiku. Zonitd
užmuša bakterijai' >r Pa
gelbsti gyti.

Eagle Brand išaugino dau
giau sveikų kūdikių, ueąu
visi kiti kūdikių maistai

E.ACLE ERAND
COMHNSED M ILK

Trynimas
Pagelbsti

’iaįfies Love lt

Trynk tą pačią vietą kur
skaudą!
Trynk. trynk, trynk iki oda
įkais ir pasidarys raudona ir
pajusite tą malonę šilumą to
seno patikėtino šeimyninio
linimento:

Wenslotps
Strup

PAIN-EXPELLER
Jrepstr.

J. V.

Fa:, gi Jie

Jis buvo ir yra naudojamas
palengttvinimui
reumatiškų
skausmų; sunaikinimui ap
sireiškusių peršalimų ir nura
minimui ir sustiprinimui pail
susių, skaudamų muskulų.

35c.—-vaistinėse—70c.
F. AB. RICHTER & CO.
Bei r y & So. 5th Sts.
Brooklyn. N. Y.

*' -U3TABDO SKAUSMĄ
Niekas nesuteikia tokio
malonaus
palengvinimo,
taip
originali*
Baume
’Bengue. Ji* pradeda praša
lint skausmą nuo pat už
temimo.
Gaak originali francnziską

BAUME
BENGUE
lANAUltSMUl )

i

, 1739 So.
Šioje šalyje paprastai alie- klek automobiliams reikia, --------------„
ieago, Iii. F.
inua jieškotojai,
iip^irntniai
arha
kom-inoc
tnlrin aliejaus
nlipimist o-anna.'
jaus
arba kom-inesiš
tokio
gauna-! riaiStefl Su, vnica;
•T.
Bagočius.
255
Broadvvay,'
panijos, padaro sutarti su -na vos *tik
” 25
"" nuošimčiai
“
’ ga-i
«
So.
Boston,
Mass.
žemės savininku, sulig ku žolino. Bet Standard Oil
i
rios jie turi teisę prie alie kompanijos chemikai 1912
Moksleivių Komisija:
jaus ar gazo, kas tik randasi metais išrado būdą gaminti
K. Baronas, 1739 So. Hal- •
toje žemėje, o žemės savi gazoliną iš sunkesnio alie sted st., Chicago, III. K. Liut-'
ninkams užtikrina nuošimti jaus. Tai yra taip vadinamas kus, 101 So.’ Fremont st,
nuo rasto aliejaus, paprastai “skaldymo”
(“cracking”) Baltimore, Md. K. Augustitas nuošimtis būna nedides procesas. •
į navičius, 1739 So. Halsted
csf PkiAorrn
Aliejus per daugeli va-’’ st.,
Chicago, Tll
III.
nis, kaip aštuntadalis pelno.

ŠALTIS! TRINKIT KRUTINĘ IR NUGARĄ SU
Taipgi nuo: Reumatizmo Skausmų,
Sustingusio sprando, Neuralgijos, Už
sigavimų, Neuritis, žaizdų, Galvos
Skaudėjimo. Išsinarinimų, Skaudančių
Muskulų, šono, Krutinės ir Nugaros
Skausmų, Nusideginimų, Mėšlungio.
Neprileidžia užsinuodyt nuo ’šsidrėskimų ir tt.
Draiveriai: Trinkite skaudančias nu
garas su juo.

į

ALBERT G. GROBLEWSK1 & CO. Plymoutb, Pa.
“TRINKITE KUR SKAUDA.”

Med

it
vyrų, kraujo Ir
Ssyntarbet S3S

UOSTOM, MAM.

v

No, 6.

Vasario y d., lbZ7.

ta

U o t

i.
Prašalinkite Silpnumus

v i i>

(JT’nj TT'TT7T,7~l*

Reikia 2magui Gert ir Valgyt?
Klausiamas J. Rutkauskas,!
'i Delko
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks i
ar iš tiesų P. Josiukas grąsi-j
KlCz nemokša. Bei detkogi norisi ? įtaiko,
no ji iš tarnybos pašalinti,
be valgio žmogus silpsta? Ir delkd
jei neatšauks laiško,
vienas maistas duoda daugiau spėkų, i
Beveik kiekvienas silpnumas — slogos, kosulys,*
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)
kitas mažiau? Įtaiko žmogui reiki.- j
atsimenąs. Tik J. Josiukas
’
oronchitis ar panašios ligos atsiranda dėl apsileidi
cukraus, druskos ir kitų panaši i da ■
sakęs: “Aš tau parodysiu!“
mo. Daugelis suaugusių žmonių yra perdaug užsi
Lietuvos Respubliko* Istorija ir 2*"*- lykų? Kodėl jam reikia riebalu? ši 1
Josiukas
klausęs
J.
Rut:
P.
ėmę, yra ploni ir badauja nuo stokos vitaminų, jie
PASIKĖSINIMAS PRIEŠ
tuos
klausimus
suprasi
tiktai
iš
šito.DĖL SEIMO DARBU
lzpis. — šitas veikalas parodo, kaip
kcusko:
“
Ar
moki
lietuvis1
Knygutės.
Parašė
D-ras
G-mus.
nesupranta, kad nedavalgymas yra pavojingas da
SEIMO NARĮ SOCIALDE
1905 ir.etų revoliucinga Lietuvos
VIEŠUMO.
..
, ikai skaityt?“ J. Rutkauskas nuo
Kaina .............................................. 15c
lykas apsileidimo, kuris pagamina silpnumą ir už
spėkos
vedė
kovą
su
caro
valdžia,
ir
MOKRATĄ VIKONJ.
Vahtiečių
liaudininku įpas|<ajly({ania;; keletą saki- kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val Eilės ir Straipaniai. Šioj knygoj telpa
sikrėtimą.
Socialdemokratų partijos frakcijos prezidiumas krei-:7ašto,* pai-odo? kacTtikrai
23 gražios eilės, daugybė straips
rėmė ir gynė; kaip paskui revoC. K. oraneša. kati prieš ke peši sausio mėn. 5 d. į p. Sei- ;moka skaityti. Tada P. Jo- džią
! ucija paėmė viršų, kaip Lietuva Ii- nių, juokų, ir t.t. Puikiai iliuslias dienas 10 vai. vakaro I! mo pirmininką, nwodyrta-;siukas paklausė: “Ar atme- kos paliuosuota iš po caro valdžios ir' truota. 95 pusi................................ 25c.
nežinomi asmenys 12 kartų jmasvisą parlamento darbų ni įkaitei?”... Čia p. Su-i kaip ji buvo apskelbta respublika. Kode! Aš Netikiu j Dievą? — Arba
šovė, taikydami i Seimo naiĮ !viešumo reikšmę. Netik v)-t„intas ir publika pradėjo; Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis, Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras j
socialdemokratą Vikoni. Už •soso konstitucinėse Vakarų;' otestuoti prieš tokia -eks_ parodo dabartinės Lietuvos rubežius katalikas ir laisvamanis privalo
yra sveikatą saugojantis maisto-touiKas, turtingas
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- ją perskaityti. 64 pusi.................... 20c.
puolimas Įvyko Aleksote ne I
bet net ir caro j pertizą - pasityčiojimą,“ ir p.; čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pįian Bambos Spyčiai. — Ir kitos
cod-liver aliejaus vitaminas, tiems kurie badautoli atstovo gyvenamojo na ; Rusijoje Durnos atstovų kai- Josiukas susigėdęs nutilo. S. i parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli-, fonės. Daugiau juokų, negu Ameri
ja dėl stokos vitaminų, turėtų vartoti dėl pramo. Užpuolikai nesurasti. ;0os buvo ištisai spausdina-įKašuba, lcaipo liudininkas.: ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi ^oj muflšaino. šioje knygoje telpa net
šalinimo silpnumo. Budavokit savo sistemą su jai
Veikiausia tai fašistų dar mos laikraščiuose ir caro !lieko nepasakė. Taip pat ir; svarbesni dokumentai: Steigiamojo i 72 ”Džian Bambos spyčiai”, eilės, pa
turtingu vitaminais Scott’s Emuision!
Seimo nutarimai, taikos sutartis su
bas.
humeristiški straipsniu
vaktzią nerasdavo galimu A
Scotl <& Bowr.c, Bloomfieid. N. .1.
A. Rašytinis
Rašytinis trumpai
trumpai pąsapaša bolševikais, sutartis su latviais, apra- į sikalbėjimai,
ir juokai. Antra pagerinta
irausti. laip pat įr. Laetuyo- ke, kafį
Taryboje po šymas visų mūšių su lenkais ir tt. t.ui
I
(„uja. jįjg pU8
. ] ................................ 25c.
f
VIENOS DIENOS
le, esant, seniau,
knkš- .ra kartu pasijuokę... --------Liūdi-,
.
-prie »»-•
| Yra tai ne knyga, b< - tiesiog žibintu-i. .
i
Jkaip Senovės Žmonės Perstatydavo
ĮVYKIAI.
ClOHių (temokiaUĮ valdžios, ninku parodymus surašius, vas, kuris apšviečia visą Lietuvą
001 Sau žemę. — I-abai įdomus senovės
i karo stoviui
Seimo
atstovų
L
la
*
iš
į
iųsta
atga
l
Kauno
Seimo atstovu Kvrlo ičcinuto storai Kauno ;13 lauko ir iš vidaus. Kaina
Iš sausio 11 Į 12 d. Kauno I
’ jri'.osofų daleidimai apie žemės išvaizpolicijos sulaikyta 14 asme Kaloos buvo leidžiamos isti- j_os nuovados Taikos Teisė-i, Drūtais audeklo apdarais .
i<ią. Pagal daugelį autorių parašė
alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip Į iksas. Antra knygutės dalis yra: ”Išnų: už girtuokliavimą ir sai spausdinti laikraščiuose.
1 atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio i virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
triukšmo kėlimą 4, už elgeta Seimo pirmininkas p. Stulf z,
ka- ito Kalbos". Parašė Z. Aleksa.
PAVOGĖ ARKLIUS.
‘ ...t 3jų'’ vaikų. Kas yra arba
-■ tikisi
y
vimą 1, už prekiavimą ne- ginskas pareiškė esąs .tos
LIETUVĄ
a nors būti kūdikių tėvais, būtinai 10 pusi.............................................. 10c.
kleimuota mėsa 1, už vaikš nuomonės, kad Seime atsto- Sausio mėn. naktį iš 10 i jrčtu perskaityti šita knygutę.. PaPER HAMBURGĄ
Tapti Suvienytų Valstijų Pilie
Ant mus tri-šriubinių laivų
čiojimą vėliau nustatyto lai i vų pasakytų kalbų spausdi-' 11 d. nežinomi arkliavagiai;r:lboįiu?- pasi- 23........................... 16c. Kaip
čiu? Aiškiai išguldyti nilietystče
NE\V YORK(aew>IIAMBlRG
ko 3 ir 4 prostitutės (trys, hiimui neturėtų būti daroma iš nerakinto tvarto pil. Juo- Amerikoniškos Vestuvės. — Dviejų’;.-Statymai su reikalingai klausimais ir
BEI TSt Hl.AND,
b.diučių
ir
žadėjo
tuo
reikalu
sergančios Veneros liga) ii
akta
komedija, pajuokianti lietuvių. atsakymais lietuvių ir anglų kalbose.
zaičio
Baltraus,
gvv.
Lukinės
i
:
'
.
ALBEKT BAI.LIN.
RESOI.I TE, KELIANT E.
; Antra perziureta ir pagerinta
viena prostitutė uz užkabi- laryti žygių.
kaime, Šumsku vi., Mariam- -^vcs. Juok.ngą ir lengv.
ir ant popuUariškų vienodais
!-tatymui. Parašė Iksas. Pusi. 24 10c.! t-ri/ta
95c
nėjimą gatvėje vyrų.
įjoles apskr. pavogė porą er-'
iioiės
er- .
iiawa................................................... <:oc
kambariais laivų
Clcveland,
Westphalia ir Thuringia.
PER “GUDRUMĄ”
...........................................
5!Kur
Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip
Sausio mėn. 11d. 11 vai.
žilų, pasikinkė
juos i dvejas!*
“r Musų
Musu Bočiai Gyveno? —
— Arba!
Arba: VrNojus
Savaitiniai išplaukimai iš New
surinkti į kelias die
PAKLIUVO.
’ioges ir dingo. Pil. Juozai-1
buvo oirmutinė. nas visų galėjo
Raudonojo Kryžiaus ligoni
Yorko. Laivai Tiiuringia ir
veislių gyvūnus, kurie gyveWestphalia atplaukia į Bostoną.
’* ,,a išsimėtę po visą žemės kamuolį? “Plaukite po Amerikos Vėliava
nėn atvyko tūla nėščia mote Sausio 10 d į Kauno mies- aui viso nuostoliu pada.yta;
■i '■uiaise C
oaPersonaliai
dviimi į Europą iš
Velykas ir Planuokite praleisti
: mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 7« p. 26c! KaiP iis
tuos JTYVunus prastoj
ris, bet kaipo neturtinga li to policijos III-ją nuovadą virš 1000 litų sumai,
važiavimai.
*
Pavasarį
j avo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi
-------------goninėn nebuvo priimta. Pa atvyko kaž koks asmuo ir1
į Materialistiškas Istorijos Supratimas. I, iok vandens, kad visa žemę apseni4Š New York.
LIETUVOJE
PER SUMĄ.
staroji išėjusi iš ligoninės ėmė teirauUs apie kaž koki PEŠTYNĖS
i Klimą ir atgal
. e
w
i
nor*
^as tfirodo Pasau"įtų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip
Nupiginta
ten
ir
atgal
kelionė
r................
t Pridėjus S. V
prie durų pagimdė kūdiki. Boguži, ar jis jieškomas poli-! Poa^lini FtOKlŠkio
V&lsc. jįvairiausius nuotiKiuB, tai per-i .^ Nojaus šeimynos galėjo atsirasti
trečia klesa i
jeigu Taksas.)
i
Sužinojus apie tai ligoninės ;CiJO.'', KUO Kaitinamas II tt. \ ietos klebonas, kariauda- »kaityk . šitą knygelę. Kalba labai • |,o tvano juodveidžiai, raudonveidžiai
IJETUVĄ
Tai
policijai,
pasirodė
jtartiadministracija ją priėmė li
mas su * “bedieviškais” laik-; :enfa- Kny?a protaujantiems darbi- Į i- kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai
tik $203.00 ir brangiau per
Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų
hitų klausimų, į kuriuos negali atsa
Cherbourg ar Bremen
informacijų
klauskit pas vietos
1 na ir ji paprašė jo dokumen- raseiais atbaidė jaunimą ir, imU iš Greilkph<)
goninėn.
z Alek.
agentus arba pas
ž
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir
Tani tikra ekskursija išplauks
Sausio mėn. 11 d. moteris i tų. Pilietis, kas jis toks yra, nuo knksciomkujų ir dabar sa g0 pusl............................ 25-:. aiškiai
puikiu laivu
išdėstyti šitam veikale. Knyga
i
T. R., gyv. Ukmergės pi., iš Į pasisakyt i matyt nenorėjo, jaunimas girtuokliauja ir pe
Hamburg-American Litt SJS. George Washington
. l-e galo įdomi. Kas žodis — tai fak......
Monologai
ir
DekisiaacijM.
—
Šioje
i
bet
prispirtas
ir
pamatęs,
jog
gėrė acto esencijos, bet tuo
United American Lines, Ine.
iš New Yorko Kovo 23.
šasi. Trijų Karalių laike su-. knygoje telpa daugybė naujų, labai tias; kas sakinys — tai naujas kunigų
General Agents
»
asmeniškai ves Mr. Jos. Turclc.
jau buvo nugabenta Kauno į išeities nėra, patiekė polici- mos susipešė šešios poros dėl „tražių it juokingi} monologų ir dekla argumentas griūva. Mokslas ir T ĄUr.jted
Statės Lines. kuris panašias
28
Broadway,
New
York
nuo pradžios iki galo.
pasą,
«k^kurMjas
vadovauja keturiolika meti?.
ligoninėn ir jai suteikta me i Įai
• savo
,
.... iš kurio pasiro,, kokios tai bobos: vienas yra; rmaciją. Visokios temos: darbininkiš- mokslas
išanksto priruošti vietas ir bagraž^.
Kaina .............................................. 25c. Galima
pervežimu^
iš
prieplaukos iki just; namų
tai jis
dicinos pagelba. Ji pareiškė, dlė, kad
’
‘ .pats, jiesko- ^nkiai sužeistas.
! kos, revoliucinės, tautiškos, humorisgelžkelių.
.
Lokius
Dievus
Žmonės
Garbino
Se
Ga!:ie keliauti ir Lile kitu laivu United
’iškos ir laisvamaniškos. Visos skamkad norėjusi nusinuodinti imas plėšikas Bogužis Justas
vėj. Panašios knygos lietuvių kal- Statės Lines. kur gausite toki pat nrprdy.
Šios,
visos
geros.
Tinka
visokiems
apgMam.; patarnavimą u/ kur) i'nite*! Statės
dėl nuobodumo gyvenimo. ir yra. Bogužis buvo pristaI
PAGAVO VAGJ.
i boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta valdžios laivai garbinami.
Iš IR I
; vaikščiojimams, baliams, koncertytas kriminalinėn policijom
11
okius
dievus
garbino
senovės
indai
Kovo
mėnesio
išplaukimai:
Rokiškis. 1926 m. gruo ■ tams ir tt........................................ 25c.
kur
tardomas
prisipažino
I
TILŽĖS KOMUNISTŲ
J bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asyS.S. PRESIDENT HARDING
džio 22 d. iš užrakinto Onos i
LIETUVĄ
Kovo 2
(Irauge su sulaikytu gruo- pluieriaįnVbuta'nežinoml Nihilistai. — Tragedija trijuose ak- tai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie i S.S.
DEMONSTRACIJA.
į
PER BREMENA
PRESIDENT ROOSEVELT
... .
_
.
tuose. Veikalas perstato nužudymą
vadinosi, kur jie gyveno ir koant didžiausio ir greičiausio
Kovo 9
Vidaus reikalų ministerija dzio 13 d. plėšiku Januškevi \ Uglliai pavogė paltą ir is J. zaro Aleksandro II. Labai puikus ir dievai
1
1 ius jie santikiua su žmonėmis turė
Vokiečiu laivo
S.S. LEVIATHAN
praneša, kad sausio m. 5 d. čių Edvardu apiplėšę pil. Pavilonio frenčių.
nesunkiai
scenoj perstatomas
jo. Knyga stambi ir labai užimanti.
Kovo 19
4
Garbunovą
Mitrofaną
netoli
COLUMBUS
i
Kriminalinės policijos pa25c. 3 ai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00
6 vai. Tilžės komunistai su
pa i reikalas..........................
S.S. REPUBLIC
ARBA KITAIS ŠIOS LINIJOS'
■
Ukmergės,
pil.
PoderĮ
An

Kovo 26
ruošė demonstraciją prieš
LAIVAIS
S
i ‘angomis tapo sugautas va- -o. s. s.” arba šiiubinė iškilmė. — j bi-utuose audimo apdaruose .. $1.25
HARDING
TIK ASTUONIAS DIENAS j
sušaudymą 4 komunistų taną netoli Kauno. Be to pa gilis. kuris pasirodė Kriaunų j Vieno akto farsas, labai juokingas Ren-Hur. — Istoriška apysaka iš S.S. PRŽSIDENT
Kovo 30
Puikios kajutos Trečiai Klesai—'
Kaune. Demonstrantų skai reiškė, kad gruodžio mėn. ’ alsč. Juozupavo pil. Vincas ir *eras perstatymui. Kaina .... 15c. Kristaus laikų.' Parašė Lew
Tiktai Steitrumiai
Gaukite pilnų informacijų nuo
čius siekė 200 žmonių, dau : jis, Januškevičius ir trečias das, pas kuri ir buvo rasti Paparčio Žiedas ir keturios kitos Vėallace. 472 pusi............................ $2.00 vi'-toi' agento arba rašykite į
NORTH GERMAN 1
giausia jaunuomenės. De i.’ų bendradarbis kėsinęsis •iminėti rūbai.
apysakos: 1) Neužsitikintis Vyras; j I ajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie2) Žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko- ! tuva XIV metašimtyje. Istoriškas
monstrantų buvo priimta; i.piplėšti vieną pilieti Aukšt.
M.
Bematowicz’o.
-ekta. Jose nurodoma kaip žmonės • romansas
protesto rezoliucija, kurią, Panemunėj,
..
. - ...kur Įvyko
. taip
SUGRIŽIMAS
FLU.
32 Broadway.
New York
M
*
e
,paikai
AML41 VIKI
tiki Įį V1J
visokius prietarus,
458 pusi.......................................... $1.50
norėjo Įteikti Lietuvos kon-! važiavusio piliečio ir jų susi-.
arba
pas
vietos
agentus
_ ____
_____
_
Influenzos epidemija šiuo- , burtus
ir
tt.
...
-—— — —
15c., Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir
£
šului Tilžėje. Policija prie gaudymas, bet apiplėšti nei
{pasisekė,
nes
minimas
pilieEuropą ir Orientus. Iš To- i Socializmas ir Religija. — Labai įdo juokinga knyga su 379 puikiais pa
konsulato
demonstracijos!jt’S pabėgo
veikslais, perstatančiais įvairius nuoJaponijos sostines, iš, mi knyga šituo svarbiu klausineprileido.
Demonstrantų i1 :s
, mu. 24 pusi...................................... 10c. į tikins nuo prieš sutvėrimo pasaulio
:ienos f“.“’
tarpe dalyvavo Klaipėdos; ' Rasi, <xlė. kad šis plėšikas, JOS,
Šveicarijos. Belgijos, “Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta j i’i užgimimo Kristaus. įgijęs šią;
krašto komunistų vadai Jo- i t. y. Boguzispaskutmtu laiku
-. ...
■ 1 nvgą niekas nesigailės. 382 pus
šv. Jonui galva. Drama viename
V
neleit ir Gaidei ir iš Taura-! .risilaikė pas Bizauską Roką r.ešama apie tūkstančius su-■ji *kte,
lapiai. Kaina .......................
$1.00 'T
parašyta garsaus angių raštiges pabėgę Tilžėn kaineji ..burgentj kaime, Lapių vai.
i;(iuenza. Geriau-v
~
nsm vertėtų perskaityti.........ž-25c. Musų Padėjimas. — Jdomųs pavyz- užmokėjome kad
s KLAIPĖDA %
.
džiai iš dabartinio darbininkų pasocialistai revoliucijomenai:
_________
__ ___________ m_________ '
i4ei»g(Q,rįJBwcaafe..
J^rtonoaaa.
So.
<
sustabdyti
Gns Šchmith papia-l
Serbentą
ir Buračas.
TAI LOGIŠKAS KELIAS
Boston. Mass. 40 pusi.................. 10c.
i'*
, vė
Aumuiler. Su
BUSAIS.
I ,
\
• ė merginą Oną A
Sekanti Išlpaukimai:
MUZIKOS VEIKALAI
KAUNAN ATVYKO RU
Palanga. Tarp Palangos ir ■
_ Q
paveiksiąs. 16
16 pusi
pusi........................ 10c.
T'žmok'jom $1.000.000 uz Hill’n Cas
KOMP. M. PETRAUSKO
Puiki knyga, daugy
SU MONARCHISTU
carn Bromi<le Qiiininc dėlto, kad tai ge- ,
Klaipėdos susisiekimas gana
z=^|
Baisai. —
— pu
Estonia----------- 1 d. Kovo
Žalčių Karalienė, Opera.......... $10.00
riaukia* išrastas būdas gydyt šaltį, j
bė
labai
gražių
eilių
ir
dainų.
Daug
VtiikčZ-im'n
rin
tris
/
I
bė
labai
gražių
eil
ATSTOVAS.
patogus. Vaikščioja du tris
Lttuania ------- — 26 Kovo
l>(ikių
Metų
Kanklės,
vienoje
Jlil' s sustabdo šalti į 24 valandas. Jis,
A. i gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera
knygoje .................................. $5.00' sulaiko gripą i 3 dienas.
“Eho” pranešimu, 1Kau-'autobusai
kasdien.
Į
KlaipėEstonia
16 d. Balandžio
Parašė J. B.
I .
•
• •
__ • V . • i •
l i gera ir spauda graži.
>
Veikia pilnai. £vtik sustabdo šalti.,
, ietuviškos Dainos. 4 mišriems balJian atvyko
ir
apsigyveno'dą
nuvažiuoti
ir
sugrįžti
kait
Smelstorius.
221
pusi.
Popicros
sam~, 4 vyrų ir moterų balsams ir b< t -įmeta lauk jo nuodus. Paliuosuoja j Žiniom Kreipkitės i Vietos Agen-Į
*•
“Versaly” (32 Nr.) žinomas nuoja 6 litai. Tik yra vienas
<!«<■ ta į .......................................... $150' vidurius — siH-ikrina'visa kūną. .Tia su'
, apdarais ...................................... $1.00
tus ar į Imndrovę:
•
tveria spėką atgaivint jū'ff gyvenimą. Į
užsienio rusų mųnarchistų biaurus Įprotis.
> Amžinos Dsinos. Šioj knygutėj telpa Girių Karalius, vieno veiksmo fantas
dalykas rimtas. Ka.snjvt iš šal
B. A. L.
tiška Opera.............................. $3 00 čiošaltis
laikraščio “Večerneje Vre-’ Autobusas važiuojant daž7
■ 44 geriausių .Jovaro dainų. Jos tinpriežasties miršta virš 150.000,. Pra
ir Gulbes tiievaicio duetas iš dėkite ir jūs kartu su šalčiu.-Neleiski-1
10 Bridge St., New York.
:1a deklamacijoms ir dainavimui, kaip žalčio
mia” redaktorius B. Suvori-niausiai virsta rūkomuoju
*
Operos žulžių Karalienės .... 75c i te jam įsikibti. Sulaikykite ji sn Ftill’s.,
Į
namie
taip
ir
susirinkimuose.
nas' , Jis yra garsaus caro kabinetu. Dažnai net moterų
i Turėkite po ranka. Kuo greičiau jūs-’
Ižirutė.
"Dievaičiai,
dievuliai,
Birutės
32 ........................................... 15e.
aria, sopranui ..........................
30c. pradėsit, tuo greičiau šalčiui bus galas. —
laikų juodašimtiško laikraš- protestai nieko negelbsti, valgyk, gauk užtektinai tyro : Pusi.
,
..
o . D
..
Visos aptiekos parduoda Hill’s..
čio “Novoje Vremia“ redak- Papsi sau ir gana. Ir kur tau oro, laikyk huosus vidurius mokslą> parai6 d.r!S Paui Elzba. Aras. Kvartetas: Sopranui. Altui, Te Į Tikrai
Gauk
Kaina 30c >*
norui ir Bosui, manu palydint 40c
tariaus A. Suvorino sūnūs ir nerūkys kad. žiūrėk, ir pats
Karšis'Vynai \her, vertė Briedžiu Karaliukas,
P. Trechokas ir Vaitaitis.
Visos SURAŠYTOS ČIA KNYGOS
nedalomosios Rusijos šąli- šoferis dumia,
CAŠCMįĮ
yra geriausia gyduolė šiam i 29 pusi.............................................. 10c.
YRA GAUNAMOS MUSŲ
butų sutvarkyti dar taip, kad rikslui, nes jis išvalo vidu Apie Dievą. Velnią, Dangų ir Praga
ninkas.
U
KNYGYNE
PARKWAY
Juodiesiems Lietuvoj Įsi žmonėms nereiktų alsuoti rius ir palaiko juos švariame rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
Raudona Dėžč
KELEIVIS
galėjus, visi juodvarniai ir durnais?
stovyje) ir nesirūpink! Buk siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
AUTO SERUICE
255 Broadway,
lijos prietarų naikintojas. 72
šeškai renkasi i Kauną.
pasirengęs, pasitikti pavojų,

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

_ J___ f” •

KNYGOS.

sem EMU

i

'

203

uo

✓

LLOYD .

T. “ F«.nc“zi-

Šalčius

; pusi............................................... - • • 25c.
So. Boston, Mass.
vienok neišsigąsk dėl to!
Detroito Katalikų «■> Socialis i
Skaitytojai atsimena gar- Trinerio Kartusis Vynas Byla
tais. — Pirmą karta katalikai ui- Žinomos Sveikatos Budavosiają amerikoniškų lašinių ($125, sampalinės bonkutės ■ puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. tojos Vartojamos Milionų
'kutimo istoriją, kuri pernai gaunamos pasiuntus 15c. pas i Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31
Drieš rinkimus Į Seimą visoje Joseph Triner Company, gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti- Per daugelį Žmonių
metų N’uea Tone, žinoLietuvoje, net ir užsieniuose, T333 So. Ashland Ave.r Chi- ’ sai telpa teismu rekordai ir prirody “ios sveikatos ir stiprumo budavotokokių priemonių katalikai dasi- jos, buvo ir yra draugais milionų vy
praskambė jo. Dėl tos istori- cago, tll.), Trinerio Tablėta i mai,
leidžia kovoj su socialistais Su
rų ir moterų. Šios puikios gyduolės
jos Seimo narys Petras Jo- nuo Šalčio, (30c.) ir Trinerio paveikslais. 61 ovsl...................... 25c. i snstiprina kraują, suteikia naują jč-.
ir energiją silpniems, sustiprina
si ūkas pasi juto Įžeistas ir pa- Sedativas nuo Kosulio (ma- Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links I ga
silpnus nervus ir raumenis, inkstus ir
įraukė “Lietuvos Žinių ’ ža bonkutė 25, o didelė mos dainos. Apart juokingų “Da l itus kuro organus Nuga-Tone sutei
atšviežinantį miegą, pataiso ape
’ ienrašti atsakomybėn. Dėl 50c.) turi rastis po ranka vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo kia
titą. pagelbsti virškinimui, padaugi
tos “atsakomybės' š. m. sau- kiekviename name. Parsi- kingų dainų, eiiri, parodijų, ir 11. na žmogaus svarumą, suteikia stiprui r.ią silpniems, nuvargusiems žmonėms.
sio 4 d. Mariampolės Taikos duoda visose aptiekose arba Daugelis iš dainų tinka juokingoms I.Ios
prašalina galvos skaudėjimą, kokdeklamacijoms, šešto pagerinta
Teisėjas išklausinėjo liūdi- vaistų pardavyklose,
laida. 4S pusi.................................. 10c. I tuma, svaiguli, nemalonų burnos kva-

LAŠINIŲ BYLA.

SUSEKTAS SLAPTAS
GINKLŲ PARDAVINĖ
JIMAS.

Sausio mėn. 10 d. sulaiky
tas Kaune pil. Emilius Druve, pas kuri politinės polici
jos valdininkai padarę kratą
rado 27 durtuvus. Tardomas
Druve prisipažino, kad jis
slaptai pardavinėja ginklus.
Byla perduota karo komen
dantui.
KUR KELIAUJA LIETU
VOS PILIEČIAI.

Kaunas. Pereitais metais
Į Braziliją iš Lietuvos išvažiavo 2,511 asmenų, o i Argentiną 1,242. Į Ameriką išr* v
nVlrizlri 995. ĮT
važiavo
608. li L*"Kanadą
Afriką ir Palestiną žydų išvažiavo 897.

ninkus. Iš “Liet. Žinių“ pu
sės stojo redakcijos Įgaliotas
p. Sugintas. Lašinius atsto
vavo Seimo narys Josiukas.
J. Rutkauskas (svarbiausias
lašinių skutikas) pareiškė,
1kad
» <■» 1 laiškas
r* 1 S L
gų“ Nr. 16-me, 1926 m. tilpęs tikrai jo pasirašytas.
ev

PAVEIKSLAI
Merginų ir Vyrų.
šitie paveikslai yra importuoti is
Prancūzijos, kuliuose yra <k piktuoju
ma Erancuzijos jaunikių ir mergaičių
aktyvus karščiausios m*iiės išreiš
kimas Paveikslu didumas yra lygus
atvirutei. Kaina 10 paveikslu už $1.00
PETER S. AUGUSTAS
(8)
Kilosi, Misa.

t pą, apsivėlusį liežuvį ir sutaiso vidu
"Jaunystė* Karšti*”. Ir ”Sosižiedavi- rių užkietėjimą
Nuga-Tone yra pardavinėjamos vi
■u Pagal Sutarties". Labai užsose vaistinėse su pinigų grąžinimo
imanti. meiliška komedija ir per
Į garantija. Vartokit j:r per 20 dienų, o
statymui tinkamas dialogas. ... 10c.■j.jei nebūsit užganėdintas, sugrąšinki' t'b likusias gyduoles, kur pirkote, gau
Popas ir Velnias — Ir trįs kiti indo- site savo pinigus atgal. N'usipirkit bu
mųs pasakojimai: J » žinia iš toli l telį Nuga-Tone šiandien
atnaujinni,s šalies; 21 Jis sugrįžo; 3) Ado kit savo ,-veikala ir stipruma. Tikrai
žiūrėkit, kad gautumėt Nuga-Tone.
mas ir J ieva. Pilna juokų ir
Vengkite imitacijų — niekas negali
ašarų ...........................
užimti vietos šių puikių gyduolių.

and FILLING STATION

VALET

AuioStrop
Razor
Išsigelanda pati.

Jeigu norite, kad Jūsų automobilis
ilgai laikytų, tad duokit pataisyt
Petrui Trečiokui. Darbas geras,
kaina prieinama. Jeigu norit, kad
Jūsų karas gerai trauktų, imkit
gesoliną pas mus.

415 O(d ColonvAve.
SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston 3075-W.

Visokie Plumberiški Prietaisai
PARSIDUODA TIESIAI JUM
TIKRAI AUKŠTOS RŪŠIES
IR ŽEMIAUSIOMIS KAINO
MIS BOSTONE.
BOSTON PLl MB1NG &
L1GHTING SUPPLY CO.

f
i
i

147 Portland St., Boston
netoli North Station.

J

KELEIVĮs

8.

No. 6.

I
\Vatertowno du banditai
PARDAVIMAI
aną naktį sulaikė automobi
lių ir apiplėšė važiavusi iu
; I ill\l ift PARDUODU MokT I
* ..... I
žmogų, atimdami jam auksi (Ik'll '
M
\.K<
ELL L ST YNAM HITE
ni laikrodėli ir >1*'” pirb
• rd «t- Su. Bo>u>n. Mass.
gaiš.
Meksikos darbietis Bostone. Areštuoti Andrevvs’ai yra ne
. oj<trne>, galit pirkt su naIšėjęs anądien i- iC»ioii
lietuviai, bet rusai.
• amu. Savininkas del svar
Pereitą nedėldienį Fordo
i Ne\v Y orką busas. ( onnecasoes apleidžia biznį. Kreip- ...- navininkų.
salėj kalbėjo Meksikos Dar Pereitame "Keleivio” nu- tieut valstijoj susikūlė >
S- PUCHTA
(b>
ktv
i
pranešta,
bo Federacijos atstovas Jose
buvo
(troku ir toj nelaimėj viena - I' ■ u Ud su So. Baston. Mass.
Kelly. Jo tema buvo: Jungti- J^n Andreyv s ir jo sunu - žmogus buvo Užmuštas. ■- 1
PARSIDUODA
niu Valstijų santikiai_su Michael. kurie šiomis dienc- sužeista. Užmuštas bu\
ie t Bučęrnč iabai --.ol vi,
Meksika. Nurodęs, kad Coolbu™ areštuoti del pašto South Bostono.
:
da
idge’io valdžios politika gali traukinio apiplėšimo, yra
Savunnka. Įabai se,..,a ?
-: eit parduot.
,*,
Vargingas žmogelis van
privesti prie karo, Kelly pa- lietuviai,
mykolas baik \
sakė: “Bet jūsų laimėjimas. Dabar pasirodo, kad ta g Meyer Brass, kuris turi Ea\\ -IiingtM st, Somer\:lle. Mass
butų bergždžias, nes tuomet (netiesa. Abudu suimti Ant! : Bostone senų geležgalį’;
; \i:-i;>i od \ ut, erxė
visa pietų Amerika pastaty-i*‘.ews ąi. v,‘a tikri rusai, o n j krautuvėlę, buvo nuteik;,
-<r..j vietoj, galima
užmokėti $244 pabaudų- ui 
• amu ar be iianlo visai pitų prieš jus ekonominę sie lietuviai.
ną. ir jūsų kapitalistai ne Apie tai mums praneša j tai. kad ugnie- departame1
. . -i.. >0. Boston. .Mass.
tektų geriausios savo rin Fred VValnut. "Keleivio” tui liepiam neprašalino nu
PROGĄ tam. karia tur
skaitytojas iš Nashua, N. H., pečiaus medžiagos, kuri ga
kos.“
o neo rių, gan pa.-tot partnerių arr
kur tiedu rusai gyveno ir ku •
-ciiaynų namo ir bučerni ■
Reikia žinoti, jis sako, kad buvo suimti, šitą patvirtinu, lėjo užsidegti.
-t“.'. Jeigu jums atsibok
Meksika pietų Amerikai ir “Nashua Telegraph.”
trankytis, tai kreipkite
CAMBRIDGE LIETUVIAI
šiandien reiškia tą pati, ką
Visi eikite i Lietuviu Jau
<
-t_ Roxbury. Ma»s.
10D metii atgal reiškė Jung Cambridge’aus draugijų
nuomenės Kiivbo šokius.
RI>1*.»R YNAS PARSIDUODA
tinės Valstijos.
Tuomet
masinis mitingas.
šioj
subatoj.
12
d.
\
asari1
‘h.l \i >j. Bostone ant BroadJungtinės Valstijos nešė lai
(
Februarv
).
Cambridge
’
u;
Pereitą
nedėldienį
Cam

.
A .-išaukit pas
svės žibintuvą: dabar gi jos
pirmutiniai linksmus šo
A. J. NAMAKSY
neša imperializmą. Reikia bridge
- - -’aus
. . lietuvių draugi I bus
tiesiog stebėtis, jis sako. J°?.susaulleoj. masini lietuvių kiai. kuriuos rengia Lietuvi . /■ i 1. oaduay. So. Boston.
Jaunuomenės
Moksleivi;
2:’.4U.
kaip amerikiečiai leidžia sa mitingą i Y. M. C. A. Hali, -Kliubas. šokiai busvisierr
ir
aliejau,
.
*
“
d
.
apkalbėjus
nesenai
ivyvo fabrikantams i
;•
ODA PIRMOS KI.ESOs
....u*: savo kusi Lietuvoj peivei*smą m : žinomoj svetainė; Odd H korporacijoms traukti
Bl i 1 lt\r. lietuvių apg-yVentoj vie
llo\vs
Hali.
536
Mass.
Avė..
'
išnešus
protesto
rezoliucijų
kas kampas, daroma bizšalį Į tokį pavojų.
prieš smurtininkus. Kalbėj< Cambridge.
pvr sąvaitę. Yra "lyz.
’C'. -> ui'b: prieža-ti»
Amerikos kapitalistų plės- trijų pažangiųjų srioviu ka’.
Visų lietuvių pareiga paAteikite pasižiūrėt. Parrūmas jau parodė, kaip Mek- belojai: K. J? Paulauske- įremti čia augusi musų jaunu
-.ui. Au.fs:.> "Keleiviu'
sikos žmonės j tai reaguoja, nuo sandariečių, J. Neviac į mą. kuris yra pasirižęs dirb
Meksikos žmonės dabar boinuo socialistų ir Tarašk: Įti Amerikos lietuvių visur
kotuoja Amerikos produk- nuo komunistų. Visi kalbėto l menės labui.
\NT PARDAVIMO
tus. Nuo to laiko kaip prasi- jaį pasmerkė fašistinius kle
' - Point sekcijoj —triKONCERTAS
dėjo kivirčai, tiktai vieno rikalus. Įvykinusius smurt;
- itnyną namas su mo- >
Iš dainų ir muzikos
Bostono eksportas į Meksi-: jr patrempusius Lietuvo.
i
•■! .-Kais bathruimiais. sėt i
Įvyks šiame ketverge. 1’
įpuolė nuo $1,000,000 konstituciją ir žmonių teises,
t.;’ -. karštu vandeniu ir t
iki $2o0,000.
Buvo perskaityta ir beveik d. vasario. Lietuvių Salė;
Įplaukos dabar i
vienbalsiai (vienas špitol- Rengia Lietuvių l'kė.-ų Kliu
>1.15'.'K) per metus. Visi
“Telegramo” leidėjas atras ninkas balsavo prieš) priim kas. Įžanga veltui.
• •a uentai išrandavoti. Arta protesto rezoliucija.
tas kaltu.
KATAKINA A. ( Al SKIENŪ
• i' vpendpr.ee skveru. Vi
Lai tuojaus atsišaukia.
Buvusis Bostono dienraš ; Publikos buvo virš 300
ltingi pasiūlymai prii
Visų
ūpas
buvo
pakilęs.
Au

So. Bostono pastoj yra siunti
čio “Telegramo“ leidėjas,
James P. Tancred.
i
Frederick W. Envvright, ku kų kovai su fašizmu surinkt? nys iš Lietuvos del Katarinos .\
- Broadvay. So. Boston.
Causkienės. kurios adresas yr;
rį buvusis majoras Curley virš 60 dol.
!
Pertraukose
dainavo
Lais

paduotas ant “Keleivi
oet m<-:
skundė už kriminali apšmeivės
Choras
po
vadovyste
Sunežinom kur ii randasi. Jeig 1
žimą jo šeimynos, buvo at
<
i
geno
ir
puikiai
paskambinu
įtuojaus
nieką- to .-iuntinio nea: >>
LIETUVIS
rastas pereitą panedėlį kaltu,
<
tai jis bus sugražint;;-.
BUDAVOTOJAS IR
i
o šį panedėlį teisėjas Bishop balalaikų orkestrą “Vitu įsišauks,
_____
>>
<
ARCHITEKTAS
paskyrė Emvrightui 8 mėne rys“ po vadovyste drg. R
<

Vietines Žinios

1. fl

I

4
«

4
4

>

Rep.
PRANEŠIMAS.
sius kalėjimo. Bausmė te įžidžiuno.
čiaus nebus dar vykinama,
Daktaras R. Cherniak ati
I
Rengiamos didelės pra
I
nes Envright žada apeliuot i
darė
sulyg vėliausių Įtaisy
kalbos.
supreme court’ą.
I Vasario 20 d., Lietuviu i mų dentisto ofisą, po Nr. 392
Salėje, So. Bostone, pažan- Broadway. South Bostone
Per 4 metus automobiliai
■groji lietuvių visuomenė ren Visuomenė kviečiama ateit
užmušė 2,700 žmonių.
gia dideles prakalbas pami- pasižiūrėti ir gauti patarimi
Automobilių registruoto- į nėjimui 9 metų sukaktuvių apie dantis dykai.
jas Goodwin praneša, kad ’ Lietuvos
neprigulmybės I
per keturis pastaruosius me- ■ Kalbės žymus kalbėtojai
Lietuvis Optometristas
tus Massachusetts valstijoj ■ taipgi dalyvaus žymesniej
automobiliai užmušė apie: dainininkai ir bus muzikali2,700 žmonių. Tiek svieto., programas. Plačiau apie mi
tai butų pusėtinas miestelis. nėtą apvaikščiojimą prane
Daugiausia nelaimių, žino- šime vėliau.
ma, buvo Bostone. Paskui *
seka Worcesteris, o trečią Lietuvių Salėje bus pasi
vietą užima Cambridge’ius. i
linksminimai per visą
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Išegzarn.nuoju
priminu
akinius, kreiva* akis atiti*»:nu <<
! ir amaiyoniško<« iaaioa*, aky «t
se sugražinu ėvtee* tinkama }
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Sako, namų agentas Paul no Į Pradedant su ketverge
vakaru, vasario 10 d., Lietu ; laiku
ri padaryt iš miesto
J. L. PAĖAKARN18 O. D.
vių Salėje bus fėrai per vis?
$111,000 pelno.
447

<

<

sąvaitę. Kiekvieną vakar?
Žinomas Bostono real es- bus Įvairios pramogos: šo
teitininkas, Joseph Paul, no kiai. dainos, žaislai, išlaimė- 3
4
;*LfcėOM*5 -on
J
ri padaryti iš miesto $111,- jimai ir tt. Todėl vietos ir Z
S
MEDICINOS
DAKTARAI
000 pelno ant dviejų sklypų apielinkių lietuviams bus ge
žemės, kuriuos miestas paė ra proga smagiai pasilinks i
C. J. MIKOLAmS
'■
mė iš jo gatvių praplatini mint ir susieiti su savo drau 
; Va lando*: ano 1 iki 4 pa platų, ,
mui prie Dock skvero ir gais.
ano 7 iki S vakar*. *
Faneuil Hali aikštės. Bet fi_________
nansų komisija nenori jam i..Tornado„
žus veikalas.
107 Summer St.
tiek pinigų be reikalo įsmo-1
...
3] LAWRENCE, MASS. J
keti, ir įteikė mayorui Ni-i Scenos mėgėjams 'ert; 5
cholsui protestą.
nuvykt. į Bostono Repertor ZJS»WS6X3S»S3»XX3«X3^
,
.
,
Teatra pažiūrėt vaidinami Hnansų komisija sako, daba/ veikalo “Tornado.’ A Telefonas So. Boston 2300. <
kad kalbamieji žemės skly Dalykas dedasi Afrikoj. Va-į|
LIETUVIS DENTISTAS
pai yra užregistruoti ant tūlo dovaujami asmenis yra apyMoses Shapiro vardo, bet senis vyras, kuris turi aukso
01.SLA.6ALVARISKI :
tikrasis žemės savininkas širdį, bet nesupranta hum<>(GALINAUSKAS)
$
esąs Paul. Jisai nupirkęs tą ro: jo žavėjanti jauna pati,
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki t
žemę tuomet, kai išgirdęs, kuri turi labai nuobodų gy5:30 dieną. Nuo 7—9 vakare.
C
Nedčtiomis
pagal
sutarties.
kad miestas nutarė platint ■ venimą, ir jaunas, dailus
414 BROADWAY,
J
tenai gatves. Tas parodo,](juodais plaukais vaikinas,
SO.
BOSTON,
MASS.
kad jau pats pirkimo tikslas .kuris turi daug meilės, Ut š
buvo nedoras. Ir kuomet neturi pinigų. Jauna, karšta z
gatvių komisija pasiūlė jam i moteriškė, turi kovoti su ^auž tą žemę $218,000 atlygi vim: ar būti prie seno vyro,,
nimo, jisai užvedė teisme by ir turėti aprūpinimą, bet!
lą, reikalaudamas daugiau. nuobodų gyvenimą, ar eiti
Tuomet gatvių komisija už prie jauno, kuris turi karštą
dėjo jam da $48,000, ir jis širdį, bet tuščią kišenių? Šei
sutiko už tiek susitaikyt.
mynoj artinasi audra, tikras
Bet finansų komisija sako, tornadas, Ar trenks perkūni
kad šitokios sumos negalima ja? Veikalas yra šių laikų
jam mokėti, nestoji žemė, ■dvasios, ir šių laikų yra atsa
kainuoiant ją labai aukštai, kymas: jauna moteris pasi I
neverta daugiau su visais na lieka prie seno vyro, kuris i
I
turi daug pinigų.
i
mais, kaip $154,300.
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P. GREV1S
l>r »adway. So. Boston.
s Boston 2340.
»*

telefonu 6112-W.
v'
S

Or. A. Smn-6uinaii$l(as
LIETUVIS DENTISTAS
VALANDOS:
Nuo 10—12 diena
Nuo 2—o po pietų
Nuo 6—8 vakare
Nedeliomis N?io 10—12 diena
705 N. Main St. kamp. Broad St.
MONTELLO. MASS

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas
Vi inJos: 10—2: 5—9
' . >nadie'ia;s: 10—2

3327 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 8483
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BIBLIJOS STUDENTŲ

epertory

Theatre of Boston

Vedėjai:
Jewett lteperlory Theatre
Fund. Ine.

I
c
%

HARI ‘FORD. CONN. Nedėlioję.
Vasario (Februarv) 13. 1927 m.
Capi 1 Avė. Tema: “Tikri ir
Netikri Pranašai.” 7:30 vai. v.
PKOVIDENCE. R- L Panedėly.
\ a-ario 1 I d. Pradžia 7:30 v. v.
255 Smith St. Tėnia: "Kur Tam
sta Busi Prisikėlime iš Numi
rusių?”
MOATELLO. MASS. I tarninke.
Vasario 15 d. Pradžia 7:30 v. v.
Lietuvių Svetainėj, 668 N. Main
St. Tema: "T. ir N. Pranašai.”
BRIGHTON. MASS. Ketverge.
Vasario 17 d. Pradžia 7:30 v. v.
Lietuvių Svetainėje. 21 Lincoln
St. Tema: "T. ir A. Pranašai.”
SO. NOKWOOD. MASS. Nedė
lioję. Y asario 20 d. Pradžia 3:00
vai. po pietų. Liet. Bendrovės
Name, prie St. George St. Tėma: “Ar jau Musų Viešpats
Sugrįžo?"
PEABODY. M LSS. I tarninke,
Vasario 22 d. Pradžia 7 :30 »al.
vak. 27 Sherman St. Tema: “!l.šgelbėjimo Laika- Prisiartino.
NASHl A. N. H. Pėtnyčioje.
Vasario 25 d. Pradžia 7:30 v. v.
St. J. Bapt. Sviet.. 30 Chestnut
St. Tema: "Išgelbėjimo Laikas
Prisiartino.”

Per Dvi Savaites
Pradedant Panedėliu 7 Vas.
Bus Vaidinama

Nauja Eduardo Knvblocko

ir Anthony Blake'o Drama

Matinees Ketvertais ir Subatoni 2:15 vai. po’pietų
Vakarais prasideda 8:15 v.

11 KETAI—25c. IKI $2.00
Ketvergais po pietą nupi
ginta 300 vietų po §1.
Taksu nėra.

J. K. Muzikantas
Iš Ne* Yorko.

Kalbės J. R. MUZIKANTAS — Biblijos Žinovas.

PAVEIKSLAI
« rodomi ir
aiškinami:
Seredoje. Vasa
rio 23 d. 7 :3V v.
vak. La« rence.
Mass- Lietuvių
Svetainėje.
41
Berklev st.
Ketverge. X asario 24 d. 7:30 v.
v. Lineli. Mass.
Hamilton Hali,
84 Middleses st.
Nedėiioj. Vasa
rio 27 d. 2.00 v.
p. piet. Nashua.
N. H. St. Jean
Bapt. Svetainėj.
30 ( hestnut st.

PRIME
RESTAURANT
AUKŠTOS RŲšIES VAL
GIAI IR PATARNAVI
MAS. Valgiai gaminami
Eurcpišku stilium.
Viskas gardu ir šviežia.
!
Į
į
15 HARRISON AVĖ..
BOSTON.
(7)
Tarpe Essex ir Beach Sts.

GYVt'NV ATSIRADIMAS.

Pastaba: šias Prakalbas ir Paveikslu- rengia ir garsina Tarplautiški
Biblijos Studentai. Išsikirpk šitą apgarsinimų ir laikyk pas save, kad
atsimintume) kada ir kur bus prakalbos.
Pil. J. R. Muzikantas pargrįžo iš Vakarinių Suv. Valstijų miestų.
Didelės žmonių minios girdėjo jo prakalbas. Kaikuriose vietose mi
nios turėja grįžti namo, deltų, kad netilpo svetainėje. Dabar pasiųlorr.e progų šios apylinkės Lietuviams išgirsti jo palinksminančių ir su
raminančią prakalbą. Jeigu nori girdėti ir suprasti ką jis sakysi ateik
ant laiko. Vėlai atsilankęs gal negausi kur atsisėsti, o gal ir turėsi
grįžti narna.

r

DAKTARĖ

AliTOIIiETTE F, KORIKO*
MOTERIS GYDYTOJA
Nesenai sugrįžo iš Rusijos
Valandos: 2—4 po pietų ir 6—7
vali a re
52 t H AM BERS STREET.
BOSTON. MASS.
Tel.: Haymarket IM)69.

Rinkliavos Nebus.

Įžanga Veltui.
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The

Vasario 9 d., 1927.

DR. J. MARCUS

IŠPARDAVIMAS

LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS
Specialistas sekretnų ir chroniš
ka vyrų ir moteni lisnj261 Hanover St- Boston. Mass.
Room 7
Tel.: Richmond 0668.
(-)
Valandos: Nuo 9 ryto ik’ B vak.
Nedėldieniais iki 4 vai po pietc

Šimtai bargenų kiekvienoj linijoj.
Geležiniai daiktai, maliavos, elektros Įtaisos,
plumbingai, virtuvės daiktai labai nužemintomis
kainomis. Ateikite anksti ir sutaupykite pinigus.
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DAKTARAS

<

LANDAU

J

32 OI A M BERS ST.. BOSTON.*
Gydo ypatiškai ir pasekmingai
Veneriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki
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SOUTH END HARDWARE CO.
1095 WASHINGTON ST.,

I.
VISUOSE DEPARTAMENTUOSE DIDELIS

Jo. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
Nedeldieniais nuo 9 iki l‘<

VASARIO IŠPARDAVIMAS!
KELI IŠ DAUGELIO BARGENU

DAKTARAS

I’l IKI i.ov
Sl’RiNGSAI IR
MA TRASAS.
SYKU TR(S
K A V \I.K AL
GERAS BAKGENAS. ATEIKIT
PAŽU RĖTI.

GOODMAN
-5

Lietuviška Aptieka
Me> užlaikome visokių Vaistų
ir šaknų
Vio iGcmabznm. nusilpnėjimo
strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gu h- :, ko-aliu. patrūkimo, etc.
laipgi uzlaikotn Dieliu iš Lietuvos.
Patarnavimas kuogeriausias. Įvai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. ^ai-tus prisiunčiam ir per
pastą. Musų Aptieka tebėra toj pa
čioj vietoj.
100 SALĖM STREET.
BOSTON, MASS.

BOSTON, MASS.

arti Dover St. EI. Station.

Iš Rl SIJOS —GYDYTOJAS.
CHIRURGAS IR I’KIE GIM
DYMO.
374 Dorchester St.. So. Boston,
arti Andrew Sųuare
Tel : So. Boston 2297.

$24.75
Tel. South Boston 3520
Residence University 1463-J.

S. lt Puišiutė-Shallni

THE JAMES ELLIS COMPANY
405 Broadway,
South Boston, Mass.
l

LIETUVE MOTERIS
ADVOKATĖ

366 Broad*ay. So. Boston. Mass.
Room 2.

Puiki Operetė

“5 YL VIA

St'RATOJ E
\ AlSAKlO-t EBKCARY 12 D., 1927 M.

Lietuvių Svetainėje
-6 Lincoln St..
Kurie Beturėjote progos ši veikalą
t<u nepamirškite viršminėto laiko ii
Choras jau paskutini kartą perstatys
Įžanga T-k.. 50c. ir vaikar.i< 15c.

Brighton. Mass.
matyti So. Bostone,

vietos. nes Laisvės
šią puikią operetę.
Pradžia ?
8 “
vai.
Prcižfc
E vak.

Kviečia Lako ės C horas.

MES STATOME
•‘saA.M.iviiM >ii s.ir/fit avi s inv\
PERKAM. PARIHODAM IK IŠMAINOM
NAMUS. UKES JR VISOMIS BIZNIUS,
KAIP TAI Bl ( ERNUS. BEKERNES IR
RESTORVNTIS. INŠURINAME NAMUS
NIO LOMĖS IR NELAIMIU. TAIP PA i
KRAI TI VES IR AI TOMOBILIl S. PAR
DUODAM ANGLIS. KOKSUS IR MALKAS.
Užlaikome

kamarninkl

arkitek-

T.$: PADAROME PLANT S DEL BUDAVOTOJV: UŽLAIKOME NAMŲ TAISYTOJUS,
STOGDENGIUS, PLU.MERIl S IR ELEKTRIKIERfl S. SKOLINAME PINIGUS ANT PIRMO IR ANTRO MORGIDžIU- TAIPGI SU
TEIKIAM LEGALIŠKUS PATARIMUS PER SAVO \DVOKAT}
VISOKIUOSE REIKALUOSE KAIP TAI: PIRKIME IR PARDAVI
ME VISOKIO TURTO IR T. T. REIKALE KREIPKITĖS PAS: (-)

A. J. KUPSTIS
332 W. BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.

TEL.: SO. BOSTON 1662 — 1373 arba 0441.
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