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Metai XXII

STATYS DĖBSO ATMIN
ČIAI RADIO STOTJ.

Lenkai Monarchistai AtskleiLIETUVOS REAKCINIU! Rusijoj Steigiama “Lietu
KAI PUOLI SOČI ALdžia Lietuvos Monarchistų Lietuvos Seimas d a nėra DEMOKRATUS.
Amerikos Socialistų Parti vių Sovietų Respublika”
jos Vykdomasai Komitetas
sušauktas ir. turbut, nebus
.pradėjo didelį vajų, norėda-: ------------------------------ 1-----------•sušauktas. Smetoniniai tautiSuokalbį.
Į mas surinkti $250,000 pasta-'
; ninkai, kurie dabar kontroLIE^ĄS PALEISTAS BU

Konstitucija bus keičiama
referendumo keliu.

HH1 1 U ŪLA JUVlnL

Socialistai
surinkti tam
tikslunori
. $250000
I

26 JŲ VADAI IŠTREMTI
VARNIŲ STOVYKLON.

PREZIDENTAS ATMETĖ KAPSUKAS SKIRIAMAS
I
FARMERIŲ BILIŲ.
i
PREZIDENTU.

I

į ty mui radio stoties Dėbso at- I
t liuoja valdžią, bijosi jį šauk“ 7 ..j
Šešiolika
profesinių
sąjun1 minčiai. Tuo tikslu tapo I Prezidentas Coolidge at-j
I IFTIIVIIU FMK-IT QIT ' ti, nes jie neturėtų jame dausisakė
pasirašyti
McNaiyNaujai
valstybei
atiduodaMŪSIŠKIAI KUNIGAI
TARTIS DEI.L VHNIAIK* i^umos: 0 neturėdami daugu- gų uždaryta ir visa darbinin- įkurtas fondas, kuris pavaHaugeno
bilių,
kurį
Kongrema
100,000
hektarų
miško,
NORĖJO KARALIAUS.
1 AK 11b DĖL VILNIAUS? ’ mos pritarimo, jie turėtų tuodinta “Debs Memorial Radio
kų spauda pasmaugta.
kurį
Rusija
yra
prižadėjus
Unk>» iJjaus
valdžios.- Londonas. — Gautomis Fund.” Fondo iždininku yra sas buvo priėmęs farmerių
Gen. Žukauskas, prezidentas Anglijai patariant, lenkai
aus eiti
eltl laukan
Iaukan iš
1S valdzlos
Lietuvai.
naudai. Jis atmetė jį dėlto, į
Smetona ir ministeriai turėjo “atsisako” nuo Vilniaus, bet‘Todėl tautininkai su klenka- čia žiniomis, “baltas tero paskirtas adv. Morris Hill- kad rytinių valstijų kapitaVaršuvos “Rzeczpospolilietuviai paveda jį lenkų ilais ir nemaną Seimo šaukti, ras” Lietuvoje, kuris iš pra quit, 31 Union Square, New listai ir VVall Streeto banki- ta” praneša iš Vilniaus, kad
būt areštuoti.
York.
“globai.”
, Jie tariasi‘
visai
Tji’ paleisti.
Vilniaus monarchistų “Slo,
- ... • j džių buvo taikomas tik prieš
įlinkai buvo tam biliui labai Sovietų Rusijos spauda paIš Berlyno atėjo šitokiai
>ialeWf Jie Įik,‘.sl komunistus, dabar tapo at- . Radio stotis bus operuo- priešingi. Prezidentas pasi- skelbusi projektą steigti Ruwo” deda sensacingą savo
gaiesią referendumo keliu kreiptas prieš socialdemo- Jama skleidi.mui progresyviųJ
Rygos korespondento prane
idėjų ir teisingų žmiųąpie rašė tiktai tą bilių, kurį Kon-' sijos vakaruose “Lietuvių
šimą apie Lietuvos monar
“ ‘Berliner Tageblatto’ ko “(visuotinu balsavimu) pa kratus ir profesines darbi darbininkų
judėjimą. Hill- gresas buvo priėmęs banki- Respubliką,” pavedant jai tą
chistų mėginimus suruošti respondentas praneša iš Ry keisti Respublikos konstitu ninkų sąjungas. Gerai infor
ninku naudai.
i 100,000 hektarų (247,100
naują perversmą. Pasak jo, gos, jog nežiūrint visų užgin- ciją ii- Rinkimų Įstatymą muotas “Vossische Zeitung” quit pasakė: “Geresnio pa ■
---------------į
akrų) plotą žemės, kurį 1920
sąmokslas buvęs ruošiamas čijimų, jis galįs kategoriškai taip, kad paskui jie galėtų korespondentas praneša iš minklo Debsui negalima su POLICIJOS VIRŠININKAS metų sutartimi Rusija sutiko
plačių mostu ir jo įvykdy pareikšti, kad, Anglijai tar valdyti kraštą ir neturėdami Kauno, kad 26 socialdemo galvoti. Radio su kiekviena I
atiduoti Lietuvai su mišku.
kratų variai tapo ištremti diena virsta vis galingesniu Nyack,NUSIŠOVĖ.
mas buvęs paskirtas sausio pininkaujant, taip Lietuvos piliečių pritarimo. N.
Y.
—
Pereitą
Naujos respublikos preziKonstitucija ir Rinkinių koncentracijos
stovyklon informacijos, švietimo ir nedėldienį čia nusišovė savo dentu esąs skiriamas Kapsu17 d., t. y. ta pat data, kuo ir Lenkijos tapo padaryta
met buvo padarytas ir gruo prieš Sovietų Rusiją sutartis Įstatymas busiąs taip pakeis (Varniuose), šešiolika pro propagandos Įrankiu. Bet namuose policijos viršinin- kas. Zigmas Aleksa (Z. Andžio mėn. Sąmokslo prieša dėl Vilniaus. Einant šita su-Į tas, kad ateityje butų ne vie- fesinių sąjungų uždaryta ir dabar visos radio stotys ran kas Waters. Paliktame laiš- garietis) taipgi statomas į
ky stovėjo Klimaitis ir Tom tartimi, Lenkija visiškai at- ; nas, bet du seimai: vienas visa darbininkų spauda pa dasi reakcinių interesų kont ke jisai sako, kad jam geriau aukštą respublikos vietą. Ši-#
kus, kurie dabar yra suimti. Įsisako nuo Vilniaus valdy- “mužikų,” o kitas “ponų.” smaugta. Ęina tiktai vienas rolėj. Kraštui gi reikalingas bus pasidarius sau galą, nes tam reikalui sovietų valdžia*
socialdemokratų nors vienas galingas kritikos jis kas sykis brendąs vis gi- pradėjusi jau ir laikraštį leiSulig rastais per kratą doku jmo, o Lietuva sutinka, kad Į “Ponų Seimas” turės didės- Lietuvos
:
nę
galę
ir
jo
pareiga
bus
žiū

organas,
bet
ir tas susideda balsas. Toki balsą turės mu liau į skolas. .Manoma, kad sti, kuris pavadinta “Raudomentais, sąmokslas buvęs Vilnius pasiliktų lenkų karėti,
kad
“
Mužikų
Seimas
”
daugiausia iš baltų vietų, nes sų radio stotis WDEBS.”
remiamas vokiečių monar riumenės rankose patol, paĮ fondo valdybą ineina jis turėjo kelias moteris, ku- nojo Artojo” vardu,
chistų organizacijų. Be to, kol Rusijoje bus dabartinė neišleistų kenksmingo po cenzūra išbrauko straipsnius
kongresmanas Bergeris, ra rias per sunku buvo jam už-i šita respublika, matyt, taper kratą Tomkaus bute ras padėtis, ir pakol permaina nams įstatymo. Jeigu koks ir žinias.
laikyti. Ir prieš nusižudymą po sugalvota tuo tikslu, kad
ta pusė milijono litų užsienio Rusijos politikoje nepraša- įstatymas bus priimtas, kuris Nužudymas komunistų va šytojas Upton Sinclair, vi jis dvi naktis nebuvo namie. nereikėtų atiduoti reakcinei
valiutoj ir smulkiai paruoš lins bolševizmo pavojaus va- J kenks ponų reikalams, tai dų Lietuvoje sukėlė viduri suomenės veikėjas Norman Jo legalė moteris laukia ku-; Lietuvos valdžiai to miško,
nėj Europoj didžiausio pasi Thomas, rubsiuvių unijos dikio.
t “Ponų Seimas” ji atmes.
tas peiversmo planas.
kam valstybėms.”
t
kuri Rusija yra pasižadėjus
Bet
kįla
klausimas,
kaip
piktinimo. Vokiečių komu- prezidentas Sidney Hillman
Tuo planu naktį į sausio
Tas reikštų, kad pakol Ru
perleisti
Lietuvos Respubli
17 d. turėjęs sukilti (cenzū sijoj viešpataus bolševikai, atžagareiviai galės visuoti nistų-darbiečių partija, kuri ir daug kitų žymių progresy- LENKIJOJ ŽMONĖS ŽU kai.
amerikiečių visuomenės
ros išbraukta) pulkas, vado patol Vilnius turi būt lenkų nu balsavimu šito pasiekti, priklauso prie kairiausiojo vės
DOSI IR MIRŠTA NUO
vaujant Klimaičiui. Sukilu rankose. Na, o jeigu bolševi > kuomet jie nesitiki visuotinu komunistų šjjhmo. smerkia atstovų.
BADO.
ITALAI KALTINA SO
rinkimus laimėti? Rusijos valdžią, kad ši nei
sios kariumenės dalys turė kų valdžios niekas nenuvers balsavimu
"Robotnik
”
ir
kiti
lenkui
VIETŲ RUSIJĄ.
____ _____________
’
pirštu nepajudino idant iš GENIOTIS YRA KATALI dienraščiai kasdien deda
jusios suimti resp. preziden i per 300 metų?
Londono
“Daily Herald”
KŲ KUNIGAS.
KOMUNISTŲ AREŠTAI gelbėjus lietuvių komunistus
tą Smetoną, visus ministepranešimus
apie
nusižudy

korespondento pranešimu,
RUMUNIJOJ.
nuo mirties.
rius, kariumenės vadą gen. VILNIUS LIETUVAI, O
mus dėl bado. Žudosi jauni visa italų fašistų spauda su
Jis skundžia “Draugą”
Karo
vyriausybė
Rumuni

LIETUVA LENKIJAI.
Žukauską, generalinio štabo
ir pagyvenę žmonės, ir lenkų Mussolini organu “Popolo
ant $50,000.
Apie
Lietuvos-Lenkijos joj pradėjo areštuoti komu REAKCIJA PRIEŠ KOMU
viršininką pulk. Daukantą,
vyriausybė, neturėdama ga- dTtalia” priešaky puolanti
eilę žemesniųjų štabo kari sutartį dėl Vilniaus, “Chica nistus. Sakoma, kad iš paim NISTUS ČILI RESPUB- l Pereitame “Keleivio” nu limumų bedarbių liūdnai pa-|Sovietu Rusija kaltindama
LIKOJ.
mery buvo pranešta, jog dėčiai pagelbėtų leidžianti) ninkų ir atskilų partijų va go Tribūne” gavo žinių tie tų dokumentų paaiškėjo ko
- — - -- Chicagos
lietuvių metodistų žmonėms mirti gatvėse ir ją kantoniečių ginklavimu ir
siog
iš
Rygos,
žinios
yra
be

munistų
planas
sukelti
revo

Pietų
Amerikoj,
Čili
resdus. Taip pat tuoj turėjo bū
siundvmu prieš britų intere
ti užimtos valstybės įstaigos veik tokios pat, kaip ir tos, liuciją kovo pabaigoje. Suki- publikoj, įvyko andai beveik kunigas Geniotis apskundė skiepuose.
sus.
ir bankai. Visi turtingi butų ką atėjo per Londoną. Kal limas buvęs ruošiamas su toks pat perversmas, kaip katalikų kunigų laikraštį
Lenkų spauda ramina vi “Popolo dTtalia” pareiš
buvę apdėti kontribucija, bėdamos apie tas žinias, Maskvos žinia ir pritarimu. Lietuvoje, ir tai dėl tokios “Draugą” už šmeižtus ir rei- suomenę gandais apie 100,esąs negalimas daly
kuri turėjusi siekti 5,090,000 “Naujienos” išreiškia šito Susekta ir slapta spaustuvė, pat priežasties — komunistų kąlauja $50,000 atlyginimo. 000,000 dolerių paskola A- kimu,
Ministerių Dabar kun. Geniotis rašo merikoj, bet lenkų finansis- kas, kad Italia nesikištų Į
litų. Užviešpatavus butų bu kią nuomonę: “...jeigu lenkų kur buvo spausdinami ko- triukšmavimo.
Kinijos reikalus, jei bus pa
vusi paskelbta diktatūra. kariumenė pasiliks Vilniaus munistų atsišaukimai. Valdi- kabinetas buvo nuverstas mums ir prašo atitaisyti klai tai labai pesimistiškai į tuos liesti
jos piliečių interesai
Diktatorium buvęs numaty krašte-, iki Lenkija jausis, ninkai sako, jog galima ti- dėlto, kad jis davė perdaug dą. Ji š sako: “Aš esu ne me raminimus žiuri. Netikima,
Kinijoj.
tas Grigaliūnas-Glovackis, kad iš Rusijos pusės jai gra kėtis labai sensacingų areš- valios komunistams. Valdžią todistų. bet katalikų kuni kad prie dabartinės blogos
paėmė į savo rankas genero gas. Kitąsyk aš buvau prie ekonominės padėties ameri Pasak laikraščio, fašistų
kuris iš savo pusės valdžią sinąs pavojus (vadinasi, ne tų.
las Carlos Ibanez ir pradėjo metodistų, bet dabar esu ka kiečiai bankininkai sutiktų spaudos staigus fronto pa
turėjęs atiduoti karaliui. Te- apribotam laikui), tai Vil
keitimas Sovietų Rusijos at
čiau kandidato į Lietuvos so niaus kraštas bus po karine SOVIETAI PASISAMDĖ areštuoti komunistus. Suim talikų bažnyčioj.”
paskolinti lenkams tokią di- žvilgiu surištas su anglų fi
stą tuo tarpu nebuvę numa lenkų okupacija sv. Lietuvos AMERIKOS INŽINIERIŲ. ta jau daugiau kaip 300 žmo
j dėlę pinigų sumą.
nansų ministerio Churchillio
pritarimu. Iš to išeina milityta.
Šią sąvaitę New Yorke bu nių. “Maskvos intaka Čili $10,000,000 KOVAI SU
Iš kitos pusės, Lenkijai vizitu Romoj ir Kamenevo
VABALU.
Iš Rygos dabar pranešama, tarinė sąjunga tarp Lietuvos1 vo paskelbta, kad Amerikos respublikoj turi būt sulaužy
gręsia naujų streikų pavojus.
ir
Lenkijos
ir
‘
bendras
fron

Prezidentas Cooligde pa Linske sustreikavo 23 meta paskyrimu naujuoju Sovietų
kad prie šitos krikščioniškos
inžinierius pulk. Hugh L. ta,” sako diktatorius Ibanez.
Rusijos ambasadorium Ro
konspiracijos prigulėjęs ir tas’ prieš Rusi ją.
Cooper padarė su Sovietų Ir jis laužia ją geležine ran- sirašė Kongreso priimtą bi- lurgijos dirbtuvėlių darbi moj.
“Kadangi Lenkija yra vi Rusija kontraktą pastatyti
_ka. Jis ištrėmė net vyriausio lių, kuriuo skinama $10,- ninkai, reikalaudami algas
pulk. Grigaliūnas-Glovackis.
sais
atžvilgiais
nepalygina

Pajutęs tečiaus, kad jo sėb
hydro-elektros stotj ;ant teismo teisėją Urzua, užtai, 000,000 kovai su mažyčiu pakelti ir pagerinti darbo są AMERIKOS DARBININ
rai Tomkus ir Klimaitis tapo mai stipresnė už Lietuvą, tai Dniepro upės, Ukrainoj. Ru kad tas davė tiktai vienus vabalėliu, kuris gadina far- lygas.
suimti, Grigaliūnas-Glovac iš tokių santikių taiųje šitų sijos valdžia pristatys visą metus kalėjimo buvusiam meriams komus (kukurū Lodzėj ruošiasi sustrei KAI VEJA KOMUNISTUS
LAUKAN.
dviejų valstybių gali išsivys medžiagą ir darbininkus, o valstybės spaustuvės vedė zus). Amerikiečiai farme- kuoti audėjai.
kis pabėgęs.
tyti visiškas Lietuvos paver buržujus Cooper tiktai, vado jui. Taip bus visiems teisė riai ji vadina “corn borer,” Beveik pusė Varšuvos gy Organizuoti Amerikos dar
145 METŲ JAUNIKAITIS gimas lenkams. Tuomet to
vaus ir duos nurodymų, kaip jams, kurie nenorės aštriai kas reiškia “komu gręži- ventojų neuždirba sau mais bininkai pradėjo ne juokais
APSIVEDĖ SU 131 METŲ susitarimo rezultatas bus ga-j
šluoti iš savo organizacijų
■ ir kas reikia daryt. Dniepro nusikaltėlių bausti, pasakė kas.”
tui ir kurui.
PANELE.
Įima suformuluot taip: ‘Vil vandens pajėgos stotis bu Ibanez.
Steigiamos lenkų sostinėj komunistus laukan. Buvusi
United News agentūra pa nius Lietuvai, o Lietuva Len sianti didžiausia šios rūšies
DEL ANGLIŲ NETEKO
valgyklos proto darbinin nesenai angliakasių konven
duoda žinią iš Berlino, jog kijai.’
GYVYBĖS.
KYŠININKŲ BYLA.
kams rodo, kad bado šmėk cija nutarė, kad nei vienas
Rusijoj šiomis dienomis ap “Taip gali pasibaigti Sme inmonė visoj Europoj.
“Keleivio” skaitytojas A. la pažvelgė į akis ir Lenki komunistas, kuris priklauso
Šiomis dienomis New
sivedė seniausioji pora svie tonos ‘gelbėjimas’ Lietuvos
KONGRESAS IŠSI
Yorke buvo is naujo nagri Januškevičius praneša iš jos inteligentijai. Galima su prie komunistų organizacijų,
te. Ivan Chatovsky, 145 me nuo ‘polonizacijos’.”
SKIRSTO.
nėjama buvusio Justicijos Detroito, kad vienas darbi prasti, kad kenčia ne tiktai negali prigulėt prie anglia
tų “jaunikaitis” vedė Olgą
galvos ninkas tenai norėjo nusimest varšuviečiai, bet ir visas len kasių unijos. Tuo budu visi
Marievą, 131 metų “panelę.” KAUNE NUSIŠOVĖ KA- Šią sąvaitę išsiskirsto 69- Departamento
komunistai automatiškai iš
anglių nuo vagono, kad kų kraštas.
Tūlas laikas atgal jiedu gy LĖJIMO PRIŽIŪRĖTOJAS tasai Kongresas VVashingto- Daugherty byla dėl sukty sau
braukiami iš organizuotų an
,___ n.e- Naujas susirinks at- bių. Vienas vokiečių fabri paskui parsinešus jas namo.
veno viens nuo kito 509 my “Lietuvos Žinios” pranegliakasių
tarpo.
norėjo įsikabinti j vago 6 UGNAGESIAI KIJEVE
lių tolume ir viens apie antrą ša, kad iš Kauno sunkiųjų einantį rudenį,’. Nors daug kantas, Richard Merton, pa Jis
Kiek
seniaus
toki nutari
ną traukiniui judant, bet nu PASMERKTA SUŠAUDYT
sužinojo iš laikraščių. Mat,, darbų kalėjimo, kuris ran yra svarbių reikalų, te- statytas prieš Daugherty liu krito
ant relių ir tapo užmuš Iš Kijevo pranešama, kad mą padarė New Yorke 200,laikraščiai nesenai paskelbė, dasi 9-tame Forte, pabėgo čiaus nemanoma, kad prezi- dytoju, parodė, kad karo
tenai tapo pasmerkti sušau 000 organizuotų rubsiuvių ir
jog seniausias žmogus Rusi anądien 4 kaliniai: Juozas dentas Coolidge šauks nepa- metu jisai davęs Daugherty tas.
dymui 6 ugnagesiai, užtai kitokių amatų darbininkų.
Ipolitas Bobų- prastą sesiją. VVall Streeto sėbrui Kingui $391,000 kyjoj esąs Ivan Chatovsky. o , Vasiliauskas.
r:
.1. .. .
T..
. rT’.-1... I —
1 cnnbnli’nnf
VT
PADĖJO TEISĖJUI
kad padegė Prekybos Kliu- Dabar ir Kailių Darbininseniausioji moteris — Olga čiauskas, Juozas Tulys ir Jo spekuliantai Kongreso bai- šį, kad šie padėtų jam, Merbo
Namą. Pasirodo, mat, kad
Unija New Yorke irgi nuBOMBĄ.
Marieva. Kadangi laikraš nas Ribickas. Policija tuo siai nekenčia, o Coolidge ne- tonui, apsukti šios šalies valtarusi
apsivalyti nuo komu
Buvusio Brooklyno teisėjo bolševikai ugnagesiai tyčia
čiuose buvo
paduoti ir jų
jų aa-j
ad- jaus pradėjo juos vytis ir ne- darys nieko, kas bankie- džią. Kiti gi liudininkai paciuose
ouvo pačiuoti
i
rodė,
kad $140.000 iš to ky Palmeri namuose pereitą są padegdavo namus, kad turė nistu.
resai, tai jiedu pradėjo susi- toli Kauno, Palemono miške- riams nepatinka.
šio yra gavęs buvusia tuomet vaitę buvo padėta bomba, jus sau “darbo.”
rašinėti. Iš laiškų pamvlo lyje, pašovus Tūli suėmė:
BAŽNYČIOJ NUŠOVĖ
AREŠTAVO
LITŲ
Justicijos ministeris Daugh- kuri sprogdama pridarė ne
viens antrą ir... “jaunikaitis” paskui buvo sugautas ir Jo- VAIKĄ.
UŽSIDARĖ BANKAS.
DIRBĖJUS.
ertv.
Už wšitą
kyšįi irtuomet
bu- maža blėdies. Palmeris buvo
Chatovsky paprašė “pane-|nas Ribickas. bet du kiti pa
i
*•
• .
__ *
•
Pereitą Mokinanties skautams šau
Marietta, Ohio.
lės” Marievos rankos. Toji sislėpė. Sanrišy su šituo įvy- Lietuvos policija Prienuo- vo sugrąžinta Mertonui vo- gavęs 4 “juodrankiškus’Taišdyt. Kristaus Bažnyčios skie
kus,
reikalaujančius
padėti
savaitę
čia
užsidarė
Centrai
sutiko. Tuomet Chatovsky ikiu nusišovė kalėjimo pri- se suėmė Stasį Sabaliauską kiečių metalo kompanija,
paskirtoj
vietoj
$50,000,
bet
National Bankas, kur buvo pe \Vorcestery buvo nušau
nuvažiavo pas Marievą ir žiūrėtojas Antanas Mali- ir Praną Baltrušaitį už dirbi- ku*” laro metu buvo konfistų pinigų nepadėjo.
žmonių sudėta $3,000,000. tas 14 metų amžiaus vaikas.
mą ir platinimą netikrų litu .uvu
jiedu apsivedė.
nauskas.
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Įdomus dalykas, kad l ie- ai •
žmogžudystę pla-Į reakcininkų spėkas, ban
tuvos viešpačiai bijosi net ir čiai :
rašyta pereitame džiusias užkirsti jai kelią i
Rrooklyno “Vienybes,” kuri "Kviv \
numery, Lietuvos šangehajų. Kantoniečiai da
? f
aiškiai simpatizuoja faši-’ų žinių Ayriuje.
bar artinasi prie šangehaji
■mų pavardę užsie jaus, nešdami tenai revoliu
padarytam per eismui ir r<i ni sumaišė su Sme- cijos pergalę. Darbininkai iš
mia Smetonos .i 'rti ją
KODĖL MES PRIEŠINGI paprastai nemoka pagerinti sa
irde, ir dėlto susi- to džiaugiasi ir metę darbą
vo ūki. bet iš jo laukiama, kad
KONSTITUCIJOS
isinga žinia.
reiškia savo simpatijų ‘*evojis butų valstybės ūkio Solonu! tlNIA APIE SMETONOS
KEITIMUI.
- 1
liucionieriams.
SVOGER1O NUŽUDYMĄ
Tuo tarpu senoji ŠangchaSouth Bostono “Darbinin Jei tokiems duodama teisė rink
NETEISINGA.
ti ir būti renkamais, tai kodėl
jaus
valdžia stengiasi strei
20 Streikierių.
kas” kalba apie Lietuvos
Nelabai
senai
Amerikos
gi
neduoti
tos
teisės
vaikams,
ką numalšinti ir suvaryti
konstitucijos keitimą. Vasa
ypač tiems, kurie eina Į mokyk spaudoje pasirodė žinia, kad
d
darbininkus
atgal i dirbtu
rio 22 d. jis rašo:
lą? o gal ir idiotams? Tai bent netoli Kėdainių tapo nužu Nukirstos jų galvos pakabin ves. Policija sugavo gatvėse
tos ant kuolų.
"Kuomet Lietuvos konstitu butų demokratija! Mums atro dytas savo dvare su visa šei
20 streikierių agitatorių ir
cija buvo priimama Steigiama do, kad rinkti bemokslius yra myna Smetona, dabartinio
Šanchajaus mieste su- tuojaus ant vietos nukirto
me Seime, opozicija kėlė di toks pat absurdas, kaip rinkti Lietuvos prezidento brolis. <reikavo 80,000 kiniečių,
jiems g;; as. Tos galvos pas
džiausi triukšmą ir prirodinėjo, vaikus.
Kiekvienas rinkikas Bet kadangi Smetona brolių uauyiausia audeklinių dar- įt kui buvo pakabintas aukštai
kad ji esanti visai nevykusi. privalėtų
mokėti
skaityti, neturi, tai manyta, jog čia bminkų. Streiką paskelbė ant kuolų, kaipo įspėjimas
Dabar, Kuomet norima ją taisy kiekvienas gi kandidatas Į Sei bus kalbama apie Smetonos Generuie Darbo Sąjunga, streikieriams, kad jie grįžtų
ti, tie patys gaivalai vėl triukš mą turėtų turėti tam tikrą žmonos broli, dvarininką puai.’-kindama, kad streikai
darban.
mauja. Jie dabar nori, kad ji mokslišką cenzą.”
i Chodakowski, kuris gyvena turi įsu tikslu: (1) protestą
liktų, kaip buvusi. Apmaudas ir
netoli Kėdainių.
prieš iškėlimą anglų kariuDover, N. H. — Policija
Mokslo cenzo rinkimuose
jausmai čia nieko negelbės;
Dabar tečiaus paaiškėjo, iiit-nė> šangehajaus uoste, ir padare čia pavieto kalėjime
paprastai reikalauja dvari- kad ir Smetonos švogeris ne- (2i džiaugsmą dėl kantonie- .
reikia šaltu proto.”
ir rado tikrą karčemą,
ninkai ir miestų plutokratai, b
nužudvtass.. Nužudyta cių armijos laimėjimo ties i kratą
kur
buvo
cinkuojama vynas
Brostvininkų laikraštis čia kurie bijosi, kad darbo zmo- buv0 simaioniu
Srilh
V
hll.
č
■
dangų
kur
ji
sutriuškino
1
ir
alus
L'TH
nori pasakyti, kad mes, ku nės nepatektų
į valdžią. Bet
rie priešinamės konstitucijos teisingumas reikalauja, kad!
keitimui, prieštaraujame pa krašto valdyme dalyvautus
tįs .sau. Jis sako, kad mes gi visi piliečiai. Jeigu darbiniu-}
nam tą pačią konstituciją, kai ir valstiečiai turi istaty-l
kurią pirma peikėm.
mų klausyti, tai jie turi ture-;
Bet taip nėra. Mes nesa- ti balsą tuos Įstatymus lei
kėm, kad Lietuvos konstitu džiant ir juos vykinant. Ki
cija yra tobula. Mes sakėm ir taip bus ne demokratija, o
sakom, kad ji yra netikusi, despotizmas.
nes klerikalai ją priimdami Lietuva yra ūkininkų kraš- •
Steigiamam Seime sugadino. tas, o ūkininkai yra bemoks-!
Bet mes nenorim, kad fašis liai. Jeigu tenai Įvesti rinki
tai su klerikalais dabar ją mams "mokslo cenzą,” tai Į
"taisytų,” nes žinom, kad didesnė gyventojų dalis ne-į
“taisydami” jie da daugiau galėtų išsirinkti i Šeimą savo
ją pagadins.
užtarėjų. Seiman galėtų būt
Smetonininkai nei nesako, renkami visokie zakristijo-!
kad jie nori konstituciją nai, kurie turi nusipirkę ln
pataiyti. .Jie nori ją pakeistu
burge “daktaro” laipsnio
Jie nori padaryt taip, kad i valstiečiai, kurie palaiko ir,
prezidentas butų renkamas maitina visą kraštą, nrturė-1
nebe trims, bet septyniems tų jokio balso.
metams, ir prie to da jie nori
Reikia tiesiog stebėtis,;
suteikti jam daug didesnės
kaip
“Darbininkas,” kuris
galios. Ministerių kabinetą
minta
vargdienių
centais, ne
>
jie nori paliuosuoti nuo atsa
sigėdi
skelbti
šitokią
nieki'
komybės Seimui, o padaryti
žmones minti! I
atsakomingu tik prieš prezi nančia darbo
—
dentą.
šitaip konstituciją pakei GLOVACKIS NUBAUS- ,
TAS.
tus, prezidentas butų kaip ir
koks karaliukas. .Jis galėtų “Lietuvos Žinių” 25-tame
paskirti sau tokius ministe- numery randame šitokią ži-'
rius, kurie vestų visą kraštą i nią:
pragaištį, bet Seimas nega
“Vakar, sausio 31 d. Apygai i
lėtų jų atstatyti.
įlos teismas nagrinėjo Pijaus!
Taigi aišku, kad šitoks Glovackio bylą. Jis buvo areš
konstitucijos pakeitimas bu tuotas dar demokratinei val
tų ne pataisymas, bet da di džiai esant ir jam buvo inkri
desnis jos pagadinimas. Dėl minuojama. kad mitinge Šan
to mes ir nenorim, kad reak čiuose jis šaukė revoliuciniu
gali būti pavojus šeimos Sveikatai
cininkai ją “taisytų.”
budu nuversti tuomet buvusia
N
r-----------------Be to, smetonininkai nori, valdžią.
Šis gryninantis
I
Gr«phe.
kad atstovai Seiman butų
“Teismas ji pripažino kaltu
prausimo
muilas
pra

renkami ne partijų sąrašais, ir nuteisė vieneriems metam>
kaip dabar yra, bet asmeni sunkiu.iu darbu kalėjimo."
šalina purvus ir mikrobus
mis. Žiūrint paviršium, tame
z
V• 1 - . - Pulkininkas Glbvačkisyrai
nieko bloga nesimato. Bet
putas lr ui nuv, JT'"’“*
Joju darbščios rankos; Kurios teri šluota •
jeigu isigilinsim, tai pama pirmutinis fašistų lyderis*
heka od,
A-,-* j d ^a'
mazgot. plaut, irint — negali išven
tysim didelę neteisybę tokioj Lietuvoje ir perversmo metu i
mis kvenčiimo . j
ar,a- Jo maJo
gti mikrobų, tūnančių ant šimtu daik
jam,.
J tR * uo<la suprast, ka<!
l inkimų tvarkoj. Nes prie to jis sėdėjo kalėjime. Po per
ant’sePtikas. Až
tų. kuriuos turit palytėti
kios tvarkos visas kraštas versmo fašistai ji paliuosavo ■
I..
apšauk
“
-1
Bet po darbo — saugumo delei —
sudalinamas Į tiek renkamų ir sugrąžino armijoh atgal, i
Estu, kieky* na
dau«e,*o
prašalink tuos mikrobus pirm negu damikrobus.
"'“P’auoamj fi-ų I
jų apygardų, kiek turi būt Dabar gi teismas atranda,
silytėsi vaikų ar valgių.
Seime atstovų. Pasidaro štai kad Glovackis ištikrujų yra
« It.tns fa/...
■
I
Sveikatos žinovai sako kad rankos
kas: X apygardoj, pavyz kriminalistas.
yra didąiausi ligų išnešiotojai Peržiudžiui, yra pastatyti trijų par Įdomu butų žinoti, kaip
rėkifcrviršuje esantį sąrašą 27 :igu. jų
tijų kandidatai: liaudinin dabar jaučiasi Glovackio
nešiojamų.
kas, socialdemokratas ir kle sėbrai, kurie po perversmo
Taigi didesniam saugumui, įųs ir
rikalas. Balsuojant, liaudi tuojaus paleido jį iš kalėji
kiekvienas narys jūsų šeimos, turėtų
sveikas kvepėjimas, kuris įrodo, kad
ninkas gauna 5,000 balsų, mo ir paskyrė Kauno komen
praustis visados muilu, kuris prašalina
Lifebuov didesnę apsaugą teikia. Dar
"
h
sociademokratas 5,000, o dantu.
netik purvus, bet ir mikrobus.
nebaigęs pirmo šmotelio, jau pradėsi
Klerikalas 5,001. Seiman va Jeigu teismas pripažįsta,
mylėti
švariausi visų muilinių kvepėji
kad
vien
tik
dėl
kurstymo
Labai
puikus
odos
išvaizdai
žiuoja klerikalas. Liaudinin
mų.
greit
išgaruojanti po prausimo.
buvusią valdžią1
kai su socialdemokratais, nuversti
Melionai reikalauja Lifebuoy viso
Ir
be
jo
antiseptiko Lifebuoy butų
kurie gavo 10,000 balsų, at Glovackis turi eiti katorgom
kiems prausimo tikslams. Jiems sma
stebėtinas praustis muilas — bet neteik
stovo negauna, o klerikalai, tai aišku, kad jo sėbrai, ku
gios jo apsčios, visur Įeinančios, grei
tų apsaugos.
'
?
surinkę vos 5,001 balsą, at rie tą valdžią visai nuvertė,
ta: valančios, putos. Jie džiaugiasi jo
Su
milionais
kitų,
syki
įpratęs
prie
.
turėtų būt d a sunkiau nu
stovą turi.
švelnumu ir grynumu, kuris odą pa
Lifebuoy,
jus
stebėsitės
kaip
kiti
mui

.
Ar gali būt didesnė netei bausti.
daro skaisčia ir švelnia-žibančia iš svei
lai galėjo jus patenkinti
sybė?
katos. Tas muilas puikus kaipo kvapų
Šituo žvilgsniu dabartine
naikintojas, kaipo prausikas.
UŽDRAUSTI ĮVE2T
Saugesnis — o nebrangesnis
rinkimų tvarka Lietuvoje
’ Bet virš visko, Lifebuoy gelbsti ap
LAIKRAŠČIAI.
Lifebuoy nebrangesnis — gali birt
yra daug geresnė, nes prie
saugoti nuo ligų. Jo antiseptiškot pu
pigesnis
— už muilą, kuri dabar varto
jos ir mažesnės piliečių gru “Lietuvos Ūkininkas” 5- i
tos išvaiko mikrobus’
jate
—
taigi jo apsaugą gaunate visai
pės gali savo atstovus Sei tame šių metų numery rašo:
dykai
Pramoksite mylėti jo
"Tenka patirti, kad visam
man išsirinkti — tik tie, ku
Lifebuoy galite gauti kur tik muilai
rie gauna mažiau balsų, ma laikui uždrausta Įvežti Lietu-!
sveiką kvepėjimą
parsiduoda. Pažinsite iš raudonos dė
žiau gauna ir atstovu, u kuine von šie laikraščiai: ‘Na^jieaoe.’,
Lifebuoy tiek skiriasi nuo kirų mui
žutės ir ružavai raudbno šmotelio. Tai
daugiau gauna balsų, dau- šakė,’ trys vokiečių laikraščiai i
lų, kad jo kvepėjimas kliokis.
spalva jo grynų paltuos vaisių aliejų.
ir ‘Ruski Gios.’
d augiau ir atstovų praveda.
Lttrr brot. Co., Ca^oridgt, Mass*
: Ne kvepylo bet švarus maloniai
'■••••
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kos lietuvių laikraščiai • ‘Vieny
bė,’ ‘Keleivis,’ ‘Tėvynė,’ iri
‘Sandara.’ Be to da uždrausta
trejatas laikraščių, iš Latvijos.” j

rašo:

“...begarbinant demokratiją
rankiai prieinama prie absurdo,
būtent, kuomet leidžiama bal
suoti žmogui, kuris nemoka net
Iš to išeina, kad po 15 ko-!
• skaityti. Dar didesnė nesąmo va, “Keleivis,” “Tėvyne,” i
ne. kiidmct toki tamsuolį ren- “Sandara” ir “Vienybė” bus
;'
atstovu Toks žmogelis įleidžiami.
♦■ ~~

.
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Gerbiamieji!
į me kaltais, ir pats teismas
Rašau jums ši straipsnį neturėjo^prieš juos jokių Įronorėdanias nušviesti tikrą dymų. Kai kurie iš kaltina
padėtį Lietuvoje. Be abejo, mųjų nebuvo dagi nei komu
jums amerikiečiams jau nistai. Bet Smetonos kompa
daug kas žinoma, bet ma nijai reikėjo aukų, ir sušau
nau. kad ir čia rasite daug dymas Įvyko.
Tas bjauriausia pasauly
Įdomių dalyku. Taigi tikiuos,
teroro
aktas buvo padarytas
kad neatsisakysite išspaus
dinti j>\“Keleivyje." Dėl su labai gudriais išrokavimais:
prantamų jums priežasčių, (1 į Įvykus sušaudymui, žmo
pasirašyt savo vardo po nėms bus duota suprasti, kad
straipsniu negaliu. Net ir ši pavojaus ištikro butą; (2)
laišką siunčiu iš Vokietijos tuo bus Įbauginti pažanges
pašto, nes iš Lietuvos tokių nieji veikėjai, kad prieš esa
dalykų išsiųsti dabar negali mą tvarką perdaug nesima. Taigi eisime prie klausi šiauštų; (3) sušaudymas pa
rodys Anglijos imperialis
mo:
I. Kodėl kariuomenės dalis | tams, kad Lietuvos poĮnai nemano Rusijai patai
pritarė perversmui?
kauti, o kad Anglija nori
Nepaslaptis, kad veik visi veikti i Rusiją per Baltijos
aukštieji Lietuvos karininkai valstybės, lai juk nėra pa
yra rusų prieškarinės reak slaptis.
cijos auklėtiniai. Kaipo to
kie, žinoma, jie jokiems de III. Naujosios valdžios dar
bai ir sumanymai.
mokratizmams ir laisvėms
nepritaria. Buvusioji liaudi- Pasijutę šiek tiek tvirčiau,
ninkų-socialdemokratų vy naujieji Lietuvos ponai pra
riausybė buvo sumaniusi da dėjo savaip kraštą tvarkyti,
li karininkų iš armijos palei įvedė tokią akyplėsišką cen
sti ir bendrai sumažinti ka zūrą, kokios nei prie caro
riuomenės skaičių, kas butų valdžios nebuvo. Nekalčiau
sveikai atsiliepę i Lietuvos si pažangiųjų laikraščių
finansinę padėtį. Bet to ne straipsniai braukiami ištisai,
galėjo pakęst Piechavičiaus- Amerikos laikraščiai nuo
Giovaekio kompanija, kuriai perversmo dienos suvis nesavo kailio interesai ir lebin- pasirodo. Man pačiam yra
ga karininko duona rupi užprenumeruota "Sandara
daugiau, negu valstybės la ir “Keleivis,” bet jau ištisas
bas. Gi tuo tarpu visokie Lie mėnuo jų negaunu.
tuvos reakcininkai, norėda Kad sumažinus krašte
mi atsisėsti Lietuvos valdo bruzdėjimą, naujieji ponai
nų sostą n, kurstė juos prie nusistatę išsiųsti visus bėdai sukilimo, prižadėdami užtai bius Francuzijon. Kokie te
apčiuopiamos naudos, lr, nai “pyragai” laukia musų
progai pasitaikius, pervei-s- vargšus, tai visi jau žino, liet
mas pavyko padaryti. Tai ar tai rupi Smetonos kompa
įvykdė beveik vieni karinin nijai? Ji rūpinasi tik dvar
kai. padedant vos tik sauja- ponių reikalais. Žada pa
lei kareivių, kurie buvo ap keisti žemės reformą dvari
gauti tyčia išgalvotu bolše ninkų naudai. Taip pat ma
vizmo baubu.
noma greitu laiku pakeisti
Kodėl kiti kareiviai per šalies Konstituciją, kad su
versmo metu laikėsi pasy teikus platesnių teisių dvari
viai. tai gal geriausia nušvie ninkams, o biedniems žmo
čia štai gulįs prieš mane vie nėms pilietines teises susiau
no kareivio laiškas, rašytas rinti. Kaune einantis fašistų
jau po perversmo: tarp kita organas “Tautos Valia" at
ko ten sakoma: “Griniaus virai kursto išvaikyti Seimą
sukaktuvėm buvom išvakaro ir “tvirtai” valdyti kraštą.
prisirengę. Rytojaus dienai
Visos darbininkų organižadėta duoti mums nauji ba- zacijos uždarytos, jų vadai
itai ir dviguba porcija valgio, (apie 300 žmonių > uždaryti
Sugulėm, ir nakčia pajutom, kalėjimuosna. Atskiri žmokad iš lauko pusės kaž-kas nės visaip terorizuojami: už
užrakino musų kazarmę ir menkiausi išsitarimą tuoj
už durų paaiškino, kad mie laukia kalėjimas, sušaudy
gotume ramiai, nes tame ne mas arba koncentracijos liosą nieko ypatingo. Rytojaus geris Varniuose, apie kurio
rytą išleisti laukan pamatėm, inkvizitoriškas kankynes ga
kad musų ginklai paslėpti. lima butų ištisą jaučio odą
Atėjęs karininkas ištisas dvi prirašyti.
valandas aiškino įvykusi
IV. Išvados.
nakties laiku perversmą.
Girdi, jei ne mes, tai butų
Iš to, kas aukščiau pasaky
lenkai su bolševikais valdžią ta, aiškiai matyt, kad vi
užgrobę ir butumem visi ga siems Lietuvos darbinin
vę eit į muši: dabar gi vėl kams, mažažemiams ir šiaip
busią ramu. Nuo tos dienos visiems darbo žmonėms ruo
gaunam po dvigubą porciją. šiama reakcijos tamsi atei
Na, o kareiviui, jeigu jį gerai tis su visokiomis priespaudošeria ir šiltai laiko, niekas mis ir mulkinimais. Ir aš ma
(Jaugiau nerupi.”
nau, reakcijos voras tol
Šitaip “porcijomis” ir po siurbs musų syvus, kol mes
ilsiais kareivius apraminę, busime išsiskirstę mažom
smetonininkai pradėjo armi partijėlėm ir riesimės tarp
ją “valyti” nuo negeistino savęs dėl tuščio kevalo kaip
elemento. Vieni karininkų didžiausi priešai.
priešai,
(“neištikimieji”)
paleisti
Ar nereikėtų mums pasi“atostogų,” o kiti, kaip antai mokinti kad ir iš buržuazi-'
Gricius, Papečkys, priversti (nių
' j organizacijų? Iš šalies
buvo “atsistatydint.”
i žiūrint, rodos, kad visokie
i
krikščionys, fa“Apvalę” ir “pašėrę” ka-!tautininkai,
šistai
ir
panašus
gaivalai ir
riuomenę, fašistai kol kas
gi
“
kovoja
”
savo
tarpe už
jaučiasi iš tos pusės apsau
kokius tai idealus, ir net kiša
goti.
I
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viens kitą kalėjiman (pernai

II. Komunistų sušaudymas. krikščionys buvo Įkišę Sme

"Darbininkas” yra girdė
“Iki kovo
dienai uždraus-,
jęs apie “mokslo cenzą,” to ta Įleisti Lietuvon šie Ameri

dėl jis
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(domus Laiškas Iš Lietuvos
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Kad pateisinus prieš vi toną!). Bet kaip prireikė
suomenę ir užsieni savo per bendrai veikti — kokią stip
versmo žygius dabartiniai rią vienybę tarp jų pamatįs
Lietuvos valdonai pai
' su-Įtėm! Taigi, aš manau, kad ir
bylą,'darbininkams vertėtų pafabrikavo komunistų l)ylą,
apkaltino terore 4 nekaltus mesti visus smulkius ginčus
žmones ir... sušaudė. Kad ir asmens neapykantą, o susušaudvti buvo nekalti, tai rasti bendrą kalbą ir veikti
aiškiai* matosi iš tos bylos visiems iš vien. Juk musų viaprašvmo net Lietuvos laik- sų tikslas ir obalsis, rodos,
raščiuose. Kaltinamieji 4' tas pats : “Visų šalių drabikomunistai iki paskutinės ninkai, vienykitės!" Ta’gi,
valandos neprisipažino pri- .vienybėn, draugai, o ateitis
P-b.
mestame jiems prasižengi- bus musų!
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Kas skaito ir rašo,

Tas duonos neprašo.
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

Kas nieko neveikia,

To niekas nepeikia.

ką ponas konsulas pasakoja, pint, kad jų vietas užimtų' Vasario 17 d. sušaukiam veikimo centru buvo Lietu- prie lietuvių bažnyčios ant
VVORCESTER, MASS.
Publika
pasijuto
labai
įžeislietuvės
mokytojos.
Tokie
susirinkimą
parūpi
jos
svetaiviu
Svetainė,
o
atžagareivių
šventoriaus.
Bet
už
tai
kun.
Lietuvos nepriklausomybės
Lietuvos nepriklausomybės
ta,
nes
ji
suprato,
kad
ponas
teisingi
kun.
Bakšio
patarinėję
ir
vienbalsiui
nutariam
—
bažnyčia.
Buvo
čia
jau
keTaškuno
aš
nekaltinu.Kaltos
9 metų sukaktuvių ap
šventės apvaikščiojimas.
jus
nesate
mai
labai
suerzino
francuzes
pašaukt
kleboną
Valantiejų,
Ii
kunigai
ir
visi
jie
pasižyyra
tos
aplinkybės,
kuriose
žadeikis
sako:
vaikščiojimas.
Konsulas gavo švilptert.
__ gi.” Kada mokytojas ir kleboną. Mi-,kad paaiškintų priežastis, mėjo kurstymu tikinčiųjų dabartinis musų jaunimas
Lietuvai reikalingi,
Vasario
20 d. Worcesterio
Dr. Karaliaus paskaita
___
22_ 22 išLietuvos
viso-‘ nyškos su klebonu susitaru- dėl kunu
iškeliamas kun. parapijonų prieš progresy- auga,
atvažiuoja
7
'
Lietuvių Draugijų Taryba
apie meilę.
kie pinigų rinkėjai, tai Ame-'sios kreipėsi Į vyskupą, kad Bakšys.
jvius žmones.
Dabar apie jaunimo dorą. buvo surengusi Lietuvos neJeigu jau, taip sakant, ko rikos lietuvai gausiai aukau- (šis kun. Bakšį “išdeportuo- Kaip tik pasirodė susirin Švariausiu iš visų kunigų, Norvvoodo
progresyvių
munizmo pasispardymo lai ja, o dabar, anot konsulo tų” iš Waterburio.
kime klebonai, ttai
“ mums
------- 1 ■ kokie čia buvo, išsyk pasiro- lietuvių tarpe dar nebuvo at- jriklausomybės 9 metų suapvaikščiojimą.
ku sviete dedasi visokių cu- “išgrauš.” Jeigu taip, tai: Ir štai 15 d. vasario kun. tartum maišais kas gerkles dė paskutinis kunigas Tas- sitikimo, kad kur butų apsi- caktuvių
dų, tai Chicagoj jų yra tiek ir kam tada ir pats konsulas Bakšys mums praneša, kad užkišo. Klebonas klausia: kunas. Galima sakyti, iki šių reiškusios nedorybės pasek- {adangi tą dieną pasitaikė
abai biaurus oras — di
tiek.
_____
mums__
reikalingas? Kam jis 19 d. vasario jis jau turi ap- “Ko norite?” .Mes visi tyli metų jis buvo tik kunigas, mės. O bažnytinių tarpe jau džiausios sniego pūgos ir šal
ąAdi jeigu mes nesame leist Waterburį. Tokį įsaky- me. Tada klebonas išvadina ėjo savo pareigas kaipo tik- buvo keli tokie atsitikimai,
.,_Vasario
.•__ jr__16___
. d. Vilniaus
, . . Va-Uja
.
„22,
tai žmonių į šį apvaikš
mumis bolševikais ir supy ras kunigas ir klerikalizmo Tai kur tada daugiau doros: tis,
davimo Komitetas Lietuvių Lietuvai reikalingi. Publika mą gavęs nuo vyskupo.
čiojimą susirinko neperdauAuditorijoj buvo surengęs pradėjo smarkiai plot, švilpt j šitokiam minyškų ir kle- kęs išeina. Pasirodo, kad žymių pas jį beveik nešima- ar tarpe to jaunimo, kuris giausia
— apie 300 ypatų.
mitingą paminėjimui 9 metų jr rėkt. Kalbėtojas dar ban- bono suokalbiui prieš kun. mes esame reikalingi klebo tė.
(auklėjamas Lietuvių Svetai- Kalbėti buvo pakviesta “Ke
Lietuvos nepriklausomybes dė kalbėt, bet buvo privers- Bakšį mes nutarėm pasiprie- nui, tik tada, kai jam reikia Bet pastaruoju laiku, kaip'nėj, ar tarpe bažnytinio jau- leivio’' redaktorius J. Netrauktis nuo pagrindų, jšinti. Skubiai stojam prie pinigų. Viską pastatėm, vis “Darbininko” redaktorius nimo? Pagalios tegul kun. viackas ir “Sandaros” re
rinko apipilnė svetainė. Bu-i
cboras sudaina-Įdairibo, agituojam žmones ką ištaisėm, išrėdėm ir da Gudas išvirto į protestonus, Į Taškunas nurodo išprogrevo nemažai ir bolševikų.' vo Lietuvos himną, bet dai-1 ant gatvių ir sušaukiam susi- bar viskas jau nebe musų. tai kun. Taškunas išvirto Į šyvių lietuvių tarpo bent vie- daktorius K. Paulauskas.
Pribuvo tik J. Neviackas, o
Bolševikai iš kart nepritarę «zxz.
;2‘'nebėp2ai2'“'šug21'int'o
o.,z^zi;«izx rinkimą. Nutariam išrinkt 11 Kas liko daryti? Nutarėm klerikalus. Tapęs klerikalu, į ną jaunuolį bei jaunuolę, ku- PaulauskaJs, matoma, pasibi
tokiam apvaiksciojimui, bet upo publika
‘ ‘
Publika skirstėsi
labai atstovų važiuoti pas vysku- paskelbti klebonui streiką ir kun. Taškunas pamynė krik-Įrie butų ant gatvių munšainą jojo blogtf oro ir sėdėjo tą
dėl žingeidumo atėjo ir jie. nepatenkinta. .......
šėtonišką artimo meilę po 1 gėrę, nedorai elgęsi arba ka dieną namie.
pą.Renkam “profesionalus,” užsisiūti sau kišenius.
Parapi
jonas
G.
S.
W.
♦
♦
♦
Pirma atidarymo mitingo,
nes bile kokį žioplį nepasių
kojų, o apsišarvojo kardu me nors butų kriminaliai Apvaikščiojimą atidarė
grojo Jaunuolių Orkestrą p.
pagiežos ir išėjo į kovą su prasižengę. Tie, ką prie sve Tarybos pirmininkas Dva
Vasario 20 d. Liet. Audi si pas tokią aukštą ypatą. IšNORWOOD,
MASS.
J. Grušo vedama. Jaunuoliai torijoj LSS. 4 kp. buvo su rinkom 11 visokių “profesio
progresu. Kas ne su juo, tas tainės ir prie bažnyčios du- reckas ir pakvietė p-lę Paltagerai išlavinti ir gražiai pa rengusi Dr. Karaliui paskai nalų”: kriaučių, plumerių, Suokalbis prieš Lietuvių jo priešas — ir tą jis pagie
pagie- ; rų geria munšainą ir nedo- navičiutę paskambinti ant
grojo. Paskui p. Kundratas tą. Paskaitos tema buvo štorninkų, pinaklio eksperSvetainę.
žos kardu kerta. Kun. Taš ■rai “zibatuoja,” yra dau- piano. Pianistė paskambino
atidarė susirinkimą ir, pa “meilė.” __
kunas ant tiek paliko drąsus, ' giausia bažnytinių tėvų vai Lietuvos himną ir kelis kitus
_
______
j tų ir kitokių.
Kuomet
tokiu
dalybrėžęs jo tiksią, perdavė ku kaip meilė žmonės intere- • Išrinkti atstovai 16 d. va- Laimingos yra tos lietuvių kad net klerikališko laik kai.
muzikos gabalėlius. Vėliaus
tvarkos vedimą adv. S. Ro suojasi, tai ir publikos buvo sario važiuojam pas vyskupą kolonijos Amerikoj, kuriose raščio redaktorium tapo.
Pats
tikslas kun. Taškuno p-lė X. apysilpniai padaina
lietuvių kunigų. Ten
džiui. Muzikalė programo veik pilna svetainė. Dr. Ka- į Hartfordą. įėję į vyskupo nėra
Pradėjęs kariauti su pro nedoro užsipuolimo ant Lie- vo kelias daineles.
______ gyvena
___ ____
___
lietuviai
sutikime
dalis susidėjo iš dainų ir mu ralius yra geras prelegentas, palocių susitinkam* kunigą ir kaip broliai? niekas jų nesu- gresu, kun. Taškunas pir-j' tuvių Svetainės yra paslėp Po šito įžanginio progiazikos. Dainavo p. Jakavi- Jo kalbos tonas labai pa- pasakom jam, jog mes nori-pjudo, nesukursto. Bet kaip miausia puolė Nomoodo' tas. Jis labai norėtų, kad mo buvo perstatytas kalbėti
čius, p-nia Krasauskienė, traukia klausytojus. Jisai me matyti vyskupą. Ateina greit kurioj nors kolonijoj Lietuvių Svetainę. Sau į tai-Į Lietuvių Svetainė butų už J. Neviackas. Kalbėtojas
p-nia
pianu skam- moka ir gerų juokelių paucpatie- .ir
'
kinr. «Biežienė,
12
ii vyskupas.
vyisik.upčta. Jis atsistojo
atsiranda kunigas, taip greit ipasikvietė lenkų kuni-, daryta ir progresyvių žmo trumpais bruožais apipasa
oirin-n’ e -,las^liunaite’ 4*?- kti ir šiaip nuosakiai kalba, tarpdury, rankas ant užpa- lietuviu santaika būna palai-Jastrochi ir abudu viena
viena; nių veikimas suparaližiuo- kojo Nepriklausomos Lietu
S. Pdka padeklamavo, o Bi- prelegentas aiškino meilę ir kalio susidėjęs ir klausia: dota ir užviešpatauja amži- diena paskelbė vietiniame
vietiniame: tas. Jam pikta, kad jauni vos susikūrimą ir liaudies
rtites choras užbaigė mitingą
pati meilė moksli- “Ko reikalaujat?” Musų pir-na neapvkanta vienu prieš
laikraštyje “TheNor-j mas subatvakariais ilgai kovą už laisvę.
o. ant
įJ Toliaus kalbėtojas nurosu Lietuvos himnu.
nia
^Įrodymais.
Prie to
to dar
prataria: ““Jūsų
Messe—
wood Messenger
” po laišką. ! linksminasi,
niais
Įrodymais. Prie
dar mininkas
mininkas prataria:
Jūsų kitus.
kitus,
.... nAotoi
.’no rytojaus
...
iv
ninimi
Išklausius muzikalį pro plačiai aiškino, kad pats ekscenlencija, mes meldžia-j ]Izaiminga kada tai buvo ir kuriuose jie skundžiasi Nor baznycią neateina ir pinigų ‘
.
buvo ir dabar vra
gramą, prasidėjo prakalbos. meilės pamatas yra fiziolo- me jūsų malonės, idant at-'Norwoodo kolonija, kol čia woodo publikai, kad Lietu- neatneša Tai ve kame tikro- ^priklammmos Lietuvos išPirmas kalbėjo Dr. Zimon- ginisgyvo daikto artai žmo- mainytumet savoi nuospren- nebuvo
£in{a; ;irr vidujiniai
— i.*.*.
—•- kunigo. tLie-. j
laukiniai
vidujiniai nrip.
prie
lietuvio
Svetainė, kuri yra labiau j ji priežastis kun. Taškuno U1
tas. Jis pasakė gražią kalbą gaus, ar gyvulio iišsivysty- dį ir kuhiga Bakšį paliktu- tuviai čia gyveno kaip bro- žinoma kaipo “Bolševikų; atakų ant Lietuvių Svetai- šai. Čia daugiausia kliuvo
apie Lietuvą tais laikais, ka mas. FKokios nors ligos
nebuvo
tuomet
iu^tarpe
“ esanti didžiausiai
didžiausiai11^*
^*
” ar met prie
‘ ‘musų Waterbury‘ ’ liai?.2_2
7 ...2__
*_____
_____ cSvetainė,
’-—
i Lietuvos sulenkėjusiems ku
da ji buvo dar rusų caro val įgimto silpnumo priežastys je.” 'Vyskupas
_
nigams ir fašistams.
aštriai atker- _______
nei didelių barnių, nei nesu- jaunuomenės tvirkinimo vie-:
doma. Po Dr. Zimonto kal būna faktorium
NORWOOD, MASS.
ta. Čia, girdi, subatvakariaisi
subatvakariais!
---------- ---------nebu------- tta:
-_. “‘Tai
T„. manoi biznis.
2i_i.il."” Vie-tikimų.
Vie- tikimų. Gyvenimas ėjo pirpir-;Čia,
Pertraukoje dainavo “Aumeilės
bėjo svetys iš rytinių valsti vimo.. Gamta
Naujas biznierius.
yra pats aukš- nas iš delegatu susinervavęs mvn progreso vaga. Aprūpi-! suvažiavęs iš visos apielin-:
~
• šrelės” vyrų choras, vadojų, “Tėvynės” redaktorius p. čiausias meilės tiesų davė-'sako:
“Jeigu negiąžirasinimuisavokultunniųreika- kės į šokius jaunimas ir gir-j, šiomis dienomis Jokūbas; vaujant J. Dirveliui. Dainos
S. E. Vitaitis. Jisai pasmer jas. Gamta yra taip surėdy-; mums Bakšį, tai atsiimk ir iu Norwoodo lietuviai pasi- tuokliauja, ir nedorai elgia-iLapenas pardavė savo čeve- pavyko labai puikiai.
kė Lietuvos smurtininkus ir
kad visas jos darbo pro- kitus du kunigu.” Vyskupas statė sau gražią svetainę, si. Ir todėl, girdi, reikėtų rykų krautuvę Juozui Tau-i Antru atveju J. Neviacjų fašistinius gaivalus, kurie ta,
cesas eina savo keliu. Visa ant to mums nieko neatsakė, apie kurią susispietė visi pro- miestelio valdžiai atkreipti į rinskui iš Dorchesterio. Ant kas trumpai kalbėjo apie
dabar Lietuvą valdo. Jisai gyvyja yra priversta kovot tik paliepė išeit laukan. Ro- gresvviai* ir apšvietą mylin- šitą svetainę savo atydą ir... (kiek man teko su Juozu Tau- tarpsrovinius lietuvių santikartu pabrėžė Lietuvos ne už gyvybę ir tuo pačiu laiku dydamas pirštu į duris, jis tieji lietuviai. Prasidėjo*kul- apvalyti pietinę Norwoodo rinsku susipažinti, tai pasi-i kius. Po prakalbų buvoduopriklausomybės svarbumą, palaikyt gyvybę, kentėt už sako: “Jus nieko neturit pri-jturos ir apšvietos darbas, dalį. Kitais žodžiais sakant, rodo, kad jis yra labai drau-! darni klausimai, į, kuriuos
ir kad Lietuva vistiek yra ne meilės pasekmes. Esą negali-,dėję prie parapijos:., viskas Kiek šitoj svetainėj buvo su turėtų
turėtu šitą
Šita svetainę
svetaine uždaryti,
uždarvti. giškas
o-iškust ir mandagus
mundaoniR žmogus,
žmnonis. kalbėtojas
kalhptniac tinkamai atsakipriklausoma, nežiūrint kas ma išaiškint, kas yra pati yra mano nuosavybė.
rengta prakalbų, paskaitų, Šitas kunigų paleistas šu- Man rodosi, kad jam čia biz-|nėjo.
ią valdo, t. y. kokios partijos meilė. Tai esąs toks gamtos
Išguiti iš vyskupo palocių koncertų, kiek perstatyta vis nepraėjo pro šalį. Mies-nis seksis, nes tokio burto ■ Taigi, nors oras buvo lažmonės sudaro valdžios vir surėdymas ir viskas.
parvažiavom namo, nie- sceniškų veikalų —4o visko telio valdžia, turėdama kuni- žmogų norwoodiečiai myli, ibai prastas, bet apvaikščiojišūnes. Bet vistiek, p. Vitai- t Aplamai imant, prelegen-, mes
~
“ “ “
I
• • • • negalima. gų skundus, jau pakvietė Dabar drg. Taurinskas' mas, galima sakyti, nusisek0 nepešę,
nei
suskaityti
tis sako, reikia šia šventę
1 žiedo pabu- nei
išpardavima
viso * nukė.
J. V.
J._ (C
("v.vv
minėti su prislėgta siela ir — daug; pamokinančių daiuot negavę, nei šampano Nomoodo lietuvių kolonija, svetainės direktorius naši- I daro
• i i
•
*
O I
* *
y
aiškinti.
pirktojo
tavoro.
Sako,
pigiai
pasidėkavojant
svetainei,
lykų
pasakė.
Pradėdamas
ner
aga
V
ę,
nei
atlaidų
neapskaudžia širdimi. O tai todėl, savo kalbą jisai pasakė: i turėję. Tai šitaip vyskupas paliko žinoma visoj Ameri- Ar ištikro Lietuvių Svetai- viską nupirkau, todėl pigiai
SCRANTON, PA.
kad tam tikri žmonės tenai *‘Kai aš užbaigsiu savo kai- pasielgė su musų “profesio- koj. Šita svetainė, o ne kas nėj ir aplink svetainę jauni-į ir žmonėms parduosiu, o to Lietuvaitė užbaigė slaugės
sulaužė Lietuvos konstituci bą, tai jus dar mažiau žino
” delegatais.
' kitas, sutraukė i Norwoodą mas girtuokliauja ir nedorai kiu budu su kostumeriais sumokslą.
ja ir teisėtumą, nesiskaity- site apie medę.” Iš dalies nalais
e:giasi?
Ar
vra
kunigų
užsipažinsiu.
Sugrįžę Į Waterburį bė- didoką būrelį lietuvių, myVasario 17 d. Statė Hospidarni su žmonių valia pa- tei
irsak<
gam pas kleboną prašyti linčių progresą ir darbą, metimams bent kiek pama- Ir ištikro, pigumas jo krau- tal, po trijų metų mokinimotrempė laisvę, uždare pa••
Chicagietis.
čeverykus.'si ^baigė sIauįfe mokslą
svetainės susirinkimui. Kle Pietinė dalis Nonvoodo, kur to?
i|tuvėj
.- negirdėtas.
-.
žangiųjų žmonių laikrascius,
__________
i
Svetainėje
tvarka
visuo-ikurie
verti
7
dol.,
galima nu- Magdalena Balčiūte. Pir
gyvena
lietuviai,
pradėjo
bonas atsako, jog svetainė
JSr0
kUnaS °rgani‘i WATERBURY, CONN.
met
būna
kuogeriausia.
Nie-'sipirkt
už
3
dol.
ir
pigiau. Jo miau ji buvo baigusi High
užimta — neduoda. Pasiran- kilti kaip ant mielių.
joje negirtuokliauja ir , krautuvė randasi A. K. Ne- School. Vyresnioji, .jos sesuo
Paskutinis kalbėjo Lietu-: “Revoliucija” Šv. Juozapo davojam Kliubo svetainę ir Bet šalip progresyvio lie kas
neišdykauja.
O
dedasi j viacko name,
tuviu
judėjimo,
kurio
centru
sušaukiam ekstra susirinki
i Marijona Balčiūtė taipgi yra
vos konsulas p. Žadėikis. I
parapijoj.
įI
Kaimynas.
ant
gatvės,
aplink
svetainę?
mą.
Susirenka
apie
300
parabuvo
Lietuvių
Svetainė,
praslaugė ir gauna i mėnesi 140
Pradėdamas savo kalbą jisai
Ilgus metus klebonaujant iI
tai
tas pats dedasi irpriei
idėjo
ir
atžagarei
viskas
jupijonų
ir
vienbalsiai
užgiriu
si21j.
dol. ir pragyvenimą. Ji gelbprilygino Lietuvos nepri- kun. Siaurusaičiui, musų paKENOSHA, WIS.
kun.
Taškuno
bažnyčios,
i
;
musų
atsilankymą
pas
vysdėjimas,
vadovaujamas
bro|
sti savo motinai užlaikyti naklausomybės šventę prie A- rapijos dalykai žymiai paKurie norit užsirašyt “Kelei mus ir leidžia Į mokslą jau
Į
Jeigu
jaunimas
prie
svetai-,
įkupą.
Parapijonai
nori,
kad
liu
Kudirkų,
Kuro
ir
kitų.
merikos nepriklausomybės blogėjo. Todėl mes, parapinių ir net prie bažnyčių gir vi” arba kokių nors knygų užsi- niausią savo seserį.
šukelėm prieš
švantės. Papasakojo aplin- jonai, šukelėm
prieš Siau-'l
Siau- mes ant,'u kartu važiuotume Erne čia lankytis kunigai ir tuokliauja,
čia ne Lietu sakyt. gali kreiptis prie musų
Minėtos slaugės, Marijona
kybes, kuriomis Lietuva tapo rusaitį revoliuciją ir pasiun- pas vyskupą, bet mes atsisa- pradėjo sukti sau klerikaliz- vių Svetainėstaikaltė.
agento, jis patarnaus teisingai.• ir Magdalena Balčiūtės, yra
Tai
yra
kom,
nes
bijom
gaut
lupt.
mo
guštą.
Sutverus
parapiją
gaudyt.
.
nepriklausoma.
Publika tėm jį “šilto vėjo” gaudyt
(->• pavyzdingos ir inteligentišklausėsi p. Žadeikio kalbos Jo vieton vyskupas atsiuntė butanam padaryt peticiją ir ir pastačius bažny čią, vietos prohibicijos vaisiai. Man pa Jo adresas: Jos Elijošius,
4401
—
22-nd
Avė.,
apie pusvalandį, bet kada mums jauną kirpiką Valan- menkam ottzmomų nnki- lietuviai tapo suskaidyti) < u; čiam teko matyti jaunus
j kos merginos. Jos yra labai
Kenosha, Wis.
kirtingu abazu,
abazu. Progresyvių
jisai pradėjo teisinti Lietu- tiejų. šis kerpa visus lygiai mul Paras1?-_______
___ skirtingu
i ogresyvtų Į| vaikėzus geriant munšainą
, prielankios prie žmonių ir
I todėl labai tinkamos savo
vos smurtininkus ir fašistus, —katalikus ir laisvus. Jis
I
profesijoj. Nuo jų kūdikys
tai publika pradėjo nerimau kirptų ir žyduką, kad tik
tės dienų “Keleivis” lanko
ti, bet vis kentė. Kada jisai gautų doleruką. Pasidėkavo
jų stubąir yra mylimas sve
pradėjo peikti amerikiečius jant smarkiam kirpikui mu
r Faktai Apie^
čias.
Bačių Juozas.
už protestavimą prieš smur sų parapija žymiai pakilo.
Ta Touraine
tininkus, publika pradėjo Parapijonai pradėjo kalbėt,
BINGHAMTON, N. Y.
ploti. Kai kur pasigirdo ir kad kun. Valantiejui kleboCoffee
Aukos surinktos lietuvių
ixn\
4
riktelėjimo, bet konsulas tę- naujant Waterbury jau ne
f <7/
masiniame mitinge sausio
šė savo kalbą toliau. Jisai reikės kitą revoliuciją kelti.
M r. E. J. Butler,
<3H
garsus
kavos
eks

12 d., 1927 m.
Už
kokių
keturių
metų
sako: ką jus žinote apie per
fffezZ
I
pertas,ypatiškai iš
ir
negali
mainytis,
nes
žalios
kavos
pupos
yra
atyversmo priežastis? Jus, esą, vyskupas prisiuntė kun. Vabando, paragauja
Po 1 dol. aukojo šios ypadžiai parenkamos, sumaišomos ir išspraginamos. suir parenka visas
vaduojatės ne protu, bet iantiejui pagelbininką kun.
tos: J. Cinikas. P. B. Balči
kavas, kurios var
lyg garsiausios ir se>.rctnos I-a Touraine formulos.
jausmais ir upu. Vienas jūsų Baksi. Kun. Bakšys yra jau
konis, A. Liepa, AI. Urbas,
tojamos
sudaryti
kuri reiškia absoliutišką gerumą visuomet.
šiam mišiniui.
veikėjas (turbut P. Grigaitį nas, darbštus ir geras lietu
S. Bučinskas, T. čižauskieJo užduotis palai
Jus gaunate šioj kavoj — La Touraine (Extra> ge
jis turėjo omenėj), sako, be vių patriotas. Jo pareigos čia
nė. T. Varkulienė, J. D.
kyti, nepaisant iš
gėdiškus melus ir šmeižtus buvo mokyti vaikus lietuvių
riausią
kavą,
kokia
tik
yra
žinoma.
Jeigu
jus
dar
Chamo, A. Jankeliūnas, F.
laidu. šį puikų sko
skleidžia apie Lietuvos armi kalbos, o Vakarais eiti per
nesate vartotojas la Touraine (Extra) kavos, jus
ni. Jis užmoka ne
, Vaitekūnas, J. švareika, P.
paisant kokią kai
ją. Tas veikėjas sakąs, kad stubas pinigų kolektuoti. I
esate skolinga sau ir savo šeimynai, kad išbandžius
Adomaitis ir J. šatikauskas.
ną, kad primaišius
perversmą padarę karinin trumpą laiką kun. Bakšys
šitą
nepaprastai
malonu
skonį.
Jūsų
groserninkas
į I-a Touraine (ExPo 50c.: J. Linonis, S. MaStra) skaniausių rū
kai : o tikrenybėje — padarė isigyjo waterburieciuose di
parduoda
ir
rekomenduoja
ją.
Paprašyk
jo.
lauskas, J. Kaminskas, A.
šių.
moksleiviai. Lietuvos moks delių simpatijų, nes visur ir
Varkolis, M. Meškunas, A.
I
leiviai esą priešingi bet ku visame kame buvo širdingas
“Jums Patartina Pasirinkt Geriausia"
Krivickas ir K. KapičiausOE99
riam kairumui ir Lietuvos ir atviras. Jisai visiems teisy
;
kas.
Viso surinkta 21 dol.
56c. už svaru
ateitis esanti jų rankose. bę droždavo i akis, nepatai
10c. Visiems aukavusiems
Esą, nėra ko jums protestuo kaudamas nei pačiam klebo
varde LSS. 33 kp. ir ALTS.
ti, nė džiaugtis, kadangi jū nui Valantiejui.
64 kp. tariame širdingą ačiū.
^tra}Vieną kartą kun. Bakšys
sų protestų tenai niekas ne
Mitingo vedėjai:
paisąs. Jieten moką tvarky patarė parapijonams paleist
Pirm. P. B. Balčikonis,
■----- '
WS OĮJINBYCO ,Z
tis ir susitvarkys patįs savo. visas parapijinės mokyklos
Sekr. F. Vaitekūnas.
,r 2 BOSTON
CHICAGO
reikalus.
mokytojas francuzes, kurių
Ne w York
(Tąsa koresp. ant 5 pusi.)
Publikai pasidarė aišku, išviso yra net 24 ir pasiruCHICAGO, ILL.
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Tai Yra Rūšis
Kuri Nesimaino
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būti patvirtintas visos Tau
Neveltui žmonės sako:
až dolerį nelik kunigas, o ir
tos referendumo keliu.
. pats velnias kazoką Šoka.
Valstybės prezidentas ski
Aną
sąvaitę
nusipirkau
Katalikas.
ria ir atleidžia visų laipsniu
c
e '♦
I
špitolninkų
organą
“
Darbi

karininkus ir tuos valdininninką" ir beskaitydamas už Visi žino, kad Chicagos,
Vienas kaimieti:s. Andrius tikime: mes rinkome jį, kad j kus, kurių paskyrimas ir at tikau jame šitokį “dievobaiPečiulka. rašo “Lietuvos Ži pastatytų gerus ministerius. leidimas nepavestas įstaty Į minga” punktelį: “Katali- miestas sparčiai auga, bet
• •
“ - ._ _____ ne visi žino, jog SLA. 36
nių” redakcijai šitokį laišką: o dabar paleisti. Ne, taip ne mu kam kitam.
lunaa u.uv.v,
didelė,
kraštuose, senai jau
Dėl vykdomosios valdžius kas. kuris užsirašo ir skaito kuopa išaugo tokia
Dabartinėje
gyvenimo guose
;
Jums ten Kaune gerai gy gali būti, turėtų svetimos že
bedieviškus
raštus,
yra
lygus
kad
jau
nebetelpa
savo
kal

venti. Ten yra bankai, ten mės, svetimos karalystės įsi štai kas pakeistame konstitu- tam. kin is nusipirkęs šautu-1 Iv je. Narių kuopoj daugiau, tvarkoje darbininkas yra vi- .suprato tą aiškią tiesą ir se
ministeriai. Jus visa žinote. kišti. Nesenai "‘Lietuva” ra cijoš projekte esą pasakyta: vą pasidaro sau galą.” Kitais;kaip avilyje bičių. Jau žada šokio turto šaltinis, ir kartu nai stojo kovon už savo bui
visuomenės ties pagerinimą. Ta darbi
Mes gi. kaimiečiai, gyvena šė, kad vokiečiai jau kišasi. 1 Ministerį pirmininką paren žodžiais sakant, tie katali-Į leisti spiečių. Prezidentas vargingiausis
posūnis, pati žemutinė gyve ninkų kova už savo klasės
me nežiniose ir nerimauja Mes manome, kad kitaip ir ka valstybės prezidentas, o kai. kurie skaito bedieviškus,Gegužis
_ _o_ j ir redaktorius Vi- nimo rūmo plyta, įspausta Į reikalus, už naują gyvenimo
jis
pasirenka
ministerius.
būti
negali,
nes
be
Seimo
me. Mums atrodo, kad dabar
laikraščius, yra saužudžiai. Itaitis atvažiavo į Chicagą supertvarkymą sudaro visą
toki laikai, kai buvo peovia- Lietuva tikrai gyventi nega Ministerių kabinetas turi tu Už poros dienų užeinu į (tvarkyti 36 kuopos bites. juodąją žemę.
rėti Seimo pasitikėjimą.
lės.
Darbininkas dėlto yra tur darbininkų judėjimo istori
kų sukilimo metu.
"Dar-ko
”
redakciją
ir...
pats
SLA.
Pildomoji
Taryba
jau
Už nesąžiningą pareigų
to šaltinis, kad iš jo triūso ją. Ta kova besivystydaima
Mes, kaimiečiai, turime
savo
akims
netikiu
—
viedirba
naują
avilį,
į
kuri
su(Cenzūros
išbraukta.)
I ėjimą ir prasižengimus įsta nas kunigas (turbut vyriau- leis raudonąjį spiečių,
tarpsta visas visuomenės subrendino darbininkuose
daug abejonių ir rašome
ūkis, ant jo sulenktos nuga savo reikalų supratimą, iš
tymams ministeriai gali būti
jums laišką, kad išaiškintu I
sias
"Dar-ko
”
redaktorius)
Argi tai netiesa? Mes lo i traukiami tieson tik tam tik- užsigulęs ant stalo skaito Chicagoje, apart kunigų, ros lymo žmonijos mokslas, auklėjo juose vienybės Jaus
mėte.
menas, turtingųjų prabangi mą. nustatė ir išvystė darbi
Musų kaimo mokytojas dei Seiman ir rinkome vals I ru Seimo nutarimu.
"Naujienas,
”
o
kitas
civilnas
yra
pora
stambių
tautinin

("L. Ž.”»
buitis ir visa gyvenimo pa ninkų siekimus ir nurodė
gauna gazietas. ale ką mes tiečius liaudininkus, social
i neužauga-žmogelis►
j kų, kurie remia smetoninius žanga.
varto
kelią, kuriuo reikia eiti prie
tautininkus. į
iš jų sužinome, tai tik darosi demokratus,
'"Keleivį.” Du saužudžiai
saužudžiai!!— smurtininkus. Kaip tik žmo
jų
įgyvendinimo.
I-prasiveržė
....u„i_____________
_____ ______
!
Darbininkas dėlto yra pa
negeriau. Niekas musų nura kad jie užkirstų kelią pikta- Į
balsas
pro
mano
nės
gaus
progą
apie
tuodu
i
Bėgsim iš Tėvynės. lupas.
darybėms. O dabar?
skutinis kitų žmonių • eilėje, Kiekvieno krašto darbi
minti nenori.
tautininku
teisybę
patirt,
tai
*
*
♦
kad iš sukultų jo darbu turtų ninkai, bekovodami už savo
Va, Lietuvos Banko val
(Gaida kaip "Leiskit i Tėvynę' )
tie
smetonlaižiai
žinos,
iš
ko
(Cenzūros išbraukta.)
darbininkas tik tiek gauna, reikalus, taikinasi prie savo
dytojas mums įvarė didžiau
Skaitydami bedieviškus duoną valgo.
kiek reikalinga jo pusiau al jo gyvenimo savybių. Bet
sios baimės. Mes supratome,;
Bėgsim iš Tėvynės.
♦
*
♦
laikraščius “Dar-ko” redak
pamatiniai darbininkų sie
kad jis pasakė, jei taip eis į Gale neiškenčiu nepasa- Bėgsim kur paklius.
toriai perilgai “kankinasi.” i Chicagos komunistai da kanam pragyvenimui. Visa kimai ir jų kovos budai yra
toliau, kaip dabar yra, tai su kęs, kad kalbėjausi turguje Nes čia laisvės greitai
Ar nebūtų geriau, kad paė bar neturės laiko prieš Lie- kita paima iš jo tie, kas vienodi visuose kraštuose.
litu bus taip, kaip ir su mar-; su pažįstamais ūkininkais ir ! Matyti nebus.
mę šautuvą jie save pribaig tuvos fašistus protestus kelt, “duoda” jam darbo, paima
St. Kairys.
turtingieji, pinigų ir darbo
ke. Jei dabar litas laikosi į mažažemiais ir jie visi viei tų? Tai butų tikrai taip, kaip nes dabar jie turės protes(Iš
“
Darb. Kai.”)
Alėj
’
pas
mus
laisvė
įmonių savininkai. Tokis jau
ant p. Rimkos sutaupytų 10 nan balsan sako: ragavęs
jie rašo.
tuot
prieš
SLA.
Pildomąją
Tiktai
paviešėt.
yra dabartinio kapitalistinio
milionų litų, tai kas bus to saldaus nenorėsi kartaus:
•
Taiybą.
Bet
dabar
uždrausta
surėdymo teisingumas.
liau, juk p. Rimkos jau nebė girdi, supratome dabar, kad
£
*3Musų kunigai yra daugiau
Apie
ją
kalbėt.
•
Kiekvienas darbininkas KO LIETUVOS KAIMAS
ra? Gal ir juokingas jums tik valst. atstovai rūpinasi
prisirišę prie dolerio, negu Jeigu Grigaitis numirtų,
toks musų klausimas, bet valstiečių reikalais. Tai ki čia kųnigai-ponai
prie dievo. Atimkit iš jų do tai “dzievaž” komunistų yra darbdavių vienodai iš
NENORI?
mes jo neišsiaiškiname. Kai tan Seiman rinksime tiktai Engia tik vargšus.
lerius — ir jie taps didžiau “Vilnis” nustotų ėjusi, nes naudojamas. vis vien kas jis
kas jau pradeda supirkinėti valstiečius. Kunigai, ponai Bėgsim kur kas galim,
ir kur jis butų prie dar
siais bedieviais.
jos redaktoriai daugiau nie butų
tai auksą, tai dolerius. Ne-j tegul sau renka savo atsto- Gal priglaus kas mus.
=>
*
# bo
pristatytas.
Ir todėl visų “Rytas” arba, teisingiau
ko
nemoka
parašyt,
kaip
tik
darbininkų
padėtis
yra iš sakant, krikščionys demo
tiesa, kad tik patriotai tą da- Į vus. Mes jiems nepavydim,
Nesenai South Bostone apie Grigaičio barzdą. (Gri- '
Leiskit
iš
tėvynės.
Dėlto vieno kratai šoko visomis keturio
ro, kaip p. Jurgutis sako: i bet savo neužleisime. LaukI mirė vienas geras katalikas. I gaitis netik barnią, o ir esmės
'di ir jųvienoda.
Bėgsim kur paklius.
reikalai,
vienodi da mis įrodinėti dabartinei val
I
musų klebonas joks patrio- ■ sime atsakymo.
Bet jis nepaliko pinigų. O vi- usus turi, vienok apie usus '
Kur
tik
kojos
neša.
rosi
ir
jų
siekimai
savo buitį džiai, kad kaimas nebenori
tas, o parapijoj pradėjo!
Andrius Pečiulka.
įsienis jau yra žinoma, kad “Vilnies” redaktoriai rašyt
Gal
kur
laisvės
bus.
pagerinti. Iš to išeinant mes. rinkimų ir reikalauja griež
klausinėti dolerių. Mums i
tuos katalikus, iš kurių po nemoka).
socialistai,
sakome, kad dar tos valdžios.
matos, kad p. Rimka vėl rei-i
jsmert negalima pasipiniJau svetur gegutė
bininkai
sudaro
dabartinėj Tiesa, kaimas nebenori.
ketų pasodinti
........ taupyti
./■"litus;! Siūlomieji Lietuvos
gaut. kunigai vadina “šiau Jai p atrodo, kad Anglijos
Mums neužkukujs
kai jis
us sutaunvs
m
d
antrinu
:
•
visuomenėj
vieną
klasę, su Bet ko nebenori, to krikščio
sutaupys jų daugiau.*
diniais” katalikais. Taigi So. i militaristų marškiniai jau
Ir
sode
lakštutė
tai išleisti, kam reikės, busi
Bostono klebonas atsisakė pusėtinai susipurvino, tai rištą vienumon vienoda pa nys demokratai nedrįsta pa
Konstitucijos
Nakčia neėiulbuos.
nesunku.
ir vienodais siekimais, sisakyt. Jie momentu naudo
šitą “šiaudinį” kataliką lai- dabar jie veža savo “beliz- dėtim
jei
tik
darbininkai susipran damies, stengias dumti ne
Gaila tų paukštelių.
Jus. žinoma, geriau su
dot su "bažnytinėm apeigom, ną” į Kiniją, kad “čamiai”
Pakeitimai.
ta ir pradeda siekti geres pažįstančiai dabartinės kai
prantate, bet jei “Lito lai
Sunku atsiskirt.
nes velionio pati negalėjo jiems “išskalbtų.”
nės ateities*
Bet gyvastis miela—
kymosi šių metų perspekty
♦
♦
♦
mo nuotaikos visuomenei
kunigui daugiau užmokėti
iš
patikimų
šaltinių
"LieVienoda
padėtis
via
—
Geriau bėgt nei mirt.
vos tokios pat, kaip kad ir
kaip tik 15 dol.
Genys margas, svietas dar darbininkų atvejų — ir tų. akis. Pats esu liudininkas,
visos musu ūkiškosios buk- tuvio“”;>- Nr.
„ 17 _pranešama. I
margesnis. Velnias juodas, kurie naudoja darbininkų ko kaimas nenori ir fco bijo
lės,” 1kaip sako p. Jurgutis, ka(1 esi^ pagamintas kai ku-j Leiskit iš tėvynės.
LMaž-daug’ tuo pačiu laiku į kunigas dar juodesnis. Vel- triūsą.- Jie irgi sudaro vieną si.
tai mums matos, kad labai rių konstitucijos paragrafui Bėgsim kur paklius.
kaimas nenorį
Cambridge’uje
(Bostono,nias ant dūšios, o kunigas visuomenės klasę, buržuazi Pirma,
Konstitucijos Į Paliksim tėvelius
jau blogai. Butų gerai, kad pakeitimas.;
šlykščių
krikščionių
demo-.
priemiestyje!
------ .t_
mirė laisva-įantžmogauskunojoja.Abujos
klasę,
kuri
sąmoningai
ir
p. Jurgutį jus dar kartą pa pakeitimas liečiąs tris daly Ir jų vargeliui.
kratų agitacijų, melų. Antra,
manis; Bet jis
ji: paliko pusėti- du vienodą darbą dirba,
suderintai
kovoja
už
savo
klaustumėt ii- parašytumėt kus: Seimą, vyijiaūsybės pre Jei mus lilįę broliai
nai pinigų, Ir kunigas už I Skirtumas tik tame, kad vel- padėtį. Buržuazija, gindama kaimas bijosi krikšč. demo
zidentą ir vyriausybę.
mums.
N Jo Smetonos žus—
šimlinę sutiko tą laisvamanį nias dirba už dyką, o kuni- savo ypatingus kartais rei kratu kaip ugnies.
Kitas musų klausimas apie Seimas, einant pakeitimu, Trenks į jį perkūnas.
Krikščionys demokratai
palaidot kaipo geriausi ka-įgas už pinigus.
kalus,
gali
būt
susiskirsčiusi
koperatyvus. Mes prigulime busiąs renkamas nebe trims, Jo valdžia sugrius.
nuolat,
o ypač rinkimų metu,
taliką.
i
Pustapėdis
įvairiomis partijomis. Bet kūlė žmonėms ausis, kad kai
prie žemės ūkio, o musų kai bet keturiems metams. Pasi
kiekvieną kartą, kai jai ten kairieji paims valdžią, tuoj
mynai. kunigo giminės, prie baigus Seimo kadencijai ar Mes savo tėvynėj
ka susiremti su darbininkais, sugriaus bažnyčias, išpiaus
ūkininkų sąjungos. Bet ir ba jį paleidus, naujas Sei Negalim kentėt.
Paragavę
laisvės
tos
atskiros buržuazinės par kunigus. Žmonės tikėjo ir
mas
turi
būti
renkamas
ne
ten ne geriau. Andai vedė
tijos visuomet suglaudžia netikėjo jų tuo šlykščių me
jas sakė, kad Kaune ministe vėliau, kaip per aštuonis mė Norim ją turėt.
Pustapėdis.
savo eiles ir sudaro vieną iš lu. Vieni, kurie labiau buvo
riai nesuteikia, už tai, girdi, nesius. taikant rinkimų laiką,
lygintą frontą prieš proleta patyrę, aiškiai stojo prieš,
pinigų neduoda. Išeina, kaip rudenin arba pavasarin.
P. S. Dainuojant šią dainą,
toj patarlėj: ponai pešasi, o Seimą renka visi Lietuvos1 paskutines dvi eilutes kiekvienarus.
kiti, baikščios bobelės ir
Tai, vadinasi, dabartinėj nuolankios davatkėlės, pa
mužikams kudlos dulka.
piliečiai* vyrai ir moterys, Į me punkte reikia ‘pakartut du
Cenzūra vadinama spau- 1881 m. ir ten cenzūra galu- gyvenimo
tvarkoje stovi vie būgo ir geibėjos savo bal
Mes manėme, kad už pie ne jaunesni 24 metų. Išrink-j svkiu
dos priežiūra, kurios tikslas tinai iš šaknų išrauta ir suna
prieš
kitą
dvi pamatinės sais.
ną ir sviestą mes galėsime tąsąs Seimas renkasi ne vė-:
užkirsti kelią nepageidauja- teikta spaudai visiška laisvė, visuomenės klasės,
— išnau- Bet. paėmus krašto val
duonos nusipirkti, o dabar Iiau. kaip per mėnesį po jo
mu idėjų skleidimui. Be cen19-to šimtmečio gale viso- ,.................
zuros,
turime
ir
daugiau
buse
Varakų
Europos
valstybėJojamųjų
n
į&nauc
j ą.
išrinkimo.
štai kokios kokelės.
džią kairiesiems, įsitikino ir
Lietuvos
Vargai
du
spaudai
kontroliuoti
:
tai
se
viešoji
civilinė
cenzūra
Gyvenimas
jau
senai
jrode
tie patįs buvę suvadžioti
P. Redaktoriau. Parašyki Seimo posėdį atidaro val
spaudos įstatymai ir spaudos panaikinta. Ji užsiliko tik darbininkui, kad darbdavys krikščionių demokratų.
te laikrašty, kad agr. Kriš stybės prezidentas asmeniš Tu Lietuva, tu tėvynė.
etika, 1kuriuos
‘ ’
. _nieko
2_---------išdirbo žmo- ------Rusijoje. Turkijoje. -----Kinijoje
jam neduoda geruoju.
Man prisimena juokingas
čiūnas sumaniausiai rėdė kai arba per ministerį pirmi Mus šalis gimtinė.
I
.........
.....................
•
••
,
jTįesmgai.
Jei
tik
gali
pats
atsitikimas
su vienu kaimie
ninką.
ūkininkų reikalus: pieninės,
nių papročiai ir tradicijos. ir kitose monarchijose
ZČia išgamos tau išplėšė
įvesta
paima
ir
darbininko
visas
jo
kaip ant mielių, pradėjo au Seimas renkasi kas met Laisvę paskutinę.
Bet seniausioji spaudos kon Rusijoj cenzūra
... ...
.
. čiu. Ėmus kairiesiems kraš
gti, miškas pasidarė prieina dviem sesijom: rudens 1 lap
trolės priemonė — cenzūra. 1720 m. ir pavesta dvasiški- Jegas’ ^bile tik daugiau ^pel- tą valdyti, žmonės, pripum
mas ne tik klebonijoms ir kričio ir pavasario — 15 ko Ilgus metus tu kentėjai
Ji atsirado 1417 m. popie jai. Dvasiškija savo rankose nytų. Nieko čia negelbsti puoti kunigų visokių niekų,
žydams, bet ir mums, kai vo. Kiekviena sesija tesitęsia Prislėgta nuo caro.
žiaus Sikstaus IV įsakymu, turėjo ligi 1802 m., o po šių krikščionybės gražus reika laukė kažko su tais kunigais
Šiandien
tikri
tavo
sūnus
miečiams ir be jokių varžy tik du mėnesiu.
kad be jo žinios ir dvasiški- metų pateko į gubernato lavimas mylėti artimą savo, ir bažnyčiomis, bet ko, patys
tinių. Mes,kaimiečiai, buvom Nepaprasta sesija gali bū Tau tą pati daro.
jos pritarimo nebūtų spaus riaus rankas prie švietimo kaipo pats save. Ir krikščio nežinojo. Praėjo mėnuo, an
atsidusę, kam jus ten keliate ti šaukiama valstybės prezi Neužgyjo tavo žaizdos.
dinama nė vienas spausti i- ministerijos. 1863 m. perėjo niškoji buržuazija, kaipo tras. nieko nevyksta ypatin
vidaus reikalų ministerijos klasė, myli darbininką ne go: bažnyčios ir kunigai,
revoliucijas?
nys.
dento ar vieno trečiadalio Kurias tu turėjai.
Cenzūra aukščiausio laip žinion. Ypatingai Rusijoj žmogų, bet ariamajį jautį, kaip buvę, taip ir tebėra.
Ir dar mums paaiškinkite. atstovų pareikalavus.
Iš praeities sunkaus vargo.
snio pasiekė XVI šimtmety spauda stropiai cenzūruoja dolerius, kurie subėga jo ki Viename žemaičių kam
Kaip ant stulpų buvo išlipin Nepaprasta sesija baigia- Kuomet tu kentėjai.
ir nebuvo Vakarų Europoj ma. Net toki spausdiniai, šenėn iš pasisavinto darbi pely, sekmadienio dieną, po
ta, ar p. Smetona valstybės’ si išsprendus tuos klausimus,
Šiandien vėl jau tave drasko. nė vienos valstybės, kur ne kaip afišos ir skelbimai ture- ( ninkų triūso.
pamaldų, visiems išėjus lau
vadas ar prezidentas? Mat, kuriems ji buvo sukviesta.
Tau laisvę pamynė.
Vienintelis
darbininkams
kan. vienas senelis prisiartidavo
būtinai
pereiti
per
cen’
būtų
buvę
cenzūros.
Tečiau
pas mus eina ginčas. Tai Seimo atstovas gauna at
Ir
prislėgta
po
jų
kojom
zuros
įstaigas.
Tik
ištikimų
būdas
apsiginti
nuo
skriauno prie kunigo ir ėmė labai
Anglijoje, kaipo kultūrin
šiam kartui tiek tik ir prašo lyginimą dienpinigiais tik už
Alsuoja
krūtinė.
giausioj valstybėje, ji neįsi asmenų vidaus reikalų mi-(dos ir susikurt žmoniškas są- žiūrėti į bažnyčią: prisiklaume paaiškinti. Gazietą mes sesijų laiką.
galėjo ir žalos tiek neprida nisteris :savo nuožiūra gale-j lygas. — tai priversti darb- pęs. ranką užsidėjęs ant
pasiskaitysime pas mokyto
savo tikrus brolius
Apie valstybės prezidentą Žudo
’ - —
davius, kad jie jau dabar ge- akių. Kunigas neiškentęs parė, kiek kitose, nekultūringo d ava atleisti
nuo cenzūros
<
Kraugeriai tėvynės—
ju
projekte
štai
kas
esą
pasaky

i
—
r—proletaro
r
---- j klausė, kojis taip dairąsis.
se valstybėse. Anglijoje pir- originalius veikalus, kurie.riau capmokėtų
O dabar jums pranešame,
Ateis laikas, kad prislėgtos
ta:
Valstybės
prezidentą
Imiausia gimė spaudos lais- turėdavo ne mažiau 10 spau- darbą ir eiti ateity prie to Žmogelis jam atsakė:
kas pas mus dedasi. Policija
Atsigaus krutinės.
renka
visa
Tauta,
o
ne
Sei

kios gyvenimo tvarkos, kur —Aš žiuriu, ar bažnyčia
Ivės
idėja, ir 1694 m. kaipo dos lankų.
po gruodžio 17 d. pasidarė
*
Pustapėdis.
mas,
kaip
iki
šiol
būdavo.
išleidus
spavienas
žmogus nebeišnaudo- musų dar tebestovi?
atgyvenusi savo dienas spau Tik 1905 m.
labai smarki: visus bara,
Renka
prezidentą
visi
tie,
Kunigas suprato ironiją ir
dos* kontrolė — cenzūra tapo iių manifestą buvo laiduota tų kito,
klausinėja, grąsina šaltaja ir
ŽMOGAUS PROTAS IR
kurie
renka
ir
Seimą.
Valsty

Priversti
—
reiškia
stoti
sugėdintas
nuėjo šalin. Ryš
spaudos
laisvė.
Bet
vėliau
panaikinta
ir
jau
daugiau
net kokiu liogeriu, lyg jau
. MIEGANT DIRBA.
bės
prezidentas
renkamas
pradėjus
siausti
reakcijai
kovon
su
savo
išnaudotojais
kiausiai
rodo
tas pavyzdys,
nepasirodė.
nebeliko nė vieno gero žmo
nebe
trims,
bet
septyniems
.
.. ; Kai kurie psichologai arTečiaus po panaikinimo vėl atgaivinta cenzūra ir vei-jii* kovoj juos nugalėti. Kova kaip jie paskum tyčiojosi iš
gaus.
metams ir gali būti perrink- . įja žmonių minčių tyrinėto- cenzūros anglų spauda ne kė ligi 1917 m. revoliucijai. :tarp darbininku ir buržuazi- kademų prasimanymų.
Kyla klausimas — ar gali Į jos gali būt proletarams sektas| jai sako, kad žmogaus sme- buvo be kontrolės. Buvo
P<e 17 d. gruodžio mėn.
(Cenzūros išbraukta.)
cenzura
pasiekti
savo
tikslą?
.minga
tik
tuomet,
kai
ji
veįvykių
kaimiečiai pamatė,
Valstybės prezidentą dėl genys ir miegant dirba. Jie kontrolė, bet ne cenzorių iš
Žmogaus
dama
darbininkų
išvien,
vekad valdžią atgal užgrobė
ar kurios kitos priežas- mano, kad pusė proto darbo tisų puslapių braukymu, ne A įsakymas — ne.
Mes nelabai tą supranta ligos
--------------.:*•-----------------------------z
,
idėjų
jokia
cenzūra
neužslodama
visos
darbininkų
klakrikščionys demokratai, bet
ties
negalintį
eiti
savo
pareiatliekama
miegant
Pabudus
plunksnos
pabraukimu
“
ne

me, tai mokytojas paaiškino,
pins?
Todėl
neišmintinga
1
sės,
nes
ir
jų
priešininkas
—
juos
kiek suramino žinia,
gų,
pavaduoja
ministeris mintys atkartoja ir paaiški- leidžiu,” bet spaudos įstaty
kad, girdi, dabar, gal ponam
pirmininkas.
: na tą, kas smegenyse susikū mais ir negailestinga viską cenzūros budu varžyti spau- buržuazija — taip pat gina; kad vadovavimą paėmė tau
busią lengviau.
dą. Reikia duoti ir nepatin-,savo reikalus susivienijusi, tininkai.
Paaiškinkit, ponai, kodėl Valstybės prezidentas ga rė miegant Užtat esą žmo matančia kritika.
organams
per organizuota, kovoja kaipo
Nėra abejonės, kaimas bi
Kiek ilgiau užsiliko Fran- kantiems
jus dabar nerašote apie Sei li buri anksčiau atstatytas. nės dažnai gulą su viltin.i
jo, tik ne rinkimų, o krikš
Bet taii. yra reikalingas d\ ie • kad rytojus atneš jiems išn . • rijoje. Tam buvo priežas spaudą pasakyti viską, o viena klasė.
mą?
Darbininkų klasė, ypač čionių demokratų.
-“akcijos šėlimas >*
,r t tuomet tik negailestinga kriPas mus paėjo gandai, jų trečdaliu isų seimo at rimą paini, <?vranin,c klau tys
pramonincnin^ ir kulturinA. Brėkšta.
FM 'ti. ' salėtume juos atremti
dažno
-pynliucijos
ie
kad Seimo nebusią. Mes ne- stovu pasiūlymas kuris turi si ui
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KELEIVIS

Aš, Marijona Bari-igaite. pajieškau
Įraščiai net mano <
sesers sunaus Mateušo Pareigio. paei
PAJIEŠKOJIMAI
'
na iš Lietuvos Vedegėnų kaimo. Rie
“Malenkorija" apie “poetą,” į ima. Sako, esu žioplas ir neKoncertas.
Petras Gedvilas iš Gargždų, pajies- tąvos pašto. Telšių apskr.; apie 12
i
pažįstu
jokių
taisyklių.
Vai pa raišo ir Bostono
kau sesers Pranės, kuri yra ženota >a metų kaip išvažiavo iš Lietuvos, apsi
Vasario 13 d. čia atsibuvo
Taigi vien tik įžeidimai ir Justinu Rauktu ir seninus gyveno gyveno kur apie Chicagą, III. Dabar
bulveskutį.
koncertas, kurį parengė D.
Pa. Ji pati malonės atsišauk nežinau kur jisai yra. Turiu labai
' pažeminimai mano mokslin tiEaston.
arba kas apie ją žino teiksis pranešt svarbų reikalą. Malonės atsišaukti ar
L. K. Gedemino Draugystė.
gumo. Kada gi tas pasaulis šiuo adresu.
ba kurie apie jį žino teiksis pranešti.
i MISS MARY PAREIGAITĖ
Svetainė paimta viena iš šva i
MRS. ONA r.IAUKlENi.
(1<ri
susipras!
55 Clark st.,
Cambridg. . Mass.
88 Chamber st,
Newark, N. J
CAMBRIDGE, MASS.
gi išvaikė visuomenės išrink resniųjų. e Koncertas savo
Barbės Vaikas. *
tą seimą ir smurtu pasigrie programu*buvo gana turtin
------------| Aš, Mykolas Venckus, jiešk; i tavo
Aš, Amelė Kaminskienė, pajieškau
Protesto prakalbos ir jų
motinus Teodoros Venckaite-. jprve- seserų Liudvisės ir Stanislavoe po vy
gas
ir
klausytojams
patiko.
bė
valdžią
Į
savo
rankas.
keistybės.
LOWELL, MASS.
! nanėios Amerikoje jau 22 m-.-ii-i, bet 5 rui Valantinienės. Keturi metai atgal
Tai čigono “teorija”: “kaip Kadangi spausdinto progra! metai kai negaunu nuo jos žinių. Todėl gyveno 4G30 Franeisco avė., Chicago,
Viešas pranešimas.
Nedėlioję, vasario 6 d. tik nori, ponuli.” Neveltui mo nebuvo, tad reikėjo kiek
įj piašau rtsišaokti, arbu- l as žino ją III. Meldžiu atsišaukti, turiu svarbų
Kadangi visos Lo\vellio
prašau pranešti man. už ką busiu dė- reikalą arba žinantieji malonėkit .pra
Cambridge'uje buvo sureng visuomenė tokių “prakalbų” vieną artistą žodžiu iššaukti.
_
i_:
___ uryri’ię
M. VENCKUS
nešti, busiu dėkinga.
(11)
(ii)
,
—Kauna -Šančiai.
tos dar vienos protesto pra ir nesiklauso.
draugijos bei kuopos turi pa- I kingas.
Transporto Rinktine,
JOSEBH KAMINSKI
Programo vedėju buvo F.
722 Bennett st.,, Wilminjpon, Dęl.
kalbos prieš Lietuvos smurti
siskyrusios sau dienas meti Lithuania.
Šiaulietis. Tiškinas. Tai gabus vyrukas,
ninkus. Rengė jas pažangios
niams baliams bei kitokiems Pajkškau savo sunau's Jono Abaka- Aš, Kazimieras Dulskas, pajieškau
kuris savo malonia kalba ir
pašalpinės draugijos ir “so
pasilinksminimams, tai ir navičiaus, kilusio iš Panevėžio miesto savo draugo Juozo Makarevičiaus,
gražiais komplimentais su
PITTSBURGH, PA.
išvykusiu iš Lietuvos 1W2 m. gyvenom abudu Vaterbury,
vietas.”
Lietuvos
Sūnų ir Dukterų ir1914apskrities,
teikė publikai gardaus juo
m. ir iki šiam laikui nieko apie jį Conn., o 1904 m. gyvenom S.tubenvillė,
Bereikalingas verksmas.
pašalpinė draugija savo mė- nežinau. Kas apie jį žino, meldžiu pra Ohio. Dabar nežinau kur jis gyvena.
Prakalbų programas ėjo
ko.
šitai adresu: Abakaaavičienei E., Meldžiu atsišaukti arba žinantieji ma
2
J.
D.
Sliekelis
“
Laisvės
”
,
.nesiniame susirinkime, lai nešti
sekamai: atsistoja pirminin
Kupiškio miesto. Panevėžio apskr., lonėkite pranešti, busiu labai dėkin
.,7.'
i• .
• ves ! Kompozitorius A. BaHu.
gas. Noriu susirašvti laiškais. (12)
vasario 7 d., 1927 m. Lithuania.
x
* ’
kas ir “apgailestauja,” kad l-\o 30 verkia kamas,apra- lis(ba^o, dainavo gerai,
Aš jums sakau, kad aš esu kytame
KAZIMIERAS DULSKAS
isydamas
Bimbos
prakalbas,
PaneIė
M
Banevičiūtė
grienutarė
pasiskirti
sau
tokią
ne visos organizacijos prisi
Methuen, Mass.;
Kazys Sroginis jieškau tėtes Ago 84 Camden st.,
mokytas
ir
poetas.
Tos
au
tos
Dielinikaičiutės - Vabalunienės.
dėjo prie protesto surengi 1 pasakiau, kad surinktų pini- žė smuiką Nors dal. jaUna sys, ve. ką matote, tai per dieną.
Prieš karę gyveno Duryea. Pa. Kas
mo, kaip buvo garsinta. Čia gų Lietuvos suareštuotųjų
Kad nepakenkus kitoms apie
APSIVEDIMAI
. mergaitė, bet galima tikėtis, “misteiką” man išaugo. Tai
ją žino, malonės pranešti
darbininku sęirn\nom>
šeimynoms geltrel- . • ateitvje sulauksime išjos
KAZYS SROGINIS
draugijoms
bei
kuopoms,
jau apsireiškė komunistiška idaibininkų
Mes trjs draugės lietuvaitės pa,
ka'. kati aš durnas iš kraRaskaučiznos dvaras. Alvito vaisė., kome apsivedimui dorų vaikinų, ta
“politika,” nes kiek aš paty jbęti neužteks Bimbos kelio-;į.afcna „ė^s artistės. Josios jaus atvažiavau, bet ūžt''i Lietuvos Sūnų ir Dukterų Vilkaviškio
apskr , Lithuania.
3<» ir 45 metų amžiaus Prašome Tašy
riau. kitos organizacijos bu nes le_som> apmokėti. V lėtoj ,^„^3 ir stygų jautrumas čia esu ėjęs didelius mok Draugija pasiskyrė sau tokią
ti šiuo adresu:
<( įer
Pajieškau Kazio Liepinaičio. apie
nmtai
paaiškinus,
kas
apmopuola
klausytojui
j
ausi
su
A.
OLSEVSKA
vo laiškais kviestos ne prisi
ius. Ve, Valparaise net čielus dieną, kuri ligšiol dar nebu 20 metų kaip iškeliavo Amerikon ar Klaipėdos iela 3. d. 6,
• •
dėti prie surengimo prakal ke.10 Bimbai tikietų. p. Slie- stekėtmu malonumu ir švel- 4 metus bulves skutau. Taigi vo kitų draugijų užimta. Ta Kanadon. Kas apie jį žino malonėkit
Liepaj a, Latvija.
pranešti. Jo jieško seserįs Marijona ir
bų, o tik dalyvauti jose. Toks kelis darko mane, kaip, įma numu.
pažini e! :t, kokią didele kny diena yra paskutinė subata Ona. ONA LIEPINAITĖ
nydamas,
nes,
mat,
aš
pataiVytauto gt. 24, Kybartai. Lithuania.
“kvietimas” matoma buvo
Panelė L. Zabarauskaitė gą parakiau. Ir dar vis rašau prieš adventus.
Reikalavimai
kiau
Į
didžiausi
komunistų
a
k
0m
p
Onav
o
solistams
pianu
daromas su “tikslu.”
Šitą
Lietuvos
Sūnų
ir
Duk

ir
rasa
’
.
.
n
a!
į-^
žinote.
k'?.s
Vac'.as Stasiui.as.
Steponkąimių
• sugrojo
• ’keliatą dalykėlių
kaimo. Betygalos vaisė., Raseinių ap REIKALINGAS ŽENOTAS VYRAŠ
Toliaus perstatomas dai skauduli — dolen. Pnsime- ir
tai ra Valpara’-r.- ? Nu^i terų nutarimą bei pasirinki skričio.
m. išvyko Amerikon ir SV ŽMONA, kuris moka augint viso-i
na
žmogelis
ir
1919
metus,
nuoti “Laisvės” Choras iš
piano solo. Nors musų žmo ai mii»estetas! O jau syki mą skelbiame spaudoj, kad gyveno 1912
Chicagoje,
o vėliau Spring- kias daržoves ir green house prižiu-Į
Mokestis §125.00 į mėnesį abiem,'
So. Bostono. Choro nariai! kada daug žmonių komunis nės su piano solo nėra labai i ji pakliuvęs, tai nė»’a žiūrė kitos organizacijos apie tai field, Mass. Jis tarnavo Amerikos ka- rėt.
kambariai ir valgis. Turi būt gerai
tų
“
evangelijai
”
tikėjo.
;
ri
u
menėje.
Nuo
1914
m.
jokių
žinių
nesirenka, tuomet choro ve
; apsipratę, bet visgi šita jau- ta, ar bi bes skutai ar ‘(lič žinotų.
j
apie- ji negaunam Kas apie jį žino, l prityręs tą darbą.
PETER VOI.ANTE
dėjas sušunka: “Tai ko dar Taip, kada su komunistais" na pianistė paliko gilaus Įs ius pi-.- . “i - vistiek skaitai- Pirm. J. Sirvidas,
malonėkit pranešti. Tėvas ir motina
! 391 liedham st.. Neaton ’Celitrė, Mass
mirė. Jieško jo brolis.
neinate! Yra pagarsinta, at ėjo minios, tada jiems leng pūdžio publikoj.
Sekr. J. Daugirdas,
si mok’, as.
:
VINCAS STASIŪNAS
va
buvo
ir
su
priešais
kovot.
važiavote. tai ir eikite, ne
Panelė Zosė Vaitkaitė soČiur.lionės gt. 50, Kaunas, Lithuania. MOTERIS NORĖTU DARM> PRIE
Ižd. L. Paulauskas.
Ak.
kokis
tas
pasaulis
ne

NAMU . turi 2 mergaites, apie 30 me
,
Bet
dabar
tai
jiems
tikra;
bė

laukite. kad kas prašytų.”
7. pi ano, gerai žinoma Bostono dėkingas! Aš gerai žinau,
tų amžiaus, sveika ir gražios išvaizJ
Ona
Grigalauckiute,
pajeiškau
A:
.
Bambino
kai-.
d,,s
- TaiPk'i sutiktų ir ąpsivesti sU
Po to “draugiško” paprašy- da, kada nuo komunistų visi- įapielinkėje
kaipo solistė, at- kad lietuviu tautai e>u labai
Uršulės Kaupaičiutės.
WATERBURY. CONN.
— protingu wru.' Plačiau sušianot gali
pasitraukė,
o
liko
tik
vieni
Į
mo,
Gražiškių
parapijos.
Taipgi
namo. choras susirinko ir pa
_;liko savo užduoti pagirtinai. reikalingas ir aš, kaipo mo Pasimirė Antanas Blažaitis. jieškau ir daugiau pažįstamų. Prašau laišku.
R. P-LY
~ (11) į
“generolai” be armijų.
P. O. Bos 130.
Nasnua. N. H.!
giedojo pora giesmių.
Ji labiausia pasižymėjo su kytas ir dargi poetas — ga
atsišaukti.
ONA VINCO
Na ir dabar, kada Lietu
Everettville^ W. Va.
Apie chorą reikia pasa vos smurtininkų žygis sutei dainuodama Bačiulio kom lėčiau savo tautą daug ko Sausio 29 d. čia pasimirė An Box 28,
PAJIEŠKAU PARTNERIO, kuriš
mylėtų gyventi ant ūkės. Aš turiu 16Q
kyti. kad jis suvargęs skait- kė komunistams gerą progą poziciją “Lietuva.” prita pamokinti. Matote, prie pa- tanas Blažaitis. Paliko savo mo Aš, Pranciška Janušauskienė, pa akrų
labai geros žemės. 120 akrų
sesers Antaninos lautkevičielium. išvaizda ir muzikališ- pasipinigauti, kada vardan riant smuikui. Šioji dainelė mokirJmų aš esu labai lin terį didžiausiame nuliudime. Pa jieškau
juodžemio, o 40 akrų maišytos. Norin-’
nės
vaikų:
Pranciškaus,
Jono.
Mykolo,
atsišaukite, o platesnių infurmaJ
kumu — susitraukęs kai ko Lietuvos darbininkų Į komu nevienam išspaudė graudžią kęs. Tiesiog esu genijus toje laidotas su bažnytinėm apeigom Alenos ir Marijonos, kurie paeina iš tieji
cijų suteiksiu laišku. Butų geistina^
Lietuvos,
Suvalkų
rėdybos.
Kalvari

1
d.
vasario
ant
katalikiškų
ka

ašarą,
o
panelė
Vaitkaitė
už
munistiška laisvė.
(10) '
-l ityje. Kas man tie profeso
jos miesto. Paskutiniu laiku gyveno kad atsišauktu blaivas.
nistų kišenių vėl pradėjo
Y. ZAI.ENSKAS
Sekamas išeina kalbėti plaukti doleriai, tai kaip čia sudainavimą gavo garsių riai. Uikraščių redaktoriai ir pinių. Velionis Waterbury išgy Luzerne, Pa ir ten sesuo. Antanina ir K. 2. B.F. 19.
Branch. Mich.
veno apie 30 metų, buvo visų jos vyras Liudvikas IJutkevičius mi
“Sandaros”
redaktorius, nepyksi, jeigu Virbickas ar delnų aplodismentų.
visi inteligentai?! Aš juos mylimas. Buvo gimęs Lukšių rė dar prieš didįjį karą, palikdami
Paulauskas. Jis trumpai api kas kitas bando šitam ko Vietinė panelė Ona Bartu visus apsiimu sukritikuoti Ir
jaunus vaikus, kurie dar įh> tėvų mir
PARDAVIMAI7
rašė, bet paskutiniu laiku prieš
budino Lietuvos perversmo munistų bizniui pakenkti. sevičiūtė, jauna ir graži dai duoti pamokinimų. Tai kas, kaime. Jurbarko parapijoj. Mi čiai
didįjį
karą
jau
negavom
nei
laiškų
nei
įvykius ir vėlesnius jo atbal Bet, broluži, kiek pinigų jus nininkė, buvo pasižadėjus kad aš esu truputį nedake- rusiojo vienas brolis Jonas tur jokių apie juos žinių. Jei esat Vgyvi. PARSIDUODA AVALU
būt randasi Chicagoj.
malonėkite atsišaukti laišku, arija kas
sius.
KRAUTUVU
prisirinkot visokiems “apsi dalyvaut šiame koncerte, bet pęs ir tingiu dirbti. Už tai Kurie iš giminių norėtų daži- žino apie juos malonėkite pranešti.
Toliaus kalba “Keleivio” gimimams," o kur jus juos iš priežasties ligos negalėjo mano pati dirba, o aš ją mo
F rankiškai Janušauskienei, Kybartai,
(Shoe Store). Kas nortj^ į biz
plačiau apie velioni, kreip Bajorų gt.. Vilkaviškio ap., Lithuania. gera proga. Parsiduoda pigiai tjfej
redaktorius drg. J. Neviac- padėjot ’— visuomenė neži savo gabumų parodyt.
kinu. kaip ji mane turi už noti
1 gerų išlygų, biznis geras, pine
kas. Jis paima daugiaus lai no.
B. Simonavičius (barito laikyti. Ir turiu pasakyti, kari kitės šiuo adresu; K. Blažaitis.
Pajieškau draujro Stasio Sal$vė- j patvės. randa nebrangi, kurfe I
209 Chapel st., New Haven. Ct. jaus ir jo moteries; jie paeina iš Su- persitikrinu gali atvažiuot Sr- irt*!
_
ko ir pasako smarkią prakal
J. Virbickas. nas) ilgi sudainavo pora jei ne mano pati, tai reiktų ir
valkų gub.. Kalvarijos parapijos. Pir- , anj, vietos. Savininkas važiuoja su r«i
bą, pridėdamas fašistams
dainelių. Nors jau senai kaip badą pakęsti. Na ir kaipgi
miau gyveno AVorcester. Mass. Malu- , kalais i Lietuva. Klauskite, s- t if F
nės atsišaukti. Platesnes žinias su, |
TAM. BAKANAVSkAS
'|
pašaipos komplimentų, iš ko
publikoj Simonavičius buvo ne! Darbo jokio nemoku, o
tt iksiu per laišką
•J- S.
12 High St..
N'ashua. N. IL]
CLEVELAND,
OHIO.
Redakcijos
publika turi dau£ juoko. Pa
dainavęs, bet savo užduotį eiti ant farmų karvių melž.i
P. O Bos 3»,
Coiumbia Sta.. Ohio.
Komunistų prakalbos.
baigoje perskaitė rezoliuci
atliko pusėtinai.
TF*^TlKii?^74pARSn)UODA 4CEND21Ų
arba i restoraną bliudų plau
Aš, Marijona Ale.sa.U-takuntene.
§TORAS
Atsakymai. pajieškau
ją, kurią publika priėmė. Sausio 31 d. Liet. Svetai Žmonių susirinko gana ti — per žemas užsiėmimas
Elzbietos Pocaitės. Kauno
rėd\bos, Siauliu apskr., Šaukėnų pa-! Visas sūtaisynias, fontanas. 3 rui
Priėmus rezoliuciją kalbėto nėj ALDLD. 22 ir 190 kuo gražus būrelis ir draugijai ir musų tautai butų pažemi
rapijos. Paplėštakių kaimo. Taipffi mai gyvenimui, pigi randa. Biznis iš
jas kvietė paremti Lietuvos pos surengė prakalbas. Kal liks keliatas dolerių pelno. nimas.
J. Virbickui, Pittsburgh,
. . paiieškau Malvinoj, Zieleckaitės, Ma
pe>- keturis metus. Kaina pri
demokratinę dvasią netik bėtojais buvo du vietiniai ir Kaip visur taip ir čia, kle Įsižiurėkit gerai i paveiks Pa. — Jūsų korespondencija rijonos Trelekauskiutės-Petrauskie- dirbtas
einama. tik stok ir bizniauk. Priežas
. .Meldžiu atsišaukti arba žinantie tis. turiu 2 storu, tad persunku užlaimoraliai, bet ir materialiai. iš Chicagos M. Žaldokas.' bonas neapsiėjo be keršto. lą ir tikrai pasakykit, ar aš atėjo pervėlai, todėl praneši- jit.-smalpnėkite
pranešti šiuo adresu: I kyt. Parduosiu vieną iš dviejų. Klaus
MARY WALLUI.ES
Ir publika sumetė 69 dolerių. Apie vietinius “kalbėtojus” Nors katalikiškas tikėjimas ne inteligentas? Prisižiurękite laišku, ypatiškai ar per telefoną.
muš
turėjom
apleisti,
PrisižiurėP O. I?ox 406,
Roslyn, Wash
J. A. K ARSOKAS
Potam pasirodė balalaikų nerašysiu, nes jų kalbos ne- ir liepia mylėt artimą, kaipo kit. kokios puikios drapanos, J. Žekoniui, Hvde Park,
320 Paloside avė..
Uliffside. N. J.
Pajieškau savo sunaus Petru Budorkestrą “Vituiys.” šita or atsvers rašalo — ųeapsimo- pats save, bet tos meilės pas kalnierius. kaklaraištis, pa- Mass. — Kadangi jūsų rezt>- ;rino,
Tek: Cliffside 161.4
taipgi Antano Petravičiaus, Jo
kestrą labai gražiai paskam ka. Žaldokas turėjo pasiskv- kunigus nėra. Kad pakenkus galios akiniai, kurie tiek Hucija buvo priimta prakal- kūbe Noburio ir kitų savo iri minių ir
PARSIDUODA v
Norėčiau su visais susira
bino keletą muzikos šmote ręs dvi temas: “1. Ar reika koncertui, klebonas surengė daug reikšmės priduoda ma- bose 30 d. sausio, o jus pri- pažįstamų.
švti.
Meldžiu
atsišaukti
šiuo
adresu:
Kambariui
apšildyti naujo išradim >
lių, kas publikai labai pati linga darbininkams organi tub pačiu laiku prakalbas ir no puikybei: Na, o kepurę siuntėte ją mUYns tik po trijų
AN.NIE BUDGIN
pečiukas, vadinamas “EVERBRIGHT”
zuotis politiniai ir ekonomi per pamokslą įgrąsino savo kaip užsimaunu, tai ir ausų jr pusės savaičių, t. y. vasa- 3‘>57 So. Hal-tcd st.. Chicago, 11L kūrenamas kerosir.u arba gasolinu.
ko.
puikiai, taip kaip miesto gesas.
niai?” ir “2. Lietuvos smur- parapijoms neiti į draugijos tik galiukai tesimato. Ir kas rio 24 d., lodei kaipo per- Pajieškau Marcisės Paviloniutės ir Dega
Galima pasistatyt kui tik nori. Taipgi
Komunistų “triksas” ne
o Pa’iloniuko. Paeina iš Sabališ- parsiduoda pančekoms mėgsti mašina
tininkai ir kas jiems pritaria koncertą.
čia. rodos, galėtų manyti ar- daug suvėlinta, netilps. Au- Petį
pavyko.
kių, Suvalkų gub., girdėjau, kad gy už labai nužemintą kainą. Galima
šioj šalyj ir Lietuvoj?”
Viską Matęs.
ba pramatyti nors kiek ma- kauto jų vardus paskelbsime vena New Torse. Malonėkit atsišauk megst (nert) pančekas. kokias tik no
Musų tavoriščiai bendrose Pirmoji tema jau iškalbė
a ba apie juos žnantieji malonėkite ri, netik sau, bet ir pardavimui. Dau
nyje asilybės?
tuomet* kai aukas prisiusite tipranešti.
•
(10) giau informacijų ir kainą suteiksiu
prakalbose visada vartoja ta per metų metus ir kiekvieI
PITTSBURGH, PA.
MARIJONA KARPAVIČIUKĖ
per laišką. JOHN SAVAGE
Bet
nors
gražiai
rėdausi
ir
į “Keleivio” redakcijai persavo “gudrybę:
”
jie
visada
_ . _
.
nas darbininkas žino, kad;
P. O Box 73,
Danielson, Conn.
300 Jersey avė..
Ne» Bruasaiek. N. J.
stengiasi savo kalbėtoją, pa- rejkia organizuotis. Bet Žal-: Rezoliucija prieš Lietuvos visiems pasakoju, kad esu siuntimui Į Lietuvą,
Pajieškau savo giminių: Monikos ir
smurtininkus.
mokytas, vistiek daugelis)
likti paskutiniu, taip kad
jis dokas ir šitoj temoj tinkamų:
’ ‘
Onos čelkiutės ir Vinco Delkaus; gir
VISKAS UŽ >1.50.
dėjai lad jie visi yra Chicagoj. Kilę
galėtų visus išplūsti ir kad išvadų nepadarė. O kai kai-’ Lietuvių Mokslo Draugija, jjžmonių vadina mane asilu.į SPECIALĖ EKSKURSIJA.
50 brukuotų laiškų, 50 konvertu, 12
Pavidauįo. n-toli Važgirio; .apie 25 gražiausių atviručių su konverta*
nebūtų galima jam Į tai atsa bėjo antroj temoj, tai apibė- savo mėnesiniame susirin- Į Ir vietoj kad mane pagerbus Ant ateinančios vasaros bus iš.
dėl
metai Amerikoj. Taipgi pajieškau Velykų ir kątaiiogas visokių daiktų.
ekskursijų
i
Eunopsj,
—
veja
lauk
net
iš
burdo.
Ot,
visa
eilė
kyti. Taip jie “demonstravo” go apie visą pasauli ir ant kime, laikytame vasario 13
Fr: ttciškaus Mindaulio, kilusio nuo Rašykit tuojaus.
(9>
girdėjau kad gyveno Akroir ši sykį, bet deja, ši syki s<do
JUOZO SPAUDA
Meksikoj, jd.,.. 1927 m., aptarusi savo taip atsitiko nepersenai ir kurias rengia North Gcrman Jurbarko;
galo suklydo
ne. Ohio. Kas apie juos žino, meldžiu 233 N. t larion
>t._ Philadelphia, Pa.
jie apsivylė. Mat. kaip tik jų džiaugdamasis, kad “Meksi-i reikalus, paėmė apkalbėji- New Britaine. Vos porą-tre-1 Lloyd Linija.
man praneš*!. už ką busiu labai dė
jalą
savaičių
UŽ
burdą
nemoLietuviams
patartina
keliauti
kinga
MRS.
A.NNA
GRITZ
f
oi
»
Taraška pradėjo kalbėti, tai kos kunigai streikavo prieš mui ir Lietuvos reikalus. Po
167 School st.
Cambridge, Mass.
iš 300 ypatų svetainėj teliko Dievą ir nei krikštyjo, nei apkalbėjimui tapo išnešta kėjau. tuoj ir išvijo lauk, j Lietuvą šios linijos laivais, kuFARMOS
Prie to dar prisiverčiau pats rie turi visus modemiškus kelei- J ieškau Antano Keršulio, girdėjau
tik apie dvidešimts žmonių kavojo mirusių... Dabar at- sekanti rezoliucija:
buk 1925 m. jis gyveno Scranton, Pa.
PARSIDUODA 80 AKRŲ GEROS
ir tie patįs ne Taraškos klau šaukė streiką ir jau vėl krikš-1 Kadangi 17 d. gruodžio save bekernė.i padirbėti — ir viams patogumus. Kaina eks- Jis yru geras smuikininkas ir tur bro ŽEMĖS.
geriausi budinkai, gražus so
lį Petrą Iš Lietuvos paeina Raseinių das. 2 ir pusė mailės nuo miesto. Kai
sėsi, bet atsisukę Į duris žiu tyja ir mirusius .kavoja.”'smurto keliu liko nuversta iš čia išvijo. Sako, eik ir pri- kursijoms bus nupiginta. Pla- apskričio.
pats atsišaukt ar na $2,500 {mokėjimas pagal sutartį.
rėjo. Tai dar sykį Cambrid- Kai Žaldokas pasakė, kad i žmonių rinkta valdžia ir sikirpk savo ilgąsias ausis! Įčiau žinių galite gauti pas šios ba žinantiejiMalonės
teiksis pranešti.
(11) Norintieji pirkti atsišaukite.
(11 )
WM. WAST
MCHOLAS AUW
ge’aus pažangioji visuome- , Meksikos kunigai “krikštija areštuojami ir šaudomi Lie Ak, Viešpatie! Aš esu So.'linijos agentus.
432 Campbeil st.,
Akron, Ohio.
White Cloud. Mich
Bostono drugštory dirbęs, o ----nė parodė savo nuomonę'jj. kavoja mirusius' su šv. tuvos piliečiai;
SVARBI
ŽINIA
• ____ A.—.* /'""’l
^.1 ,
dabar
sako,
kad
ir
bekemėj
apie komunistus.
tmišiom, tai Clevelando ko- Kadangi |ie Įvykiai kenParduodu laivakortes
-ų. ; . ;į Lietuvą antIštikrujų, tai tokių nesą- munistai pradėjo katutes, kia Lietuvos neprigulmybei negaliu dirbti! Artainepa-- ------------Pareikalaukite
tautos? Ar.{£&* ŽSUTaMgTi
monių iir neverta klausytis, plot... Mat kas jiems svarbu ir pavergia musų brolius, at- žeminimas musų mano
dldymenką
ir Kanadą.
Padarau doviernastai
neįžeidimas
1
-----J
J
“
.................
....
----veltui duodamos
imant jiems konstitucija gaŠtai to tavoriščiaus; prakal- —krikštynos ir mišios.
tis. įgaliojimus, pardatimo ir pirkimo
bes?
!
i
aktus
ir
kitokius
rastus.
Siunčiu
pini

bos “branduoliai:” jis smer-i Publikos buvo nedaug.
nedaug, ,i rantuotas teises,—
—
pavyzdinės bonkutčs.
gus j Lietuvą. Lenkiją, Rusiją ir į In
kė Lietuvos fašistų diktatūrą Aukų surinko lėšų padengi- Todėl mes griežčiausia Dabar gyvenu Hartforde tas
šalis. Užlaikau krautuvę visokių
ir agitavo už savo diktatūrą. mui $25 su centais. įžanga,protestuojame prieš juoduo- ir čia vaikščiodamas duodu reikalingiausių dalykų. Is toli ar arti
(-)
Jis smerkė Lietuvos social buvo 10c.
Jie visi mėgsta
sius smurtininkus, pareikš- visiems biznieriams pamoki vfcad kreipkitės:
JON AS SEKYS
nimus.
Nors
jie
manė
ir
ve

demokratus, kam pastarieji Beje, reikia pastebėt, kad darni, jog mes niekuomet ne
177 l’ark si.,
Harlford. tona.
“prilaidė” iki perversmo, o buvo klausimai ir “atsaky- pripažinsime juos šalies šei ja lauk, bet žinote, pas did
NORIU GALT ADRESUS IA KA
vyrius turi būti kiek ir kant- NADOS
nieko neužsiminė apie Hun- mai.” Čia Žaldokas susitiko mininkais.
............. _JS.
tų kompanijų, kurios išdirba
VISOSE
35c.
____ ______
harukus arba Budinus. Ku
gariją. kurioje jau buvo ko- seną pažįstamą ir abu rėka- Visomis išgalėmis- mes lybės, taigi ir aš, kantrybės;įmainoma
VAIS
Pri^s hompanijų^adresus, skinu
munistų diktatūra ir taipgi vo. kad “Aš tave pažįstu nuo:šelpsime tikruosius tautos iš pasiėmęs, vaikščioju aUBis'į
IJŽ
50c.
J. AVERNTS
<U»
TINĖSE
tapo nuversta. Jis pripažino, senai,
: ” ir “Aš xtave ~
- >
žinau 1la-įrinktus
žmones, kaip tai nulenkęs nuo vieno štomin- • 12850 Arlington st.. N. Detroit. Mich.
BONKA
U. S. A.
kad Lietuvos demokratinė bai gerai.” Publikai buvoiprez. Dr. K. Grinių, min. ko iki kito. Kartais ir pasj
Nėra nieko geresnio nuo
valdžia suteikė daugiaus lai juoko. Bet kuomet pastatė pirm. M. Šleževičių ii jo ka kleboną nueinu.
užkietėjimo
vidurių
SVARBUS PRANEŠIMAS
Taip' tai mano gyveninio Gera proga atsitraukti savo gituisvės darbininkams ir atsisu riausimą “Petras Didžiagal- binetą.
suirusio skilvio.
kęs agitavo už Rusiją, ku vis,” kad daugiau pašmeižtųl Reikalaujame, kad butų dienos bėga. .NeįKainuoja nes- iš Lietuvos, Ijitvijos, I^nkijos ir
Rusijos, jeigu tik jie sveiki ir gali
rioje. apart komunistų, dar Lietuvos liaudininkus ir ao- atitaisyta sulaužyta konsti- mano brangaus talento. Ne-"skaityti
nors vienoj kalboj. Ūkininkų
bo liaudžiai jokios laisvės cialdemokratus, tai Zaldo-.tucija ir sugrąžinta žmonių sekamas mano taip įvairus pagelbininkai ir namų ruošos darbi
AD RICHTER & CO.
ninkai
turi
pirminybę.
Norint
infor
nėra. Jis smerkė Lietuvos fa kas pasakė neturįs įrodymų,!apsisprendimo teisės,
Berry & So. 5th Sts.
gyvenimas.
Paniekinami niacija, rašykit musų agentui, kuris Į
šistus už nuvertimą valdžios, o kalbėt esą “galima visaip,1 Rezoliucijų komisija:
Brooklyn, N. Y.
mano tokie brangus darbai, tori 20 metų patyrimo laivų kompani
o nieko neprasitarė apie Ru bet irodvmu nėra.”
i
J. A. Kazlauskas.
kaip tai pamokinimai lietu jose. ALENANHER S. LEiVIS (-)
sijos komunistus, kurie taipV. J. Z.
Juozas Virbickas
viams knygų rašymas. Laik- 45 M indsor St., Mentrril C arui dt.

HARTF0RD, CONN.

PROVIDENCE, R. I-
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raščio "Latvis” bendradar
DIDELES PASISEKIMAS
biui, kad esąs vienas vvriau- | Jei plaukai slenka? ’
siu pervei*smo dalyvių.
Mieste Tokio dabar prasi
t
Naudok
j
dėjo didis gedėjimo laikas
Tečiau paskutiniu laiku be |
I
į dėl ciecoriaus mirties. Ir jojokių abejojimų aiškėja, kad
^The Chewing LAXATIVE
“Tautos Valia” yra padaras
Ir automobilių agentas turė- Įkių Kalėdų švenčių ten ne
SOVIETAI R U OŠ i AS t
Malones riugumi*. Kuro
tų vienintelių Lietuvos “mo
ijo permalevot 40 automobi- buvo švenčiama. Ypač poli
KARUI.
PLUNKSNAS, Pūko*. Paduškaa, i
paiaik* pilvo reguiiai i»Uucija
daboja,
kad
niekas
ne

Esančios
dabartinėje
val

narchistų,
”
kuriuos
mes
tik
-> lių kitokiomis spalvomis.
Kaldra* ir visokia* lovą i
ū myli ii.
Pastaruoju laiku SSSR
darytų harakiri, t. y., kad ne- džioje ūkininkų partijos lai ir tegalime turėti, birtent vie Patalu*,
jrėdmes, parduodam pigiausiai.
•
“
Tuomet
jis
juos
pardavė.
vvriausvbė visa dėmėsi krei
atsipiautų pilvą, nes lengvai kraštis "Ūkininko Balsas,” no krikšč. dem. bloko spar Kreipkitės ypatiškai arba rašykit
pia i savo kariuomenės pa-! NAIKINS LAUKINIUS gali būti, kad tūli japonai nagrinėdamas konstitucijos no. Kurio būtent sparno,
Didžiauais sandė
li*. Gvarantuojam
ruošima karui. Nepapras-Į
galėtų
daryti
taip,
kaip
gra

Įkeitimo
klausimą,
rašo:
lengva
Įspėti
tam,
kas
pa

ARKLIUS.
užsiganėdinimą.
• •
toms išlaidoms yra asignuo-j
fas
Nogi.
Kaip
rasi
dar
atsi
skaitys
ir
sulygins
“
Darbi

iiucijoB
keitimo
<
Konst
h'Paa mus gausit*
ta 100.000.000 rublių. Re-J W vomingo valstijoj yra menama, grafas Nogi, pagal n. inkai iš to pakeitime mato ninką” ir “Tautos Valią.”
tikra* europiškaa
daug
laukinių
arklių.
Jų
yra
plunksna* ir pa
gistruojami visi vrai 24—
seną
japonišką
paprotį,
perNe
tik
tonas
ir
stylius,
bet
ir
mu<u valstybei išganymą.
kus.
lenai
tūkstančiais
ir
jie
nuo34 m. amžiaus. Steigiama
siskrodė pilvą, kaip Japoni Visų'
-ų nelaimiu šaltinis sakiniai kai kur tie patys. 0
speciališka '"'nus'kaVininku !a?os. 'Win.asL
European Feather Co.
jos ciecorius Mulsuhito 1912 paeir.: iš to, kad musų val- žinantieji sako, kad ir redak
Far Ctttc and Wound«
2$
Loveli Street., Boetou. Maa*.
akademija. ka<l skubiai pat"»«« <l>«1ęhais pu kais, jie m. lapo palaidotas. Dabar džia c :
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r* nirimą. Reumatizmu lr Iuoro abudu išeina į tarp
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kuris turi raudoną spalvą, sianti caro skolų.
tams tenka tik 14 nuošimčių. vackis patsai pasisakė laik-.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)
NENUSISEKUSIOS VE
DYBOS.

Liudvinavas, Mariampoles apskr. Lapkričio mėn. pe
reitų metų Pasudonio kaime
jau suaugęs vyras ūkininkas
Radzevičius daug metų jieškojo sau žmonos su didele
dalia. Galų gale surado ir
apsivedė su Mokšriute nuo
Pilviškių.
Bet kaip tik po vestuvių,
taip tuoj pradėjo vienas ki
to neapkęsti. Nepraėjus ir
porai mėnesių po vestuvių
sausio 20 d. atvažiavę žmo
nos giminės išvežė kraičius
ir žmoną atgal į tėviškę.
Na, ar nepamokinimas
tiems jaunavedžiams, kurie
tik žiuri, kad butų turtingas,
ar turtinga, o į protą visai
neatsižvelgia.
NUŠOVĖ IR NUSIŠOVĖ.

i knygoje telpa daugybė naujų, labai
i gražių h juokingų monologų ir dėklą- i
Š. m. vasario mėn. 2 d. •. macijų. Visokios temos: darbininkišPanevėžys, Vietinių lenkų f emigravo: į Afriką l,į Ame- kos, revoliucinės, tautiškos, humoris- ■
sferose jaučiamas pasitinki-■ nkų 1, į Uruguay l. j Meksi- tiškos ir laisvamaniškos. Visos skam
nimas. Vietiniai jų politikai kų 2, į Argentiną G, Į Kana- bios, visos geros. Tir.ka visokiems ap- '
tvirtinaj kad mokyklos bus dą 8 ir į Braziliją 11 žmonių, vaikščiojimams, baliams, koncer
tams ir tt. ................................... 25<. '

LENKAI DVARININKAI *
DŽIAUGIASI.

BAISI ŠEIMOS NELAIMĖ,

Palanga. Kretingos pik
Baršauskas, atvažiavęs Pa
langon pas savo žmoną
dviem šūviais sužeidė žmoną: viena kulka perėjo pei
krutinę, kita per burną. Po
_o Baršauskas du kart šovė į
uošvę, bet patronai neišde
gė. Suradęs dar vieną patro
ną kišeniuje, pats sau iššovė
<milkinin ir krito negyvas,
žmona nugabenta Klaipėlon. Tragedijos priežastis—
meilė.
GELEŽINĖ ONA.

EMIGRACIJA.

Neatsargumas Apie Sveikatą
Neatsargumas kas link valgių, neatsargumas kas
link sveikatos, tai tankiai apsireiškianti dalykai.
Stiprumas, vikrumas — pati sveikata priguli nuo pa
sirinkimo maisto, kurie vra turtingi vitaminais.

leidžiamos po senovei, bet viso 30 ypatų.
Nihilistai. — Tragedija trijuose ak
sx ^ brausiu kuo jie džiaugia
-^-1
tuose.
Veikalas perstato nužudymų
si, tai žemės reforma. Esą vi-! VAGYSTĖS KAUNE.
caro Aleksandro II. Labai puikus i';
-ai nesvarbu net, jei mokyk-; Sausio mėn. 21 u. nakties nesunkiai scenoj perstatomas
’os butų ir uždarytos, bet metu nežinomi piktadariai iš veikalas............................................ 25.'
|
yra grynas vitaminus užlaikantis cod-liver aliejus,
svarbu, kad paliks dvarai. kepyklos pil. Giršienės Liu L"O.’/ S.•* 1 S.'i
“ arba šliuhinė Iškilmė. dos
pavogė
įvairių
daiktų,
yra vartojamas milionų žmonių, kad būti stipriais ir
Dėl dvarų čia yra toks įsiti
Vieno akto farsas, labai juokingo’
sveikais kasdien. Jos suteikia dėl vitaminų badau
kinimas, kad dabar jau leis maisto ir pinigų, viso 300 li ir geras perstatymui. Kaina .... 15c. i
tas laisvas dvarų iki 200 ha tų sumai. Kaltininkai sulai Paparčio Žiedas ir keturios kitos;
jančiai sistemai maistą, kuris turi daug cod-liver aliejaus vitaminų. Bukit stiprus kasdien —
pardavinėjimas busiąs pra kyti, kurie pasirodė esą Ši apysakos: 1) Neužsitikintis Vyras;
leikis
Silvestras
i>
Tampovsbukit gerai maitinami su sveikatą budavojanplėstas. Lietuviai tam netiki
2) žydinti Giria; 3) Klaida; 4i Korekta. Jose nurodoma kaip žmonės
ir mano, kad tai yra tik vil kaitė Dveira.
čia Scott’s Emuision!
Sausio mėn. 2<’> d. nakties paikai tiki j visokius prietarus,
tys, kurių įsikūnijimo jie
Scott & {Jotine. BloomfielU. N. J.
trokšta. Pagyvensime — pa metu iš pik Zaytrikovo Ar- 'burtu* ir tt. .................................. igc. i
chipo mėsos krautuvės iš Socializmas ir Religija. — I^bai j.io- be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
matysime.
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų
vogta mėsos ir dešrų 885 litų mi knyga šituo svarbiu klausi
argumentas
griūva.
Mokslas
mu.
24
pusi
.....................................
10c.
UŽ DVIPATYSTĘ 9 MĖN. -urnai.
mokslas nuo pradžios iki galo.

MOTIS EMULSIM

I

1926 m. lapkričio mėn. 17
!. Ničiunų kaime, Subačiaus
vaisė, pas pil. Petrą Stumbrį
mirė pavargėlė, kuri paliko
jam 500 auksinių rusų rub
lių ir dar kelias dešimts si
dabrinių.
Buvo netekėjusi. Turėjo
apie 100 metų amžiaus. Iki
paskutinių dienų neblogai
atrodė, todėl visa apylinkė
vadino ją Geležine Ona. Ti
krosios pavardės nesisakydavo.

Bubeliai, sakių apskr.
Sausio 6 d. Turčinų kaimo
ūkininko Andnulaičiu virtu
vėje V rajono pasienio sar
gybos viršininkas nušovė
sargybos policininką J. Podžiuną Sako Podžiunas bu
vo padavęs ant viršininko ARKLIAVAGI PAGAVO.
skundą ir pastarajam gręsė Š. m. sausio mėn. 10 d. va
bausmė. Viršininkas Kudž- karo metu iš kiemo pil. Nar
ma savo priešui atkeršijęs ii buto Jono, gyv. Rokiškio
pats nusišovė.
mieste, nežinomas arkliava
gis pavogė arklį 1,000 litų
ŽMOGŽUDYSTĖ.
vertės. Kriminalinės polici
Užpelkiai. Sausio 20 d., jos išaiškinta, kad tai pada
Biržų vienkiemio pil. Jan rė Staškevičius Povilas, gyv.
kus išvyko į Šiaulius savo se prie Rokiškio stoties, kuris
sers vestuvių reikalais. Su sulaikytas arkliavagystėje
grįžo tik jo arklys su rogė kaltu prisipažino: arklys ra
mis, jau nakčia. Ant ryto itas ir grąžintas nukentėju
jaus griebtasi jieškoti šeimi siam. o kaltininkas atsisėdo
ninko, ir rastas jis apie Re- kalėjiman.
kijavą “Piktmišky“ Įmestas į
JIEŠKO GINKLU.
krumus ir visas subadytas
š.
m.
sausio mėn. 7 d. kri
peiliais. Kaip teko patirti,
Jankus buvo labai lėtas, su minale policija sužinojo,
niekuo nesivaidino. Šiau kad Rokiškio vai., Girinkos
liuose turėjo gauti paskolą kaime, gyventojas Galva
iš banko vestuvėms. Kas čia nauskas Antanas, neturėda
atliko tą žvėrišką darbą, gal mas ginklui laikyti leidimo,
pasiseks kriminalinei polici laiko pas save ginklus. Buvo
padaryta krata ir rasta ka
jai susekti.
riškas šautuvas ir revolveris.
Dėl šių ginklų Galvanauskas
“SUMAINĖ.”
Pušalotas. Sausio m. 20 d. paaiškino, kad jis juos turi
Pušalotos kaimo ūkininkas dar nuo karo laikų. Ginklai
Ramanauskas Jonas nuvedė atimti, o Galvanauskas trau
į Pasvalį turgun savo arklį kiamas tieson.
paturgavoti. Sykiu nuvažia
vo to pat kaimo ūkininkas NUODĖMIŲ ATLEIDIMAS
Pužauskas, kuris turguje pa Per Naujus Metus Pašilės
sisiūlė Ramanauskui patur parapijos klebonas apskaitė
gavoti jo; arklį. Greitu laikų nuodėmių atleidimą tiems,
sugrįžo su pirkėju. Paėmęs ^kurie. papildę arklio liudymą h- palikęs kimų metu i Seimą, balsuo
jiefhs savo arkliuką 20—30 dami už valstiečius liaudi
Etų vertės, pirkėjas sėdo pa ninkus. Tik perspėjo, kad
jodinėti ir negrįžo. Turgavo- daugiau tokių nuodėmių ne
tojai parsivedė naują arklį į pakartotų, nes šį kartą Die
namus, bet nė vienas nebe vas stebuklingai valdžią ap
nori priimti ir pavedė poli vertęs, bet kitą syki gali “panie ką gi*’ labai nubausti.
cijai.

KALĖJIMO.

* i TeisKauno Apygardos
mėn. 1 d. išna
mas vasario
1
grinėjo bylą pil. Šukevičiaus
J., kaitinamo d vi vedybose.
1919 m. sausio mėn. 19 d.
tūlas J. šukevičius apsivedė
Bukonių katalikų bažnyčio
je su AL Kšenavičaite. Pagy
venęs su ja kurį laiką, Šuke
vičius ją pametė ir apsigyve
no Kaune, pasiskelbęs esąs
nevedęs ir, susipažinęs su
panele O. Gūdy te, 1922 me
tų vasario mėn. 27 d. ir apsi
vedė. Pagyvenęs su antra
žmona apie porą metų, šuke
vičius ją pameta ir grįžta pas
pirmąją žmoną, o ši sužino
jus, kad jos vyras vedė antrą
žmoną, apskundė Žemaičių
vyskupijos tribunolui, kuris
išnagrinėjęs bylą nusprendė,
kad pirmosios vedybos yra
tikros ir nesutraukomos, o
antrąsias vedybas panaiki
no.
Gi Kauno Apygardos Tei
smas už tokius “šposus” Šukevičių nubaudė 9 mėnesiais
kalėjimo.

j "Salomėja", arba kaip buvo nukirsta Kaina .................... .*........................

KELIAS t ILGĄ AMŽIŲ. į šv. Jonui galva. Drama viename
parašyta garsaus anglų rašti- Kokius Dievus žmur.ėa Garbino SeaaCervantes,, tas
w auiz.ix>ci»ia,
amžinasis, (akte,
•
• vėj. Panašios knygos lietuvių kal
sakė savo “Don Quixote”: l"am vertetų p€rska,t>'tl- •.......... 25c. boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta
“Skilvis neša kojas.” Tai t menkos Mane-has. — Arba kaip ka kokius dievus garbino senovė* indai
kunigas Hans Schmith paplo bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asyyra, viskas priklauso nuo Jū vėtalikų
merginą Oną Aumuller. Su
sų skilvio padėties. Jeigu jis paveikslais. 16 pusi...................... 10c. rai, lietuviai, Larbarai ir tt.; kaip tie
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
yra tvarkoj, Jus jaučiatės
Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy kius jie santikius su žmonėmis turė
puikiai, ir kiekvienas gydy
bė labai gražių eilių ir dainų. Daug ki. Knyga stambi ir labai užimanti.
gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00
gera ir spauda graži. Parašė J. B. Drūtuose audimo apdaruose . • $1.25
i
Smelstorius. 221 pusi. Popieros
Ben-Hur. — Istoriška apysaka ii
apdarai* ...................................... $1.00 i Kristaus laikų. Parašė Lew
vmžino* Dainos, šioj knygutėj telpa tVallace. 472 pusi............................. $2.00
44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin- j Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie
a* deklamacijoms ir dainavimui, kaip
tuva XIV metašimtyje. Istoriška*'
•«ami* taip ir susirinkimuose.
' romansas
M.
Bematowicz’o.
J»usL 32
........................ 15c- 4fi8 pus!............................ .*.............. $1.50
vnarehizinas. - Pagal
Pagal Pr«Aono
Proudhono ' Kiblij*
BiWiia Satyroje.
Satyroje. — Labai
Labai įdomi
įdomi š'i
ir
mokslą, parašė d-ras Paul Efebą- ju&kir?a knyKa su ;{79 puikiais
n
ara ' aS" i<v ive*‘cs^a*s» perstatanėiais įvairius nuo**
................................................... tikins nuo prieš sutvėrimo pasaulio
tpie Dievą, Velnią, Dangą ir Praga- iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią
rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar- ) nvgą niekas nesigailės. 332 pus-iaosias pasaulyje kalbėtojas ir Bib- hpiai. Raina ...
. $1.00
I
'•jos prietarų naikintojas. 72
.Musų Padėjimas. — Įdomus pavyzwisl. ............................................... 25c. , džiai iš dabartinio darbininkų p*Byla Detroito Katalikų su Socialia- dėjimo. Parašė Antonovą*. So.
tai*. — Pirma kartą katalikai už- Boston, Mass. 40 pusi................... lOe.
yuolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911.'
MUZIKOS VEIKALAI
Antrą kartą jie užpuolė socialistus H
KOMP. M. PETRAUSKO
UVUX,iU, 1913 m.
gruodžio,
m. O4VJ
Šioj IMIJI
knygutėj IOW
ištiK«r^***T*’
-aiii telpa
_e— teismųv rekordai ir —prirody*
Metų Kankles, vienoje
iriai, kokių priemonių katalikai dasiknygoje ................................... $5.00.
’.eidžia kovoj su socialistais So
I.iet aviškos Dainux. 4 mišriems bal
oaveikslais. 61 dus!...................... 25c.
sams, 4 vyrų ir moterų balsams ir J
i’avątkų Gadzinkoii. — Ir kitos links i duetai ....................................... $lod.
- - —
—
— .
— _ •l
mos dainos. Apart juokingų "Pa- Girių Karalius, vieno veiksmo fantastiška
Opera
..................................
$3.00
vatkų Gadzinkų" telpa 30 įvairių juo
Žalčio
ir
t.albes
)te-va>c»o
duetas
iš
kingų dainų, eilių, parodijų, ir t-L
Operos žalžių Karalienės .... 75e. t
Daugelis iv dainų tinka juokingoms
Birute. "Dievaičiai, dievuliai, Birutės
deklamacijoms, šešta pagerinta
aria, sopranui ............................... SOe.
laida. 48 pusi. ............................. 10c.
Aras. Kvartetas: Sopranui. Altui, Te
"Janystė* Karštis”. Ir "Susižiedavinorui ir Basui. oianu paly d'"t 40ema* Pagal Sutarties". Labai už- vi.SOS SURAŠYTOS ČIA KNYGOB •
imanti, meiliška komedija ir per
YRA GAUNAMOS MUSŲ
I
statymui tinkamas dialogas. — 10c.
KNYGYNE.

tojas jums pasakys, kad tin
kama priežiūra skilvio ir
žarnų yra reikalinga dėl ilgo
amžiaus.
Trinerio Kartusis Vynas
yra tas vaistas, kuris pagelb
sti laikyt žarnas švariai, ir
paliuosuoja jūsų sistemą nuo
nuodingų išmatų. Mrs. G.
Forbes, Chicago, rašė mums
Gruodžio 3 d.: “Mano moti
na yra 79 metų amžiaus, ima
ŽYDAI NEDUODA SAVO Trinerio Kartųjį Vyną kas
LAVONŲ PI AUST YT LIE dieną ir jaučiasi puikiai.
TUVOS UNIVERSITETE. Ačiuoju Jums už gerą vais
Prie Lietuvos universiteto tą!” Jus galit gauti jūsų apmedicinos fakulteto yra va tiekoje arba pas vaistų par
dinamas anatomikumas, kur davėją, 1 butelis už $1.25.•
studentai atlieka praktikos Sampalą pasiunčiam gavę!
darbus su lavonais. Studen 15c. Joseph Triner Compatų yra lietuvių ir žydų, pas ny, 1333 So. Ashland Avė.,
tarųjų, tu.r būt, net daugiau. Chicago, III. Du vaistai rei
Bet pjaustyti, mėsinėti lavo kalingi kovo mėnesy: Tri Popas ir Velnias — Ir trįs kiti indonus lig šiol pristatinėdavo nerio nuo Šalčio Tabletai ir mųs pasakojimai: 1) Žinia iš toli
tik krikščionių, o žydiškų la Trinerio nuo Kosulio Seda- mos šalies; 2) Jis sugrįžo; 3) Ado
vonų nepristatydavo. Alat, į tivas!
mas ir J ieva. Pilna juokų ir

anatomikumą ima lavonus
tokių numirėlių, kurie nu
miršta kalėjime arba nusidė
jėlių, kurių nėr kam laidoti.
Žydai gi ir tokius pasisten-

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ
Ar.t mus t.-i-šriubinių laivų
NEV YORKIne<vjHA.MBUKG
DEUTSUIILAND,
Ai.BERT BALIU N,
RESOLUTE. REL1ANCE.
ir ant poputiariškų vienodais
kambariais laivų
Cleveland.
WestphaNa ir Thurinria.
Sąvaitlniai išplaukimai iš New
Yorko. Laivai Thuringia ir
VVestphalia atplaukia i Boston*.
Personaliai dylimi i Europą iš
važiavimai.
H New Torto
j Kauną ir atgal
I (Pridėjus S. V
jeigu Taksu*.)

203

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

Hanbif{-lbMrteM Line
United American Lines, Ine.
General Agents
28 Broadway,
N*w York

i

KELEIVIS
255 Broadway,
So. Boston, Mass.

Iš IR I

LIETUVĄ
PER BREMENĄ
ant didžiausio ir greičiaamo
Vokiečiu laivo

COLUMBUS
ARBA KITAIS sM»S LINUOS
LAIVAIS
TIK ASTUONIAS DIENAS
Puikias kajutes Trečiai Kiesai—
Tiktai Steitrumiai

NORTH GERMAN

LLOYD
65 Statė Su Bastau. Mara,
arba pas vietos agentus

j

- ašarų ..............................................

‘KELEIVIO’
KNYGOS.

i Ivlko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks
nemokša. Bet delkogi norisi? Delko
be valgio žmogus silpsta? Ir delko
daugiau spėkų,
i
kitasTnažiau? Delko žmogui reikia
eskraus, druskos ir kitų panašių da
lavonai i anatomikumą ne
vos RestMibliko* Istorija ir Žem- lykų? Rodei jam reikia riebalų? ši
pateko. Lietuviai studentai Li etų
— Šita* veikalas parodo, kaip tuos klausimus suprasi tiktai iš šitos
prieš Kalėdas pareikalavo, nuolapis.
1905 metų revoliucinės Lietuvos knygutė*. Parašė D-ras G-mus.
kad jeigu žydai studentai; spėko* vedė kovą su caro valdžia, ir. Kaina .............................................. 15c.
nori dirbti, su lavonais, tai •kaip tuo pačiu laiku kunigai tą vai-' Eilės ir Straipeniai. Šioj knygoj telpa
turi pasirūpinti, kad ir žy -tižią rėmė ir gynė; kaip paskui revo 23 gražios eilės, daugybė straips
diškų lavonų butų pristaty liucija paėmė viršų, kaip Lietuva Ii-, nių, juokų, ir Lt. Puikiai ilius
paliūosuot* iš po caro valdžio* ir
ta. Kilo gana aštrus ginčas, kos
truota. 95 pusi...................
25c.
kaip ji buvo apskelbta respubliką.
_______
.
* <_
dėl kurio anatomikūmas lai I'ridėtas didelis spalvuotas žcmfapis Kodėl Ai Netikiu į Dievą? — Arba e
“REVIZIJA.”
SULAIKYTAS PLĖŠIKAS.
kinai buvo uždarytas. Uni parodo dabartinės Lietuvos rubežius Tikėjimo Kritika. Kiekvienas gera* 4
Š.
m.
sausio
mėn.
16
d.
Jo

J
Pastaromis dienomis neto
versiteto vyresnybė rūpinsis, ir kaip šalis yra padalyta į apskri- katalikas ir laisvamanis privalo
ją
perskaityti.
64
pusi
....................
20c.
J
niškėlio
miesto
gyventojas
li Šeduvos tapo suimtas plėkad ateity anatomikuman čius. Tai yra vienatini knyga, kuri
šikas-žmogžudys Balsys Juo Arbatavičius Kazys, vykda butų pristatomi ir žydiški parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli Diian Bambos Spyriai. — Ir kitos *
ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi
fonės. Daugiau juokų, negu Amen- J
zas, kuris praeitais metais mas iš Panevėžio į namus, 3 lavonai.
svarbesni dokumentai: Steigiamojo koj mnnšaiao. Šioje knygoje telpa net į
kilom,
už
Panevėžio
kely
su

buvo pabėgęs iš Šiaulių kalė
Seimo nutarimai, taikos sutartis su lt "Džian Bambos spyčiai”, eiles, n*- »
jimo. Tardant prisipažino tiko du nežinomu asmeniu,
LIETUVIŲ LAISVES
bolševikais, sutartis su latviais, apra- sikalbėjimai, humeristiški straipsniu- ,
padaręs jau vėl apie 10 plė kurie jį sulaikė ir pasisakė MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ šymas visų mūšių su lenkais ir tt. kai ir juokai. Antra pagerinta
'
esą policijos valdininkai, pa
šimų ir vagysčių.
Yra
tai
ne
knyga,
bet
tiesiog
žibintu

laida.
128
pusi.
............................
J
M AUKEGAN. ILL.
ti arė Arbatavičiui kišenėse
vas,
kuris
apšviečia
visą
Lietuvą
Valdybos Antrašai:
Kaip Senovės Žmonės Perstatydavo
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00
PAŠOVĖ KONTRABAN kratą ir radę 43 lt. pinigų pa
Sau lamą. — Labai įdomus senovės
1) Pirmininkas VINCAS GABRIS,
Drūtais audeklo apdarais......... $1.50
siėmė sau, gi Arbatavičiui
730 McAllister Avė
DININKĄ.
tilosofų daleidimai apie žemės išvaiz
2) Paifelbininkas J. A. BURSAS,
Alkoholi* ir Kūdikiai — Arba kaip dą. Pagal daugelį autorių parašė
Naktį iš 31 gruodžio į 1 d. įsakė keliauti toliau.
1023 Jackson st.
I
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio Iksas. Antra knygutės dalis yra: "Iš
sausio Zarasų pasienio poli Pastangomis krim. polici
No. Chicasr®. III
ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
cija pašovė pil. St. Paulaus- jos vienas iš plėšikų pavyko 3) Užrašų Sekr. A. SALUČKAS, da nors būti kūdikių tėvais, būtinai do Kalbu*". Parašė Z. Aleksa.
—8-th St.
ka, slaptai nešusi per sieną sulaikyti, kuris pasirodė esąs 4) Šio
turėtą perskaityti šitą Knygute. Pa- 40 pusi......................... -................... 10c.
Turtų
Sekr. V. S. EI.7.BERGAS, į
rabošius. Pusi. 23 ....................... 10c.
89 klg. slyvų ir, sargybos Adomavičius Antanas; ant
1045 Jackson St.
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pili*-,
No. Chicago, III.
stabdomą, nesustojusį. Su ro kol kas sulaikyti nepavy
Amerikoniškos Vestuvės. —■. Dviejų
čia? Aiškiai išguldyti ndietystė*’
5) Iždininkas KAZ VAITEKŪNAS
aktų komedija, pajuokianti lietuvių įstatymai su reikalingai klausimais ir
žeistas .guli dabar apskrities ko.
72C—8-th St.
vestuves. Juokinga ir lengva per
ligoninėje.
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos*.
6) Iždo "Tobėjai:
statymui. Parašė Iksas. Pusi. 24 10c Antra peržiūrėta ir pagerinta
GRIPAS LIETUVOJ.
P. WHHE.
71S—8-th St.
Sveikatos departamento SUSANNA
PASLAPTINGA PRO
Kur Musą Bočiai Gyveno? — Arba laida. .............................................. 25c.
GABRIS,
'• l tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė
daviniais, per šių metu sau
CESIJA.
730 McAllister Avė.
Ar Buvo Visuotinas Tvanas’.’ — Kaip
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
Knvjriai:
No jas galėjo surinkti į kelias dre
Paežeriai, Vilkaviškio ap. sio mėnesi Lietuvoje iš viso 7)
K. AMBRAZIUNAS,
gal
daktarą
Jloiitzerj
sutaisė
Banas
visų veislių gyvūnus, kurie gyve
Šių metų sausio mėnesio 17 užregistruota 1214 susirgi
845 Lincoln St.
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c na išsimėtę po visą žemės kamuolį?\
d., 12 vai. nakties keliu eida mų pi pu. Iš jų 8 mirė.
JURGIS JOKŪBAITIS,
MatOTŠBlMiika* Isterija Suprstima*. Kaip ji* galėjo tu«< gyvūnas prastoj
328 Libcrty St.
Gruodžio
mėnesi
buvo
tik
mi dainavo 3 kunigai, 2 mo
—Jei nori žinot, kas gimdo pasau savo rankoj satalpaati? Iš kur ėmė-i
Maršalkos:
terys ar panelės ir Paežerių 422 susirgimų, o 4 mirusių. R)
A. DULKUS.
lyj* įvairiausius nuotik.us, tai per. tiek vandens, kad visą žemę apeini
tų? Kur as vanduo dabur yra? Kaip
738 Jackson’ St.
A, su raudonai mai-ga kepu- Bet nereikia manyti, kad li•kaityk šitą knygelę. Kalba Ubai
m Nojau* šaimyn<» galcjv at.-iia»tl
JOKŪBAITIS,
raite. Žmonės stebisi, kas tai ga per tą mėnesį tiek butų JONAS
lengva. Knyga protaujantiems darbi
712 So Genesee St.
po tvano juodveiriziai, raudonveidžiai
buvo per procesija, kad žie- pašokusi. Tokio skaičių skir- Susirinkimai atsibarta pas: utiniam* ninkams neapkainuojama. Medegą i ir kitu veršini žmonės? šitie ir šimtai
mą vidunakty ir karo stoviui .turno priežastis greičiausia •*4ėl<lienyje Riekviemr mėn«->io, 1 vai imta iš Greilicbe. Parašė Z. Alek- ■kitu kl’.usimų, į kuriuos negali aUaesant kunigai su moterimis gali būti ta, kad dabar veda- po pint, Linoeybėi* Svetainėj, ant 8-th ra. 80 pusi...................................... 25c. iį kyti jokis kunigas, yra ntw.sakiai it
Monologai ir Dellatascijo*. — šioj* aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga
traukia ir čiulba ulba.
ma tikslesnė registracija.
ir Adams gatvių.

Lietuviška Aptieka
Mes užlaikome viralo* Vaistą
I
ir Šaknų
Nao Ken mat i r mo. nusilpnėjim*
strėnų, kraujo valytas. nra slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc.
Taipgi užlaifcoru Drebą iš Lietuvon.
Patarnavimas kuogertausias. Įvai
rios Šaknys. partrauktos iš Lietu
vos. Vaistus prisitmčiam ir per
paštą. Mošų Aptieka tebėra toj pnčtoį vietoj.
__
100 SALĖM STREET,
BOSTON, MASS.

vs:sxsxsxsxvs.v
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DR. MARGER1S I
Gydytojas ir Chirurgas

I

UETUTOi
KLAIPĖDA
TAI LOGIŠKAS

Sekanti Išlpaukintai £
“Lituania”------- Kovo 22
“Estonia”
Balandžio 12
“Lituania” — Geguže* 3
L

Žiniom Kt^ipkitės j Vietos A«rentnšr jtr f besirovę:

B. A. L» v
10 Bridge St, New Yafk.

----- -

Valandos: 10—2; 5—9
Sekmadieniais: 10—2

3327 So. Halsted Street I

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 8483

P. Trechokas ir Vaitaitis.

PARKWAY
AUTOSERUlCE
and FILLING STATJON

VALET

AutoSirop
Razor
I š» i ge lan
da pati.

STUDEBAKER KARf aCENTU-.
RA IR TAISYMO STOTIS.

J ei iru norite, kad Janą irtilHfia
ilgai laikytų. tad duokit pataiayt
Petrui Trečiokai. Darbas, geras,
kaina prieinama. Jeigu norit, had
Jūsų karas gerai trauktą, bukit,
gesoliną pas mas.

415 OldCotooy Avė.
Sa BOSTON. MASS.
Telefonas: Sa. Boataa 227&>W.
. .................................. ....... ...............

Visokie Plumberiški Prietaisai
parsiduoda tiesiai jum

TIKRAI AUKŠTOS RŪŠIES
IR ŽEMIAUSIOMIS RAINO
MIS BOSTONK.
BOSTON PLUVB1NG &
I.IGHT1NG SUPPLY CO.

147 Portlund St., Boston
'

•
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PARDAVIMAI

No. 9.

’

vo. kad padėjus lietuviams
SKOLINU PINIGUS.
¥ UTlZMo
\.M
YNI PIRMU IR ANTRU MOKG1
MORGU U.
salę pasistatyti (fabrikanto'
MRS. M. STANAYVHITri
Winslow yra paaukavęs I 1K*IDUOD\ 2 š ei m yni N v 282—3rd St.. South Bo*:«»n. Ma*--.;-i
$100), o dabar musu pači 'I ' r Bmerne. arba ;t
na.
r niMmis storas Kaskit’;
Ul .
“dūšių ganytojas" išeina pe1
Šalčiai, kurie
'V •> th st.. So. Boston. Mass,
*jų laikraštį ir sako, kad im
išsivysto į
tuviai, tai bolševikai, butą
pavasAriniai
ANGLIJA GRŪMOJA RUSIJAI SANTIKIŲ
gėriai, girtuokliai ir kit"L.c
pneumomą
bargenai.
nenaudėliai.
, lOSrONE. 3 Šeimynų pne ThuNUTRAUKIMU.
r -CK- 1 furnaee skiepe. Prašo
>
Pastovus kosulys ir šahis tankiai
Kad šitą nedorą s tie iž tą
priveda prie pavojingos bėdos.
atrėmus, Antanas K. N\-vi;;c
HESTERY. prie Eields Cor
Jus galit juo.- st stabdyt dabar -u
Vokiečių publicistas Mak- kas parašė į tą patį laiku ~
Pereitą sąvaitę Anglijos
-••jmynų. u kambarių su ital
( reomul-ion. sušvelnintas kreozo
K. -<lu
pra. . ........ s.įV
tą.-. kuris yra priinma- vartoti. Creoministeris Chamberlain nu ■jsimilian Harden pasteb'. ilgoką straipsnį, nurodyd
-vaziuc. i-a
u .il-ioii yra nauja* nicdjkaliskas
siuntė Rusijai gana aštria kad Anglija kvailai dart, mas, kad kun. raskuna.-- ■ '
2 sunny.ių, n^
išradimas ir jis veikia pad .-igubintuk.ui.Ua, lal
vįsį genau:
greituuiu. jis paiengt ina ir gydo
notą, grūmodamas panaikin ;siųsdama Maskvai protestų, kun. Jastioch šmeižia iivt .
I .um.ieris užąnJtė už sa\ ■
liga apimta odą ir sulaiko gemalų
ti prekybos sutartį ir nutrau j Sunku suprasti, jis saki , vių įstaigą iš pavydo. ne> sa:aba•• norį greiti parduori
augimą.
Iš visų žinomų vaistų, kreozotą
kti diplomatinius santikius , kaip kietažieviai Maskvo; ■lė yra pažangių žmonių rai
•RI IM P-r w Vena
i oKIlMiEUJE. netoli sodo, ė
pripažįsta
medicinos
autoritetai,
jeigu Maskva nesiliaus lau 'diplomatai galėtų tokių gra| L'
aca iv
ioi gerai Irkloja
L y i m <1
l.-lo-kambariu. Garadžiu
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
koše
ir jai
- uieica.Reruios apie S2 •■
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir
žiusi iškilmingai duotų Ang sinimų nusigąsti. Gali būt I Laikraštis A. K. Neviac
{nešimo šūUOO. Gert I kitokių gerklės nesveikumų. Creokad atžagareiviai privertė I!
lijai pasižadėjimų.
tntrtsion turi dar kitų gydančių ele
straipsnį išspausdino. ■■,
• 'STONE, s
mentų apart kreozoto, kurie paleng
Anglijos buržuazijos ne užsienio reikalų ministerį ši paleistas kunigų šmeižt;,
imvnų ir krav.niĮur.i. namas
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir
Rendų *ešs
apykanta prieš Sovietų Ru tokį protestą prieš Rusija vistiek jau paliks
<"•?. Prašo > 1
sustabdo irritaciią ir uždegimą.
{nešime
"s
ameriki-,
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis
siją augo jau nuo dviejų me pakelti, bet Maskvoj toks čiuose blogo įspūdžio api
■estery. K šeimynų mu
-.įsigeria į kraują ir tuotn: sustabdo
protestas
negali
būt
kitaip
tų. Pikčiausis jos apsireiški
-17 kambur U, su įtaisymais.
gemalų augimą.
\ .
ainyti ant 2 šeimynų
______ x name
Creomulsion yra užtikrintas pa
mas buvo 1924 metais, kuo suprastas, kaip tik įrodymas, lietuvius.
an arba Hyde Parke. Praš, i sekmingam gydymui pa-tovaus ku
met Anglijoj tapo paskelb kad Anglija jaučia savo gy
Veita.
- tlio. šalčio, ir visokių gerklės ligų
Repertory Theatre naujas
kitokiose formose, turinčių bendrą
tas pagarsėjęs Zinovjevo vybei pavojų.
Al NESVARBU. Aš turiu keveikalas.
veikimą -u kvėpavimu. Jis yra labai
■ namų mainais, ateik pasiŠita kova notomis gal eis
laiškas, del kurio ir MacDogeras ,'ic! sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar "tlu." Pi
Repertory Theatre daba*’
naldo darbiečių vyriausybė ir toliaus. Bet Rusija, revo
i.ANt E. visokius rūšies. i:>nigu.- sugrąžiname jeigu jūsų šalčiu
•s dutra; ai. Ofisas atdaras > a
liucionierė, gali savo baimę yra vaidinama puiki Sir -Ja- ’karais.U . JOMatyk:
buvo nuversta.
ar kosulio nepalengvintų vartojant
(10)
jj taip, kaip nurodyta. Klauskit pas
Paskui milionas svarų į paslėpti geriau, negu Anglį- mes Barrie'o komedija.
IN’CENTB AMBROSE
;e.-ų aptivkorių. Creomulsion Com_
’
■>
Broad»*y.
sterlingų Rusijos aukso Ang ! ja. senovės galybės pavelde "Quality Street.“ pilnas fan
•So. Boston. Ma>-.
pany, Atlanta, Ga. (.apg)
>■>.
Boston
o-ym.M
.
lijos maklerių streikui da la 'ja. kuri dabar jau pradedi 1i tazijos ir juokų veikalą.-.
biau Anglijos reakcininkus ; vietomis bireli. Rusija niek, Dalvkas dedasi Anglijos kai24 NAUJI NAMAI
'
LIETUVIS ,
suerzino. Pagalios, paskuti nenustos, jis sako, jeigu An me Napoleonu karų laikai.'
South
Bostone
BUDAVOTOJAS
IR 1
nių dienų įvykiai Kinuose glija ir nutrauktų santikių ir parodo, kiek nuo tu laiko
ARCHITEKTAS
įtikino Anglijos imperialis su ja. Ji tik parodytų milio- yra persimainęs gyvenimą.'.
larp M ir
Columbia
Mes pabudavojame geriausius <
nams
savo
gyventojų,
kad
ji
Ateinančio panedėlio va lP>ad. Marine Rd. ir East namus
tus, kad ir čia Rusijos propa
ir pigiai Tdipgi padarau ‘
ganda peria jiems kailį. Dėl i šalis yra tas centras, apie ku kare, 7 kovo, Repertoiy Thu- Eięnt St., prie marių, ant visokius planus, i^mėruoju žemę ir <
Visokiais reikalais kreipki
to aukštasis jų kunigas nete rį sukasi pasaulio manievrai atre prasidės pagarsėjusi aaintuko, kur dideli medžiai
te
trągedi c vasarą žaliuoja. Jau keli na
TITUS P. G RE VIS
ko kantrybės ir išdrožė dide :O Kinų akyse Rusijos prest Shekespeare’o
t
Broadway.
So. Boston.
<4
lę protesto notą Maskvos ižas pakiltų neišpasakytai “Macheth."
mai yra parduoti ir greit bus
So Boston 2340.
valdžiai. Girdi, jeigu jūsų ■nes išrodylų. kad Sovietų
vis: išparduoti pirm negu paspauda ir agitatoriai nesi-- Rusijos Anglija labai bijosi
budavoti. Jie bus budavojaSPORTAS
Bet Harden parodo, kad
liaus prieš Angliją agitavę,
mi sulig pieno jau pabudatai mes nutrauksime vvisus
___ j Sovietų Rusija irgi neišmin\
tą namų Dorchestery. Da
Dr. Sarpalius ore.
reikalus su jumis.
:tingai elgiasi. Ji leidžia dibar
proga nusipirkt. Skubin
Aną vakarą musų čampiIlgoj savo notoj Chamber-įdžiausius pinigus propagan- jono
Sarpaliau* klausėsi vi kit pirkti, nes bilderis pabū
lain išdėsto visus atsitiki-j dai, kad sukėlus visam pa- sa Amerika.
-Jo gražus teno davo.- taip kaip norėsite už Ii
I
mus.
kur
bolševikai
vra
ižei-lšauly
revoliuciją,
ir
tuo
pa
įmokėjimo. (Tuos viro balsas plaukė oru iš vie
» Anglijos
A
• I X* Klaiku dirba
M7..1........
ginklus
dę
garbę. Jispri-ičiu
■, • Ll... •ii i nos
namus bus galima pirkti
didesniųjų radio .'toči?
mena netirtą karikatūrą į bombas \ okieti jos; armijai, Clevelande.
tik
:>er
musų agentūra.) (10
Angliški CleveMr. Jo»eph P. šarkianaa.
“Izviestijose,” kur buvo pa-kuri šaudo komunistus,
A. IVAS
pas
lando
laikraščiai
pripažįsta
rodyta, kaip Chamberlainas: Lygiai klysta Maskva ir Sarpalių tikrai geru daini 110 Tremom St., Boston.
ploja delnais Lietuvos fašis-i Kinuose. Ji remia kantonie- ninku. Vienas laikraštis pa 545 E. Broadway, So. Boston
Vose & Sons Piano
tams, kuomet tie šaudo ko-1 čfų armiją, kad ši muštų An- žymi. kad jeigu Dr. Sarpa’glijos kapitalistus Kinuose.
P.' 1
llius yra ant tiek geras risti- FARMA 70 AKERIŲ,
jau virš 20
Atsakydamas į šitą Cham- iTuo tarpu gi kantoniečių ju •kas. ant kiek jis geras daini- Marlhoro.
Mass.
12
karvių.
2
.Jei manot pirkti Player-Pianą.
bėrlaino notą, Litvinovas at dėjimas nėra darbininkų •ninkas, tai jis turėtų pagul <4
Grand Pianą, Upright Pianą, Fo
isi
farn.
)>
Įrankiai
:
parkirto. kad darydama su Ang- . klasės revoliucija, bet nacio- dyt visus čampijonus.
A1
nografą p.r Radio. tai ateikit pas
■j ia pigiai. Įnešt §3000
• ii ja prekybos sutartį, Sovie ' nalistų sukilimas prieš sve
mus pasitarti su p. Šarkiunu. Pirk
Dr. Sarpaliusis po
i ligos jai; •er-itės vakarais pas
tų Rusija nėra pasižadėjusi timšalius kapitalistus, ir šitą
darni pas mus galit sutaupyt pini
R. J. Vasil
gų, nes mes parduosim jums tie
varžyti savo spaudos ir vei sukilimą daugiausia remi? beveik visiškai išsitaisė i>
•»
siog iš krautuvės, be tarpininkų.
šiame
ketverge
Bostone
li
“
i
!Iroadway,
Ruoni
•>*
kėjų laisvę. Anglija irgi šito Kinų kapitalistai. Užbaigę
Jei duosit mainais seną pianą, gau
Į
(
Grand
Opera
House
i
risi*
So. Boston. Mass.
nedaranti, ir jos valdininkai dabartinį karą. Kinų kapita
sit už jį gerą kainą Išlygos lengvos.
i
su
airių
milžinu
Ned
McGuilistai
padarys
su
Anglijo:
atakuoja sovietų valdžią da
Parašykit, o nusiųsim gražų iliust
>
ruotą kataliogą.
aršiau, negu rusai Anglijos kapitalistais sutartį, o komu ire. Tą patį vakarą Garka. South Boston 3520
i vvienko risis su Abergu ir lie
valdžią. Jisai nurodo vietą, nistus sukis į kalėjimus.
• .erice University 1463-J.
Vose & Sons
tuvių tigras J. Šimkus bar- ,
kur Anglijos ministeris BirS.
n.
Pušiote-Shalliia
jdys atsilaikyt žydų čampijo- t
STIRNA ĮŠOKO PER
kenhead yra pasakęs viešoj
Piano Co.
LIETUVĖ MOTERIS
įnui
Kaplanui.
I
LANGĄ.
ADVOKATĖ
kalboj, kad sovietų valdžia,
160 Boylnton St..
Broadvay. So. Boston, Mass.
A reni > i; j,
-Pereitą ketvergą .........
tai “gauja žmogžudžių ir Nashua. N. H.— Vien<
Ruoni 2.
{kurtas 1851 m.
vakarą į Nashua priemiest Lewis pergalėjo airių čampi-Į
I
plėšikų.”
Litvinovas pareiškia, kad užklydo stirna. Šunims ji jjoną ~Pat McGill. Toot.= <
Rusija nori gyventi su savo užpuolus, ji Įšoko per langė Mondt paėmė viršų ant Ned ;
AR SKAITEI FAS1STINĮ
kaimynais ramybėj, bet jei su visais stiklais į Marshalk McGuire, Kaplanas paguldė ■
■
Cutleri.
o
Garkav.ienko
su
ą
gu ponas Chamberlain ma namus ir sulaužė daug ra
“ŠAKES” NUMERI?
no. kad Anglijos darbinin kandų. Paskui šokdama lau ĮStasiaku išėjo ant lygios.
. tai i.-igyk. nes jis yra pakai nori nutraukti su Rusija kan per kitą langą ji parmu
■ daugeliu gražių paveikslų i PERSIKĖLĖ I NAUJĄ
- i.’psViių. Paveikslai vaizduoja
santikius, tai Rusija šito ne- šė žmogų, kuris ėjo šaligat
- fašistu- ir jų darbu-. Kur.
I i- !
VIETĄ.
vi u.
nusigąsianti.
IU:
sako griaosmingą pamoksL.
Buvęs Baltic Statės Fin. ai’i • i uvo- fašistų revoliuciją; nr.•a’.oia vi.-a- kunigu paslap
'.Co. vedėjas N. Gendrolius
.a •> jie organizavo fašistus. ka<!
[dabar persikėlė Į "Keleivio”
t valdžią į savo ranka- ir t'.
4
■; -rbiattii draugai laisvama
namą po No. 255 Broadway, i
■ ►.viekas pasistengkite įsigyti
|So. Boston, Mass. Parduodu
. taipgi platinkite jį tarp sat
:-.ų. kad kiekvienas sužinotų
į Laivakortes irsunčia pinigus
• teisybes apie fasistus.
į visus kraštus.
.•it jo ‘‘šakės*’ Numerio kainu
buvo
rinktinis,
labai
įvairu,
Gabijos koncertas pavyko
u. už 2 egz. 25<-.: už 5 egz.
N. Gendrolius,
z
egz. $1.W ir tt Metams
ir, kas svarbiausia, gerai
t
puikiai.
is 'f ei.: So. Boston 506-M
*1.50.
Pereita šventadieni, vado- pildytas. Instrumentalė kon POI’IĖRIIDTOJAI STUBV. tik g. ••..k;mus siųskite sekamu antrtvaujant Jonui Dirveliui iš certo dalis buvo taipgi laba .••ai žinantieji tą darbą, at#išauki! pėt
“ŠAKĖ”
nyčios vakare po 5 vai., arba nedėli'AVorcesteVio, Lietuvių Sve gera. Nors orkestrą nebūvi je
per
visą
dieną.
Tei.
Porter
2876-R.
3352
S.
Halsted St
------- 7 bet
- - - -tikrai
----- rinktinė
tainėje įvyko Gabijos choro i didelė,
Chicago,
III.
koncertas, šalę choro, daly Iš viso galima spręsti, kad p. i
Parsiduoda Balandžiai.
vavo keliatas solistų ir or Dirvelis turėjo nemažai pri-;
_____
Lietuviški. 31
kestrą. O. Dirvelienė ir Z. dėt darbo prie surengimo to- [
ijgES šukom, verstinis
kio
koncerto.
Rep.
Neviackienė sudainavo labai
balandžiai viso
gerai porą duetų, kurie su
kių spalvų. Ant
kėlė didelį entuziazmą pub Kun. Taškunas apšmeižė
orderio prisiunNorwoodo lietuvius.
čiu į visas dali
likoj. Dirvęlienės balsas nė
Suvienytų Valsti
Norvvoodo lietuvių kuni
ra tvirtas, bet labai švelnus
jų. Su užklausi
Reguiiarė
Musu
Kiaušiniu
ir gerai išlavintas ir dainuo gas, V. K. Taškunas, ap
•Numeris
mu rašykit lai s
kaina
kaina
__
kus.
(H
•,
įtalpa
jant prie kito padaro malo šmeižė per angių laikraštį (
GEORGE BENDORA1TIS
“Norvvood Messenger,” gy? ■
nią sutartinę.
$16.50
$7.98
7*»
20
Rožė Černiauskaitė taipgi venančius tenai lietuvius i 520 Wil»on St/ VVaterburv. (onn
$37.50
s
14.98
135
2
sudainavo solo ir duetą su Anot jo, Norwoodo lietuvių /
•>
$44.50
$19.98
ISO
Z. Neviackiene. Reikia pa salė, tai bolševikų lizdas,
$24.50
$57.75
275
I
stebėti, kad išpildė gana kur tik butlegeriai munšainą
$68.00
$29.50
400
5
sunkius veikalus gerai. Čer parduodu, jaunimas girtuok
niauskaitės balsas gilus ir liaująs ir kitokios nedorybės
VISAS TA VOKAS FIRMOS RŲšJES
gerokai pralavintas.
vykstančios.
DIDELIS BARGENAS ANT DRATŲ VISTI N INKAMS,
Visam programui pianu Šitokio šmeižto prieš lietu
MALIAVŲ IR GELEŽINIŲ DAIKTŲ.
palydėjo K. Kasparaitė iš vius d a joks musų priešas
Cambridge’aus.
nebuvo per svetimtaučių
»
Apife patį koncertą reikia ’s-andą paleidęs. Norwoodo
UiSakjfl
t kad visais aT ai • i ikiečiai iki šiol buvo la1095 Washingto» St. arti Dover St. Elevated SU.. Boston.
ŽviigiiJe- y" esi nuo kitų u a bai geros nuomonės apie lie- Pas savo aptiekoriy
I
j|ri). iii<: iip n#»t pinigus aukabijo p,,t M.+ij P»v»Į»

Kovo 2 d., 1927.

DAKTARAS

Visokios Žinios.

LANDAU
32 CIIAMBERS ST, BOSTON.
G y do j patiškai ir pasekmingai
Veneriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki
to. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
N’edėldieniais nuo 9 iki 12.

I

M
H
H
H

PNEUMONIA
Ji išsivystė iš šalčio, į kurį jis ne
v
kreipė atydos.--Atsimink.—
Daktarai rekomenduoja karštą Bul
gariškų Žolių Arbatą, kad prašalinus
salti greitai.
Bulgariškų Žolių Arbata palengvii;a
Reumatizmą.
1
~
. Užkietėjimą, taipgi įJ
Kepenų, Inkstų ir Pilvo ligas' Ji pa- | 3
gelbsti susidaryt geram ir stipriam
kraujui.
Buk tikras ir paprašyk pus savo aptiekorių tikros Buigariškų Žolių Arba
tos, raudonai geltonuose baksuose, su
mano vardu ant jų: 35c., 75c. ir 81.25.
5
Pastaba: Didelės šeimynos privalė
*
tų įsigyti mano didelį 5 mėnesių pake
lį. Prisiųskit man $1.25, o aš tuojaus
pasiųsiu jums didelį pakelį. Adresuo
kite man: H. H. Von Schlick. 10<»
Marvel Buildir.g, Pittsburgh. Pa

Telefonas So. Boston 2360.
LIETUVIS DENTISTAS

I

Dr. St. A. 6ALVARISKI
(GALUNAUSKAS)
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki
5:30 dieną. Nuo 7—9 vakare.
Nedėliotais pagal sutartie*
414 BROADWAY.
SO. BOS 1ON, MASS.

TBLEFONAS

«

10«?

M1D1C1NOS DAKTARAI

1! i C. J. MIKOLAITIS

Lietuvis Optenetnstas

:
I
;
:

Iiegzaminuoju akla, priskiriu
akinina. kreivai akis atitiaainn
ir amblyopiškosa (aklose) akym sugrąžinu šviesą tiak*™"
laiku.
J. L. PA1AKARN1S 0. D.
447 Broadway. So. Beetea. Mase

;

DR. J. MARGUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS
Specialistas sekretnų ir chroniiku vyrų ir moterų ligų261 Hanover SL. Boston, Mase.

Tel. So. Boston 50«-W
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DAKTARAS

(-)

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak.
Nedėldieniaia iki 4 vai. po pietų

Sustabdo

I

J

Or. A. Sorman-IJiiinaiKlias j;

Room 7

i

\

Telefoną* 6112-W.

LIETUVIS DENTISTAS
VALANDOS:
Nuo 10—12 dieną
Nuo 2—5 po pietų
Nuo 6—8 vakare
Nedėliomia Nuo 10—12 diena
7US N. Main Su kam p. Broad St.
MONTELLO, MASS

Tel.: Richmond 0668.

į

V a !**<•«: eao > iki 4 p* plot*. 4
■uo 7 iki 8 vakare. J

107'Summer St.
LAWRENCE, MASS.

•

o

A L KAPOČIUS
L1TUV1S DENTISTAS
<
VALANDOS. Nuo i iki 12 dieną <

Nuo 2 iki • vak '
NEKĖLIOMIS: !
iki 1 v. po pietų <

Sereflomrs ik; 12 diena.
J
Ofisas "Keleivio” name.
’
• 251 Broa<iwav. tarpe C ir D 8t. <
SO. BOSTON. MASS.
J
e

tal.iv’:
>;ii;i: n<-.
/is šnlti

> K-omide

m:.

<AAAAAAAAAA>wSAAAAA>VVVMMtA>

I >a i _• 1ū s

*a nuo š.s|.
.iia nukerta
<as rinitą*. <
būdo.
Varlek Hlii
ja. šaltis pavojui
.
ir kaip tik šiuo l»ū<! 1 "V.”’.-! ’ljl •• ’ ’
žinomu. Vįsos ap: oko> rmač'Hia HIHV

Tikrai Gauk

į
)

Siina 300

CASCARĄ į'ęUININE
Raudona Dėžė

DAKTARAS

GOODMAN
IŠ RUSIJOS — GYDYTOJAS,
CHIRURGAS IR PRIE GIM
DYMO.
374 Dorchester St_ So. Boston,
arti Andrew Sųuare
Te’. : So. B«,ston 2297.

su paveikslu

Dr. Med. LEO J PODDER iš Petrogrado
Slaptą ligą motetą ir vyną, krauju Ir
Kmb»
kiškai ir rusiškai.
Telefoną* Hay markei 33S<>
1 ALLEN ST, Cor. Cha m beri SL,
BmSTuN. M i.hm

Vietinės Žinios

I

i

«.

*7

Vagonas Queen Peretojų
Tik Už Pusę Kainos

MES STATOME
NAMUS. (,'RADŽIIS IR KRAUTUVES;
PERKAM, PARDUODAM IR IšMAJNOM
NAMUS. UKE8 IR VISORIUS BIZNIUS.
KAIP TAI BUCERNES. BEKERNES IR
RESTORANUS. INŠIURINAME NAMUS
NUO UGNIES IR NELAIMIU, TAIP PAT
KRAUTI A ES IR AUTOMOBILIUS. PAR
DUODAM ANGLIS. KOKSUS IR MALKAS.
UŽLAIKOME JKAMARNINKA, ARK ĮTEK
TA: PADAROME PLANUS DEL BUDAVO1
TOJV: UŽLAIKOME NAMU TAISYTOJUS,
STOGDENGIUS, PLUMERU S IR EI.EKTRIKIERIUS. SKOLINA
ME PINIGUS ANT PIRMO IR ANTRO MORGIDŽIŲ. TAIPGI SU
TEIKIAM LEGALIŠKUS PATARIMUS PER SAV O \DVOKAT y
VISOKIUOSE REIKALUOSE KAIP TAI: PIRKIME IR PARDAVI
ME VISOKIO TURTO IR T. T. REIKALE KREIPKITĖS PAS: (-)

Pahuosuoja nuo
KOSULIŲ

A. J. KUPSTIS

SOUTH END HARDWARE CO.

I

332 W. BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.

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