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4 NELAIMĖS ANGLIŲ I
KASYKLOSE.
Viena ekspliozija lllinojųje,
viena W. Virginijoj ir dvi
Pennsylvanijoj.

Revoliucionieriai Suėmė
Amerikos Ginklus.

Albany, N. Y. — Šiomis
dienomis čia mirė August
Fish, mirė nuo adatos, kurią MINKŠTŲJŲ ANGLIŲ
Pereitą sąvaitę buvo nei
r
_________________
jisai prarijo būdamas 14 me- KASYKLOS UŽSIDARĖ. į keturi nelaimingi atsitikimai
(KOMUNISTŲ
LA1KRAŠ-1
NIKARAGUOS
REAKCINORIMA PAŽABOT KO- karas su svetimšaliais pari-‘ tų amžiaus vaikas, 36 metai
! anglių kasyklose. PennsylMUNISTŲ JUDĖJIMĄ. ; baigs galų gale karu su bol-1 atgal. Adata buvo su siulu ir
• vanijoj, netoli South Forko,
Streikas apima Illinojų,
ČIO REDAKTORIAI
f NINKAMS NESISEKA.
______
įševikais. Kuine jų paims Į vaikščiojo po visą Fisho ku- Ohio, Indianą, rytų lową j įvyko smarkus gazų sprogi
t
AREŠTUOTI.
Jeigu Kinuose laimės bolše- viršų, dabar da sunku paša-1 ną. Pastaraoju laiku į vieną
mas Pennsylvania Coal &
ir vakarų Pennsyivaniją.
Nev\ \ orke tapo areštuoti Beveik visa k*m medžiaga,
vikai, tai jie užims visą pa- ■ kyt. Galimas daiktas, kad j jo šlaunį įsimetė ašti us skauCoke kompanijos kasykloje. komunistų
organo ‘“W orke- siunčiama Diazui prieš libePereitos petnyčios rytą, 1 .kuomet joje buvo 470 maisaulį, sako Čan-Tso-Linas. -prasidėjus savitarpinei ko-'dėjimas. Daktaras pripažirio
”
redaktoriai
už išspaus ralus pateko į liberalų
. .____________________ ant jy užpuls anglai su Į no, kad tai reumatizmas. Bet balandžio, Amerikoje susto-Į nerių. Miestelyje kilo didelė dinimą eilių “America,
” kur
rankas.
Naminis Kinų Karas vir&ta ja.)onajs ir kitais savo sėb-■ skaudamoj vietoj pasidarė jo beveik visos minkštųjų panika, nes manyta, kad vi
esanti
labai
išdergta
šios
ša,
kani
niips
komunistu
indelir..
_______
.•
____
______
________
i
----------------kam prieš komunistų judėji- rais? b. pavergs juos iš naujo. raudonas spuogas ir iš to anglių kasyklos, nes unija at si tie žmonės bus jau žuvę.
vardas ir garbė. “Work-. Reakcinei Nikaraguos val
mą. Išrodo, kad prieš komu- •
_________
spuogo pasirodė galas siūlo. šaukė nuo darbo 150,000 Vėliaus betgi paaiškėjo, kad lies
er” nesenai persikėlė New Į džiai, kurią remia prezidennįstus susivienys visos kinie- 153 KARO LAIVAI PRIEŠ Daktaras C. A. Davis pradė angliakasių.
beveik visi išsigelbėjo, tik Yorkan iš Chicagos.
-____
' tas Coolidge, labai pesiseka.
čfų frakcijos, kurios iki šiol
jo tą siūlą traukti ir ištraukė Nėra tai tikras streikas, keturi tapo užmušti ir 8 buvo
KINUS.
--------~
--------------Nesiseka jai deltd, kad ji
vedė tarp savęs kovą.
Pereitą sąvaitę prie Šan- surūdijusią adatą. Nuo ra bet taip vadinamas “suspen- gazų prigėrę, bet vėliau atsi CHICAGA GINKLUOJASI -Vra pareidavus Wall Streeto
Mandžurijos karo viešpats (cbajaus pribuvo dvi japonų džiu užsinuodijo kraujas ir sion.” kas reiškia “pertrau gavo. Musų draugas J. Bal
RINKIMAMS.
' kapitalistams ir Nikaraguos
ką.” Darbas buvo pertrauk takis praneša, kad iš užmuš
Čan-Tso-Linas pasakė fran- eskadros, susidedančios iš Fish mirė.
Chicagos
politikieriai
tiek
žm<>nės jai priešingi. Nieko
euzų laikraščio Le Matin £g karo laivų, kas padaro ditas dėlto, kad tą dieną, 1 ba- tų vitfias buvo vedęs su Ue-,
„
JUV1C
_ _____ _________
___
ir
supiudė
pilieir Amerikos„ginkatstovui štai ką: Jus tunte džiausią vandens karo jėgų MIKNEVIČIUS AREŠTUO- landžio. pasibaigė mainerių tuve, būtent slovakas Jonas paskirstė maioro* rinkimams lanegelbsti
* siunčiami Diazui prieš re“ metų
-.........amžiaus
— beinant X
voliucionienus. P^it, s,mums padėti vardan visų koncentracija istorijoj. Kinu TAS UŽ ATEIVIŲ ŠMU- darbo sutartis šu kasyklų Siedliak, 40
-dievų. Neužmirškit, kad Ki-‘ vandenyse dabar
kompanijomis, o prie naujos vvras.
randasi
GELIAV1MĄ.
1 mieste kariumenę ir 7,000
....
,
revoliucionieriai sumunu įvykiai turi pasaulinės Anglijos 41 laivas, Amerikos Hamiltono mieste, Kana- sutarties negalėta prieiti.
Tą
pačią
dieną,
būtent
30
daugiau
policijantų,
nes
bisė
reakcininko
Diazo kariureikšmės. Jeigu bolševizmas 37, Francuzijos 9, Italijos 7, doj, tapo areštuotas Liudvi- Angliakasių unija reikalau ! kovo,
:ovo. panaši
nonas. nelaimė
nelaime atsitiats.t,- }
Ha^ių 7
pra menę dviejose vietoje. Negačia paims viršų, tai jis užlies Portugalijos 2. Išviso 153 kas Miknevičius, kuris gra- ja $7.50 algos į dieną, o kom ko Leadfordo anglių kasyk; na to, jie paėmė 50 kulkavisą pasaulį. Jus, franeuzai, laivai.
J
.buose šmugeliuodavo atei- panijos nesutinka tokią algą loj, Illinojaus valstijoj. Te1 svaidžių, 1,200 karabinų ir
turite susidėti su Lenkija ir
.-—-rIvius iš Kanados į Jungtines mokėti.
nai sudegė 8 maineriai, ku-’ STUDENTŲ RIAUŠĖS
1,000,000 šovinių, kurie buVokietija ir išnaikinti bolše-1 FORDĄ NORĖJO UŽValstijas. Policija suėmė 40 Visos minkštųjų anglių rių tarpe randame dvi lietu-:i
_
;
vo
siunčiami iš Amerikos reKUBOJ.
vizmą Europoje, o aš apsi-!
MUŠTI. .
j jo siunčiamų grabų, ir pasi- kasyklos vakarų Pennsylva- viskas pavardes, George
Kubos 'sostinė? Havanoj ■ *kcinei Nikaraguos valdžiai,
dirbsiu su Kinais. Su kantoPereitą sąvaitę Detroite.Įrodė, kad kiekviename gra- nijoj. Ohio, Indianoj. Illino- Ambroz ir Simonas Simaitis. pereitą sąvaitę buvo krūvi- Revoliucinė liberalų armi
niečiais, kiek jie nėra subol- ; nežinomi piktadariai kesL į be buvo gyvas žmogus užda- juje ir rytų Io\voj, kuriose Sprogimas atsitiko 9,500 pė
ševikėję, aš didelio ginčo1 nosi pražuoyt Fordą.’jie bų-jytas^ Grabuose buvo pinda tiktai dirba organizuoti ang dų gilumoje.. Kasykloje tuo nes studentų riaušės. Stu-J* dabartiniu laiku turi 8,neturiu. Aš galiu susitaikyt vo pasislėpę netoli jo ofiso iri ryta sky'lių. kad uždaryti Hakasiąi ir kurios
inos pagamina laiku buvo prie darbo arti dentai įtaisė ties prezidento; 000 gerai apginkluotų vyrų,
šų jais broliškais pagrindais,! laukė pakol jis išeis. L.Kaip tik žmoaiės neužtrokštų.' Kiek- i metus Į68T060,000 tonų 300. majnėrių, bet visų eks- rūmais triukšmingą demons-: Nors tai nedidelės pajėgos,
palikdamas jiems visus Ki Fordas išėjęs atsisėdo r ne- vienas šitų imigrantų prisį- anglių, nuo.pereitos pėtny- pliozlja nepalietė, nes jie traciją, protestuodami prieš bet Amerikos kapitalistų
svarstomą dabar įstatymo bernas Diazas, kuris vadina
nus į pietus nuo :Yangtze didelį. savo automdbilių ir pažino - policijai užmokėję čioš stovi jau Uždaiytoš. Dir
įvairiose kasyklos da- sumanymą,,kuriuo visi rinki- save Nikaraguos “prezidenupeB,. o sau pasiimdamas pradėjo važiuot, jie šoko i Mikneričiuf gerą suma pini- ba tik tos kasyklos, kuriose
mai nukeliami įki 1932 metų tu,” negali nei tų nuveikti,
šiaurės pusę.”
didelj automobilių, kuris jų gų už šitą trahnspoitaciją. nėra unijos? ’ Tokių kasyklų i Balandžio 1 d. nuodingos ir visi valdininkai paliekami
Kad palaikius Nikaraguoj
Maž daug tą patį pasakė ten pat laukė, ir leidosi vytis Miknevičius gavo užtai 6 daugiausia yra West Virgi- Į dujos užmušė 3 žmones ang
per
tą
laikąs
dabartinėse
sapaklusnią
sau valdžią, Ameir kantoniečių armijos vadas paskui Fordą. Išvažiavus už mėnesius kalėjimo.
ui joj ir Kentucky valstijose. lių kasykloje netoli Morganvo vietose.
rikos kapitalistai davė DiaChan-Kai-Šek. “Kumintano miesto į tokią vietą, kur ke- Į
Algos tenai yra daug žemes town, W. Va.
,
.
--------------.
zui
da $1,000,000 paskolos,
partijoj paskutinėmis dieno lias eina aukšta antkrante,; ANGLIJOS KARALIUS nės. maineriai dirba ilgesnes Balandžio 2 d. I '
2,000
ŽMONIŲ
ŽUVO
PER
iš
kurios
jis moka savo kamis prasidėjo karšta agitaci jie susigi-etino su Fordo a u- GERS BILE KENO VYNĄ, valandas, ir dėlto šitos ka-' sprogimas įvyko Ellsworth
ŽEMES DREBĖJIMĄ.
algą ir laikosi vaija, kad visa partijos galia tomobilium ir smarkiai pasunetolili Surinktos pilnos žinios rėmams
karalius yra užsilikęs syklos daro didelę konku- Colleries Co. kasykloj,
.
džioj
prieš
žmonių valią. Da
butų sukoncentruota Vucha- ko savo mašiną antx jo, nore-’ nuo senų laikų paprotys vež ------renciją unijinėms kasyk- Cokeburgo. Pa •? 'kuomet _po parodo
__ __ , ^ad buvęs anądien I
bar
jis
žada
savo kareiviams
ne,” sako Chan-Kai-Šek. darni tuo budu nuversti jį
loms.
tis
savo
vyną
važiuojant
kur
žeme
buyo
nusileidę
400
j
a
p
on
jj
o
j
žemės
drebėjimas
duoti
po
50
centų
kas diena
“Agitatorių tikslas yra ap nuo kelio. Ir Fordo automo nors į puotą. Senovėj tas bu
angliakasių.
Čia
sprogimas
Kobės
ir
Osa
kos
apieiinkėj
—30 centų algos, o 20 centų
karpyti autoritetą tų. su ku bilius tapo nuverstas, tečiaus vo reikalinga, nes karalių
STREIKO BĖGIS.
įvyko dėl neatsargumo vieno pridarė labai da 1 nuost(^ pragyvenimui.
riais jie nesutinka. Mane jie Fordas išliko gyvas, tik tra“Keleivio” skaitytojas J.
kaltina, buk aš norįs tapti putį sužeistas. Piktadariai tarpe visuomet eidavo var M. iš Pittsburgho praneša: maineno. kuris pasidėjęs bu jr paėmė 2,000 gyvasčių, i Jam padeda ir Amerikos
Kinų diktatorium. Didesnis pabėgo ir policija dabar jų žytinės už sostus ir nuolatos Pittsburgh Coal Co. turi ant uolos gabalą dinamito vienas kaimas tapo visiškai lakūnai. Pereitą sąvaitę du
buvo daromi suokalbiai ant
norėjo jį perskelti plaktuku, nušluotas nuo žemės veido. amerikiečių orlaiviu revo
melas negali būt. Aš nieko jieško.
po ginklu 240 milicininkų, Dinamitas ekspliodavo ir už
I
jų
gyvasčių.
Net
katalikų
po

liucionieriai nušovė žemėn.
daugiau neklausau, tik pil
kuriems
moka
po
$10
į
die

degė
anglines
dulkes,
šeši
ir kardinolai nuody
FRANCUZAI PADĖS IS Lakūnai užsimušė.
dau Nacionalistų Valdžios IDAHO VALSTIJA JVEDA piežiai
ną. neskaitant maisto. Iš maneriai tapo užmušti ir 5
i
___________
PANAMS SUKILIMĄ
Centro Komiteto įsakymus. ĮSTATYMĄ SILPNAPRO davo vieni kitus, besivaržy 18 tos kompanijos kasyklų 2 apdeginti. Iš užmuštųjų 5
dami
už
vietas.
Bet
nuolati

MALŠINTI.
Aš esu vyriausia revoliuci- į
ČIAMS ROMYT.
balandžio dirbo 4,184 mai- buvo juodveidžiai, o šeštas Francuzija pasižadėjo pa- į PALIOKAI GAUNA $80,nės
revoliucijos
ir
mokslas
000,000 PASKOLOS
nes armijos vadas, todėl man
r____ civilizaciją,
________ ir
_____
Idaho valstijoj šįmet bus pakėlė
kuris
tokiųJneriai, pagamindami 15,000 baltveidis,
„
. . vadmosi dėti Ispanijai malšinti MoroAMERIKOJ.
turi būt suteikta galia, nes įvestas praktikon taip vadi šlykščių
priemonių valdonai
tonų anglies.
Tony Subotts (gal Antanas koj iaukinius, kurie vėl suki- Varšuvos žiniomis, Lenki
-x----------- c r---------------------------- c
----------------------|
kitaip aš negalėčiau pasiim namas sterilizacijos įstaty *-jau
Dėlto Ang-'
Ang- # Montour kasykla N. 1 už- Subacius.).
jo
krikščionių despotiz- jos atstovams pasisekė Ame
ti atsakomybės už savo dar mas. Visi silpnapročiai, be lijosnebevartoja.
karalius, Jurgis V, pa- sidarė ir jos formanas perėjo
mą.
bą. Jeigu visokie agitatoriai pročiai, epileptikai (nuoma skelbė pereitą sąvaitę, kad streikierių pusėn. Tos pačios PERŠOVĖ ITALŲ KON
rikoje gauti $80,000,000 pa
pradės mane šmeižti ir nepa riu mirštantys), prigimti nuo šiol jis savo vyno jau ne- kompanijos Gallatm kasykskolos.
Lenkija mokėsianti
SULĄ.
PERKŪNAS UŽMUŠĖ
sitikėjimą • prieš mane pla- piktadariai ir šiaip pavojingi sivežios su savim, bet gere Joj sustreikavo 80 nuošimčių
už tą paskolą 8 nuošimčius
3 ŽMONES.
tint, tai revoliucinis musų visuomenei žmonės, kurie tik bile keno parūpintus gėri-darbininkų, sykiu ir forma- Pereitą sąvaitę New Hapalūkanų Amerikos banki
vene
tapo
peršautas
savo
Kansas, Missouri ir Okla- ninkams.
karas negalės būt sėkmingai patenka į valstijos instituci
I nas išėjo.
raštinėj italų vice-konsulas homos valstijose pereitą sąužbaigtas. Mano sąžinė yra jas, bus sterilizuojami, kad mus.
Mansfieldo
kasykloj
CarI
Pasųuale Decicco. Italas var- vaitę siautė baisios audros
gryna ir aš jokių asmens rei negalėtų turėti vaikų.
SUDEGĖ 3 ŽMONĖS.
ANGLIJA PLANUOJA
negiej iš 185 kasėjų 2 balan- du D’ Ausilio šovė jį šruotais'su perkūnijomis, per kurias
kalų neturiu. Jeigu mano va
Franklin, N. H. — Vidury
džio dirbo tik 28
KINŲ BLOKADĄ.
28 ir
ir 6
6 buvo
buvo iš trumpo šautuvo, kurį jis' žuvo 6 žmonės: 3 prigėrė ir
dovybė nepatinka visai par JAPONAI PERSEKIOJA
šio
miesto pereitą sąvaitę su
Anglijos reakcininkų vai- ^t viršaus. Formanas ir du atsinešė po skvernu. Vice 3 perkūnas užmušė.
tijai, tai aš galiu tuojaus pa
KOREJĖČIUS.
degė 6 aukštų namas ir gai
»
ruošiasi į tikrą karą su fajerbosiai mete darbą.
konsului tapo iššauta akis ir
sitraukti. Bet komunistų agi Pereitą vasarą japonų džia
Kinais. Sakoma, kad minis- Fssen kasykloj No. 3 jis turbut mirs. Šovikas areš SUŠAUDĖ 16 REVOLIU sre žuvo 3 žmonės.
tatoriams suirutės kelti aš šnipai ir policija suėmė Ko
terių dauguma nori paskelbti, Alleghenjr pav įete iš 16u tuotas.
CIONIERIŲ.
neleisiu.”
RUMUNIJOS KARALIUS
rėjoj apie 300 žmonių, kurie visų Kinijos uostų blokadą, jangjiaka.Mų - )alandziodirGautomis
Londone žinio
Dalykų žinovai senai jau norėjo paliuosuoti savo kraš
MIRŠTĄ
CHICAGOJ NUŠAUTI
_
mis, Albani joj tapo sušaudy
sakė, kad turės prie to priei tą nuo Japonijos jungo. Da bet laivyno ministerija pataCliff
kasykloj
prie
ImpeRumunijos karalius Ferdi
4 ŽMONĖS.
ta 16 revoliucionierių, kurie
ti. Kumintanas arba tauti bar iš Japonijos pranešama, rianti užimti tiktai viena . , .. ,
nandas
jau baigia savo die
Yangtze
upę
iki
Hankau'
na
J,,į
1
;^
60
n
ę™«
en
‘
^;
Pereitą sąvaitę į valandą pereitą rudenį buvo tenai
nės liaudies partija, kuri kad suimtieji bus teisiami už
Clinton
Block
Coal
Co.
nas.
Jis
serga plaučių liga ir
daugiau žinoma “kantonie suokalbį nuversti dabartinę miesto. Manoma, kad prie to I kasykla užsidarė nuo 1 ba laiko Chicagoj buvo nušauti jareštuoti.
j vos tik gali alsuoti.
čių” vardu, yra susidariusi iš' Korėjos valdžią ir įsteigti te prisidėsiančios ir Amerika landžio. Joje dirbo 125 žmo 4 žmonės. Visų pirma darbi
ninkas Joseph elemente nu i ILLINOJUJE DIRBA 30
visokio plauko žmonių. Yra nai sovietus. Vadinasi, suim su Japonija.
MEKSIKOS KARIUMENĖ
nės.
KASYKLŲ.
šovė du buvusiu savo darb
joje daug biednuomenės, tuosius japonai padarė “ko
IIlinojaus valstijoj 30 ang SUNAIKINO GAUJĄ
yra turtingų. Iki šiol svar- munistais,” kad lengviau bu RAZBAININKAS UŽMU NIKARAGUOS REVOLIU daviu, kurie atstatė jį nuo
MAIŠTININKŲ.
ŠĖ 4 POLICININKUS IR
darbo. Tuomet policija nu lių kasyklų sutiko su darbi
biausis jos tikslas buvo išvyti tų juos pražudyt
CIONIERIAI
PAĖMĖ
i
sąvaitę Meksikos
PABĖGO.
.
šovė jį patį. Ketvirtas žmo ninkų reikalavimais ir dabar Pereitą
iš Kinų svetimšalius, apsiva
MIESTĄ.
kariumenė
sunaikino
jos
dirba,
kuomet
kitos
stoviĮkariiunenė
sunaLdno^ gaują
gus buvo nežinia keno nu
Ant Burmos salos pereitą
lyti nuo krikščioniškų išnau KUNIGAS VAGIS NUTEI
klerikališkų
maištininkų,
Nikaraguos
reyoliucionieSTAS KALĖJIMAN.
uždarytos.
i sąvaitę anglų policija sugašautas automobiliu je.
dotojų. Su tuo sutiko visi ir
kuriai vadovavo Vidales
nunungton, W.
vv. Va
va.—
-------------Huntington,
— ,vo razbaininką Sanpe. Atga- riai pereitą sąvaitę užėmė!
visi iš vieno ėjo. Bet kuomet
RINKIMAI
KLAIPĖDOJ
broliai.
Vienas ją buvo nupergalė pradėjo jau artinti- Kun. Wade čia tapo nuteis-į benus jį policijos stotin ir ra- Jinotegos miestą. Reakcinės KAS DIENA GULI 150,000
4"
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lz
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x
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x*xl
x
1
i
volrl7.in.<
snėkos
nasitrankė
LIGONIŲ.
VĖL
ATIDĖTI.
(kautas,
o
kitas pabėgo į kaltuomet visiems parupo lai- tas nuo 2 iki 10 metų kalėji-šant viršininkui protokolą,!valdžios spėkos pasitraukė,
Kaunas. Elta praneša, kad nūs. Gaujos nariai iššaudyti.
i “New York Times” sako,
mėjimo vaisiai. Komunistai man uz pa’ogimą $1,500 pa-'Sampe žaibo greitumu iš-be mūšio,
Klaipėdos
Krašto gubernakad iš 6,000,000 New Yorko
pirmutiniai pradėjo agituoti rapijos pinigų Apsivogęs jis traukė iš jo pašonės kardą ir,
NELAIMĖ ANGLIŲ
jos vbuvo
išdūmęs
M -----issouri- ”
vaiperskėlęs
poliprieš dabartinius armi
;—
---- 1XJ
‘—2" i įA*'
“.1 7—’—’t- ;jam
— ir kitam
— y,: PASIKORĖ RAŠYTOJA, gyventojų, kas diena lovose torius paskelbė aktą, kuriuo
KASYKLOJE.
vadus, bijodamiesi, kad ka- stiją, bet biro sugautas ir n i n.ki ii galvas pabėgo. Tuo- Gardner, Mass. — Šį pa- guli 150,000 ligonių, kuomet rinkimaii į Seimelį atidedaNetoli Harlano, Kentucky
laikui, kol nenerib
rai pasibaigus įie nepasilik-‘pargabentas atgal. Teisme jaus buvo organizuota ant jo nedėlį čia. pasikorė Mrs. 500,000 serga vaikščiodami, mi neribotam
t 16 metų,.....
mo- tain
ka i Kas diena ,vra 600,visi tu- valstijoj,
__ __________
. bus įtraukti .į sąrašus
.
... vienoj. anglių
y . kasytų diktatoriais. Komunistai jis prie kaltes prisipažino ir ablava laike kurios Sanpe ĮGert»'1’r’r
norėtų įvesti savo diktatūrą, parake;‘‘Sugriešijau. tai da da du policininku midėin ir- d.yioia Priežastie
ūu žmonių, kurie dėl viso- trintieji teises balsuoti.
Jkloj įgriuvo viršus ir užrnuėė
.aira'i rikata
^jų ligų negali dirbti darbo.
Liet. p :iunt Amerikoj,
darbininkus.
Taigi'’šrodo kad kiniečių barnakutavosiu.”
pabėgo i nelkes
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dar neturim užtektinai jegti.
kad laimėt Lietuvoj. Darbinin

ū APŽVALGA

APIE SMETONOS PARTIJA

kių klesa silpna, valstiečiui dar
[*?r daug atsilikę, o burjuaziia
savo pusėj turi lairžuazinevalstybes ir pirmoj eilėj Any
ją ir Lenkiją.”
»

tikros kovos dėl Lietuvos nepri
klausomybės saugojimo. Jei to
Kai kas manė, sako “Ko
ki elementai Įkurtų kokią nors
munistas.” kad Lietuvos dar
tautiniai-revoiiucinę
partiją,
bininkams Rusija padės pa
mes pritartume tam darbui.“

LIETUVOS KOMUNISTAI
VIRTO PATRIOTAIS IR
STOJA UŽ “TĖVYNĖS
uYNIMĄ.”

“Naujienos” cituoja Lie
tuvos komunistų organą
"Komunistą,” kuri jiems lei
džia Maskva, ir parodo, kad
tie žmonės, kurie per dešimti
metų pravardžiavo socialis
tus “socialpatriotais,” dabar
patįs virto patriotais ir ragi
na Lietuvos darbininkus gin
ti savo šalį, jeigu Lenkija no
rėtų ją užgrobti. “Komunis
to” redakcija, kaip ją cituo
ja Chicagos dienraštis, rašo
ve kaip:

imti valdžią i savo rankas.
Bet Rusiją negali to daryt,
nes ji nori sustiprėt, todėl ji
privalo vengti kiekvieno ką-.
ro su kitomis valstybėmis, o
“Matote, kur nudardėjo Mas jos Įsikišimas i Lietuvą tikrai,
kvos buteibrodais maitinamieji | toki karą sukeltų. Todėl apie
‘revoliucionieriai.’
komunistišką
revoliuciją
"Jie stoja už karą Lietuvos Lietuvoje negalima esą nei
nepriklausomybės gynimui ir iš svajoti, nes nėra jai reikalin
anksto išreiškia pritarimą stei gų sąlygų.
gimui tautinės partijos, kuri
Šitaip rašydami komunis
kovotų prieš lenkus ir lenkuo tų mokytojai nei nesijaučia,
jančius fašistus.
kaip jie pasako: Socialistai

Parodžiusios, kaip komu
nistų “revoliuciniai tėziai”
virto “patriotiniais tėziais,”
“Naujienos’ rašo:

yy

Taip “Komunistas” rašo
pirmutiniame savo numery
po fašistų pert ei smo. “Nau
jienos” deda prie to šitokią
pastabą:
“šituos žodžius skaitydamas.
Kiekvienas bešališkas žmogus
pasakys, kad jie yra parašyti
‘po zakazu.’ Maskva taip liepia
rašyti lietuviškiems Angariečiams, nes ji yra suinteresuota
tuo, kad Lietuva uieku budu
nesidėtų su Lenkija, ne tik nesidėtų, bet ir neturėtų su ja
draugingų santikių. Mat, Len
kija randasi priešingame Rusi- •
jos imperializmui abaze.”

“Lietuvos darbininkams ir
vaip pat viso pasaulio darbininzams yra svarbu, kad tarp Lie
tuvos ir Lenkijos butų taika, o
ne karas. Kodėl šiandie tarp tų
dviejų tautų yra ‘neoficialis ka
ro’ stovis? Todėl, kad lenkai
apiplėšė Lietuvą, pasigrobdami
’ilnių. Taigi, norint atsteigti
tikrą taiką tarp Lietuvos ir

voks paprastas dalykas, kad
tenka stebėtis, kodėl “Kom.”
!'editorialo rašytojas nesiteikė’
apie tai nė užsiminti, kalbėda
mas ai>ie Lietuvos ir Lenkijos
šantikius.
“Ažuot pataręs Lietuvos ir
Lenkijos darbininkams, kaip eiji prie Vilniaus klausimo iš
sprendimo ir prie likvidavimo
to konflikto, kuris yra tarpe
į Lietuvos ir Lenkijos, — jisai
jtengiasi pabrėžti priešingumą
tarpe tų dviejų šalių. Jisai ragi
na komunistus vesti Lietuvoje
plačią propagandą prieš Lenki
ją. žodžiu — skelbia nacionaiiz-

etninis

amžius
mėgsta malonų
lengvumą
Camels

r

Toliau? “Komunistas” jau
Visai aiškiai sako, kad Lietu
vos komunistai ir visi kili
darbininkai privalo ginti sa
vo tėvynę:

; “Mes aiškiai sakome^ mes
prieš palaidojimą Lietuvos ne
Visi taip pat atsimena,
priklausomybės. — meš prieš kaip komunistai lojo ant so
Lietuvos prijungimą tais arki-. cialistų, kuomet šie sakyda
tais pamatais prie Lenkijos, vo,, kad socializmo_ Lietuvo______
tr.es prieš Lietuvos pakeitima į 'je da negalima Įvykinti, nes
j nperialistinį Įrankį. Mes šąli-j: tenai nepnorenausi
nepribrendusi jam airdirhinkai to. kad Lietuvos karei- | va, nėra pakankamai organiriai,i, valstiečiai ir darbininkai ZUOtų darbininkų pajėgų.
rankose gintų j Už tokį pasakymą komunet su ginklu
_
Lietuvą, jei tas ar kitas impe-’nistai vadindavo socialistus
radistas užkluptąją, kad pa-1 “socialburžujais,
socialburžu jais,”
eoeiz!
“socialgrobt... Mes neabejojam, kad ir pardavikais” ir kitokiais epi
ne komupistų eilėse atsiras ne- tetais. O pasiklausykit, ką
maža kovotojų prieš Lietuvos šiandien rašo ‘‘Komuniste4
pardavimą imperialistams ir jų mokytojai Kapsukai SU
l.
kati daugeli.- jų supras, kad be Angariečiu: • •• ’•

šitas amžius reikalauja visame
kogeriausio — ir randa savo idealą
rūkyme Camels. Niekur kitur nera
site tokio lengvumo, tokio visados
patikėtino gerumo kaif> čia—
‘‘IMKITE C AM EL P
• V-

I

pr.Ci »ri'*š f šizmą negali būt

I

j

Ar kurstymas tautinės ne
apykantos sutinka su darbi
ninkų reikalais?“Naujienos”
parodo, kad šitas komunistų
“patriotizmas”
darbinin
kams yra kaip tik priešingas.
Jos sako:

- i•

f

♦t

“Taigi, jeigu šiandien kiltų sakė mums tiesą!
karas tarp Lenkijos ir Lietu
žmoni u upa.s isum pnsleg-, kalbėti dėl jos neveria.
jnių*•” kol daroma varžytinės gruodžio perversmo prie valvos. tai komunistai ne tik nePCDVFRSMAS I IFTIJVO- ta.-. Stoka
, 1 yumpoį Prie krikščionių valdžios 'dėl ministerių portfelių.gižios vairo atsistojo tauri
.. .... ka" ?m“nSs susi‘ Smetona
sždėjo
agituotų prieš karą, bet ragin-, j£ PRIVEISĖ BOLŠEVIKŲ
ai žmones
susi-. kalijime.
------- į šiaip kitais reikalais jie pui- ninkai, tuojaus atsirado reiir pajustu ko nustojo,; Kaj -k!.ikšėionys- vieni
‘
tų- Lietuvos kareivius, valstie-. “Tėvynės” koresponden
kiai susitaria su “krikščioni- kalas keisti konstituciją, o
čius ir darbininkus su ginklu
patys
valdė
kraštą,
tautininmis” n* moka kuopuikiausia ypač jos vietą, kuri liečia
tas M. Bėdulis rašo:
rankoje ginti savo tėvynę, — ‘
Šitokiose sąlygose,
žinovadai
buvo
persekiojami
---.
.
su
jais draugauti. Religijos krašto valdžią, t. y. prezi“Klerikalai paskelbė kovą
nežiūrint to, kad Lietuvos vai-į
ma. bolševikam? geriausia s0(įinamj į kalėjimus, iširę-, klausimai “krikščionių” su dentą ir ministerius. Ir noriprez. Griniui ir jo pastatytai
Gižios priešakyje dabar stovi j
vienodi, ma pakeisti konstituciją
__ yra vienodi
vyriausybei ne juokais ir grie darouotis.------------------------------- jmiamiirt. p. Pavyzdžiui p. j tautininkais
Smetona ir Voldemaras, kurie
kiti
reikalauja,
kad taip, kad kuoilgiausia gali- _
Smetona
už
Įdėtą
i
laikrašti
i
vieni
ir
bėsi visų priemonių, žinojo; KA1p IR K0K1A pA.
šaudo komunistus! O ar jus at
Į straipsni buvo padėtas Į sun- bažnyčia valstybėje butų ma butų ištverti valdžioje.
kuom išgąsdinti visuomenę ir
SAKA.
simenate, ką komunistai skelb
išpūtė bolševizmo pavojų, lei Telšių "žemaitis” paduo jkiujų darbų kalėjimą, p. svarbiausias „faktorius. . . * Prie smeetonininkų Lietuvodavo pirmiaus?
Voldemaras ištremtas iš “krikščionys; nei tautinin-je prasidėjo aršiausia
“Ar atsimenate jų isteriškus džiant visokias paskalas ir per- j įjtoki atsitikimą Žemaiti-.: Kauno ir uždarytas Vamiuo- kai neįmano Lietu\ os valdydedant faktus. Juk žinoma. kad joj:
I
reakcija.
šukavimus prieš ‘social-patriose. (Matyt Varniai p. Volde- ti. jei Vatikanas nelaimina į Kai “krikščioniu karo
pas mus butą bolševiku (kur jų
“Nesenai pas Tirkšlių klebo
tizmą’?
dabar nerasi?). Bet apie bolše ną užvažiavo du amerikonai ir marui labai patiko, nes ga- jų žygių. Trumpai sakant nei komendantai anais metais
“Ar atsimenate, kaip jie
vikišką perversmą ir kainos ne-. prašė, kad priimtų ant kiek lai vęs ministerio pirmininko “krikščionys” . nei tautinin- baudė taurininkus už deda
keikdavo ‘judesiais’ ir ‘darbi
buvo. Dabar Kaune nieką.- tam bo pintinę su brangiais daik vietą tuoj Įsteigė Varniuose kai nesirūpina liaudies inte- mus i savo laiki aštį agresin
ninkų pardavikais’ socialistus, *
politiniams kaliniams sto- resais, krašto žmonių gero- gus straipsnius, tai tautinin
netiki, nes tų davinių dabarti tai.-. Klebonas priėmė.
kuomet šie pasakydavo, kad ir
vyklą, kur dabar laikomi ve, bet vieni ir kiti vaidy’daniai valdonai stropiai jieško u
"Pintinę padėjus, šunys ap.j “krikščionims” ir tautinin- m i kraštą elgiasi taip kaip kai visam pasauliui trubyte
darbininkai privalą rūpintis sa
nesuranda.
linkui bėgiodami užniko loti ir Kams nepatinką žmonės), kunigai Įsako daryti. Taigi trųbijo, kad Lietuvoje var
vo krašto gynimu?
Ij Per visą “krikščionių” vieš- valstybės reikaluose, pirmo- žoma spaudos laisvė; jie
“
...antras
arkliukas,
tai
lietu1
pintim draskyti.
“Ar atsimenate, kaip lietu
"Kleoonas suprato, kad čia I patavimą tautininkai laikėsi je vietoje dedama bažnyčios šaukė, kad reikia grąžinti
viškos Maskvos davatkos pur- ( vių lenkinimas per mokykla-.
Tiek
rėkė
dei
tų
mokyklų,
o!
i spaudai visas teises, kul ias ji
blog;.;. Pasikvietė policiją. Po griežtoje opozicijoje. Iš to reikalai,
vais drapstė mus. kuomet mes į
Voldemaro
vyriausybė
dar
nei
licija pirma klausė, kas esi pin jie ir susilaukdavo sau repre Stambiosios Lietuvos bur turi kultūringose valstybėse,
dalyvavome protestuose prieš.
grąžinti piliečiams visą?
tinėje. Neatsiliepus šovė aukš sijų. Tečiau krašte, vadinas ♦
lenkų Želigovskį, užpuolusi Vii-' vienos neuždarė.
žuazijos organizacija.
“
Dabar
pats
Voldemaras
sa-:
tyn. bet niekas nieko neatsakė. nei liaudy, nei politikoje tau
nių ir norėjusi užkariauti visą
Tautininkai yra didžiosios konstitucijos teises.
Bet kokį “pavyzdį' tauti
ko. kad Lietuvoje prieš gruodž. Tuomet peršovė pintinę, iš pin tininkai lemiančios rolės ne buržuazijos
Lietuvą?
(dvarininkų)
“Dabar tas visas komunistų- 17 buvo nedaugiau 3,000 bolše tinės ištekėjo kraujas.
organizacija. Jie skiriasi nuo ninkai parodė patys valdy
lošė.
vikų.
Ar
tai
galėjo
būti
pavojin

"Atidarius pasirodė buvęs Kaip smetonininkai pateko krikščionių demokratų dėl dami kraštą? Juk nūnai ne
nusistatvmas eina velniop. Tė-į
I
•
vyne ir jos nepriklausomybė ga valstybei? Vienok Įvykęs' žmogus."
Į III Seimą?
žemes reformos, visai nepri kinomatografųi plakato ne
bolševikų priaugino
jau pasidarė geri daiktai. Lieti' ‘pučas’
Tai išrodo lyg ir kokia iš .
Rinkimuose Į trečiąjį Sei-, pažindami žemės reformos valia iškabinti negavus karo
I
šimtą judomujų paveikslų paimta mą
savo kraują (ir kraują užpuo- j 30.000. ir slaptų, kurie
tautininkai prisipiršo ir užtardami dvarininkus. Cenzūros leidimo! Tautinin
landos šalies darbininkų ir t kartų pavojingesni už viešuo- p^aka.
valstiečiams liaudininkams, Dėl to dvarininkai tautinin- kų dėka Įvestas nūn Lietuvo, ė karo stovis, karo lauko tei
valstiečių) jų apgynimui jau:
smai, pilni kalėjimai pri
nebėra ‘judošystė,’ bet valstie
glusta politinių kalinių, šau
čių ir darbininkų pareiga!
doma žmonės, ir siaučia
“Ką gi dabar pasakys tie lie
krašte dar lig šiol negirdėta
tuviški bonkagalviai — Pruseireakcija.
kos. Bimbos. Vidikai ir kiti, —
kurie buvo patikėję Kapsuko
Įsigalėti Lietuvoje tautinin
plepalams apie ‘social-patriotizkams nėra vilties.
mą’ ir beveik per dešimtį metų
Tautininkai neturi savo
mulkinę ‘susipratusius darbi
tikros programos nei valsty
ninkus’ pasakomis, kad savo
binio plano. Vyriausieji tau
krašto gynimas tai esąs ne dar
tininkams interesai jiems yra
bininkų reikalas?
jų pačių asmeniški interesai.
“Beje, Rusijos bolševikai jau
Ambicija, savimeile, o kar
senai buvo užlipę tam savo
tais ir vaikiški kaprizai daug
principui’ ant galvos. Nuo to
ko pėlemįa sprendžiant kai laiko, kai valdžia pateka į Jų*
' tais iF labai svarbius reika
rankas, jie ėmė ‘tėvyąę’ pripa-į
lus. '
\ žinti ir jos gynimui sudarė di
Tautininkąj
nepasitiki nė
1 autiiiHiKąj ncpasniiu
ne
delę armiją. Bet šitą jų atsiver
patys savimi. Dėl to kad jie
timą prie ‘social-patriotizmo’
turėtų “didelį” pasitikėjimą
dievobaimingieji
komupistaij
’į liaudy, nė kalbėti nėyeFta..
teisindavo tuo, kad Rusija
ĮNiekas netiki, kad įrge.esanti ‘darbininkų valdoma’ ša
. riausioms gyvenimo aplinky-.
lis. Sovietų valstybė esanti
; bėms esant pavyks tautinin‘darbininkų tėvynė,’ todėl dar
(kams susiorganizuoti ir pasw
bininkai ne tik galį, bet ir pri- i
įdaryti lemiančia krašto orvalą ginti ją nuo priešų su gin-1
: gamzacij’a.
klu rankose.
Į Tąutirtinkų Įsigalėjimas
“Lietuvai šitoks pateisini
Lietuvoje gali būti pareinamas, aišku, netinka, nęs jos
imąsis tiltas Į fašizmą (ųors
valdžia yra, anot paties ‘Komu
tautininkus galima ir fasisJ
nisto.’ fašistinė. ‘Tikrus darbi
tams pripiršti )’, o paskui į
ninkų liuosnotojus.’ komunisbolševizmą...
PABANDYKITE Camel ir dažinotųs, ji net be jokių ceremonijų
Mes visiškai netikime, kad
site kode! jie užkariauja modernini
eksportuoja pas Abraomą. Ir
pasiseks
tautininkams “iš
pasaulį. LENGVUMAS ir MALO
visgi, nežiūrint to. Maskvos
NUMAS. Camels išpildo rūkytoją
gelbėti” Lietuvą, kaip kad
norus šio griežto amžiaus. Iš cigapenimas komunistų organo re
i
jie patys garsiai skelbiasi.
reto tokio skanumo ir kvepėjimo dar
daktorius sako, kad kareiviai, Į
•Pasidavę
“krikščionims,
” jie
nebuvo. Malonus lengvumas, kuris
....
... .
valstiečiai ir darbininkai turį
žus jų žabangose
tegali paeiti ia kopuilriausio sumai
su ginklu rankose ginti šitą
šymo parinkčiausiu Turkišką ir Na
Lietuvą!”
minių tabakų.

“Su darbininkų ir valstiečių
klausimu tampriai susirišęs ir
tautinis klausimas. Musų užda
vinys plačiai aiškyt žalingumą
Lietuvos susidėjimo su Lenki
ja. Mes turim aiškyt lietuviams
darbininkams, kad jie eitų iš
vien su lenkais darbininkais, ir
visi darbininkai be tautų skir
tumo turi kovot prieš Lietuvos
susidėjimą su Lenkija, nes tas
susidėjimas neša fašizmo stip
rinimą, naujus vargus darbi
ninkams ir valstiečiams ir nau
jo karo pavojų.”

Į

Nu. 14. Balandžio C d., 1927.
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“
sius. Dabar negalima apsiginti!
nuu jų e ratu ros. Bolševikai j
kreipi:-. C -:nę i kareivius. Reikia
kad vyriausybė sten-j
pripuz:
gi^si ki, \ L. Karininkai miega
drauge
su karei-; Amerikiečiai žino, kad sudarė bloką ir, gali sakyti, kams yralabaididelėparakiliem v - •
yra labai didelė para..
.
’
r<
’
viiuis- ■
' ,:ems
Lietuvą šiandien valdo Sme- valstiečių liaudininkų dėka ma. Užtaria tautininkus ir
'audos:
; ~“ua
• turiiV?n°s partija, bet retai kas p-avo tris vietas Seime. Pa šiek tiek tai tingesnė, taip vabu< kuomi nors
• užimti
"
t, visada,žino, iš kokių žmonių ji susi- kliuvę į Seimą tautininkai iš dinamoji valdininkų buržuapo gik.'.’.a ]; nežiūra. O piktas deda ir koks yra jos nusista- pradžios laikėsi vienos pozi- zija (didieji valdininkai),
vienok plečįuui. ologas
_
pavyz-tymas.
Žinių anie
..................
tymas. Smulkių žinių
apie ei“jos su valstiečiais
liaudi-; Tiesą pasakius, tautinin
dis sulaužytus disciplinos vei tai patiekia “Tėvynės’ ko- įlinkais. Tečiau greit įu sim- kai vra daug dešinesni kaip
kia. l‘>e to. kareiviai nenori do respondentas.
* __ i “krikščio-. “krikščionys — krikščionys
Paduosime patijos nukrypo
vanoti už tai. kad juos taip Čia svarbesnes jo suaipsnjo nis,” kurie1 tsavo
laiku buvo demokratai. “Krikščiony?”
__ 1_L.
Liaunai prigavo. ir dabar nebe vietas.
juos
‘
iki’ gyvo kailio Įveikę, kraštui buvo daugiau pakentiki karininkams. Savo tarpe
Smetonininkai vadinasi Mat sako toks toki pažino, čiąnii, kaip nūnai tautininkareivai, svarsto kiekvieną pa da ir tautininkai, jis sako, taigi......................
ir susibičiuliavo..
kai. Paremdamas ši mano
liepiui... su karininkais nesikal Šiai organizacijai vadovau- Atžagareiviškesni da ir už tvirtinimą, as no* iu pazymėba. tyli.
x
ja pp. Smetona,Voldemaras.
tikruosius klerikalus.
ti čia labai charakteringą
•■foKio ekonominio Iknzio. Krevė-Miekevičius, kum TaGal vienas kitas paklaustų faktą: kol pirma 44“krikšeiokaip dabar. Lietuva dar nema mošaitis, eks kun. Noreika, koks yra skirtumas tarp nys,” o paskui ‘ komisarai”
tė. O vargas yra blogu patarč kun. Mironas ir kiti dvan- krikščionių
demokratų ir valdė kraštą,niekur nėra reiių ir ekscesu reikia laukti. Val ninkai bei kunigai. Tos orga-į tautininkų politinės progra- kalavę keisti valstybės Konsstiečiui neri ano dovanoti už nu- nizacijos istorija yra labai mos? Atsakyčiau: tautinin- tituciją.
vcrtinią ų pastatytos
....valdžios. miniaturiška, ir dėl to nė kai skiriasi nuo “krikščio-į Tečiaus kaip tik po 17

“Šiandien — jie sako

mes

u.M-k. Sflfaa. N. C

GLOVACKIO-GRIGALIU
NO BYLA ATIDĖTA. .
Kovo 7 dieną Kaune turė
jo Įvykti buvusiojo “Taųtoą
!Valios” redaktoriaus Įeit.
jGrigaliuno-Glovackio bylą,
(kurią prieš ji užvedė buvūįsieji demokratinė valdžia už
priešvalstybinę
agitaciją.
Glovackis tečiaus buvo, tą
dieną is Kauno išvažiavęs,
todėl jo byla atidėta.

PRIGĖRĖ 43 RUSAI.
iš Orenburgo pranešamą,
kad netoli nuo tenai audra
apvertė nedidelį laivą ir pri*
gere 43 žmonės.
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,2>

Kas skaito ir rašo,

Ta* duonos neprašo.

©

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

©

Kas nieko neveikia.
To niekas nepeikia.

K. J. Geležėlė. Išėjęs ant pa butų darbininkų išnaudoji pardavimu pasinaudojo (ir ir šitam pačiam parengime
PITTSBURGH, PA.
I
mas.
Tik
komunistai
ubadabar
naudojasi)
svetim

publikos
buvo
nedaugiau
grindų
jis
išsiėmė
iš
kišeSvarbus pranešimas Pitts
Atsakymas “Laisvės” ko
PĖDĖS DIENA į
niaus knygutę “Fašistai” ir gauna iš žmonių pinigus ir taučiai — daugiausia italai. 100, išskyrus tuos, kurie atė
burgho draugijom*.
respondentui.
dalinasi
pusiau
su
policija.
O
musų
žmonės
eina
pas
žy
jo
ant
šokių.
sako: “šita knygutė yra pa
(
“Laisvės” No. 67 tūlas ko rašyta komunistų Bimbos.” Bet prakalbų rengėjai sako, dus “naujų stailų” jieškoda- Čia turiu primint, kad šis Lietuvių Mokslo Draugija
ŠIANDIEN? j
savo
susirinkime,
laikytame
respondentas, aprašydamas Kaip tik šituos žodžius Gele kad reikia padalyti kolektą mi. Keista, bet taip yra.
moterų parengimas buvo be kovo 13 d. svarstė reikalin
apie komunistų parengimus, žėlė ištarė, tuojaus pasigirdo padengimui lėšų, ir todėl dvi
Nebiznierius.
“spykerių,” kas labai rete gumą tverti Draugijų Sąryšį
džiaugiasi, kad jiems viskas didžiausias triukšmas,pradė jaunos mergaitės buvo pa
nybė Clevelande. Už tai bra Pittsburghe, kad ręikalui at
nusisekė kuopuikiausia, tik jo ne žmonių balsais bliauti, prašytos pereiti per publiką.
vo, moteris! Jus teisybę sa sitikus butų galima veikt
CLEVELAND, OHIO.
tiek bėda, kad visuose jų pa švilpti ir kojomis trypti, kad Bet tuo tarpu komunistai su
kot:
“Jei nėra gero kalbėto Pittsburgho lietuvių vardu.
Veikalas “Kalėjime.**
rengimuose publikos mažai net biauru buvo klausytis. kėlė triukšmą ir mergaitės
jo,
tai
asilų nuo Hecker avė.
tebuvę. Jeigu jau komunis Geležėlė laukia, kada tie nusigandusios negalėjo ko- Kovo 20 d., Lietuvių Sve irgi nereikia.” (Jeigu Mažei Tam sumanymui vykdyti
tai patįs taip sako, tai reikia žvėrys paliaus bliovę. Bet lektuoti. Bet kurie buvo pasi tainėj, LDSA. 24 kp. statė kai žinotų, kuri taip sakė, tai Mokslo Draugija išrinko ko
misiją iš trijų ypatų, kad at
suprasti, kad tuose jų paren kas tau! Kuo tolyn, tuo rengę aukauti, tai po prakal scenoje keturveiksmj veika butų oi, joi, joil).
sišauktų
į Pittsburgho drau
gimuose publikos visai nebu smarkyn bliauja. Policija, bų atnešė ir paaukavo. To lą “Kalėjime.”
Nežiūrint
į
visus
veikalo
gijas apkalbėjimui to reika
Veikalas turi branduolį,
vo, vien tik rengėjai.
nesuprasdama lietuvių kal kiu budu aukų buvo ne bet techniškai prastai ap trukumus ir tūlų lošėjų ne lą.
Toliaus “L.” korespon bos, nežino kas čia darosi. $3.00, bet $12.15.
šis moterų per Taigi, šiuomi komisija
dirbtas. Vienok nesileisiu tinkamumą,
dentas rašo apie K. J. Gele Vienas policmanas pranešė
Ašeruka*.
statymas
yra
nuošim kviečia draugijų atstovus ant
veikalą kritikuot, o kalbėsiu čių dvasiniai šimtą
žėlės prakalbas. Jis sako ši Geležėlei, kad jis neturi kal
L*
naudingesnis,
pirmo posėdžio, kuris įvyks
tik apie jo perstatymą. Vei
taip : “Kovo 6 d. kokia ten bėti toj temoj. Bet Geležėlė
negu “Čigonai.”
V. J. Z. balandžio 24 d., 2 vai. po
NORWOOD, MASS.
kalas
nesutvarkytas,
o
reži

draugijėlė buvo surengusi parodė jam leidimą, kad jis Lietuviai biznieriai ir dar
pietų, L. M. D. Svetainėj,
sierius dar labiau jį sudarkė,
prakalbas paminėjimui Dr. gali kalbėti ta ja tema. PoABERDEEN, WASH.
bininkai.
142 Orr st. Komisija nutarė
taigi lošimas nekokį įspūdį
J. Basanavičiaus mirties. tam antras policmanas pa
Tamsus kampelis.
didesnėms
draugijoms pa
Čia
yra
pusėtinas
būrelis
darė.
Režisierius
turėjo
su

Pirmiausia kalbėjo Grinius, klausė prie dui ų vieno žmo
Gal niekui- nėra tokio tam siųsti pakvietimus laiškais,
lietuvių
biznierių.
Tūli
jų
tvarkyt
biskį
geriau
trečią
tas pagirų nemazgotas taukų gelio, kas tas kalbėtojas per
saus ir apsnūdusio kampelio,
mažesnės gali pasinau
puodas... Antras kalbėjo nu vienas, kad žmonės nenori jau spėjo pusėtinai prasigy veiksmą, kuriame perstato kaip musų. Jokios pažangos, bet
paskelbimais laikraš
susėlis Geležėlė. Kuomet Ge kad jis kalbėtų — ar jis ne venti. Tokiais yra A. K. Ne- ma puota. Toj puotoj buvo nei judėjimo visuomenės la dot
čiuose
ir prisiųst atstovus į
viackas
ir
P.
J.
Babilas.
Ši

bereikalingų
svečių;
gi
ku

telegrafu!
■
ležėlė pradėjo keikti musų bolševikas’ Žmogelis paaiš
bui
neapsireiškia.
Jeigu
keli
pirmą
draugijų
posėdį,
kur
tie
du
biznieriai
nesiremia
riems
reikėjo
kalbėt,
tai
bud. Pruseiką ir Bimbą, tai kino, kad Kalbėtojas ne bol
žmonės j daiktą sueina, tai
nustatyta Tarybos tiks
Jus sekate darbą iš miesto į ;
tuojaus publikoje kilo triuk ševikas, bet tie, kurie kelia vien tik ant lietuvių, bet da- :vo susodinti gale steičiaus, o vieni kitus apkalba, aploja. bus
miestą. Vienok bilos jjal lau- i
lai,
sąlygos
prigulėjimo
ir
ro
biznį
aplamai
su
visų
tau-i
kurie
tik
valgė
ir
mėgdžiojo
kia namie ir jūsų šeimynai I
šmas ir prisiėjo net muštis su triukšmą,, yra bolševikai ir
Daugiausia kalbų ir pravar
atstovų nuo draugi
gal reikalingi pinigai, kad j
policija, ir kuomet Geležėlė jie nenori, kad kalbėtojas tų žmonėmis. Kitų lietuviui publikoj sėdinčias merginas džiavimų būna dėl tikėjimo: skaičius
apmokėt jas.
jų
arba
nuo
skaičiaus
narių.
biznierių
likimas
priklauso
į
—
sėdėjo
priešakyje.
Publiužbaigė savo keiksmus, tai apie juos kalbėtų. Tuomet
tas girdi, bedievis, tas bamvisi dalykai turi būt visų
Telegrafuokit pinigus na
žmonių visai neliko svetai policija klausia: “Ar žinai jų maž-daug vien nuo lietuvių (koj nebuvo girdima tų dis- bizas, o tas dar kitoks. O ne Tie
mo. Po valandos laiko, kuo
draugijų
atstovų
aptarti
ir
paramos,
todėl
jie
ir
taikosi
kusi
jų,
kurias
vedė
bedieviai
nėj. Aukų surinkta $3.00. vardus?” Žmogelis atsako: • >• . • |
met jus. užmokėsite savo pi
.
v
I
1
•
supranta, tamsuoliai, kad ti padaryta taip, kad visos
nigus artimiausiame Westem
Tai matote, draugai, kokį “Jų vardų aš nežinau, bet iš prie lietuvių, kaip įmanyda su kunigu.
Union Telegraph ofise, pini
kėjimai _yra visi lygus,
ir visų draugijos galėtų priklausyt.
mi.
Jeigu
kada
būna
daroma
įose
___
_
Lošėjai
vieni
lošė
gerai
pritarimą musų priešai turi matymo juos pažįstu, nes jie
gai bus perduoti jūsų šeimy
kokios nors lietuvių organi kiti apygėriai, o treti pras-1 tikybų kunigai stengiasi pa Todėl visos draugijos, ma
nai. taip lygiai, kaip kad jus
iš darbininkų pusės.”
visuomet taip dąro.” Polici zacijos rinkliava, tai organi tai. Kadangi spausdintų pro- Į laikyti tamsybėj pavergtą žos ar didelės, malonėkit
patįs butupiet namie ir tai
Tai šitaip rašo •‘Laisvės” ja, supratus dalyką, tuojaus
padarytumėt. Keletą centų
prisiųst
po
tris
atstovus
į
gramų
nebuvo,
tai
lošėjų
žmonių
klesą
—
darbininzacijos rinktiniai atstovai
dadėję jus galite kartu su pi
korespondentas.
pradėjo komunistus mesti
nigais pasiųsti ir žinią.
pirmą posėdį, o vėliau bus
nežinau. Kuriuos ži- kus.
Bet aš sakau, kad šitame laukan iš svetainės. Vienas pirmiausia pereina lietuvius vardu
nutarta,
kiek
kuri
draugija
nau,
tai
pasakysiu.
Romandu
'
Yra
čia
keletas
ir
tokių
liebiznierius.
Ir
kiek
man
teko
Western Union Telegraph
“L.” korespondento aprašy “revoliucijonierius” dar ne
duktė
vaidino
už
visus
ge-,tuvių,
kurie
dėl
svieto
akių
galės
atstovų
prisiųst.
ofisas randasi arti jūsų. Eiki
patirti,
nei
vienas
biznierius
me kas žodis tai melas. norėjo pasiduoti, tai polic
te j jį, kaip tik gaunate savo
L. M. D. Komisija:
ji yra jauna mergaitė ir statosi pirmeiviais, bet viską
pėdę. Pasakykit musų kler
Matyt, kad tas “Laisvės” ko manas užtraukė jam buože. neatsisako — vieni jų au ,riau:
J. Virbickas,
kams, kur ir kam jus norite
respondentas visai nėra bu Kuomet policija varė komu kauja tavoru, kiti pinigais. ateityje gali būt gera lošėja, daro kaip tikri atžagareisiusti pinigus. Tai ir viskas
K. Leliušis,
Jos
tėvai
irgi
lošė
tinkamai,
viai.
Reiškia,
biznieriai
remia
lie

kas jums reikalinga padaryt.
vęs tose prakalbose, o tik nistus laukan, tai buvo pui
—
.........
“*
~
' Dėl pavyzdžio paimsiu
A. Vainorius.
Per musų Kebelio Money Or
Kiti
biskį
prasčiau.
Petronis
tuvių
reikalus.
nuo savo draugų yra girdė kus rusiškas maršas. Komu
derių Patarnavimą jus galite
laidotuves Antano Bakšiuko,
Aš
Petroniui
Bet
paklauskite,
ar
lietuprasčiausiai.
pasiųsti savo pinigus ir į jū
jęs. Kadangi aš tose prakal nistai, išeidami iš svetainės,
kurios buvo 20 d. vasario.
LOWELL, MASS.
vių
visuomenė
remia
savo
patariu
su
lošimu
“
nesibadesų tėvynę, nepaisant kur ji
bose pats esu buvęs ir viską švilpia, bliauna, kojomis
n
butų.
Nors
velionis
buvo
laisvų
pa

riuot.” Čia reikia pasakyt ir
Menkeliuniutės koncertas.
matęs, tai stačiai sakau, kad trypia, o publika smarkiais biznierius?
Gyvenant šioj kolonijoj režisieriui žodis: turbut be- žiūrų vyrukas, bet jo brolis,
Geležkelių, laivų ir teatrų
Kovo 20 d. čia buvo su
“Laisvės” korespondentas delnų plojimais juos palydi.
tikietai; taipgi gėlės, kendės,
kuris irgi skaitosi pirmeiviu, rengtas “Laisvės” naudai
man
teko
prisižiūrėti,
kad
.
dievių
išjuokimui
davei
beknygos, etc., gali būt nupirk
meluoja. Ištikrujų buvo taip: Taip užsibaigė triukšmas.
nutempė velionį pas kunigą koncertas. Nors buvo gar
lietuviai
daugiau
remia
svei
dievio
rolę
Petroniui,
kurio
tos ir pasiųstos per telegrafą.
Lietuvių Liaudies Apšvietos Potam Geležėlė sako:
ir palaidojo su bažnytinėm sinta, kad koncertas prasi
biznierius
—
žyiškalba
davatkiška.
Juk
tothntauČius
Draugijėlė kovo 6 d. surengė “Matote, draugai, kokia pas
apeigom. Vadinasi, jis išnie
THE
prakalbas. Lapeliuose buvo komunistus gali būti laisvė. dus ir sirijonus, negu lietu- kie “lošėjai” įvaro publikai kino savo mirusiojo brolio dės 2 vai. po pietų, bet pra
vius.
prastą
apetitą
ir
paskiaus
ji
WESTERN
UNION
sidėjo arti trijų. Pavėluota'
garsinta, kad kalbės K. J. Jeigu jie šioje šalyje, laisvo
įsitikinimus
ir
atidavė
kuni

TELEGRAPH
i
Geležėlė apie Dr. J. Basana je Amerikoje jau nori už Nors galbūt ne visiems lie- nesilanko į parengimus. Nes gui dalį velionio uždirbtų tikrai lietuviškai.
tuviams
mano
žodžiai
pa-į
Pirmiausia
tvarkos
vedė

COMPANY
vičiaus gyvenimą ir jo mirtį, drausti laisvės žodį, tai ką
pinigų.*
tiks,
bet
vistiek
reikia
teisy

I
jas
paaiškino,
jog
koncertas
ir duos komunistų keikū jau bekalbėti apie Rusiją,
ukrobv
Draugai darbininkai! Lai yra surengtas “Laisvės”
nams atsakymą. Komunis kur jie turi savo rankose val bė pasakyti: kai lietuviams
kas
jau mums numesti veid Bendrovės, padedant vieti
CLEVELAND, OHIO.
tai, pamatę tuos lapelius, su džią?” Antroj savo kalboj reikia aukų ar patarnavimo,
mainystės maskas ir nesvy niams draugams ir perstatė
Vaikų parengimas.
judo visuose skiepuose ir Geležėlė nepasigailėjo pini- tai jie eina pas savo biznie
ruojant stot į eiles susipratu du jaunuoliu, kurie sugrajirius,
o
kai
reikia
kas
nors
pradėjo tartis kaip tas pra rų Bimbai, Pruseikai, PetriKovo 27 d., Jaitės Svetai
sių darbininkų, kurie kovoja no duetą ant “bandžio.”
kalbas išardyti. Jie matomai, kienei ir kitiems komunistų pirkti, tai jie eina pas žydus.
nėje,
A. Ž. V. D. turėjo pa
su darbo žmonių klesos pa Paskui pasirodė MenkeSakysite, kur pigiau gau
nutarė Geležėlę įskųsti poli keikūnams.
vergėjais — kapitalistais ir liuniutė. Ji yra pirmaeilė dai rengimą su programų. Sulo
na, ten ir eina. Bet taip nėra. į
cijai ir patįs nutarė skaitlin
kunigais. Organizuokimės ir nininkė ir dainuoja gerai. Be šė veikalą “Gadynės Žaiz
gai į prakalbas susirinkti. Dabar apie “Laisvės” ko Žydai yra gudrus biznieriai, j
dos.” Reikia pasakyt, jog
gelbėkime savo broliams
Kuomet Geležėlė pradės respondento šmeižtus. Jis iš Jie moka musų žmones pa-: Šalin mikrobai Lietuvoje pasiliuosuoti iš po jos dainavo dar ir tūlas ru vaikai puikiai sulošė tą vei
sas. Dainininkams akompokalbėti, tai sukelti triukš vadino vietos darbuotoją traukti prie savęs pigiu tavo-į
juodojo klerikalizmo jungo. navo p-Iė E. Tataroniutė iš kalą. Paskiaus dainavo vai-,
Grinių
“
pagiių
nemazgotu
nuo
rankų
ru.
Bet
kaip
tas
tavoras
geras
mas. Tuomet policija visus
Viską Matęs. Lawrence’o. Tataroniytė yra kų choras ir sudainavo apy-;
šiuo gryninančiu muilu
išvaikys — ir bus užbaigta. taukų puodu,” o Geležėlę — —tai jau kitas klausimas.
gražiai.
.
j kokius purvus rankos pagera pianistė ir gana simpa
Panašiu budu musų komu “nususėliu.” Ant šitų šmeiž Lietuviai biznieriai papras *Pagalvokite
Tiek mano d raugas-paša-;
PROVIDENCE, R. 1.
tenka—kokius daug čiupinėtus daik
tiška mergina. Publikos bu kė apie tą parengimą. Aš pri-t
nistai visados ardydavo tų galiu atsakyti taip: Gri tai sako i “Pigią mėsą lai tus ima. Žaislai, draugu rankos, vis
p3‘ Visi nori pamatyt Sarpalių. vo apie 150 ypatų, tarp kurių
jiems nepatinkamas prakal nius nėra jokis “pagira,” nes šunes ėda, o žmonėms rei liekar mikrobų.
buvau tik baigiant programą;
jis
niekados
savęs
negiria.
Jūsų
pačių
rankos
taipgi
--paliečia
Čia eina paskalai, kad 20 matėsi visokių pažiūrų žmo (parskutines'dainas dainuo-.;
kia geros.” Ir todėl lietuviai
bas, bet šitą sykį jų pienas
Jis yra visų vietos lietuvių biznieriai pigaus tavom ne telefonus, pinigus, diržus karuose -~ j°s d. balandžio musų mieste ri nių. Reikia pasakyti, kad jant). Šiuo sykiu vaikai tu
neišdegė.
irgi prisirenka nematomų miktobų.
Ant prakalbu žmonių bu gerbiamas, nes tankiai daly laiko. Jie žino, kad pigus ta The I.ife Ektcnsion Institutas surašė sis lietuvių čampijonas Dr. šiuo sykiu publika užsilaikė rėjo porą naujų dainelių, ku
27 ligas, kurias rankos gali išnešioti tik Karolis Sarpalius su pasau labai ramiai.
Tas parodo, rios turi savo vertę. Ir kuo-’
vo nemažai, apie 300 suvirs. vauja prakalbose ir šiaip vi voras žmonėms visuomet palytėdamos
daiktus — nuo šalčių iki
sokiuose
draugijų
susirinki

kad
šio
koncerto
pasiklausy met jie išmoks visai, tai bus-'
brangiau atsieina, negu flu ir skarlatinos. Kad išvengus bereika lio čampijonu Ed. Strangler
Į prakalbas pribuvo 6 policmuose.
•
"
A
brangus.
lingos rizikos, lai kiekvienas šeimos narys Lewis. Visi vietos lietuviai ti susirinko vien tik dailės pamoka didžiųjų chorams.
inonai, ir vienas detektivas.
vartoja Lifebuoy — gryninanti muilą, nori pamatyti musų milžiną, mylėtojai.
Kaslink
Geležėlės
apšmei

Dar
vienas
dalykas,
kuris
Pirmininkas atidaro prakal
Reikia prisimint ir apie or
kuris prašalina mikrobus, netik purvą.
Ten Buvę*. kestrą : F. Tamašiunas su sa
bas ir perstato Geležėlę kal žimo galiu pasakyti tą patį. man į galvą puolė, yra se Milionai motinų, mokytojai 6V000 kuris Bostone nugalėjo len
bėti. Kadangi Geležėlė yra Geležėlė netik vietiniams, kantis : musų kolonijos lietu mokytojų, patyrė, kad Lifebuoy vaiku kų “levą” Stasiaką.
vo inventorium gana gerai
FRACKVILLE, PA.
užlaiko Švaresniais —. apsaugo prieš
Nors ristynių bei kumšty
gabus kalbėtojas, tai labai bet ir kitų miestų lietuviams viai netiki, kad lietuvis biz čius
grajino, ypatingai saxophc-ligas. Lifebuoy neprilygstamas prausimui
Visokios žinelės.
vaizdžiai nupiešė Dr. J. Ba darbininkams yra žinomas nierius galėtų nupiginta kai — puiku odai — sulaiko prakaito kvap nių sportas atrodo žiaurus,
nas darė malonų balsą.
kaipo
gabus
kalbėtojas
ir
ga

na
savo
tavorą
išparduoti.
bet
kadangi
lietuviai
sporti

snius.
Kovo
17
d.
tūla
motina,
sanavičiaus gyvenimą ir jo
Kovo 27, Liet. Svetainėje
higieniškas Lifebuoy kvepėji ninkai visur kelia lietuvių vardu E. J. Heine, nušovė M. choras statė scenoje vei
nuveiktus lietuvių tautai bus darbininkų organizato Štai nesenai tūlas lietuvis iš mas.Švarus,
kuris greit po nuplovimo išgaruoja
naudingus darbus. Pabaigus rius. Jis yra Philadelphijoj Bostono nupirko Lapėno če- — irodo. kad jis teikia didesnę apsaugą. vardą, todėl jie verti už tai savo keturių, metų sūnelį. kalą “Blinda.” Mano drau
Vaikui suvaryta keturi šū gas rašo:
Gėlezelei kalbėti, publikoj buvęs kriaučių unijos dele verykų krautuvę ir paskelbė O kainuoja mažai. Gaukite Lifebuoy pagarbos.
šiandie.
Dzūkas.
gatu.
Ir
kuomet
Geležėlė
tą
išpardavimą
viso
tavoro
nu

viai į galvą. Vaikas nuvež
“Veikalą fušeriavo gana
pasigirdo smarkus delnų plo
tas į ligonbuti, kur tuojaus daug, nežiūrint, kad vienas
jimas. Matyt, kad Geležėlės unijos darbą dirbo, tai unija piginta kaina. Ar manot,
TAMAQUA, PA.
mirė. Motina išgabenta į ka ar kitas vaidila tinkamiau
prakalba žmonėms labai pa laikėsi gana drūčiai, ir vis kad lietuviai ta proga pasi
Lietuviai,
pasistengkime
kas
buvo
vedama
teisingai
ir
naudojo.
Ne!
Jie
netiki,
kad
lėjimą. Daktarai tirinėja jos vaidino. Abelnai, sulošė
tiko. Antras kalbėjo J. V.
Health Soap -Z
įsigyt laisvas kapines.
protą.
prastai. Publikos buvo loši
Grinius. Nors Grinius nebu gerai. Bet kuomet komunis lietuvis galėtų nupiginta kairankom-veidui-maudynei
Numirus laisvam žmogui,
Kovo 22 d., 3 vai. ryte, po me apie 100; ant šokių irgi
vo iškalno kviestas, bet pra tai paėmė unijos vadeles į na gerą tavorą* parduoti,
turime daug nesmagumų. numeriu 220 North Railroad mažai pribuvo.*’
kalbų rengėjai paprašė, kad savo rankas, tai šiandien lie Kaip teko matyti, šituo iš-'
tuvių
lokalo
visai
nėra
ir
■
.
Visokie kunigų tardymai — st., tapo išsprogdintas budinŽodis mano pagelbininir jis pakalbėtų apie D-rg J.
K ar priguli prie parapijos, ar kas. Nuo trenksmo beveik kams. Draugai, rašykit į lai
Basanavičių. Pirmiausia Gri visi kriaučiai yra pakrikę.
eini išpažinties, ar nuolan viso skvero langai išbirėjo. kraščius tiesiog, bus daug
nius paprašė publiką, kad vi Taip atsitiko todėl, kad mu
sų
komunistėliai
yra
netik
fi

kauji kunigui, — ant tiek Įg Policija jieško piktadarių, 'geriau: viena iišmoksit gesi atsistotų ant minutos ir
MES SIUNČIAME PINIGUS
riso, kad pažangiam žmogui
Darbai mainose eina pras-įriau rašyt; antra, gal jūsų išnulenkę galvas atiduotų Lie ziškai, bet ir protiškai nttsunegalima
to
kentėti.
Musų
taį.
Dirbama tik po 2 ar 3 tisos korespondencijos tilps;
tuvos atgimimo tėvui D-rui sę, ką ir vietiniai daktarai,
Į VISAS LIETUVOS DALIS
pripažino.
O
kas
tam
netikė

dienas
savaitėje. Darbinin- trečia, nereikės man imt at“miestelyje ir apielinkėje yra
J. Basanavičiui paskutinę
PER
PAŠTĄ
IR
KABELĮ
jote,
tai
šiose
prakalbose
ga
gana daug susipratusių lie kai nusiminę.
sakomybė už jūsų koresponpagarbą. Visi atsistojo, bet
tuvių
ir
pilnai
galėtumėm
užJ.
Žemaiti*,
dencijas. Todėl ir šiuo kartu
apie 20 “ilgaausių” sėdėjo. lėjote persitikrinti, kuomet
Išmokės jūsų giminėms arčiausiame pašte Dole
jie
bliovė
bepročių
balsais.
trumpai pakirtau jūsų pranelaikyt
laisvas
kapines.
Tu

Tai buvo komunistai. Mat ir
riais arba Litais.
rint laisvas kapines nereik ANKSTYVI VIEVERSIAI I Šimus, kad išvengus “revo
| Basanavičius jiems “neko- Dabar apie aukas, kurių,
Ponas Petrės Lataitis, dirbantis musų Užsie
IR PEMPĖS.
tų
laike pagrabo tų “šuns po
liucijos.” Jeigu jus sutiktutšer.” Grinius trumpai perbė- anot “L.” korespondento,
nio Departamente, su mielu noni suteiks jums vi
Lietuvos
laikraščiai
pra

terių
”
klausyti
ir
galėtumėm
!mėt
po jūsų pranešimais pa|go Basanavičiaus gyvenimą buvę surinkta 3 dol. Bet iš
sas informacijas.;
f
savo draugus nors ramiai pa neša, kad šįmet da prieš šv. jsirašyt savo pravardes, tai
•nuo pat kūdikystės . iki pas- tikrujų štai kaip buvo. Dar
Kazimierą tenai jausučireno būt galima ištisos korespon
lydėt į amžiną atilsį.
fkutinės valandos jo mirties. prieš prakalbas Geležėlė pa
BAIK Of CeMHCE S TRUST COMPANY
vieversiai
ir pasirodė pem dencijos siųst redakcijon,
Subruskime
visi
ir
darbas
Publikai jo kalba labai pati sakė, kad mes ne komunistai
BOSTON.
21 MILK ST..
pės.
Tas
lemia
ankstyvą pa žinoma, apdirbus-pataisius
esame
ir
kolektą
daryti
’
bus padarytas greitai.
ko.
Tamaąuatis. vasarį.
j
Botam antru kartu kalbėjo mums butų peržema, nes tai
rašybą ir sakinius. V. J. Z.
PHILADELPHIA, PA.
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Siųskit savo
pinigus namo
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kraštu išgyventa. Nelemto- i
sius “dvinokratybės” šunke
liai vieni yra tiesesni ir tiumpe-ni. kiti
vingiuotesni ir
ilgesni, bet visi jie veda vie
44
natį taškau. į musų nepri
klausomybės praradimą.
Pasisekė pagauti kelis nu ( Be numerio, vasario 1 d.
merius “Tautos Valios,” ir leidinys) rašo: Pusiau prie “Keleivyje" jau buvo ra dariusios, išdaužė sieną i li- mu. Kituose dviejuose aukš
Valdžia pasisakė jšyta. jog 11 d. kovo, apie 4 notipų skyrių ir ne tik ten tuose taip pat tik retas stik
čionais paduodu keletą iš monės.
apie reformas. Seimus lieka j vai. n’to. 1Kaune tapo iš- padarė suardymus, bet pra- las sveikas. Priešinguose na
traukų iš jo^ į, "t
koks buvęs, tik 4 metams,
ir pro trečios sie muose, kur vi a Estų atstovy
No. 1. (‘'Vtrašoma: Seimu vietoje •“» metų. Prezidentas sprogdinta “Varpo” spaus siveržusios
nos
langus
išardė
visą popie- bė, draudimo draugija “Lie
tuvė,
kurioj
spausdinusi
darbai. Visa Liėfū’va stebisi, bus renkamas visos šalies, o
tuva,” langų irgi tėra maža
ros
sandėli.
kad garbingasis' musų Sei ne Seimo, ir tai 7 metams. "Lietuvos Žinios” ir kur ranSprogimo jėga tiek buvo dalis.
mas tęsia toliaus savo kil Tai visos reformos. Senoji |dasi "Lietuvos Žinių" ir didelė,
kad kapitalinės sie Pro pirmo aukšto langus ir
į
"Lietuvos
Ūkininko"
redak-'
niuosius darbus, visai neatsi konstitucija turi būti užmirš-r
nos
pirmame,
ir antrame au duris matvti buvusio išsiveržvelgdamas i tai. kad ponų ta nuo pradžios iki galo. Jai iicijos ir valstiečių liaudinin- kšte perplyšo gorizontaliai ir žusio gaisro žymės. Namas
atstovų kalbos jau visiems vieta muzėjuje, bet ne gyve 1 kų centro komiteto ofisai. vienas plyšys pasidarė verti išilgai sprogęs trijose vieto
iki gyvam kaului nusibodo. nime. Su konstitucija Tauta Dabar atėjusios "Lietuvos kaliai net iki trečio aukšto se.
; Žinios” paduoda pilnesnių
Lietuvos parlamentarizmas jaučiasi pavergta.
žinių apie minėtą sprogimą. imtinai: langai išardyti ne Pirmam aukšte buvo spau
galutinai nusibankrutijo ir
Sprogimas
buvo toks tik visų aplinkinių namų stuvės spausdinamųjų maši
Komentarų nereikia.
negarbingai pabaigė savu
smarkus,
jog
sudrebino
visą kieme, bet ir trečiame aukš nų ir linotipų skyrius. I ro
frontas,”
dienas. Dabartinė musų kon "Raudonasis
te Koperacijos rūmų — lom duris Įeiti negalima, nes užstitucija neatidėliojamai pri "bolševikai.” “komunistai,” Kauną. Sprogimui Įvykus, bardo
išdaužyti ir griuvę.Vidaus vaizdas matyt
valo būti pakeista, (nes) —tai valstiečiai liaudininkai užsidegė namai. Tuojau at Laisvės langai
pro išmuštus langus.
Alėjoj
Filh.^armonivyko
gaisrininkai
ir
ugnį
ap

mėginimas ją ištisai taikin su "Lietuvos Žiniomis,” ku gesino. Visai išgriauti du na- jos krautuvės didieji langai
Mašinos sumuštos, išvar
ti Lietuvos gyvenimui bemaž rias smurtininkai banditai
tytos. Didžioji “Frankental”
: mų aukštai, kur yra “Varpo” išbyrėjo.
nepražudė musų nepriklau jau susprogdino.
mašina susprogdinta Į trupi
spaustuvės
mašinų
skyrius,
Iš
žmonių
nukentėjo
Esti

somybės. Steigiamasis Sei šitokį "Tautos Valios”
nėlius. Po ja buvę padėta
rinkykla
ir
linotipų
skyrius.
mas nevykusi savo padarą programą dabar jau pradėjo Trečiajame aukšte, redakci jos atstovas p. Oidermanas, sprogstamoji
medžiaga.
padėjo musų valstybės pa remti ir "vidurinės sriovės” jų bute ir "L. Ž.” redaktorės kuris miegojo kambaryje
gretimam "Vai-po” spaustu Kaip atrodo linotipų sky
grindam (kaip) musų sau musų laikraščiai, būtent
j
p.
Bortkevičienės
bute
išby

gumo instinktas sakyte sako, "Dirva” su Karpavičium ir rėjo langai. Spaustuvės ma vės kiemui. P. Oidermaną rius, gerai nematyti, nes pro
lovoje apibėrė stiklais ir ant laužą nei Įeiti negalima.
kad visą ano Seimo nustaty “Vienybė" su Sirvydu.
šinos
dalinai
sudraskytos
galvos
numetė išrautą iš lan Antrame aukšte grindys
P.
Mikolainis.
tąją tvarką trenks Perkūnas.
__
sprogimo,
apverstos,
buto
go langeli. P. atstovas per sprogimu iš apačios kiaurai
, Tuo tarpu mes kaip buvome,
V|
į
lubos
apgriuvo,
namų
sienos
trauktą pasilsi turėjo baigti pramuštos ir suardytos. Ren
ATEIVYBĖ
BUSIANTI
VI1
.
taip ir esame tame klaidinspaustuvės
SAI
UŽDARYTA.
į
suskilo.
Varpo
kitame kambary. “Varpo" kamos kastos išmėtytos, iš
1 gai suprantamos demokrainamai
atrodo
baisiai,
■
g
P°
b-vės
namų patarnautoja p. ardytos. raidės ir kiti daly
jtybės purvyne, i kuri mus Kongresmanas Johnson.
gaisro.
, Matjošaitytė
kontužinta. kai išbirę, susimaišę su nubi
—Sustok, tėve! Kur taip tančiu metų Dievas buvo su ! įmurdė Steigiamasis Seimas, didelis ateivių priešas, sako, Sprogimas buvo toks di Sprogimas ją. miegojusią rusiu tinku, lentgalių ir bal
kunu ir krauju, ar taip, tėve? j *• a' °JUS tjk atitolintas,bet jis kad Į 25 metus Amerikos du
greitai žergi?
Į nėra pasalintas, nes nepra ris busiančios visiškai užda delis, kad trečiame aukšte iš trečiame aukšte, pasviedė- dų skeveldromis.
—Skubinu, vaike, pas kal—To tai aš nežinau.
šalintos tikrosios to pavojaus rytos
ateiviams. Jis vvra atei- lovos buvo išmestas gyve jęs koki metre aukštyn, nu Trečias aukštas viduje be
*.
ri.
—Na, gerai, tėve, o kur tas priežastys, kol neprašalinta vybės
O
komisijos pirmininkas nantis ten "L. Ž.” administ trenkė ant grindų ir gerokai veik nenukentėjęs. Tik sie
—0 ką tenai veiksi
Dievo kūnas ir kraujas yra pati tvaria. Šleževičiaus. ir sakosi
stosiąs užtai, kad racijos tarnautojas stud. Pa- sutrenkė ir labai išgąsdino. nos ir šiaip palubiai aptrukę,
—Šoblę nešu išgaląst.
sudėtas?
.' Finkelšteine ir Požėlos kom- kas metai imigracija butų vis ramskis. mašinos visiškai su Ji skundžiasi, kad skaudą langai išbyrėję. Visur pilna
—O kam ją galąst? (>al
—Jis, vaike,
” yra sudėtas
'i panija turi lįsti po stalu—daugiau veržiama, pakol ga- daužytos, plieninės dalys su jai kiūtinę, galvą ir visą kū stiklų.
sumanei važiuot i Valy.»ąrai- j komuniją.1.
■ riArc
1~
nore ivoirol
pagal frAryvrl'*
teisybės tnvAw\
turėjo l.Jų gale
ji visai bus sustabdy- • tepėjusios. Žmonių aukų ną; visą dieną ji verkė.
są universitetą bulvių sk’i-t?
Į nebuvo dėl ankstyvo laiko.
Sargo žmona, miegojusi
—Jei taip, tai tos komuni- keliauti po ledu? Raudonasis ta.
“Varpo" namų kiemas api antrame aukšte; buvo pa “Varpo” Spaudos Ben
—.Maike. tu iš mano šbb- | jos turėjo būt labai daug, nes frontas liko pralaužtas, Bet
lės fonių nedalyk, ba tas už katalikai valgo ją per du ar jis. galutinai sunaikintas? MUNSAINO SPROGIMAS piltas stiklais. Visų butų lan šviesta kokius du metius
gai išbyrėjo. Sprogimas bu aukštyn ir
gauna mano genen lišką sto tūkstančiu metų ir vis da ne- Ne, jis šiandien nei kiek nu
UŽMUŠĖ 7 ŽMONES.
ir taipgi ■aite
droves Atstatymas
ną.
gali suvalgyt.
silpnesnis negu buvo Į^ikar.
Paramus, N. J. -ė?Italų už- vo girdėtas beveik visame ant grindų,
—Na, tai pasakyk. leve. ; -ję-Maike, nors tu mokytas, o gal dar stipresnis.
užpilta stiklais ir viena mer
imtuose namuose čia^ęreitą mieste.
Dr. A. L. Greičiūnas, “Tė
Tuojaus
po
sprogimo.!
nu

ką tu manai daiyt?
gaitė lengvai sužeista.
ale-tlųrnas.’ Komunijos žak-! \o. 2. (10) rašoma:
.savaitę Įvyko smarku?\šproDėl susprogimo “Varpo” vynės" No. 12, ragina ameri
—Aš. vaike, rengiuos va ristijpnas prikepa, thip kaip mo darbai — du' tuščiu. tr^F^i'nias. kuris nunešė stbfądr sižengimo vietą atvyko gaisrininkąi, policija ir inžineri- b-vės spaustuvės liko bfe dar kiečius pirkti “Varpo” Ben
žiuot ant vainos.dainių mušt. aplotkų hm kūčių.
čias nc-pUnas (tai Sebąo darJfti*111^ visą dviejų ainfišie.
drovės šėrų0 kad atstatyti
karininkai.
bo 6'0 darbininkų.
—Turbūt norėjai, pasakyt:
-O iš .ko jis ją kepa’?.
baik . Visi uy.vtušti.Pirma- ^^Hni namą. B^eksDlidžži^
F
i
sis - Seimas, nieko
jo^tuojaus kilo gauras, ku%-. b vai. n te atvažiavo ap t : Taniom i beveik visi spau spaustuvę su “Lietuvos Ži
"kiniečių mušt?” •
—Iš miltų ir vandens.'
niomis.” Sumanymas geras,
kės, išskirstė.
Antrašns'*'^^ žuvo 7 žmonės. Pohci- ‘•ęujret1 sprogimą piliečių ap- stuvės darbininkai ir tarnau bet, esant Lietuvoje Heros
—Jėssa!
—Iš kokių miltų?
as
(Seinfe^F
siu-' ja
kątL sprogimas bus saugos departamento direk tojai. Kai kurių jų butuose tratų siutimui, neįvykina
—O ką jie tau padare ?
—Ir vėl durnas klausimas.
torius. generalinio štabo vir padalyta krata.
iško,v’nėJ° 1°P3 ant lopo. kol ne- i'T'kęJTnūnšainą verdant.
—Jie muša katalikų kuni Argi tu nežinai. Maike
___ ,___
šininkas pulk. Daukantas ir
Betgi kaltininkai jieškomi mas. Pirma reikia visus Heprivedė
prie
tikrosios
“
de

žmonės miltus mala? Iš kvie
gus.
jo padėjėjas pulk. Įeit. P. ne ten' kur jie ištikro randa- 1^tį^us sugaudyti ir į \ ar
PUOTA.
mokratijos“ laimėjimo. Da
—O ko tenai katalikų k i- čių!
Plechavičius. "Varpo” spau si. Aišku kaip diena, jog tai nių “seminariją” užtverti, o
Margumynai, puikios rožės.
bartinis.
trečias
(Seimas)
nigai lenda?
—Bet tu man sakei, tėve, susilaukė gruodžio 17 die-Į Svajonėlės ir sapnai.
stuvės namų kieme dežuruo- vra Lietuvos bombininku fa- tada namus statyti. \ įsiemsS
- - . Tip T iptnvnc fferai yra žinoma, kiek triūso
ja policija, kuri neįsileidžia šistų darbas,
—Maike, tu kalbi kaip kad komunijon Dievas yra nos ir pastaromis dienomis Puikus veidai pilni grožės.—
būdami be- ir e"e^°s ^ikia padėti napašalinių žmonių.
liaudies priešai.
i
koks bolševikas. Ko lenda? sudėjęs savo kūną ir kraują, jau visai neposėdžiauja. Mat Tai miltelių padarai.
kaip bile
jcgiai kovoti eu
•.
su uviu
doru uią.'iuip,
drąsiu mo _ 1pastatymui,
O kaip gi nelys, kad reikia! o ne miltus ir vandeni.
Sprogstamasis prietaisas, jėgiai
visai nusilpnėjo nabagas, Puikiom kalbos, anekdotai.
'
's
ar
Musteikis
su diT .ack,s
Juk tu žinai, kad čainiai te
—-Man bėda su ttavim,
“ visa
,
Lietuva yra pasiruošu Ju -kas. Klegesys, džiaugsmai. kurio pavidalas dar nenu žodžiu idėjos keliu, griebiasi p
Inamitu
greitai'
namą
subėra da pagonys, krikščio .Maike. kad tu nesupranti ka- si
s ištarti jam: amžiną atilsi. Ko gi trūksta tajai puotai ?
statyta. kaip apžiūrėjimas bombų. Tečiau tie išsigimė griauja. už ką nuo kunigų,
nius laiko ajit šiderstvos. talikiško mokslo gilumo. Jeiparodė, buvo padėtas kaip liai pamiršo, kad idėjos pra apart pinigų, dar ir atpuskų
"Lietuvos Žinių" liogeriui Ir ūžimai ir riksmai.
Kaip pereitą nedėldienf mu- gu tu gerai i ji įsigilintum, pavyko Įžeisti du žymiausiu Nuogi kaklai, kirptos kasos,
tik po didžiausia ir tvirčiau garo mašinomis ir žudymais gauna.
nepanaikinsi.
du su zakristijonu nuėję i jų tai tu suprastum, kad Dievo musų darbuotoju: Tomkų ir- sijonėliai per siauri.
sia Frankentalio mašina.
Lietuvos Herostratų surestoraną
užsiordeliavom Ikunas Įneina i kožną van- Klimaiti (kuriuodu jų pačių Kojos ilgos, bet ne basos,
Pačia sprogimo dujų smū Lietuva gerai žino, kokios gaudymui
reikia pini
čap-sui. tai radom žiurkės denslašeli.
i
i kožną kviečių pastatyta valdžia nugabeno' Užkulnėliai per ilgi.
gio jėga ir nutrauktomis reikšmės jos laisvei ir gero gų leidimuilygiai
tam
tikros
litera
grūdeli.
vuodegą.
i
Į Varnių “seminariją). Aš Klykia. juokias, alpsta, galas... Frankentalio mašinos dali vei turi demokratinė spauda tūros, slaptai Įgabenamos ir
mis sugriauta ir suardyta vi ir amžiams pasmerks pikta- platinamos Lietuvoje, kaip
—Tai kas iš to?
—Jeigu taip, tėve, tai ne esu tiesa, gyvenimas ir ke Tai ‘‘gražioji“ mus lytis.
sos kitos mašinos ir namas, darių ir stovinčių už jų pečių
—Kas iš to! O kaip tu mis- vieni tik katalikai minta Die lias. (SmetonosJ “Lietuvis” O tiems mulkiams — idealas
€]arba
•
’
i pirm atgavimo spaudos.
lini, aš dabar turėsiu eit Į vo kunu ir krauju, bet jj var sulaužo savo pažadėtą kovą Ir ant galo dar pyktis.
Kadangi
sprogstamasis
Mes turime neužmiršti,
spariednį ir su ta pačia bur toja taip pat ir kiniečiai, ir pakeičia paprastu nuolai
j prietaisas buvo padėtas po Susprogdintos spaustuvės kad dabar Lietuvoje pasi
kuomet jie kepa blynus. O dumu,’ nusilenkdamas mirš
AUKSAS ir dari ai
na Dievo kūną priimt?
masina, tai mašinos dalys—
vaizdas.
kartoja kryžiokų karai ir
jeigu
šitaip,
tai
kodėl
tu.
tė

Viskas
mano,
giriasi
auksas.
tančiojo
pasaulio
stabams
—
vienos
išardė
sienas,
duris,
Pilnas
kiemas
stiklų. Pir žut-butinė kova. Lietuviai
—Kaip tai. tėve, ar tu iKiri ■
langus, kitos mašinas, o ki mam aukšte spaustuvės na tui-i suvienyti visas savo jiesavo Dievą suvalgyt? Juk tu ve. vadini juos “pagonimis,” demokratijai. Parodžiusioji Viskas mano, sako darbas.
tos su didžiausia jėga atsi muose langų visai nėra, di gas pergalėjimui tų kryžio
busi didesnis pagonas, negu ir kodėl tu rengiesi važiuot Lietuvai vilko dantis "demo Viską nupirksiu, sako auksas.
mušė į lubas ir, rikošėtą pa- džiulės durys — vidury kie- kų, anot Bukšnaičio, “šuniekiniečiai. Jie savo dievų ne jų piaut? Juk jie tokie pat kratija" turi būti iŠ musų Viską paimsiu, tarė darbas.
Dievo
vaikai,
kaip
ir
tu,
ar
valgo: jie garbina juos.
nės vaikų," kurie juk gal ir
—Maike. tu amerikoniš ne?
Pilsudskį dar parsivesi į
• FJ
*
koj škulėj mokiniesi, tai ka —Palauk. Maike, aš noriu
Kauną...
tai pamiškį.
talikiško mokslo nesupranti. apie
■
Kryžiokai
susprogdino
Katalikai visi valgo savo
“Lietuvos Žinias” Kaune, o
laiduraine
Dievo kūną ir geria jo krau MOTERŲ BALSAVIMO
čia Amerikoje mums atėmė
Coffee
“Dirvą" ir “Vienybę,” kurių
ju
TEISĖS.
etika
j
—Jeigu taip, tėve, tai ne
redaktoriai, Karpavičius su
Pilną aktyvę ir pasyvę tei
Tai yra kava, kuri
galima ir stebėtis, kad kinie
Sirvydu, parsidavė katali
patarnaujama iiaukiškam “molochui.” “Dirčiai pradėjo katalikų kuni sę i tautos atstovybes turi šių
jfcljųv
valgyklų
šalių
moteris:
Austrijos,
Da

gus mušti. Civilizuotos tau
vos’ ir“Vienybės” šėrininkai
gaišių savo kavo
perka
La
Touraine
(Extra)
Kavą,
negu
kitas
rūšis.
dėjo pinigus su tikslu palai
tos skaito žmogienos valgy nijos, Estijos, Airijos, Islan
mis.
mą neleistinu daiktu, o tu, dijos. Australijos, Kanados.
kyti
tuodu laikraščiu tautiš
r’s.-.-.izda:i, visuose
Kinijos.
Lietuvos,
Latvijos,
Priežastis
to
yra
geniališkame
kavos
skonyje,
kuris
tėve, sakai, kad ir Dievą ga
koje ir demokratiškoje dva
StatlerViešbučiuose
put; iame
"Shorerandasi kiekviename
Touraine puodelyje.
lima valgyt. Man net baisu Luxemburgo, Naujos Zelan
sioje. bet tų laikraščių re
dijos, Olandijos, Lenkijos.
ianri" Chicagtij? ir
klausytis tokių dalykų!
daktoriai nudardėjo i Glo
vtrjoie
putniu se
Palestinos.
Rusijos,
RodesrTai
yra
idealiu
mišinys
iš
keturių
gersiausių
kavų
vackio abazą. Musų skubotu
—Čia nėra ko nusigąst,
iva.Titfose.
pasižyjos,
Suomijos,
Norvegijoj
sviete.
Nusipirk
pakeli
šios,
kavos
šiandien.
Jūsų
darbu turi būti atgavimas tų
Maike. Pats Dievas yra pali
mėjosrubse
savo |
Švedijos.
Vokietijos,
Jungti

dviejų laikraščių.
groseminkas
parduoda
ir
rekomenduoja
ją.
kęs mums savo kūną ir krau
svetingu ui u, yca
nių
Valstijų.
Čekoslovakijos.
'
pala
rijau
jai
13
šita
Tėvynės Mylėtojų Draugi
ją, kad tuomi parodžius
į
Apribūtą
teisę
turi
:
Angli

kava.
1
ja ilgi privalo pasidarbuoti
mums begalinę savo meilę.
joj, Belgijoj. Ispanijoj, Indi
‘
Jums
Patartina
Pasirinkt
Geriausia
”
be užvilkimo išmetant iš val
—Ar tai Dievas dabar gy joj, Pietų Afrikoj ir Vengri
dybos
fašistų pataikūnus.
0>C.
vena be kūno ir be kraujo? joj.
Beje, niekas nieko nerašy—Šiur, Maike. Jis pabko
Neturi moterys jokių rin
;kite
“Varpo” Bendrovei,
savo kūną ir kraują žmo kimų teisių:
Francuzijoj,'
Laisvės Alėja 60, Kaune,
nėms.
a
^atraf
"•opoj romėnų šalyse, Pienes viskas lieka katalikiškų
—O kada tai buvo?
tų -brikoj ir Rytų Azijos'
jų žandarų naguose Mums
----- W S UUINBY CO ,z
—Tai buvo, Maike, du šalys*,
ir čia jan niošia-;
reikia senųjų Japtų susirašy
tuksiančiai metų atgal.
mi istai, ; tom< it i Arr>s
Chicago
mo kelių suTi tuvos veikė
—R jiskia; prieš d u laks i suteikti.
jais
P. Mikolainis.
M

“Tautos Valia
Lietuvos Banditų
Organas.

Pilnesnes Žinios Apie Susprogdinimą
Varpo” Spaustuves.
— —
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Daugiau Žmonių
Naujoj Anglijoj

Touidinc Coffee
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•I VIE.MENT OF i'HE UWNER
gyti ir storą, kantrų kailį,f lutos čia rodos lik vienas
GUI* \ND MANAGEMENT of Ihą
egzemplioris
Kelciv w”, pubiiahed įVeekly *t •kad “bižos” neužėstų, ta^ “Lietuvos”
il> slun. Mas»., reųuirert bj the Act i pamažu įsigyvena. Viena ar gaunamas.
Ir sulenkėję ir
ut Auguel 24, 1812.
dvi kartos miškuose išmirs, sukomunistėję Lietuvos išei
i'ubh.-licr — J. G. Gegužis & Co.
—kiti galės žmoniškiau gy viai jį godžiai skaito. Jis t i
o'A NERS:
L venti.
I na iš rankų Į rankas, kol su
e. G. Gegužis and M. St. Mu.iiel*uii,
So. Bostun, Alaas.
Paskutiniu laiku daugelis plyšta. (“Keleivio” eina

Aš, M j kolas Grigus, pujicskuu savo
švogvrio Adoniu Wiepstu. jis gyveno
apie Murgantovvn, W. Va. ar apie
Foint Mariun. Pa. Gavau laišką iš Lie
Pajieškau bruliu Vinco Mockevi tuvos nuu riminiu, norėčiau sužinot
čiaus. seniau gyveno Montreal, Kana kur jis randasi. Jeigu kas žinot arba
■ loję. Kas apie jį tino malonės praneš jis pats malonėkit man pranešti, už ką
ti :‘ibi pats lai atsišaukia.
busiu labai dėkingas.
(10 >
JURGIS MOCKEVIČIUS
M y kolas grigas
K. R. 2. Bos 251,
Clinton, Ind.
Bos 15,
Killsyth, W. Va

PAJIESKOJIMAI

I

Edi:ur — St. Michelson, Su. Buston.
A>. t Editor—J. Neviackas,
Su. Boston, Mass.
tvin.vva bucdholders, mortgagees
.ind otia-rs sccurity holders, holding
< ,>e. teiti, or mūre vi totai aniont of
i-ii ds, luuiig.igcs. ur oiher securities
- N tie.
By -J. G. Gegužis, Publ.
1 subscribed before m<
Mareh 30, 1927.
Kuuiuii J \ asil, Justice uf the l’eact
My Comin. Exp. OcL 11, 1929.

Iš Lietuvių,

musų lietuvių išėjo Į Amazonos upelius deimantų ran
kioti. Į ten ir atgal žygiuoja
bent pusantro mėnesio, pei
liu girių tankumynus per
plaudami. Nueiti ir rinkti
niekas nekliudo, tik grįžtant
brazilietis “macaco" (bež
džionė) iš pasalų kulką pa
leidžia ir skuba pasiinteresuoti, kiek tas žmogus dei
mantų prisirinko.
Dažniausiai
jieškotojai
randa smulkučius akmenė
lius ir už sunkiai gaunamą
maistą tenka juos deimantų
supirkinėtojo agentams ati
duoti.

Brazilijon kas savaitė apie
50 egzempliorių. — “Kel.”
Red.)
Kai kam nereguliariai pri
siunčia giminės iš Amerikos
Amerikos lietuvių laikraščių.

Pajieškau savo vyro Povylu Pirag-io. Jis mani' apleido b&lar.džio 25 d-,
1925 metais, palikdamas mane su ma
žu ku i iki u dideliam varge Tamsiai
gelt ui plaukai, pilnu veido, kreivai
ži lti, myli sųortauti, 35 metų am
žinus. 5 pūdų ir 9 colių aukščiu, sveria
2'M' svarų. Jis išvažiavo su Petre
Ducškiene. ji yra aukšta, biskį Įralin1 us. juodi niunkai, turi dukterį 13 me
tą. mergaitės ba’ti plaukai. Jeigu kas
p-itimytumcet tokias vpatas. malonė
kite mar. pranešti, už ką busiu labai
dėkinga.
ANKA P1RAG1ENĖ
32 • N. Saiford st.. Philadelphia. Pa.

S. Dambauka

Perspėjimas
Iš Brazilijos
Prašoma netikėti atsišauki
mams, nes tai esą Kastanto
N. “skymai.”

NAUJI LIETUVIŠKI
REKORDAI

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivertimui mergino.-, ar
ba našlės, tarpe 20 ir 30 metų. Aš esu
vaikinas 29 metų, turiu kur gyventi ir
moku medžio darbą. Meldžiu atsi
šaukti. Visoms duosiu atsakymą- (14)
A. R. YOSKA
P. O. Bux 83,
Oak View, Pa

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės nuo 25 iki 38 metų amžiaus,
gali turėti vieną kūdikį. Aš esu našlys
40 metų ir turiu 3 metų mergaitę, tu
riu 5 šeimynų namą ir "I.ončruimį.”
Plačiau susižinosime per laišką. Su
pirmu laišku malonės pririųst ir pa
Pajieškau Juozo Dombraucko, Ra veiksią, kurį pareikalavus grąžinsiu.
dimų. Gruztlžių.
J. S
<14»
EGNACE GUNTIS
23 Bridge street, Bruokiyn, N. Y.
38 James st.,
Rochester, N. Y.
Pajieškau apsivedimui merginos
Antanas Gerulis, pajieškau savo tė tarpe 30 ir 40 metų senumo. Aš esu
vu Ubas arba Kazimiero Gerulio, ku vaikinas, 37 metų, turiu savu ūkę.
ris prasišalino nuo musų 1912 m. pa Mergina, katra mylėtų gyventi ant
lipdamas mane .mažą su motinėle, ūkės malonėkite atsišaukti ir savo pa
čionai jo ir paveikslas Jis yra apie veikslą prisiųsti su pirmu laišku. At
50 metų, sveria apie 2bO svarų, švie sakymą duosiu kiekvienai ir ant parei
sios išvaizdus, praplikęs, jis grajina kalavimo paveikslą grąžinsiu. Rašy
ant kunstantinkos. Jis turėjo du broliu kit šiuo adresu:
Simoną ir Juną ir seserį Spring Val- Box 28,
Kempsteri Kis.
ley, 1J1. Tėveli, prašau atsišaukti, arba
jo giminės arba pažįstami, kurie apie
Pajieškau merginos bei gyvanašlės
Jį žino, malonėkit pranešti, už ką bu Jei apsivedinio. ka.d’Jr .Mi vienu vaiku,
siu didelei dėkingas.
tarpe 18 ir 33 metu. Aš esu vaidinas
ANTANAS GERULIS
32 metų, tunų gerą darbą ir pasiturin
P. U. Bos 165.
'i'ijden. III.
tis. Katra r urite gero šeimyniško gy
------- jgt.------------------------— venimu. meldžiu atsušaukii. Su pirmu
-Pajieškau savo brolio JuuzajHi Na laišku prisiųskite ir paveikslą Katra'
vike. paeina iš Sumar.toniu kaimu. paveikslu neprisiųs, at,-®kynu i> •Jut>Vepriu valsčiaus. Ukmergės apskr. du. Plačiau apie save parai' siu per
Paskutiniu laiku gyvenu 105 Austir. laišką
BENY ALIUKAS
st.. Bridrvport. tona. Prašau atsi- Gen. Delytery,
Dctrui:, Micii.
šatiku atba kas apie jį žinote, pranešu
šiuo adresu:----------------------------- 115)
Pajieškau apsivedimui merginos arv
Marijona Jiavikaitė-Je*ionicnė
ba našlės kad ir su vienu vaiku. Norė
26 Johasun st.,
Bridgepurt. Conn čiau, kad mokėtų anglų kalba ir galė
>
tų patarnaut kostumeriams. Turiu
Pajieškau -avo tėvu Antano Mulevi- maža Restoraną, vienam per sunku.
' čiaus, kilusio iš Nanik u kaimo, Tau- Esu vaikinas, 40 metų amžiaus, pa
jerų valsčiaus, Ukm -rg’-j autkr. Gir- geidaučiau. kad mergina turėtų ke
i dėjau jį gyvenant Pitt-uui-gir*. \š at liolika dolerių. Malonės prisiųst pu
vykau Amerikon 1926 ’nelu rudenį ir rei!.slą Plačiau susižinosim per laiš
labai norėčiau su
rliu pasimatyti. ką.
F. A. G.
(15)
Kas praneš man įo ahe.-.a. busiu labai
1783 E. Manchester st..
'dėkingas.
(15)
Los Angeles, Ualif.
MOTIETUS
ULEVIČIUS
J 857 Cambridge St-, '..<nb: idge, M-iss.
Ikijieškau apsivertimui merginos artn našlės, gaii būti ir gyvanašlė, tarpe
! Pajieškau Antano Lubieko-Labeck<«. :>5 ir 42 metų. As esu farmerys, mažų
katras keli metai atgal gyveno fialti- vaikų neturiu. Su pirmu laišku mel
morėj. Aš turiu svarbą, ka.-, liečia jo džiu prisiųsti paveikslu. kuri ant pa
paliktą turtą. Jis pat- ar kas iš žinan reikalavimo sugražinsiu. Platesnių
čių malonėkit^ suteikt žinią šiuo ant žinių suteiksiu p«-r laišką.
i 15)
rašu: PovHas Kriaučiūnai
<15»
MATAUSI! E ZIGMONT
' 716 W. Lumbard st.. llaltimore, Md.
Kiester. Minn.

Mes. Brazilijos lietuviai, j
kreipiamės šiuo laišku į j
Prieš maždaug 60 metų “Keleivio” Redakciją ir pra-;
Brazilijos valdžia atsigabe šome paskelbti Amerikos lie-Į
tuviams sekamą musų per-j
Dėl Balandžio Menesio
Lietuvoj yra blogas gyve- no
' daug darbininkų iš Lietu spėjimą:
Jiems čia atsipeikėjus,
nimas darbininkams, todėl vos.
'
Jei gausite iš Brazilijos
jie bėga Brazilijon, Bet Lie- kvotoms nevaižant, daugu kokių
atsišaukimų arba pra
tuvbję yra šioks toks socialės ma
1 persikėlė i Šiaurės Ame šymų Brazilijos
lietuvių var
riką.
Viena
iš
pirmųjų
čir
apsaugos
departamentas '
du
padėti
Įkurti
Brazilijoj
buvo
Olšauskų
šeimyna
iŠ
darbo inspektoriai, profesi- J
beturiu
laikrašti,
tai
prašo-!
nes sąjungos, darbo federa Suvalkijos. Čia gimę du 01- me nekreipti i tai jokio
dė ■
LIETUVIŠKI VELYKŲ REKORDAI.
cijos, bedarbių aprūpinimas šauskučiai išvažiavo į Šiau mėsio, nes tai yra Kaštanu
:
rės
Ameriką
ir
ten
baigė
me
10 Colių 75c.
valdžios darbais,-mokėjimas
N.
“
skymai.
”
kad
prisiden
i
dicinos
mokslus.
Abu
ištau
Olga Rolier, Soprano
j Avė Mana
bedarbiams pašaipu iš savi- '
tėję, vedę svetimtautes. Vie gus Brazilijos lietuvių vardt j E3842 1 Sveika Mana.
Marė Karužiutė, Soprano
valdvbiu
lėšų
etc.
Darbdavis
• **■
linksma Diena Mums Nušvito. Jonas Butėnas, Baritonas
darbininką ne visad gali at nas gyvena Baltimore, Md„ pasipelnyti.
E4914
kitas
Long
Island,
N,
Y.
Jų
Jonas Butėnas, I^iritanaf Pulkim Ant Kelių
Kastantas
N.
dabar
randa•
leisti. atleidžiant įstatymas
Btitėnas. Baritonas
Daržely Alyvų
Joną
reikalauja pamokėti pirmyn. sesuo> gimusi New Yorke, su si Brazilijoj, Sao Paulo mies E4915
Butėnas, Baritonas.
Jėzau
Kristau
Maloniausias
Jon«
pelitais
vaikais
dabar
gyve

te, kur daugiausia yra apsi
Brazilijoj to nėra. Musų
• NAUJI REKORDAI.
lietuviai daugiausia čia prie na Brazlijoj, Mogy dės Gru stojusių lietuvių — apie 3,žes
miestely
J-,.
.
»:
•
u
000
su
viišum.
Jis
čia
sten•
10 .-Colių 75ė.
geležinkelių statybos žemes
■, ??
i vagonėlius verčia, kalnus Vienas lietuvis, t Žemaitis, giasi išleisti lietuvių laikraš i
Jukas Kudirka, 1 enoras
• > Viena* Žodis Ne Sueka.
Į
Justas Kudirka, Tenoras
kasa, akmenis skaldo, pelkes čia gyvena - 37:metai, turi t| ir jau renka prenumeratą į 16059F < - Iš Rytų Šalelės.
Kam).a idzev.-kaitė,'Soprano
sausina, Pav., Jonas Ungu- ananasų ūki. Jo motto:.lai Žmonės, kuine nežino Kas |
I Liepė Tėvelis.
Kamila Jozevskaitė, Soprano ir
Prapuoliau Matuke.
16060F
raitis dirba geležinkelių sta kykis kirvio ir matiko, tai tanto N., pinigų jam duoda.
I
Liuda Sipavičiūtė, Kontralto,
Be to. jis eina prie valdžios
tyboj penktas mėnuo, ir ne 8 Brazilijoj nežūsi.
tgraiino Coluntbųos Orkestrą
Kosovo. Valcafc.
valandas, bet nuo tamsos iki Yra miškuose gimusių lie ir prašo, kad ji pavestų Kas 16041F
tuvių
ir
net
kaime
niekad
ne

t Poeto Svajonės, Vaica*. Jgraj.iuo Columb'jos Orkestrą.
tantui
N.
suorganizuoti
lietu

tamsai. Turi gauti apie 8
SENIAU3 IŠLEISTI IR GERAI
PRANEŠU savu uraugui J. SIMAK
miireisus i dieną. Alga turi buvusių. Jie visai subezdžio- vių sąjungą, nes kitaip lietu
Pajieškau apsivedimui merginos ar
nėj£
kalba,
budu,
judėji

viai
nueisią
pas
revoliucio

kad aš gavau įtuv jūsų du laišku ir ba našlės be vaiku. Aš ęsu 35 metu
; PARSIDUODA.
būt išmokama kartą arba 2
jums siunčiau keturis, bet matomai našlys, laisvas ir pasiturintis. Katra
10 Colių 75c.
kart kas mėnuo. Bet išdirbęs mais. Arklys, peilis, pištalie- nierių Izidorių.
jums laiškų neatiduoda, Atsiųskite mylėtumet gražų gyvenimą, atsi.šau. itas
ir
palminė
pašiūrė
—
vi

(l'O te ant mano adreso Daugiau informa
man kitą saro adresą
Lietuviai
čia
bando
su

5 mėnesius, jis gaVo užmokė
I Su pagarba Jūsų draugas,
cijų duosiu per laišką.
(15)
Balsimai.
sas
jų
ūkis.
Šabalbonai,
ku

tverti savo sąjungą, bet Kas
ti vos tik už du ’ mėnesiu.
i
L. Jakaon.
A. DISKAUSKAS
kurūzai, ryžiai, ananasai — tantas N. trukdo. Kaip tik
Justas Kudirka, Tenorą?
Kad Aš Buvau Nežtnots.
7(» W. Hartford st,
Ašhley, Pa
Taip,yra ir su kitais.
16056F d' , Kad' Galėčidia ,
Aš. Kazimieras Godelis, pajieškau
Justas
Kudirka,
Tenorą'gyvybės
palaikymo
šaltinis.
musų žmonės susirenka pasi
Duodama
darbininkui
savo brolio Igno Godelio. Paeina iš
j r4ėilė Tėvfnč* Nemari. Kam « Juževskaitė, soprano ir
Papilės mio't -lio.'šiauiiu anskr., Kau
Čia
gimę
jų
vaikai
vedę
tarti, Kastantas N. tuojaus
knygutė, kad imtų maisto
PARDAVIMAI
1605SF
Liuda S-’paviciutė, Kontralto
no rėdybos. Jia .-tvy' o i Amerika ki
bezdžionaites
(
braziliečio
atsiunčia
savo
bendradarbi)
produktus iš kontraktoriaus
lus
rvsų-įan'nų
karui
ir
dirbo
ChiraLiuda Sipavičiūtė, Kontralto.
Oi, Oi, Oi.
PARSIDUODA BAR).
gos p:anų diib'-uvej. Po didžiojo karo
M. K., kuris kelia triukšmą Į
krautuvės. Viską duoda blo pravardžiavimas
Ne Bile Kieme Mergelė Auga Justas Kudirka, Tenorą
BERNĖ
♦
♦
♦
mudu nešusi rašome. Kas apie jį žino
160-55F
ir gąsdina, kad jus, girdi, pa
Justa» Kudirka,, Te soras*
giausios rųšies ir skaito tri
te, malonėkite r’an pranešti šiuo ad
3 krėslai, visi fi! ceriai, nauji ir bal
Tų Mergelių Dainavimas.
resu:
K. GODEL
(15) ti. Itiznis išdirbtas per ilgus metus,
Jon«,s Butėnas, Baritonas.
gubai. Ir kuomet darbinin Sao Paulo centralinėje po teksite i policijos rankas.
Šventa Naktis.
16051F
lysas daugiau 3 metams. Kaina ne
40a Ma’:w<-B st.
ttnherton.
licijos
mokykloje
“
Guarda
Jonas
Butėnas,
Baritonas.
Kai Jau Kristus Gema.
kas nori išvažiuoti, atsiskai
Johannesburg. So. Africa.
brangi. t Priežastį pardavimo patirsit
Kastantas N. čia vadina
ant vietos
(14)
tyti, — jam pasako, kad jis de Civil” mokinių tarpe yra save “anglišku bankierium,”
IN ST R U M E N TI N IA L
Pajieškau Simanaičių Juozo. Anta 3704 Dcvdor st_ Indiana llarbor. Ind.
apie
10
lietuvių.
Jų
tarpe
dar skolingas.
vaikščioja po restoranus ir
no ir Kazio, paeina iš Grigaičių kair
10 Colių 75c.
mo. Suvalkų gub. Jie patys malonės
PARSIDUODA RĘST 1C RANTAS
Pasiskųsti darbo inspekto Juozas Bagdanavičius, Pet kviečia žmones Į savo konto-!
at=išaukti arba žinantieji teiksis pra geroj vietoj, partnt iai nesutinkame,
Pabučiuok Mane.
Lietuviška Orkestrą
\
ir kiti.
16057
F
riui čia taip lengva, kaip ras Rimša.* Degutis
116)
ra. Laikraščiuose skelbiasi!
nešt, vrg svarbos reikalas.
(15) parduosime r.eb’-angiai.
I Ragana. Polka.
•
*
Lietuviška Orkestrą
i
JONAS MIKALAJŪNAS
MONOGRAM RESTAURANT
Kaune pasivažinėti elektros
esąs didelis biznierius, par- j
Skcrpejų I aimo. Lankeliškių vaisė.,
258 N. 13th si..
Philadelphia, Pa.
160531 'li Linksmas Medžiotojas. Polka. Jąrajibo Co'umbia Orkest
tramvajum, kuino visai nėra. —Jau turiu tris milerius ir duodąs žemes ir jieškąs sau
S ikin sp kr.. Li'.buania.
Jgrajmcr Columbia Orkestrą
Linksma Porele. Polka.
Seniau Brazilijoj apsigy keturis šimtus reisų, — kalba kompanijonų su kapitalais, i
Columbiįos Orkestrą.
j Kitayanka Polka.
Aš. O: a Raėkiutė. pajieškau savo
FARMOS
venę guodžiasi, kad gauti du nudriskę vaikučiai sale O kai jam kas užmena apie Į 16049E < Kaimiečiij .Valcas.
Columbtios Orkestrą
.
Jono Ručkaus. Iš Lietuvos paei
pašto
laiptų.
Geriausios
farmos prie Lov.eJI ir
na S-j'.a’k’j rčdybos, Antanavos apdarbo esą nors sunku, bet vis
jo karijerą Lietuvoje, tai at- Į
PAKSmt ODA PAS VISUS COLUMBIA PARDAVĖJUS.
«’-.ri«'i • Pilviškių parapijos, Purvinis- Grand Rapids miestų, ant gerų keiių
—
Ar
judu
lietuviai?
—
dėlto galima po ilgų stovėji
sako, kad tai esąs krikščio
'- iu ! ai.no. Taiogj pajieškau dėdės prie puikių marketų. Kas mylit jsigyti
OOLUMBLA PHONOGRAPH CO., NEW YORK CITY.
Rač aus. pirmiau abudu gyveno Ang- puikią farmą. nuitvkit arba rašykit
mų bedarbių aikštėse ir prie klausiu.
nių prasimanytas ant jo
(18)
:
lijoi.
Liverpolv ir dirbo cukernėj. bet pas: JOS STANTON
—
Taip,
ponas.
Nuvalysim
fabrikų durų. Pats sunkiau
šmeižtas.
Realtor
Loveli, Mich
dabar nežinau kur jie randasi. Todėl
sias dalykas, tai uždirbtus už šimtą reisų, tik su šepe
jie pat:s lai atsišaukia ar kas apie
Kas
žino
apie
Kastanto
N.
juos žino malonės man pranešti, už FARMOS!
FARMOS!
čiu...
pinigus atgauti.
, ką busiu labai dėkinga.
(15)
darbelius
Amerikoje,
lai;
Nepirkit
pra.-tų
ūkių,
kur pustvnėVienas darbininkams su —Kad neturiu pinigų. Na,
I
Ona Kačkiutė-Stankevičienė
se.
Norintieji
apsigyventi
ant gerų že
praneša mums sekančiu ad->
3176 Cedar .st.
Philadelphia, Pa. mių ir tarpe savo tautos žmonių, tai
raminimas. užtarimas ir pa kaip jums sekasi?
pirkit u':<- T'idži'-joj Lietuvių Ūkinin
VJBW PROCESS RECORDS
tarimas — važiuoti Į fazen —Apie po penkis milerius resu:
Pajiesliu broliu Juozu Monigio, pa kų Kolonijoj, čia lietuviai ūkininkai
America do Sut. Brasil,
eina iš Zigirės para»i;os. Šiaulių ap- turi i draugijas, 2 nuosavas svetaines,
Į dieną užtrinam. Neturim už
Mede the Rieve Hivy^decteicaity
das (ukius>.
cl.ri’io. Meldžiu atsišaukti ar kas apie ha.“ reiškia tikrą lietuvių apsigyveni
VIvĄ-teatI JUtaMfiųf JUcurrtf mtbraf Jcratdb
Sao
Paulo.
Rua
Assemblea
ką
leidimų
išsipirkti,
tat
poKiekvienas
Brazilijos
'jį žino malė įčki'e pranešti, nes turiu mą. Jau 47 lietuviai yra pirkę uke<
prie jo svarbi -e'kalą iš Lietuvos.
aukštesnis valdininkas turi licistai dažnai šepetį ir vaksą N. 18, N. B. Visenti Žara-i
per mane. Todėl ir šįmet surinkau
M'm. MONJGTS
(15)
daugelį gražių ūkių ant pardavimo.
kauskas.
atima.
Ndvalysim
už
šimtą
bent kelis kvadratinius kilo
Bus 3.
,
Royalton. III.
Aš. kaipo seniausias ūkininkai šios
metrus (kelis šimtus ha.) reisų...
apielinkės, galiu sutrikti geresnį ir
GRAMAFONAI
IR
REKORDAI.
Aš.
Antanas
Petrikąąs.
pajieškau
sa

teisingesnį patarnavimą, negu miestų
žemės. I čia darbininkai ga Pasirodo, per šimtą Ketu
vo sūnų Antano ir Jono Petrikų, ku agentai. Dei platesnių žinių rašvkif
MES
UŽLAIKOME
VISUS
(
Ol.l
MBIA
1ŠDIRB1STĖS
rie y-a A-nerik j Antanas išvažiavo j
benami valdžios pinigais, rių vaikų viename Sao Pau L. S. S. VI Rajono
JOK N A. ŽEMAITIS
(H)
GRAMAFONUS IR REKORDl S.
Amerika It-bl m. iš Scotland. MotherR. t. Bov 17,
Fountain. Mieli.
lo
mieste
verčias
batų
valy

kad jie jų fazendose kirstų,
Lietuviški Rekordai pagaminti žymiau.-ių artistų dainininkų,
tfvll j ritt-’on. Pu. Jie patįs arkas!
muzikų ir monologislų.
anuos- paesta lai praneša šiuo antra
degintų bambuko, raudon mu. (Viso batų valytojų čia
GEROS PROGOS!
Musų Krautuvėje galite gaut netik tuos lė kordu-, kurie yra
šu.
ANTANAS PETRIKAS 116)
Konferencija.
medžio. paimu ar kaktusų yra apie 5.000). Paklausti,
FARMOS NEPIRKIT PAKOLEI N£garsinami, -bet visus kokie tik lietuvių kalboje yra išdirbti. Iš
17 Patherson st., MotherweLl.
visos apielinkės ir iš tolimesnių vietų galit - kreiptis pas mus ir
APžJURĖSIT MUSU KOLHlNU > IR
Scotland
miškus, žemę purintų: ry kur gyvena, kiekvienas atsa
i
NEPAMATYSIT MUS.’
gausit gerą patarnavimą. Taipgi užlaikau lietuviškų Rolių dėlei
ko
“
Mokoj.
”
fMooca,
biedLietuvių
Socialistų
Sąjun

žius, kukuruzus, šabalbonus,
Mes turime tokių farmų, kokių tik
player pianų. Pagaminta žymiausių artistų dainininkų naujausios
Aš. Jurgis Matikaitis, pajieškau sa
gos konferencija Įvyks ge
dainos ir šokiai.
vo pui-brolių Jono, Kazimiero ir Domi Jus reikalaujat ir užtikrinam tą. ką
kavą, bananus sodintų: viš nuomenės rajonas).
Reikalaudami Mašinų ir Re (ordų arba Rolių Katalogo, prininko čepavičių. naeinanči^ i.uo Ra žadam. Musų yra didžiausia lietuvių
Čia yra Sorocobana gele gužės mėnesio 8 dieną. 10
tas, kiaules, karves veistų.
šiųskit už 2c štampą.
seinių apskričio. Tad nuolankiai pra kolromja Amerikoje. Rašykite, prisių• ■,
šau patiems atsišaukti arba žinantieji sime kataliogą.
Nuvežama darbininko šei žinkelio stotis d e Luz, prie valandą ryte, po Nr. 41 BerGEO. MASILIONIS
I
PHILLIPS
&
M
ATTJN
teiksis
pranešti.
<
16)
myna į tokią vietą, kur dar kurios laiptų ir pavieniais keley st.. L. U. Kliubo Sve
.377 BKOADIV A’I.
SO. BOSTON, MASS.
R. 2. Bex 83.
Scottville, Mich.
JURGIS MATIKAITIS
Tel.; So. Bosioa 075!)-" .
nežengė nei juodas, nei gel kasdien pamatysi iš fazendų tainėje, La\vrence, Mass.
Fazenda Furtaleža, Linha Mogyana,
Estacao Itahięuara Estado de
ANT PARDAVIMO
tonas. nei raudonas, nei bal atbėgusias, kirminų sugrauž Pereitoje konferencijoje
Sao Paulu do Brazil.
Connecticut Fanna
tas žmogus. ir krapštinėja ji tas, saulės sukepintas, suvar So. Bostone buvo nutarta lai
■ Aš pasilikau vienas ir negalių pri
Pajieškau
draugi,
Juozo
Alka-kio.
ten >mę, kuri eina brangyn gusias lietuvių šeimynas. Jie kyt šią pusmetinę konferen
[rio” Kalendorių 1927 me- Jono Žemeckiu. Kazio Yeskuriv ir .Juo • ziuret -avo farmą, todėl nutariau ją
(ergo aldininkas ar kitas prisideda prie tų, kurie dar ciją 24 d. balandžio: bet ka AR JAU TURIT KALEN iI tams. Tik vienas straipsnis zo Zukauskio. Meldžiu atsišaukti šiuo (parduot. $♦»; akrai geros derlingos žeWm. VINGIS
(!•'>» įįnie.“, 10 akrų dirbamos, likusioji gujos savininką.- — turtingyn). bo jieško mieste. Paklaidžio dangi tą dieną Bostone busi
“Ar turi žmogus dusią” ver adresu:
618 Main st..
Ed’.vardsvillę, Pa. Djkia ir miškas. Galima sukirst dct šimt tūkstančių kordų malkų, pu 10
o žmogaus kūną ėda kirminų ję, nesuradę darbo, važiuoja “Stote Convention.” tai VI DORIŲ 1927 METAMS? tas yra $5.00- O panašių
. dol. už kordą, taipąl yra ir didelių mePajieškau
dėdės
Povylo
Jonužio.
Jis
;
prie
kelių
statybos
dirbti,
Rajono
konferenciją
prisiė
straipsnių šių metų Kalendo
spiečiai.
paeina iš T.ietuvo.-. Panevėžio apskri- j dzių statybai arba geležkelių . špaJaponai čia pripratę ai:- - jį San Paulo mieste ir apy- jo nukelti i gegužės 8 d.
riuje telpa daugybė.
Įčio, Šimonių valsčiaus. Dapšių kaimo. !oms. V ien tik miškas gali užmokėt du
Kalendoriai i
ti<
ki<*K jus mokėsite už ^arscioti lozoriškomis kojomis, j lintase gyvena ap’> 70 nuoš.
Visos LSS. VI Rajono, “Keleivio”
Prisiųskit
kvoterį arba : Jis apsigyveno Amerikoj apie 20 me >ykiu
ilų atgal. Meldžiu atsišaukti arba kas ma 1 ra viena sesių kambarių st -ja
visuomet
buvo
puikus,
bet
Panagės pilnos “.....
bižų,” visas Brazilijos lietuvių risv, apie kuopos prašomos atsiųsti sa
štampų už 25c. ir tą Kalen apie jį žinote malonėkit pranešti. Ma y'en.n barnė. du vištininkai. far los
šių metų Kalendorius “bytitrankiai ir vežimai, daugybė obeliu ir
no adresas:
<16)
vo atstovus.
kūnas nuparkęs. Jie dau 3—4 tūkstančiai
dorių tuojaus gausite.
; Kitokių fruktinių medžių. Randasi arJUOZAS JONUSYS
na
”
visu*.
Draugiškai.
giausia \ erčiasi bulvių sodi Jokios organizacijos nėra
Į
35 I.yndhurst avė.. Hamilton Ont., ; H P.r,,n’0,]ingo miestelio, prie vieške
lio ir arti geležkelio stoties, taingi
Canada.
S. Uždarinis,
Pūkiai iliustruotas, dailiai A. a. Vincentas RadzviJas.
nimu ir žuvininkyste. O bul ir ją sudaryti nelengva. Kar
arti mokyklų ir bažnyčių, žiemos iaiMirė
18
diena
kovo
mėnesio.
1927;
vės čialukso dalykas. Jos tą sodne lietuviai susirinkę
LSS. VI Rajono sekr. atspausdintas, arti 100 pus palaidotas 21 dienų kovo. Paėjo iš Pajieškau tetos Emilijos Žiedelienės, ku. jei norėtumėt, galėtumėt dirb'i
lapių skaitymo, ir “Keleivio” Rinišonių kaimo, Pašvitinio valsčiaus, | paeina iš Palkabelio kaimo, Varėnos fabrikoj. Farmą atiduodu beveik dybrangesnės už apelsinus, ba mitingavo — policija išvai
prašau tik *1950. įnešti
CHICAGIEČIAI
TĖMYKIT
rėdybos. Velionis turėjo 48 parapijos. Vilniaus gub. Girdėjau, kad ka,1kė. Jei norite darbo — va Išsiduoda kambaryj švarus ir švie skaitytojams parsiduoda tik Kauno
nanus, ananasus.
metus amžiaus; paliko r.u.iuditrtc mo gyvena Nashua, N II. Meldžiu atsi- l reikta $750. o likusieji ant paskolos.
TJetuviams ūkiuose nepa- žiuokite į fazendas, — jiems sus, su visais parankamais, pu- -ma už 25c.
terį ir penketą vaikų. Lai traną įu:n , šaukti arba žinantieji malonėkite pra- ’ Jeigu mąstote apie farmą, nepraleiski
i!5>
, nešti. Turiu svarbių žinių iš Lietuve:. te šios progos. Skub5l.it -:
gią
gaspadint.-.
»u
valgiu
ar
be
valgiu.
Jei norite daug žinoti, tai lengva ilsėtis Amerikos že..“iej.
bėga, paaiškino.
tihK. ir jie i miestus
iM
M. HEIMAA
I
JONAS M. NAVICKAS
(lb)
Jo žnious "ir naakučai.
MRS. DON1LA
(16)
' n-r;,.’.;, ~ «’,tr.r
įsi- Lieturiškų laikraščių nuo- 5531 S. Parncll are., Chicajp, P.l. tuojaus užsisakykit ‘TCelei- . C54C Ells ' orth »veA Ditroit, ALidi. 206 ŠVilbur -t.,
Scnuitoa, Pa. j 'H Re, n«M- «(
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antraip. Jeigu piliečių kliu ;draugų niekas juomi nesirū namas Estijoj momentas ro DABAR YRA GERIAU
bai turi gerų sumanymų kad pina ir niekas nebeatlanko. do, kad dabartinė parlamen SIAS LAIKAS DĖL ATSI
De! Celenčitj ir Skuudživ
Raumenų
ir politikoj, tai butų galima Jis randasi miesto ligonbuty, to sudėtis labai nepastovi. Ją TRAUKIMO SAVO GIMI
Naudokite
ir
miesto
apmokami
darbi

pakeisti — paleidžiant par
apsvarstyti Tarybos konfe
DR. RICHTERIO
NIŲ j KANADĄ,
Inkaro Ruiies
rencijoj ir, reikalui pasiro I ninkai ji prižiūri, bet ten dir lamentą — visomis išgalė Mes atitraukiame jūsų gimines iš
ba
tokie
darbininkai,
kurie
mis
stengiasi
socialdemokra

džius, įsteigti tokių reikalų
visų kraštų j Kanadą greitai ir gausi
PABi-EKPELIStl
me vietas dei jų Kanadoj, jog kaip
pildymui komisiją. Veikda- kitur visai nebetinka, tad ga tai ir visa opozicija, kuri per atvažiuos
V
.
neturės
jokios
beitos.
Jei
S. v. Pat. S»ur^.
----------------------------------- mi visi sykiu, daugiau atsiek lite suprasti, kiek ]'is tokių nesenai įvykusius savivaldy- tamstų giminės yra sveiki, moka skai
Pcrsrtikrii.kite,, kad T:>prižiūrėtojų galima gero ti bės rinkimus gana daug lai tyti ir rašyti savo kalboj, tai daukaro vasibuzctikiis
Kvietimas į bendra frontą. ti ir išleisti anglų kalboje ge- sime.
giaus
mes
viską
patįs
parūpinsime,
/
bt tų ar.t pakelto
mėjo. Vyriausybės partijų gausime ,de! įų affidavitus, ant kurių
»ą žurnalą, nors du ar tris Vardan Amerikos Lietu kėtis.
kurį perkate.
Visos Amerikoje gyvuo syk į metus ir stengtis, kad vių Tarybos, kviečiu visas Žinote. Perkūnas pats sau palaidumas, pasireiškęs nūn pasirašys
\'s atsakomingi žmonės. Mes
Visose
vaistinėse
metų daug žmonių esame j
jančios lietuvių organizaci tokis žurnalas rastųsi Ameri draugijas, kliubus, sąryšius, negali nieko pasigelbėt, ir įvykusiam
Įvykusiam krizy,
krizv opozicijos i jau per 10
’ allInlokc
ir
eSane
ix> ioc ir 7Oc arba.
jos, pašalpinės, dailės drau kos miestų knygynuose, kur kuopas dėtis į bendrą frontą kožnam reikale turi maldau veikimą gali tiktai paleng- kaucija iBonded agepish Visuose KaBtrr, 4. £». j.tt s::.
•
„rizlzxr'
1 . izxc?A kreipkitės
L-I* 1 e .
icL'A 1
gijos, piliečių, atletų, sporto kiti ir mes patįs galėtume jį ir veikti sykiu su Amerikos ti kitų pagelbės, tad jei pasi- *»**^.A?
Krlvas
na<!°s vA't*
reikaluose
ypatiškai
Br«akl,a. K. Y.
vinti.
v
i arba per laiškus prie musų.
(-)
kliubai, biznierių sąjungos, •asti ir pasiskaityti. Jeigu Lietuviu Taryba.
itaiko geresnis prižiūrėtojas,
GEO KAUPAS &CO.
rateliai, kuopos, kurių gyslo mes salėtume angliškai kaištai dar kiek pagelbsti, bet jei
Amerikos
Lietuvių
Tary

Lietuviška
Agentūra Laivakorčių
se dar teka lietuviškas krau bančiai visuomenei išdėstyti bos pirmas Bulletinas yra (kokis beširdis, tai prisieina
Pardavimo ir Pinigu Siuntin.
jas, yra kviečiamos nieko ne nusų kilimą, dabartį, būdą, rengiamas i spaudą. Bulleti- (daug nukentėt."
660.1 St. Clair Avė.. Cleveland. Ohio.
laukus prisidėti prie Ameri .ulturą, atsižymėjimus, — ne bus plačiau išdėstyta Am. Tai ve. kokiame apverkti
kos Lietuvių Tarybos. Prin todžiu visą musų gyvenimo L. Taiybos programas. Bul- name likime randasi musu
c■»'
i
cipai, kuriais Taryba laikosi, atą, tai butų musų vardo pa letiną galės gauti visų drau Iferaširdis darbuotojas Jo
c
yra priimti Visuotinu Ameri kėlimas, mu>ų pirmynžanga gijų, kliubų, kuopų ir it. sek
‘ RIMBAS” FAŠISTUS
■:
kos Lietuvių Seimo Phiiadel- <’ kartu apsigynimas nuo retoriai ar pavienės ypatus, tais Perkuna>. Sveiku būda G E RI AUSI A N U PLAKA!
mas
jis
dirbo
darbininkų
phijoj ir patvirtinti Tarybos orošepanu.” Kas tam pri- užinteresuotos Tarybos dar : klasei visą savo išgale, au Šių metų pirmas “Rim
NAMUS, GARADŽIUS IR KRAUTUVES;
PERKAM, PARDUODAM IR IŠMAINOM
konferencijoj,
Brooklyne. aria?
kurie atsiųs savo ant kaudavo savo sunkiai už- be” numeris (už du mėne
NAMUS. L’KES IR VISOKIUS BIZNIUS.
Fundamentaliai Tarybos tik Antram pavyzdžiui imki buote,
KAIP TAI BUČEKNES, BEKERNES IR
sius) yra labai didelis ir
rašą
Tarybos
sekretoriui.
įdirbtus
centus,
aukaudavo
RESTORANUS. INŠtl RIN AME NAMUS
slai yra tilpę spaudoje anks te kad ir sekantį nuotikį.
įdomus, nes puikiausiai
Am.
Liet.
Tarybos
sekr.,
■
savo
energiją
sakydamas
NUO UGNIES IR NELAIMIU. TAIP PAT
čiau. Jeigu kam dar neaišku, iostono Lietuvių Vaizbos
KRAUTUVES IK AUTOMOBILIUS. PAR
numaskuoja fašistus. Taip
D.
P.
Pilka,
prakalba.'
ir
agituodamas
tokie galėtų gauti kopiją ai Jutas gavo atsišaukimą (raš- 1632 Columbia Rd.,
DUODAM ANGLIS, KOKSUS IR MALK'S.
gi
telpa
daugybė
paveikslų'
į minias prie bendro darbinin
UŽLAIKOME KVMARNINKĄ. ARKITEKpaaiškinimą is Am. Liet. Ta
kurie atvaizdina
fašistų
T.Ą; PADAROME PLANUS DĖL BŪDAVOir per pasiuntinį) nuo
So. Boston, Mass.
kų
klase.'
susipratimo.
Dabar
rybos sekretoriaus.
TOJU; UŽLAIKOME N VMU TAISYTOJUS,
iassachusetts General Hosjgi, kaip matote, nelaimės iš generolus ir jų pakalikus. X STOGDENGIUS, I’LU.MERIUS
IR EI.EKTRJKIERH S. SKOLINAAmerikos Lietuvių Tary ital, kad lietuviai padarytų
tiktas, kankinasi, jau dau- Tuoj dėk 10c. konvertan ir $ ME PINIGUS ANT PIRMO IR ANTRO MOKI IDŽ1U. TAIPGI SU
TEIKIAM LEC A RIŠKUS PATARIMUS PER SAVO ADVOKATĄ
ba yra vienintelis bendras kampaniją tarpe savo tautie-i DRAUGO J. PERKŪNO Ighuis kaip keturi metai guli su savo antrašu nieko ne
VISOKIUOSE REIKALUOSE KAIP TAI: PIRKIME IR PARDAVI
frontą.'. Kuris stovi už demo •ių ir parinktų pinigų tos įs-j
ME VISOKIO TURTO IR T. T. REIKALE KREIPKITĖS PAS: (-)
lovoj, o bus apie kita tiek laukdamas siųsk išleistukratišką valdžią ir smerkia aigos paramai. M. G. H. tu-j
metų kaip nemaloni liga jį Jvei gavimui vieno* nume
LIKIMAS.
*
fašizmą Lietuvoje. Dar di ‘ i daugiau pinigų nekad jis
terioja ir kankina. Kad nors rio. Skubinkit, kad nepri
desne užduotis Am. Liet. gali suvartoti, bet klausimas
truktų. Prenumerata me
332 W. BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. į
Paskutiniu laiku, per tar- kiek nelaimingam parodžius tams $1. Užsirašyk tuojau!
Tarybos yra tai rūpintis mu išasi ne su ligonbučio turi
užuojautos,
butų
labai
pa

TEL.: SO. BOSTON 1662 — 1373 arba 0441.
sų pačių reikalais čia pat, ingumu. M. G. H. pasiunti- pininkystę Marės Stanelie- geidaujama. kad tie, ku
“
RIMBAS
”
nės,
iš
Newa»
k,
N.
J.,
man
Amerikoje.
ivs savo atsišaukime nuroyra galima, atlankytų 1 Bateman Pi., So. Boston,
pavyko atsižinot apie drg. J. r riems
’
ė,
kad
lietuviai
gyvenanti
ir
paguostų
nelaimingąjį.
Kas ir kaip gali prisidėti
M
Mass.
Perkūną, k^i’is nelaimės pri
•tov.
Valst.
vartoja
ligonbuTie,
kurie
iš
toliaus
nori
susiprie Am. Liet. Tarybos.
slėgtas guli lovoj jau dau
Kiekviena draugija, kliu :ius po visą plačią Ameriką, giau kaip ketu? i metai. Ka žinot su ligoniu, gali kreip SVARBUS PRANEŠIMAS
Plumberiški Prietaisai
bas, sąryšys, etc. gali prisi trie kurių palaikymo nepri dangi <irg. J. Perkūnas svei tis laišku šiuo adresu: Mrs. Gera proga atsitraukti savo gi m i- !
PARSIDUODA TIESIAI JUM
iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir
dėti prie Amerikos Lietuvių sideda nei su mažiausia pa I ku būdamas dirbo visuome- M. A. Stanelis, 380 Hillside nes
TIKRAI
AUKŠTOS RUSI ES
Rusijos, jeięu tik jie sveiki ir gali
IR ŽEMIAUSIOMIS KAINO
Taiybos kaipo organizacija. rama. Jeigu, anot M. G. H. ninį darbą ir bu\o susipratu avė.. Nevark, X. J. Ji sutin skaityti nors’ vienoj kalboj. Ūkininką
MIS BOSTONE.
ir namų ruošos darbi- į
Prisidėdamos prie Am. Liet. pasiuntinio, lietuviai turėtų sių darbininkų mylimas, ka visus laiškus perduoti d. pagelbininkai
BOSTON PLU.MBING &
ninkai
turi
pirminybę.
Norint
infor
LiGHTING SUPPLY CO.
Tarybos, organizacijos susi panašią ar nors kokią įstai kaipo geras kalbėtojas,todėl, J. Perkūnui ir suteikti infor maciju, rašykit mu-ų agentui, Kuris
gą,
kuri
butų
palaikoma
lie

macijas
apie
jo
likimą.
turi
20
metų
patyrimo
laivų
kompani

rašinėja per savo sekretorių
' 147 Portlar.d St.,Boston
I manau, daugeliui bus intere
Kaz. Liutkus. jose. ALEXANDER S. LEWIS (-)
*
netoli Ncrth Station.
ar specialiai aprinktą narį su tuvių sukeltais fondais, tuo singa sužinoti apie nelaimin
45
WmdAnr
St...
Montreal.
Canada.
Tarybos sekretorium ir pra met butų pateisinimas.
gą dr-go Perkūno padėtį,
neša apie tai savo draugi Tai yra nuoga teisybė, ku i Kad tiksliau skaitytojas apie
SVARBI ŽINIA
! Estų Vyriausybes
jos susirinkimuose. Taipgi rios Amerikos lietuviai pri į tai suprastų, aš čia paduosiu
i
dengti
negali.
Jau
atėjo
lai

Parduodu
laivakortes į Lietuvą ant
tokis narys praneša Taiybos
į man rašytą dr-go Perkūno
I geriausių laivų. Taipgi laivakortes iš
kas,
kad
ir
lietuviai
turi
pa

l Dr. Med. LEO J. PODDER iš Petr^rtdo
žiniai naujai iškeltus klausi
Krizis.
Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių į Ai laišką, kuris aiškiai pasako
kilti
iš
kritikos
į
konstruktimeriką ir Kanadą. Padarau doviernasSpeeiaKatM Slaptų
aaUrų ir vyrų, kraaje ir oėon. Kalba !•»mus visuomenės reikalais.
japie nelaimingojo apverktitis, įgaliojimus, pardavimo ir pirkimo
vį
gyvenimo
darbą.
kiškai ir rusiškai.
Telefonas Saymarkot MM
Jeigu tokia organizacija
aktus
ir
kitokius
rastus.
Siunčiu
pini

įną likimą. (Žemiau talpina- Socialdemokratų Intaka Eis
i
1
ALLEN
ST,
Cw.
OUnbars
St,
BOSTON, HA88.
gus į Lietuvą, Lenkiją, Rusiją ir j kituri nemažiau 500 narių, ji Pas mus prieglaudos na mą laišką man persiuntė
tijej greitai auga.
tas šalis Užlaikau krautuvę visokių
gali rinkti į Amerikos Lietu mo klausimas svarstomas Marė Stanelienė).
reikalingiausių dalykų. Iš toli ar arti
Šiomis dienomis visai ne visad kreipkitės:
vių Tarybą v ieną narį, kuris nuo senai, bet nieko iki šiol
(-)
“Labai Brangus Drauge: tikėtai Estijoj kilo ministe
JONAS SEKYS
įeina lygiomis teisėmis su ki neatsiekta. Vėlesniais laikais
ŠALTIS! TRINKIT KRUTINĘ IR NUGARĄ SU
liartford, Conn.
Neatsidžiaugiu Jūsų dva- rių kabineto krizis. Jo ne 177 Park st.,
tais Tarybos nariais. Kai kur pradedama kalbėti ir apie Iireikalingumą lietu- šia. Ilgas
laikas prabėgo
’
_
_
_ ty- laukė ne tik vyriausybė, bet
Taipgi nuo: Reumatizmo Skausmų,
yra draugijų sąryšiai. Tokie gonbučio
vių
vardu.
Kaip
nežiūrėkime
,
loj
ir
niekaip
negalėjau
atir
pati
opozici
ja.
K
rilis
turi
Sustingusio
sprando, Neuralgijos, Už
sąryšiai ir dabar jau veikia
POP1ERA
sigavimu,
Neuritis,
žaizdų, Galvos
i
tokius
klausimus,
bet
gyveminti,
kodėl
po
,
draugiško
personalinio pobūdžio ir kilo
kaipo kolonijos taryba. To
LAIŠKU
RAŠYMUI
Skaudėjimo,
Išsinarinimų,
Skaudančių
kie kolonijų ifeiyšiai yra nimas mus verste verčia eiti laiško nebuvo jokio atrašo : kaipo pasėka nepasitenkini 200 LAIŠKI/ IK 100 KONVERTU
Muskulų,
šono,
Krutinės
ir
Nugaros
ačiū draugei
_____________
____Soį.coi., —v~
t Stanelienei, mo
karo ministerių gen.
kviečiami prisidėti prie A- pirmyn. Jeigu mes nesiru-1bet
Skausmų, Nusideginimų,
Mėšlungio.
Jūsų
vardą,
pavardę
ir
adresą
at

otsu,."kurs jau
j... ilgą laiką eina
_L a spausdina me veltu: ant kiekvieno kon
merikos Lietuvių Taiybos. piųsrme nieko panašaus bu-dabar viskas atsinaujino.,..
Neprileidžia užsinuodyt nuo išsidrėskivento ir laiško, jrraaia, tamsiai mėlyna
mų ir tt
Amerikos Lietuvių Tary davoti savo vardu, tuos pini-: Labai miela. As vis da kvė- vidaus reikalų ministerio pa- spalva.
Adresuokite:
11<»)
gus
turėsime
paaukuoti
ki-įpuoju,
bet
jau
nieko
viens
re
jg
as
vieton
paskirto
paba nesikiša i vietinės draugi
Draiveriai: Trinkite skaudančias nu
• oms.___
įstaigoms.
Nėra abejo-,negaliu,
mažiausiu pasijudi ^siuntiniu Maskvoj Laretejo. THE LIHERTY STATIONERY CO.
o
_______
%
garas
su juo.
jos ar kolonijos draugijų są ___
6715 So. Rockwi-ll st.. ( hica»o. III.
ryšio tvarką, nei į jokios par nes, kad panašių atsišauki- nimu priguliu nuo kitų n.alo- Socialdemokratai įteikė parALBERT C GROBLEWSKI & CO. Plymouth, Pa.
tijos reikalus. Am. Liet. Ta mų yra gavę ir kitos koloni- inės, o geros valios patair.au- lamente paklausimą dėl So
‘TRINKITE KUR SKAUDA.”
ryba rūpinasi rišti tokius jos, arba jeigu dar negavo, i tojų, ant nelaimės, taip kaip 0t<0 žygių Ha n iu rinkimų | Palaikymui puikių |
klausimus, kurie apima visos tai sulauks, nes laikas atėjo, ir.ėra. Labai tankiai kenčiu .apygardoj?kur jis išaiškinęs |
plauką naudok
;
lietuvių visuomenės reikalus, Duviršminėti pavyzdžiai baisiai-baisiai... Paviršium, savivaldybių rinkimų įstatyklausimus, kurie stovi virš parodo, kati mes turime la- .atrodau kaip ir pirmiaus, ir ma savo partijos — ūkininkų
partijinių reikalų ir kurių nei biau susidomėti visuomeni- protas toks kaip visatlos, bet sąjungos naudai. Tuo Sootso
Geriausk Kūdikiams
viena draugija, kliubas ar n jais klausimais, kurie vie- jokis kūno narys valios jau žygiu pasijuto užgauta ne
Kuomet kūdikis verkia ir skausmą
■naip ar kitaip paliečia lietu- neklauso. Ypač Šiltesnis oras tik opozicija, bet ir koalieipartija negaii gvildenti.
kankinamas
spardosi savtf irusiomis
LIETUVIS
Imkime, pavyzdžiui, nors vju visuomenę Amerikoje, sunku perleist. Bet, gali but, jos centro partijos, ypač nauko&iiąis—pamėginkite
mažesnių nuotikių iš gyve Apart kitko musų jaunųjų jau neilgai kentėsiu. Lai pu- jakuriai. kurie rungiasi deb IBUDAVOTOJAS IR
ARCHITEKTAS
nimo ir pamatysime kur mes auklėjimas tebėra padrikęs. <'osi... pabodo man, pabodo, rinkikų balsų su ūkininkų są-’
link
m
junga.
Pamatę,
kad
Šootsas
Norisi
spėti,
kad
gal
tik
Kuoširdmgiausia
I
’
”
”
”
stovime. .Jus jau busite matę
Amerikos knygynų skaityk apie 5 nuoš. musų, lietuvių -Jums sveikatos ir geros klo- panaudojo valstybės aparatą partijos tikslais, naujaku- ■
lose padėtą nedidelį anglų jauniklių tėra tinkamai auk- bes. Jūsų Perkūnas,
k
’
jami,
visi
kiti
95
nuoš.
vra
per
M.
A.
S.
riai drauge su liaudies parti- :
kalboje žurnalą “Poland,”
Privačiu laišku gerb. M. .i? balsavo-su opozicija ir pa
kurį leidžia Lenkų Taryba, palikti gatvinės doros gloNuo užkietciimo viduriu.
ir
kad publika lankanti knygy ėjai. Visuomenei reikėtų pra-; A Stanelienė rašo man ?e_ reiškė nepasitikėjimą vidaus
Mes pabūdavoj:: me geriausius
namus
ir
pigiai
Taipgi
padarau
rr.KJffij
’
P
viduriuose
ir
skilvyje
nereikalų
ministeriui.
Drauge
nų skaityklas galėtų pasi dėt daugiau rūpintis jauno- kančiai:
visokius
planus,ARMONIKAI
išmėruoju žemę ir
gali but? Aieko geresnio ir pagelišdirbant
su gen. Soot.'U pasitraukė ir irMes
x , ...
skaityti apie lenkus. Rodos sios kartos likimu. Negeriau ’ r ’
etc.
Visokiais reikalais kreipki
importuojatringesnio.
(-)
Jonelis atrodo labai aP‘ visas J. Teemanto kabinetas. metės.visokių rn- S
tai yra nekaltas darbas, bet yra ir su pašalpos d raugi jo35c. vaistinėse.
TITUSoFP. GREVIS
šhi
rankomis
“prošepanai” neapsieina ne- mis, kurioms bankrotas stovi gailėtinai, sumenkęs, suvar- Tokia krizio priežastis.
395
Brnadway,
So.
Boston.
dirbtas Itališdurų,
jei ne kapitalu, tai ££s’ J° užlaikymas, tariant jo Tečiau jau antrą rytą kri- kas
■ Tel.:
So. Boston 2340.
įroflinėję angliškai skaitan-už
____
„______
Akordinas
—
*--s
žodžiais,
perkūno
geriausias
ciai visuomenei, kad lietuvis nariais arba visa versa. Rei- paties
„ T. .
- . . . zį nulėmusios partijos ėmė
DIDELE NAUJIENA!
yra niekas daugiau, kaip tik kia jieškoti išėjimo, kad to- sušaudytas, is buvusiųjų jo aiškintis, kiui jos nenorėju pasaulyje.
Ant 10
BRANGIOS DOVANOS DYKAI.
‘‘šlėktos” Įrankis ir tinkąs tik. kios draugijos nežlugtų, bet
sios jo sukelti. Jos buvusios° i rantuotos.
Štai
jus
turite
progų pamatyt ką nors naujo
po pono pantapliu. Lenkai i gyvuotų ir augtų,
>. .■ Musų kai
nepatenkintos vien gen.
ir labai interesingo, ko iųs pirmiau niekuomet
nos
žemestengiasi diskredituoti lietu-! Piliečių kliubai kelia klaunematėf. Jus pamatysit VISĄ DIDIJJ EURO
Sootsu. T odei.. tiek naujaku...”
laftės negu kitų išdirbėję. Dykai sw- POS KARĄ. Tai yra tikri,s karo scenos, kurias
vius visokiais budais čia pat.lsimą, kad buk reikia atskiro
) lai, tiek liaudies partija ne- | teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka- jus pamatysit per naujai pagerintą STEREAmerikoje. Na, o ką bekal-j piliečių kliubų suvažiavimo
pasiėmė iniciatyvos naujai [faiogo, kori PTi^Ur'a™ ^’k“1 • <-> OSKOPĄ, viskas padidinto) formoj, atrodo
kaip gyvi. Jus matysite mušiu# tat Jaukų ir
bėti, kas yra daroma Lietu- į pasitarimui apie politiką,
vyriausybei sudaryti. Jos J>a„i ,>«.«>. rk~«. tranšėjose,
mušiue infanteriįos, kavalerijos ir
voje, kur jie turi tiek daug Gal butų ir geras daiktas
artilerijos, mūšius orlaivių dausose, mušiu*
reiske noro atnaujinti ligšio
įsubmarinų su karo laivais jūrėse, išpustytos ir
galės jodinėti ant lietuvių prie progos pasikalbėti, bet
linę koaliciją, tiktai gen.
sunaikintus kaimus ir miestus ir oaugeij kito
sprando. Ar mes, lietuviai, man neatrodo,, kad piliečių
Sootsas turis būti pakeistas
kių interesingų karo scenų, šitie vaizdai buvo
nutraukti stačiai karo laukuose. Tai bus gera
tinkamai atsakome į tokį že’ butų reikalinga da
kliubams
kitu asmeniu. Tuo pat metu
atmintis ant viso ju»u gyvenime. Visas setas su
ryti
atskirą
suvažiavimą
nuo
minimą musų vardo? Ne!
nei socialdemokratai, nei ki
Stcreoskopu ir 150 vaizdų parsiduoda tik už
50.
Jeigu mes ir atsakytume i Amerikos Lietuvių Tarybos.
ta opozicijos grupė — darbo
VISIŠKAI DYKAI: Su kiekvienu pirkiniu
tai per musų spaudą ar pra Pirmoj vietoj Am. L. Taryba
partija neturėjo vilties su
mes duosime visiškai dykai šias naujanybes:
i I Kišeninį Peiliuką pavidale besimaudančios
kalbas, tas vistiek nieko ne susideda taipgi iš piliečių ir
rinkti daugumos. Visa tai
gražuolės;
2) Francuzišką Žiedą su brilianti
reikštų, nes ta visuomenė, laikys savo suvažiavimą apie
vertė parlamento pirmininką
ni’.! akmeniu. Žiede matosi franeuziškos mergos''
______ _ suįvairiose pozose; 3) Krepšelį Detektivą, su ku-’
kuri skaito toki paliokų rugpjūčio ar rugsėjo mene- TUNIJU IR TAISAU VISO-e•pasiūlyti naują valdžią
l riuo jus matysiu* viską, kas dedasi užpakaly
šlamštą, musų pareiškimų si. Antra, Am. L. Taryba su- KIUS PIJANUS, prie reikalo va- ilarvtf ligšioii'niam*vaWbės
, jūsų ir 4) X Ra y Tūbą, sukuria jus matysit
lietuvių žiuoju
i i tolimesnių jnratus. gahai J. Teemantui, dtfe•
' ir
j kaulus jūsų rankose Jeigu šiais daiktais nepanematys. Kalbomis ir vėjo sideda iš parinktų
UOO.HH
Į spenl-insit. tai Binigai bus sugrąžinti.
..............
(IG) kų sąjungos lyderiui. Jis pa
laišku :
gaudymais apie musų vardo tarpe ypatų iš visos šalies. Kreipkitės
! NĖŠIŲ S K IT PINIGŲ IAKALNO, tik įškirpkit šį apskelbimą ir prisėskit
LONGIN Bl’INTS
jį kartu su 50c. dėl persiuntimo lėšų. Už daiktus jus užmokėsit $4.50 savo nip
pakėlimą
svetimtaučiuose Argi tad verta kitokį panašų
siūlymą priėmė. Tuo pasibai
muose. UžsisskykiC šiandien, į
•
. . t
120
Wcbster
avė..
jne» nieko neatsieksime, suvažiavimą šaukti? Rodos
dė visas krizis, kilęs dėl
GRAND NOVILTY COMPANY
Cambridge.
Mass.
Mums reikia taip pat susitar- kad ne. Bet imkime dalyką
1723 N. Kadtia Avė,
Dept. 156,
CHICAGO, H.L.
smulkios priežasties. Gyve-
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SPAUDOS BYLA.

,

kiek tiktai ji buvo Įstengusi kad gautų užsienio pasą. Per
i
------- Kovo 9 d. I-os nueiti, radusi prie murinės porą mėnesių smagiai gy» na sienos kokio keisto pavidalo, vendamas pinigus praleido,
grinėjo Petro Josiuko, seimo dantuotu ratlankiu ratą. Iš Paskutini laiką darbo nedir: (Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)
i atstovo bylą su “Lietuvos Ži- urvo ji išsinešusi ir rastų ten bo, tiktai vaikščiojo po kaiFrancuzų Linijos Laivu
inių
”• redaktore
Felicija
Bort- senoviškų ginklų, kalavijų ir mynus.
»
T
• 1 —
V __.
PLĖŠIKAI SUSEKTI.
sušalo. Tai patvirtino ir gy kevičiene. Josiukas buvo pa kita ko, kurių dali ji esanti
traukęs teisman ‘‘Lietuvos perdavusi Kauno miesto mu
Įvykęs š. m. vasario mėn. dytojas, padaręs lavono Žinių” redaktorę už tai, kad ziejui, už tai gaudama gerą MEILĖ IŠLEKIA PER
LANGĄ.
11 dieną Birželio-June
17 d. apiplėšimas kely tarp skrodimą.
ji buvo Įdėjusi “Lietuvos ži atlyginimą.
Merkinės ir Leipalingio jau
Kurią va4?vaus ir asmeniškai prižurės Viccniose” straipsni, kuriame bu Tame urve esą dar likę Kuomet užeina vidurių
Prezidentas Susivienijimo Lietuviu Amerikoje,
išaiškintas. Paulėną Abelį, VAGILIUS PRIE MA
nemalimas,
meilė
tankiai
iš

vo rašoma, buk Petras Josiu Įvairių ginklų ir kitokių da
VIKTORAS KAMARAUSKAS, 179 Slocum SU
LŪNO.
šomą Iciką ir Bernšteiną Niiš EdwardąviJĮf. ra. Užsisakykite kelionę dabar.
kas pristatinėjęs kariuome lykų. Kaimiečiai biją lipti i lekia per langą. Moteris, ku
Prisirengkit? iš kalno. Klauskite agento visų in
soną užpuolė trys jiems ne Sausio mėnesy Šiauliuose nės intendantūrai ameriko tą urvą; ir bene busią jį jau ri tankiai kenčia nuo pilvo li
formacijų apie pasporto arba grįžimo leidimų.
žinomi ginkluoti trumpais Kamenecas Giršas pranešė niškus lašinius su nuskustais užveitę. Bet mergaitė to ur gų, negali but saldi ir malo
Lietuviai nepilni Amerikos piliečiai gali gauti
šautuvais plėšikai, atėmė pi kriminalinei policijai, kadis antspaudais.
Suvienytų Valstijų valdžios leidimų kuosai su
vo vietą žinanti gerai ir ga ni. Štai kodėl daugelis ser
grįžti i šių šąli, neatsižiurint į įleidžiamąją kvotų.
gančių moterų išlengvo pranigus ir dokumentas. Šiomis atvažiavusių Į jo “Ūkiu” ma Feliciją Bortkevičienę gy linti ją nurodyti.
Toks leidimas yra geras vieniems metams ar il
•
randa
savo
vyrų
meilę.
Jeidienomis Merkinėje vienas lūną piliečių, nežinomi pik nė adv. Sugintas, kaltino P.
giau. PLATESNES 1NTOKMAUIJAS SUTEIKIA
ANT UŽKLAUSIMO
HcaNCLZŲ
LINIJA
tų plėšikų Simkoms Jonas, tadariai nuo!?.! vagia iš ve Josiuko adv. Marčiulionis. KOMUNISTINĖ AGITACI
(FREN'CH LINE) arba tūle -ut'irizuoti agentai.
gyv. Kudrenų dv., Liškevos žimų miltus, maišus, užtiesa Buvo išklausinėti 4 liudinin JA TARP DARBININKŲ.
Arba PETRAS J. BALTUŠKA (Ekskursijos ren
gėjas),
A. & J. HURM'ITZ Banker’s House.
vai. sulaikytas. Nukentėju lus ir kitus daiktus. Krimina kai. Išnagrinėjęs šią bylą,
Kaunas.
Sulyg
politinės
6 KAST MARKET ST.. WHJv.ES BARBE. PA.
sieji jį pažino, nors Šimko- linės policijos valdininkai taikos teisėjas pripažino F. policijos žiniomis, komunis
(3-ėios durys nuo PubLic Sųuare —2-ros lubos)
nis visokiais budais keitė sa darė tyrinėjimus ir konsta Bortkevičienę kalta ir už tai norėjo suprovokuoti be /
“Vienybės” Spauda Bendrovė,
Lietuvių Prekybų*- Bendrovė.
193 Grand Street.
.266 Broadway.
vo parodymus ir gynėsi. Plė tavo, kad ta: d?ribas sent šmeižimą nuteisė dviem pa darbius ir išvesti juos i gat /
Brooklyn, K. Y.
So. Boston. Mass.
4’.
šime dalyvavo Kudrenų dva prityrusiu vagies-recedivis- rom arešto ir sprendimą pa ves su tikslu padaryti de
V. Stulpinas.
"Naujienos"
L
11 So. Halsted St.,
17’59 So. Ilalsted St.,
ro bernai. Policija stengiasi t<- Bakio Ptfro. gyv. Šiau skelbti laikrašty.
monstraciją,
pagaminus
Chicago, III.
tliicago, III.
sučiupti kitus du plėšikus. liuose, .Už prudžio gatvėj 19
jiems vėliavas.
UŽSISAKYKI!
KELIONE
DABAR
— MUSU GERAS AGENTAS
Šimkonis Įdėtas kalėjiman, o nr. Veikiai Bakis buvo sulai
Tikri tikslai buvo kitoki,
MIELAI JUMS PATARNAUS KELIONĖS SI TVARKYME.
GRIPO
EPIDEMIJĄ.
kvota perduota Alytaus kar<» kytas ir tardomas prisipaži
įpie kuriuos irgi žinoma.
komendantui.
no, kad jis su savo bendra Rietavas. Paskutiniu laiku Komunistai Įsiskverbė bedarbiais Norvilu Juozu, ŽeL labai smarkiai pradėjo plės larbių tarpan ir jieškojo
ju jus turite silpną pilvą, su
GYVENTOJU JUDĖJIMAS viu Vincu ir šenauskaite is gripas. Visos mokyklos žmonių, su kurių pagalba
y*
teikite jam pagelbą, kad jis
Petronėle per paskutinius aikinai paleistos. Miesteli butų galėję juos suklaidinti. galėtų
LIETUVOJE.
užlaikyti jumis svei- *
<aimuose
beveik
kiekvie

1926 metais Lietuvoje bu tris mėnesiu^ padarė tokias nuose namuose yra sergan Kovo 13 d. pas darbinin katoje. Trinerio Kartusis
vo 19,066 vedybos. Praėju vagystes: (Ii iš pil. Gurčino čių, o kai kuriose šeimynose ką Stasį Damuli, gjw. žemės Vynas yra naturalis pilvo to
OFICIALĖ LINIJA
?
siais metais vedybų Lietuvoj Petro pavogė maišą miltų; net visi serga. Mirimų irgi akio parodos rajone — Vy- nikas. Jis pagelbsti perviršT
buvo beveik pusantro tūks (2) iš nežinomo piliečio ve labai didelis skaičius. Beveik .auto kalne, 7 vai. vak. tuo kinti maistą ir apsaugoja
Lietuvos Vyčių Organizacijos T
t
tančio daugiau, negu 1925 ir žimo — maišų rugių; (3) iš kasdien palaidoja po 6 ir Liksiu buvo tartasi (turėjo nuo užkietėjimo. Įsigykit
nežinomo
piliečio
vežimo
—
PRANEŠA,
KAD
DIDŽIĄUSIA
EKSKURSIJA
ŠĮ
METĄ
1924 metais.
T
net po 7 žmones. Gyventojai atvykti “draugas,” atstovas bonką nuo savo aptiekoriaus
1926 m. Lietuvoj gimė 63,- Įvairių daiktų; M) iš pil. labai susirūpinę, tokiu ligos iš centro). Apie 8 vai. politi Jandien! Sampalai gaunami
—ĮVYKS—
X
655 kūdikių, o mirė 34,380 Lopatos Giršo daržinės — išsivystymu. Miršta dažniau nė policija užklupo tuo mo pasiuntus 15c. Joseph Triner £
žmonių; natūralinis prie Įvairių daiktų: (5) iš nežino siai suaugę žmonės nuo 35 mentu, kaip “draugas” iš Company, 1333 S. Ashland LaivuTOANIA" iš New Yorko, Birželio 141
auglis siekia 29,275 žmonių. mo pil. vežimo — maišą mil iki 60 metų. Nesuaugusių centro žestikuliuodamas ra ive., Chicago, III. Balandžio
Gimusiųjų skaičius palygi tų; (6) iš nežinomo pil. tur žmonių mirimu skaičius la gino darbininkus prie tos de mėnesyje laikykit namuose:
nus su 1925 ir 1924 m. be gavietėje — Įvairių daiktų; bai mažas.
monstracijos. — Suimti Sta Trinerio Tablėtus nuo Šal V
(7) iš pil. Naviko Juozo darveik nepasikeitė, o mirusiųjų j; O)PiL
sys Ramulis, Vladas Krop čio (per paštą 35c.) ir Trine
TIE, KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON
sumažejo palyginus su 1925^'nės — Įvairių daiktų 80 lt.
rio Sedativą nuo Kosulio
ais,
Petras
Jąsmontas
ir
PLEČIASI RADIO.
ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI
m. 2,799 žmonių, o su 1921isumai; (8) iš nežinomo pil.
"draugas” iš centro Chaimas (per paštą 35c. ir 60c.). Jie (S
m. — 1,113 žmonių.
;vežimo turgavietėj — įvairių Rietavas. Jau šią žiemą Melamedas, kuris jau senai pagelbsti greitai.
1927 m. sausio m. l-ma!f“ulkn».d»iktti (9) Mažai- mieste ir apylinkėje yra dau žinomas. Pas Melamedą ras
Laivu “LITUANIA” Gegužes 3 d,
<I ieną 1 .ietuvo ie eentralinio i<““<>“ >s Y1““ a,;*>a“Ąęs - giau kaip 5 priimtuvai. Pilie ta svarbi medžiaga. Jis buvo Buvo taip nervuotas, kad neVIENU LAIVU KLAIPĖDON
statiškos biuro apskaitlia- P.4'1?: O?) >s pi čiai juo dabar susi interesavę nurodęs klaidingą savo ant galėdamo išdirbti visą dieną
vimu b.» o 2,259,151 CTven- Aahndco veamo Šiauliuose ir kaitą pasiklausę koncertų rašą. Tečiau policija padarė Mr. W. A. Weller, iš Fulton, Mo.,
VAŽIUOKIT ŠĮ PAVASARĮ Į LIETUVĄ
t
maišą miltų; (11) is nezi- nemeta minties iš galvos, kratą sulig jo tikru antrašu :>uvo nervuotas, nusilpęs ir labai kenSU AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMU,
J
_______
nomo pil. vežimo— maišą kaip čia pačiam Įsigijus. Jau ir rado daug kompromituo ėjo nuo nevirškinimo. Jis svėrė tiktai 5
117 svaru. Po išvartojimo dviejų bu
KUR JAUNIMAS TEN GYVUMAS, TEN
PFP VF<;TiiVF<; ližMIKt įkruopų ir (12) iš nežinomo net kaimo pažangesnieji ūki jančios medžiagos ir gabalą lelių
Nuga-Tone jis parašė Dabar aš v'
PER VESTUVES UŽMUŠĖ. tpil §iauliuose nuo vežimo— ninkai susidėję ketina Įsigy
SMAGUMAS.
130 svarų, a.š guliu dirbti be X
-•audonos medžiagos vėlia sveriu
X
nuovargio
ir
nerviškumo
Einu
lauk
re>>
^Vasario men. naktį iš 16 Į maišą miltų.
to radio priimtuvą.
f
vai. Taip pat suimti jo bute "uliariai ir išrodau riebesnis nejru ka- ‘ £v'
IšPILDYKIT TOS ŠIRDIES TROŠKI
f
17 d. Bunderių km., Antne-i Be to, Bakis su Žalviu pri
ja nors pirmiau. Nuga-Tone pagelbėjo C
Hiršas
Melamedas
ir
pripuo

MUS,
PAMATYKIT
SAVO
TĖVYNĘ,
man
dikčiai.
”
munės vai., Alytaus apskr.
__
sipažino, kad pereitais me- UŽPULDINĖJA MAŽAS lamai nakvojęs Danielius Nuga-Tone geros kraujo budavotoi
Į
BROLIUS. SESERIS IR GIMINES.
pil. Kodako
_ Kazio vestuvėse
mėn. Šiauliuo................................
. jajs gruodžio____
jos, r.ervų ir raumenų. Suteikia greita
MERGAITES.
Decentas.
pagelbą nevirškinime, prašalina iš vi
tarpe vietinio jaunimo kilome tjes žonkų dvaru sustab- Jau prieš kiek laiko kai
Ką akimis žmogus pamatai, tai amžinai neužmiršti.
durių gasus, raugėjimą, svaigulį, gal
rnuštynes, laike kurių buvo ivažiuojanti
i važiuojantį pil. Ivanauską kuriose Kauno gatvėse, kaip
vos
skaudėjimą,
inkstų,
kepenų
ir
pūs

?
DELKO NUSIŠOVĖ.
les nemalonumus, sustiprina silpnus
užmuštas pil. Luiza' TKazys.
jr prigrąsinę peiliais, išėmė oasakojama. yra pastebėtas
_ -;s- ir
praša'.na nemigę, pataiso ape
gyv. Aledzinkų kaime. Ant- iš vežimo bačkutę aliejaus ir subjektas gana gerai apsitai Šimkaičiai, Raseinių apsk. nervus,
Kainos stačiai j Klaipėdą:
titą, abelną nusilpnėjimą ir panašius
Kainos į Klaipėdą ir atgal:
nemunės vai. Kaltinami už šiaip smulkių prekių. Dalis sęs, tykojąs mažas mergai Kovo 1 d. 18 vai. atvyko Į ;rūbelius. Per daugelį metų Nuga- v
Trečia kliasa .... $107.
Trečia kliasa .... $181.
pagelbėjo tūkstančiams žmonių c
mušime Petras ir Julius Nor-Jvogtų daiktų rasta ir sugrą- tes. Paskutini kartą jis pasi Trakinių kaimą, Šimkaičių Tone
atgauti savo sveikatą ir sustiprėti. Jos c
Turistine
trečia
..
$117.
Turistine
................ $196.
kevičiai, X incas Kazakevi- žinta nukentėjusiems. o kai rodęs Miškų gatvėj, kur prie vai. pas Lazdauską Jurgį jo parduodamos pas visus aptiekorius su cc
Revenue
Tax
ir
Head
Tax
Atskirmn.
garantija, kad suteiks užganėdičius, Zailskas Antanas ir?bnmi vagĄ’sidėti kalėjiman. vienų namų pasiklausęs be kaimynas Alijošius Vikto likra
nimą arba pinigai grąžinami. Nusipirras. Alijošius V. buvo trupu
Duniblauskas Ignas. Visi su
butelį šiandien, tik žiūrėkit, ka<i
žaidžiančios kieme mergai ti gėręs. įėjęs Į Lazdauskio kit
butų Nuga-Ton.e. Pavaduotojos yra Iš I
Sekanti laivai išplauks tiesiai i Klaipėdą:
laikyti ir perduoti teismo APSINAKVOJO PAS
vertės
tės,
kas
tuose
namuose
gyve

$
triobą
truputi
pakalbėjo,
tardytojui.
LITUANIA May 3-čią, 1927.
PLĖŠIKUS.
$
nąs. Mergaitei pasakius, jis paskui išsitraukė revolveri
_______
I
ĖSTOM A May 21-tą, 1927.
$c
ii-YMiTctI Vasario 16 d. Marijona paprašęs ją nuvesti parodyti, tris kartus ijsavėsąu pro galLITUANIA J u ne U-tą, 1927.
uzMubt.
_ ; Kubilienė eidama iŠ Panevė- kur toks ir toks gyvena. Už va, o ketvirtą Ka|'
I
LITUANIA July 19-tą 1927.
Kovo 1 d. A. Panemunės Žio j namus, pavargo ir apsi- ėjus ant laiptų aikštelės, subv
valsč.>
Dvareliškių kaime;'nakvojapąs Baide^-AIart^įS^-^gį^tarettii«»;^S«i užiestalo pateiao Idffką j gal
LX'
r~’ "
K
Agotos Butkevičienės kiėnįe. nįškių kaime. Jau ji buvo at jis yra pametęs pinigus ir vą. Per 5 minutas mirė. Ali
į
..............................
.................
Žiniom
Kreipkitės į Vietos Agentus ar į. bendrovę:
Iš IR I
rastas pil. ;Zigmo Genevi-'siguiusi, kaį j Bakienės; butą kad juos radusi mergaitė, jošius V. paliko seną motiną
$ BALTIC AMERICA LINE 8—10 Brldge Street, New York X
čiaus lavonas. Prie lavonu (įsibrovė keletas vyni, kurie bas kurią todėl jis turis pa ir vieną brolį. Jisai buvo ren
LIETUVĄ
rastas senas vokiškas durtu- įa sumušė ir atėmė 380 litu daryti kratą. Jam sugriebus gęsis važiuoti Į Kanadą ir
FER HAMBURGU
vas. Betyrinėjant ši Įvyki pa- pinigų. Kriminalinė policija išsigandusią mergaitę, ši buvo pardavęs 3 hektarus Ant mus iri-šriubinių laivų
NEW YORK(new)H \MBl RG
aiškėjo, kad pil. Genevicius nustatė, kad šį dalvka turi pradėjo šauktis pagalbos. savo žemės, už kurią gavo
SPECIALISTAS NFxRVU ir
T«L So. Boito» «N-W J
DEi TS( HI.ANII,
ta pačią dieną Dvareliškių!žinotf patj Bakienė, kad tas Laimei, tuo momentu laip .2000
KRON1ŠKV LIG V PER SVALBERT
BALL1N,
litų. Bet turėdamas by
VIRjš 25 METUS. VISOS GY
DAKTARAI
RESOLLTE, KELIAM E.
kaime buvo vestuvėse. I&Įviskas atlikta su jos žinia, tuose pasirodę daugiau žmo la už varymą naminės degti
DUOLES SPECIALIAI PARŪ
Ir ant popuiiariškų vienodais
vestuvių jis ėjo namo suyėliauspaaiškėjo.kadplėsi- nių. ir subjektas skubiai din- nės negalėjo gauti iš polici
PINAMOS KIEKVIENAI I.Ikambariais laivų
Cleveland,
GAI. GYDYMAS ELEKTRA,
draugais ir užėjęs i pil. But- me dalyvavo Bakienės duk- : zęs. Būtinai reikalinga, kad jos ištikimybės liudijimo,
Westphalia ir Thuringia.
KAS NORI.
Savaitiniai išplaukimai iš New
LITUVIS DBNTI8TA1
kevičięnės kiemą Genevicius Jėva, kuri gavo dali atim- Ižiną apie tokius Įvykius tuoj
Yorko. Laivai Thuringia ir
VALANDOS; Nw t M U doną
susiginčijo su piliečiu Čepu- tų iš Kubilienės pinigu. ’ Su pranešinėtų policijai, kad
Westphalia atplaukia j Bostonų.
uo Z Ai t vak
kaičiu, kuris Genevičiui smo- laikyta ir tardoma Bakaitė suėmus tą pavojingą subjek
Personaliai dylimi j Europą iš
važiavimai.
NEDtUOMIS:
gė kažkokiu geležgaliu per jėva prisipažino ir pareiškė, tą.
60 SCOl.AY SQUARE
BOSTON.
ąivą
ir
užmušė.
Lavonas
paii
Ne*
Yorko
gaivą
ųac] dalyvavo drauge su ja to
1 v. po pMo
kad
OLYMPIA THEATRE BI.DG..
jV||^<į Kauną ir «tga'
talpintas Kauno ligoninės Ia- paį kaimo gyventojai Naza- PASAKOJIMAS APIE
Seredemia
ild
1*
dtaa*.
R(X)YI 22
fl (Pridėjus S. V
,,zx vi
YVedamas
T < 1 r~i w> nn f-tardy
o v»zl V  ras Pozniakovas
• i
• C'l
• •
"■V
V
jeigq
Taksos.)
voninėjė.
VALANDOS:
DIENOMIS
nuo
ir
SpiriOfisas
''KeMvio'
’
namo.
MISTERIŠKĄ URVĄ.
9 iš ryto iki 7 vakare.
mas. ,
Ui
Broadvay.
tarpo
C
ir D M..a<
|donas Laškovas, kurie išvil Jurbarkas. Viena mergai
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki
Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų
SO. UOSTOM. MASS.
1
dieną.
kę Kubilienę iš kambario Į tė, iš kaimo nuo Jurbarko,
informacijų klauskit pas vietos
agentus arba pas
MIRTIS PER DEGTINĘ. lorą
mušė
ir
atėmė
pinigus.
X
••
X « v • v • • pasakoja, kad apie tą vietą
Vilkaviškio apskr., Mažu- Atėmę pinigus plėšikai grį- esąs atrastas ilgas urvas po
Hamburg-Americaii LiM
ANTRAS TOMAS J DOMIOS KNYGOS
čių- kaimo laukuose rastas z? kambarin, pasidalinę pi- žeme, kuris einąs viena
United Americar. Lines, Ine.
General
Agents
pil. Vaitulevičiąus Juliaus;111^ _ ^yS101?;18 ^kmis, įssi- kryptimi taip toli, kad bene
28 Broad*ay.
New York
lavonas. Kriminalinė polici- j skirstė. Sulaikyti kalbami du busiąs pereinąs apačia viso
ja, padariusi tuo reikalu kvo-’vyrai. JHP prisipažino, ir visi Nemuno.
tą, konstatavo, kad Vaitule- i trys Įdėti kalėjiman.
Vasarą ji su kitais kaimo
šiame tame kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimų,
vičius vasario 22 d. išeida
jaunesniais žmonėmis (nes
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą', apie pra
žiūrėkite kad gautumėt
PAVOGĖ GRUDUS.
mas iš namų pranešė savo
senieji kaimiečiai yra persi
LIETUVĄ
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
žmonai, jog jis einąs pas sa Vasario? d. naktį nežino ėmę prietaringa baime) ji
PF.R
BREMENĄ
mą.
apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
vo tėvus, gvv. Liudvinavo mi piktadariai atplėšę klė buvusi i tą urvą Įsileidusi ir
ant
didžiausio
ir
rrričiauaio
I
radimą
Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių
ILE laikrodis, kuris parsi
vai., Mariampolės apskr. ties duris pavogė Boliui Be- jau gana toli juo nuėjusi.
Vokiečių laivo
duoda kaina artitpa Ingerkrikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie garsų kinųBet užuot ėjęs pas tėvus, jis liunui iš Kraštų kaimo, Pa Bet jos draugai, kažko ĮsiCOLUMBUS
soll dar nėra IngerspU.
mongolų karo vadą čingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
Ingersoll turi daug painė g
pasuko Į Vilkaviški, susitiko nemunėlio vai., Rokiškio ap., baukštinę likę, ir ji viena
Arba kitais šios linijos
džiotojų. nes jam vyksta. Bet
LAIVAIS
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir
senus pažįstamus
Kerutį grudų 131 lito sumai. Krimi ėjusi toliau. Ji priėjusi tokią
jokis pamėgdžiojimas nėra Jntik astuonias dienas
čigonai.”
,
gcr ioll gerumo.
vx
Flori joną ir Vosylių Armo- nalinė policija dėl vagystės vietą, kad jau kojas iki čiurPuikios kajutes Trečiai Klesai—
Taigi
bukite
tikri
l:ad
jūsų
Knygoje
yra
daug
paAeikslų.
žemlapių. piešinių. Išleido
Tiktai
Steitrumiai
ną, su kuriais nudrožė Į Cho- Įtarė buvusi Beliuno darbi nių sėmęs vanduo. Visos to1 perkamas laikrodėlis yra tArai
Tėvynės
Mylėtojų
Draugija.
Apdaryta,
puslapi n 3^1.
NORTH GERMAN
Ingersoll. Ieškokite vardo Intodzelskio smuklę. Tenai pa- ninką Praną Tercškevičių? urvo sienos buvusios labai
ant veido. Jis reiihia
Kaina .... $2.25.
sigėreZšu draugais persisky Padarę jo namuose kratą, drėgnos ir aprasojusios. Nuo' gersoll
pasitikėjimų ir verte. Ptakliai
rė ir ėjo namo. Tą dieną bu vogtus gnidus surado ir grą skersvėjo sunkiai degusi
visur.
'’-^KELEIVIS
,
vo didelis vėjas ir šalta. Vai- žino nukentėjusiam. Tereš- žvakė, kuiia reikėję kelias
65 Stale SL. Boston, Mass.
Ingersoll W atch Co. jįr.
255
BROADWAY.
SO.
BOSTON.
MASS.
arba pas vietos agentus
tulevičius visiškai girtas, ne kevičius tada prisipažino nūs i šviesti.
>ų’ew Yorfc • CklcBg»> ♦ Šen
nuėjęs iki namų, parvirto ir kaltas ir perduotas teisman.
Mergaitė, gale to urvo —

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
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Didelė Ekskursija į Lietuvą
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Vietines Žinios

No. 14. Balandžio 6 d., 1927.

Stoughtone bus gražus kon
certas ir prakalbos.

VELYKŲ ŠVENČIU NEBUS

Ateinančioje
nedėlioję
balandžio 10 d.. 2 vai. p
RENGIA L. s. S. 71 h, OP X.
pietų. Lietuvių Svetainėje.
Velykų panedėlyj,
24 Morton st.. Stoughtone.
Jeigu nepralinksminsi savu širdies, jei nepradžiuginsi tų.
BALANDŽIO 18 D., 1927.
MES ESAM PASIRENGĘ džiai atsieina labai bran-l bus gražus parengimas. Dai
kuriuos
myli. Geriausiai tai atliksi, pirkdamas geriausios
CENTRAL HALL
giai. Užtai gi mes sakom nuos p-nia Z. Neviackienė ir t
REVOLIUCIJAI, SAKO
rųšies RADIO.
40 Prospect St.,
Cambridge, Mau.
bolševikams: grąžinkit ge p. Nauburis. pianu skambins
KERENSKIS.
Prasidės 7:30 vai. vakare.
ruoju laisvę, kurią jus liau p-lė Kasparaitė. Kalbės ’1\<Buvusis laikinosios Rusų
da>v\aus dainininkui įį Pryvidence, R
Stygų Kvardžiai isplėšėt. Bet mes ne leivio” red. J. Neviacka> ir
RADIO KAINOS
-s -muitininką. ;s Bostono. taipgi bus ir daugiau įvairios
valdžios galva tvirtina, kad manom. kad bolševikai mu “Sandaros” red. J. Pronci
bolševikai bus nuversti.
nuu $70.00 iki 31.200.00
ATWATER KENT 6 lubų
Šokiams muzika taipgi smagi.
sų reikalavimo klausys: to kus ir K. J. Paulauskas,
a
>u
gauti
pą..
kuorus
narius
ir
d.
J.
Vitaminu
krautpvėnuo $155.00 iki $1.400
GRĖBĖ
5 tūbų
Pereitą nedėldieni Bosto-į dėl mes esam pasirengę re Stoughtono lietuviai tokio
. anų .-t. Nusipirkite is kaino, nes prie durų nebua paniagražaus parengimo dar nėra
Kviečia Rengėjai.
nuo $59.50 iki $139.50
kalbėjo Aleksandras Ke voliucijai.”
WORLD
5 tūbų
Po
prakalbų
Kerenskis
ap

turėję,
todėl
visi
malonėkiie
renskis, buvusis pirmutinis i
SONORA-Phonograph 5 tūbų nuo $175.00 iki $500.00
Rusijos valdžios galva po- siėmė atsakinėti į klausimus, dalyvauti.
caro nuvertimo. Prakalbas jei kas norėtų informacijų
Taip pat užlaikoin visokių reikmenų dėl RADIO.
J
ieškome
jam čia sui-engė rusų social- apie Rusiją. Vienas klausiSPORTAS
Geriausiai patars ir patarnaus.
KLAUSYKIT KAS
Namu, tikiu, Krautuvių ir tt.
revoliucionierių būrelis. ’Di- mas buvo toks: “Kas tamsta
ant pardavimo.
džiulė Symphony Hali, kur esi per vienas: socialistas, ar Sarpalius ir vėl laimėjo. Juš
ORE GIRDĖT!
sutelpa 3,000 žmonių, prisi kas kitas? Kerenskis atsa- ka susižeidė ranką ir pri. .kaičių žniouių uurinGalima girdėt iš visus Amerikos
•
kurie įsurit parduot
kimšo publikos kupinai. Ke kė. kad jis nėra socialistas, verstas buvo pasiduot. Gentir Kanauus ant musų spešel
i'
v
autuve,
urba
išmainyt
bet
demokratas:
jis
tečiausi
vila
puikiai
pasirodė.
renskis kalbėjo rusiškai, to
t
, , .■
j-- nuo ugnies ar kitokių
288 TALBOT AVENUE, DORCHESTER. MASS.
FAMOUS FIVE
_ visgi nepavyko atdėl daug bolševikų, kurie bu pridūrė, kad demokratijai Jušįai
.•kitę atsikreipti pao
•_;,:.čdinsim
kiekvienų
sa

lietuvių
’ ...
i čampijonata.
TUBE RADIO
vo atėję jį “kritikuoti.” ne- .yra labai artima socializmui
. „gauti ----F. A. Zaleskius. Savininkas.
Tel.: Geneva 6332.
U4>
1
galėjo jo suprasti nei kiausi- j tvarka. Paklaustas, kokią
Mat, tas “Maušiaus giliukas’ vi ;.....
lik
už
S7Ū.00
su
tisais
įtaisais.
x. r. KORIS
mų jam duoti.
:valdžią jisai sudarytų Rusi-, jam nepagiliavo. O išsyk a:-. U..J E-taiv. Insurance. Alortgage^
Mes užlaikome netik Ra
dio, bet taipgi Malevas. Variu
jis ’laimės.
Per iš-‘
Bet bolševikams to ir ne-1 Joj.
j^ turėtų galios, rodė,
” kad’ j*
*
/•’. BKO.XDAV.AY, Roum i,
sius, Lekerą. kuris išdžiūsta į 15
reikia. -Jiems nesvarbu, ką Ji* atsakė, kad Rusijai tinka- tisą pusvalandį Juška ėmėP
minuių. Taipgi popierų kamba
>..ĘJ BOSTON, MASS.
riams gražausrų spalvų, visokių
Kerenskis kalba. .Jiems už-i Gausia butų demokratinė viršų. Sarnalius nuolat buvo T,-: > Bv..ton 3107
įrankių prie Mrtuvės ir gaspaTMJŲ DURŲ BALTAI ENAHEUUOTI
lenką to. kad jis Kerenskis. > valdžia, nors nebūtinai to- “bėdoj.’* Daug sykių Sarpadinėms. Visokių dratų tvorom ir
(sietūkams) ant lan
Todei jie atsigabeno glėbius i kia. kaip Amerikoj. Ameri- liu_ lik
__ viivės
__ _ išgelbėjo nuo PARSIDUODA FORN1ŠIA1 skrinams
gų. grėblių, piautuvų. lopetų ir
-. 2 lovos. ..talas irniajau iškalno prispausdintų į kos konstitucijoj yra daug pralaimėjimo,.Po penkia?
“
REFRKiERATOR1AI-A1S1BAKŠIAI
kirvių. Kreipkitės laiškais, tele
~
. h kresės. Parduosiu vi—J
fonu arba užeikit ypatiškai.
prieš jį lapeliu ir už kokios)netobulumų, sako Kerens- dešimts
minutų atkaklių
.-\k:
. po vieną atskirai.'Gail
Nužeminta Kaina ..
.... $18.75
io ■' iki 6 vak. Parsiduovalandos prieš salės atsida-'kis: Rusija turėtų susityar- rungtynių abudu ristikai
L NIVERSITY HAR1>WARE Co
. .. $26.00
Reguliarė
Kaina
....
V1NC.AS (1Ž1US
115) .
1117 Cambridge Street,
rymą pradėjo šitą “literatu-fkyti taip, kad praeities, persivertė per virves ir nu
Su musų garantija
! , Bevkler avė. prie K stCambridge, Mass.
rą” brukti susirinkusiai pub-; klaidų galima butų išvengti, krito ant plikų grindų. Čia
I
S'i. BOSTON.
VISA EILĖ EDDYS REFRIGERATOKię $16.50 ir aukšč.
~~
_______
:
I
Tel.:
Porter 0755-M.
(171
Ant
pagrindų
Kerenskį
likai!
*
' ’
”
’ ' Juška smarkiai užsigavo
Pu Korių, valęrvmo kambarių ir nuegeunujų-kambarių rakandui, taipgi
Savininkai.
pečiai. rugsai, lovos. Viskas kas tik reikalinga jūsų namams.
pasitiko ir pasveikino Bosto- kairę ranką ir priverstas bu- PARSIDUODA MĖSOS IR
Kerenskis šituose lape]
Juozas H. Snapkauckas. !;r
UŽPAKALY1 KIEKVIENO PARDAVIMO STOVI REPUTACIJA
__
j
no
piliečių
vardu
pažangiovo
pasiduot.
Iš
antro
sykio
liuose išvadintas aršiausiu
KURI TARNAUJA SIAME D1STRIKTE PER SUVIRS
GROSERIO KRAUTUVĖ, .
i FIRMOS.
48 METUS.
reakcininku ir kontrevoliu- sios amerikiečių visuomenės Juška irgi pasidavė, nes ne- (■
Gali matyt bile laiku.
JAMES ELLIS CO.
cionierium. Tenai pasakyta, komitetas, kurin inėio kelia- galėjo ristis.’ Tokiu budu •■•.. a krautuvės da rtėra. 115»
VISOKIE
NAMU RAKANDU.
X
J.
MAUT
kad jis atvažiavęs Amerikon tas profesorių, rašytojų ir ki- Sarpalius pasiliko lietuvių
405
BROADWAY,
SOUTH BOSTON.
12"
’
.
theMnut
sU
DR. MARGERIS
organizuoti “baltąją gvardi tokių visuomenės veikėjų, čampijonu.
Xe"ton t ppvr 1 all>. Ma»s.
Trečias lietuvių ristikas
ją” prieš Rusijos darbinin kurie visuomet rėmė Rusijos
Gydytoja* ir Chirurgas
kus ii- daiyti planus prieš žmonių kovą prieš caro vai- Gentvila pasirodė labai jmū- IŠSIRANDAVOJA 4 rui
Valandos: 10—2; 5—S
.w«zzzz>£
kiai. Jis i 30 minutų paguldė mai. Remia pigi. 51-’ Grimes
sovietų valdžią. Todėl lape džią.
Sekmadieniais: 10—2
Tel.:
So.
Boton
1151-M.
P. Trechokas ir Vaitaitis.
du — rusą Ludlotv ir indijo- St.. So. Boston, Mass.
liai baigiami šauksmu: “Lai
3327 So. Halsted Street
DAKTARAS
gyvuoja Rusijos revoliucija! Už moterį italas nušovė airi. ną Montour.
CHICAGO,
ILL.
PARKWAY
Šiame ketverge Sarpalius
šalin Kerenskis su.savo plaPasiutęs iš pavydo pereitą
Tel. Boulevard 8483
R. CHERNIACK
risis
su airių čampijonu Pat DIDELIS KONCERTAS
nais.
AUTO
SERU
ICE
savaitę South Bostone, ant
Keliatas tų lapelių buvo Septintos gatvės, italas var McGill. O žydų čampijonas
Dentistas
X. L. D. I>- D. 8 Kp.
and FILLING STAT1ON
1ŠEGZAM1N AVIMAS IR
parodytą Kerenskiui. Laike du Lorenzo Par.onė nušovė Abe Kaplan bandys nugalėti -\E1\1NĖJ < YPliESS HAI.L
STUDEBAKER KARU AGENTŪ
TARIMAI DYKAI.
savo kalbos jisai iškėlė vieną airi Fėrgusoną. Jis siivąrė švedų čanipijoną Charlie |u l‘r...... S:.. Cambridge. Mass.
Telefonas So. Boaton 2300.
V
RA IR TAISYMO STOTIS.
Valandos: nuo 9—12 ryte.
I
’
radzt
i
2
vai.
po
pietų,
tų lapelių prieš publiką, ir Fergusono kunan net 8* šu- Hansen.
L1 ET V V IS D EN TĮSTAS
>
1—9 vakare.
Jeigu norite, kad Jūsų automobilis •
įvvk.
dėlioję. 10 BALANDŽIO.
Nedėliotais nuo 10 iki I |m» pietų, y
paaiškint kad tai yra pa vuiš. Šita kruvina tragedija
ilgai laikytų, tad duokit pataisyt '
392 BROADAA'AY
;.. , - ..-.i.-tai: K. Men^eliuniuPetrai Trečiokui. Darbas geras, i
Dr.
St.
A.
6ALVARISKI
prastas komunistų šmeižtas [vyko prie našlės Marės Foti- PRANEŠIMAS AUTOMO rl>a:v>
(priešais Talbotas)
•
‘U'b- *5, Corcini \O,
C- i> H.kaina prieinama. Jeigu norit, kad J
BILIŲ
SAVININKAMS
Jnlia p : -d. P. Ban’is ir Balalaikų s
(GAL1NAUSKAS)
\
ir inelaš.- ;i; ,•
' . •• ’ no namų. Pasirodo, mat. kad
SO. BOSTON. MASS.
Jūsų karas gerai trauktų, imkit
$
Nuo 1 d. Balandžio mano
,.ry»” is So. Bostono.
s Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki $ gesoliiią pas mus.
Komunistai yra desperaci abudu pas tą našlę lankėsi,
Į/anu i ' - < ms prieinami,.
ofisas bus atdaras iki 8:30.
5:30
dieną.
Nuo
7
—
>
vakaro.
v
joj. jis sako, nes jie pradeda nors abudu buvo vedę, turė
Kviečia Rengėjai.
415 01d Colony Avė.
vakarais, idant suteikus grei
Nedėliomis patai sutartioa
č
u
0000 ooo—ooo4<b—r
sTiprasti, kad jų galas jau ne jo savo pačias ir vaikus.
414 BROADffAY,
3
SO.
BOSTON.
MASS
tą patarnavimą visiems auto
Tolefonaa 6112-W.
betoli. Jų valdžia Rusijoj ga Italas Parone buvo jau
J. ZCPKAUSK4S-ZUKAS
SO. BOSiON, MASS.
X
Telefonas: So. Boetou J075-W.
mobilių savininkams, kurie
lėtų išvengti krizio tiktai pa perspėjęs Fėrgusoną. kad jis
GEM:raL!> KONTRAKTOR1US. v
Or. A. 6onnan-6iiiiiaiisl(as
naikindama diktatūrą ir pa prie tos moteries nelįstų. Bet norės išsiimti inšiuriną ir iai-au. Pentinu, J’opieruoju ir KaiLIETUVIS DENTISTAS
!
taipgi dirbu abelną prie pa
statydama šalį ant demokra Fergusonas nepaklausė. Ir naujus numerius dėl automo- s-amuoju.
VALANDOS:
taisymo
Namų
darbą.
Nuo 10—12 dienų
DR. J. MARCUS
tijos kelio. Bet jei Stalinas ir vieną pereitos sąvaitės va biliaus. Inšiurinas bus piges Pers.kėliau naujon \ieton. todėl reiNuo 2—5 po pi«tq
adresu:
114) .
LIET
L
AUK
AS
GYDYTOJAS
kiti sovietų valdžios vadai karą, kaip tik Fergusonas iš nis ant ketvirtos dalies. Nu kab.- • srl . ..
TIKRI
Nuo 6—8 vakare
merius parvešiu visiems, ku 33 STORA ST.. SO. BOSTON.
■ Specialistai sekretnų ir chroaitNedėbomU Nuo 10—12 diena
neišsižadės despotiškos savo ėjo iš tos našlės namų. Paro rie reikalaus.
T' 7 ' ■ a-: I4<8-Jt.
ku vyrų ir moterų lirų.
$ 705 N. Maut St. kamp. Broad SI.,,'
galios geruoju, tai jie bus nu ne tuojaus jį užpuolė ir pra
261 Hanover Si- Boston, Maaa.
*
VINCENT B. AMBROSE
montello. m ass
R'Mjm 7
versti per revoliuciją, taip dėjo šaudyt. žmogžudys
II
255 Broadway, So. Boston
TpL: Richmond 066'*.
(-)
kaip buvo nuverstas caras, tuojaus buvo areštuotas. Jo
Į
DAKTARAS
Valandos: Nuo S ryto iki S »•*
GELEŽINIU DAIK1U IR į
sako Kerenskis.
ILGIAUSIA
GELEŽINIU
I
Nedėldieniaia iki 4 ral. po pietų
laukia dabar elektros kėdė.
MA11AVŲ
Kalbėdamas apie ilgą Ru
DAIKTŲ KRAUTUVĖ !
NAUJO PROCESO ALIE-f
DAKTARAS
sijos žmonių kovą už laisvę, i
NAUJOJ ANGLIJOJ.
Bedarbių komitetas
I>
RI
SIJOS
—
GYDYTOJAS.
kalbėtojas pareiškė: “Istori
South End Hardvvare Co. Į < HIRl I7GAS Itt PRIE GIM JINIAI KEPIMO PEČIAI ;
Tei. South Boston 3520
pas majorą.
joj, visuomet taip buvo. Ka
PO MAŽIAU KAIP PUSĖ ' Residcnce University 1463-J.
<
turi ilgiausią krautuvę visoj
32 C H VM BERS ST- BOSTON.
DA MO.
Šį panedėlį pas majorą Naujoj Angli joj. Ji tęsiasi
da tik žmonės bandė įkurti
KAINOS
Gydo
ypatiškai ir pasekmingai
į
S.
H.
roišiBte-ShallM
į
371
l><»rchester
StS*.
Bosloit,
naują ir geresnę valdžią, iš Nicholsą buvo atsilankęs Bo nuo 1095 Wa?hingtcn st.net
•» Knatu .................. $10.50 :
a11: Andre* Square
•J
Veneriškas Ligas.
LIETUVĖ MOTERIS
bedarbių komitetas ir iki 192 Shavvmut avė. Tai
I - So. Boston 2297.
pradžios joje visuomet atsi- stono
i
ADVOKATĖ >
4 Knatu ............... .. 11.98 ■
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki
366 Broads ay. So. Boston, Mass.
spindėjo senosios valdžios >reikalavo kokios nors para yra headųuarteriai maliavų.
h), nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
lioorn 2.
Jie
yra
biskuli
durnu
demičiuoli.'
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.
blogosios pusės. Taip yra ir mos bedarbiams. Žmonių be geležinių daiktų, plumbingų,'
Tai Geriausias Pečius dėl Kem I1 —
su bolševizmu. Bolševikai darbo daugiausia yra Rox- elektros, radio ir automobi- •5
T«u«F<M»A»
pės ir Vasaros.
r
ZZ7VZZZZZZZTZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/>
I
manė įsteigsią labai tobulą i būryje ir Jamaica Plain. Ma bių įtaisų.
y
MIOICINO8
DAKTARAI
Ught Gray P«.int .............. gal. *1.48 s*
tvarką, o išėjo baisi carizmo joras žadėjo rūpintis bedar
Tūkstančiai žmonių, su
Bronzc Grem .......................... KaU
bių
likimu,
bet
ar
nuo
to
ža

karikatūra, kurioj rusų liau
DUPONTS T. & C. Uat White Paint $
kuriais šita krautuvė daro
C. J. NIKOLAITIS
dėjimo
bus
bedarbiams
ge

galioną- ............
$2.24
dies veido negalima nei pa
biznį, visai nebuvo krautu Yiimšo.: it, 1 Si 4 F
*1.00
vertis
Atlantic
Eloor
Varnish
riau, tai reikia abejoti.
žinti.”
Galionas ...................................... 2.25 s*
vėj. Jie viską gauna per paš
T iki B vakar*
<}ueen Anne Paint. 10 spalvų. Baltas 5
Dabar ir bolševikai jau
tą ir yra patenkinti.
GROŽYBES LAŠAI
dėl A’idaus ir l.auko ............ gal. 2315
107 Summer SL
Bando automobilių
pradeda suprasti savo klai
i PURE WHJTE LEAD 100 sv. <12/>tt
Taipgi priimami orderiai
I
“breikus.”
das, sako Kerenskis. Jie jau
(Paradise Beautifying Drops)
per telefoną ir viskas greitai I / LAWRENCE» MASS. Ž Shellac Orange or AA hite .. . gal. 2.75 $
vykina “naują ekonominę Šią savaitę Bostone ir jo pristatoma
....................
...............................
I,
į vietą.
Žmogau., Gražumas Priklauso nuo ROJAIS (.ROŽ'l l»KS l.AŠį.
Pilna Ilinija DUPONT’S 1
politiką.” Ištikrujų gi šitoj jų apielinkėse
___
apolicija pradėjo
_
Tai yra gyviausia krautu- |
Kadangi gamta ne visiem tų dovana suteikia, taigi vartok ROJAUS
iTWARN1SHES
$
ekonominėj politikoj nėra stabdyti automobilius ir žiu- vė visoj Naujoj Anglijoj,
PAINT ______________
GROŽYBĖS LAŠUS, o busi GRAŽUS ROJAUS GROŽYBĖS LASAI
E.daro veidą meilu širdžiai ir malonų akiai ROJAUS GROŽYBĖS
The
SEHCO
ROOF
COATTNG
..
gal.
98ę
nieko nauja. Tai yra grąžini rėti, ar jie turi gerus tormaI
ASAI yra visai nauja sudėtis, kuri iki šiol publikai nebūvi/ žinoma.,
5 Galionai ..................................... $4.25
EXTRA!
mas senosios tvarkos. Rusi zus (breikus). Todėl auto
(Geras
dėl
visokių
kiaurų
stogų
—
I
epertory
Dėl Hyde Parko. Readvillio ir
Rojaus Grožybės Lašus Vartoji Visi-Kaip Moterį*,
asphalt ir asbesto* mišinys.)
jos pramonės atgijimas eina mobilių savininkai turi apsi
• Iį
Mattapano lietuvi*.
Taip ir Vyrai*’
grynai kapitalistiniuose rė žiūrėti, kad jų automobiliai Persikėliau į naują vietą Kerpame Į
LABAI ŽEMOS KAINOS
Theatre
of
Boston
plaukas mažiems, dideliems pagal rei
muose ir tikro kapitalizmo butų tvarkoj.
ROJAUS iiROŽYBĖS LAŠAI ne lik kad nekenkia 'vidui nors ir ilgai
VISTIN1NKŲ DRATŲ
kalavimą. Už darbą gvarantuojanie.
vartojant, bet dar gražesnę išžiūrą nuteikia. ROJAUS GRO^Y'MS
Vedėjai:
formose. Privatiniems kapi
Mandagus patarnavimai. Dabarmu-ų ■
2 colių tvora, po 150 pėdų į rolį.
LASAI taipgi kieki iena m prieinami, kadangi bonka lik I DOLEFIS.
barbernė
randasi
talistams yra duodama viso Viena gudrybė bus mažiau. 61 FAIRMONT A A E.. HYDE PIRK
36 colių platumo $3.90 už rolį.
ROJAUS GROŽYBĖS LAŠAI nėia jekis muilas. nauderi>. maliava bei
Jeuett Repertory Theatre
♦8 colių platumo $1.25 už. rolį.
dažai, kurie naikina žmogaus gražuma. ROJAUS GROŽYBES LASAI
kių koncesijų ir palengvini
priešais bažnyčių
•! I»
Fund, Ine.
60 colių platumo $5.00 už rolį.
Suteikia tikrų GAMTIŠKA GRAŽUMĄ. MALONIĄ IsAAIZDA ir
Seniaus
būdavo
galima
iš

Taipgi
reikalingas
pagelbininkas
mų. Bet politinis gyvenimas
SKAISTŲ VEIDĄ. Taigi. KAD BUTUM GRAŽUS ir visų mylimas,
vaikinas
arba
moteris,
apsipažinę
.-u
l
SIETU
URATAI
ROLIUOSE.
PO
J00
jdėk tik Vienų Dolerį į paprastą laišką |H>draug i savo gyvenamos
pasilieka surakintas žiau- vengti taksų mokėjimo už tuo amatu.
Per Dvi Są vai tęs
K. S. Babinskas.
r
PĖDU ILGUMO.
vietos adresą, užrašydamas aiškiai, o mes anlaike nuo jus Orderį,
riausios diktatūros replėmis. automobilį, jeigu ji užregistJuodas
2c.
už
ketvirtainę
pėdų.
Galva

tuojaus pasiųsime vieną bonkutė ROJAUS GROŽYBĖS LAŠŲ- Siųs
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