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Brooklyne prohibicijos aLietuvos vyriausybė 1925 m. įžeidimą prezidento garbės Rusijos atsiprašė ir sutiko ir tautinės mažumos.”
Pereitą sąvaitę Chicagoje gentai konfiskavo kelių šim Daugeliutei šampano mau
balandžio mėn. įteikė Vati norima bausti 5 metais kalė užmokėti užmuštojo sovietų i O krikščionių fašistų “Ry- buvo pagrobti du turtingi tų tūkstančių dolerių vertės dynę savo baliuje, jau atsi
kanui per savo atstovą Ro jimo ir didele pinigine pa atstovo šeimynai atlyginimą.
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“Midnight Frolics,” kur link Valdžia mat susekė, kad tas rį laiką jis buvo visai be žado
litiką, Vatikanas į Lietuvos pavojus, laikraščio redakcija MARCONI SU PAČIA ; pabaigus kalbėti, socialde- smybių jieškotojai susirenka vynas buvo netik prie alto ir manyta, kad jis jau mirs.
protestą atsiliepė tik tuo, turi būt baudžiama kalėjimu Iš Romos pranešama, kad i mokratų lyderis p. Bielinis naktimis smagaus gyvenimo riaus geriamas, bet ir klebo Tai veikiausia nuo nervų su
kad išvijo musų atstovą ir ir pinigais. Už skelbimą ži popiežius davė persiskyri j pirmininko paprašė žodžio paragauti. Pereitos sąvaitės nijose, ir visokiose vakaruš irimo. Daugeliutė žadėjo
tuo visai nutraukė diploma nių, kenksmingų valstybės mą bevielio telegrafo išradė i ir revoliucionierišku tonu seredos naktį jie išvažiavo kose, ir parduodamas dėl prasyti valdžios, kad jį pa
leistų. Dabar ji jau sako, kad
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net nusirengus prie vyrų.
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metais. Tai jau antrą sykį riausybės pusės, protestuo jų išpirkimui. Iš to spėjama,
tai čia visa kaltė krinta va FRANCUZIJOJ PRASIDĖ šįmet popiežius sulaužo mo dami socialdemokratų frak kad juos laiko pagrobus ko Rock Springs, Tex. — Šis
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rančiai lenkišką politiką Va
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Lietuvai kruviną skriaudą, pradėjo po visą šalį areštuoti
mus viesulą sulygino su že koj, pereitą sąvaitę buvo di
KANKINAMA.
“Nieko nelaukęs, valstie slaptys.
įžeidęs lietuvių tautos garbę žmones, kuriuos ji kaltina
me. Tai ištiko nakties laiku, delis gaisras, kuris nušlavė
Du ginkluoti razbaininkai čių liaudininkų lyderis p. Toi esant Rusijos šnipais. Ji se
ir musų Respublikos presti kusi jų darbuotę per pusant Chicagoje įsiveržė į darbi ' liušis pirmininko prašo žokuomet žmonės miegojo, to tris gatves. Sudegė ir Ameri
žą, yra tos rūšies, kad be to rų metų ir įsitikinusi, kad jie ninko Kelly namus ir radę: džio. Jo negavęs, p. Toliušis, Buvusis “Laisvės” dėl daugelis jų negalėjo išsi kos konsulatas.
gelbėti ir, kaip dabar paaiš
pasielgimo atitaisymo nei renka slaptas žinias apie vieną jo žmoną pradėjo rei■ paneigęs pirmininko teisę,
kėjo, 126 asmenys buvo už 4 METŲ VAIKAS NUŠOVĖ
viena kultūringa valstybė Francuzi jos armi ją ir siun kalauti pinigų. Moteriškei pats ima žodį ir pareiškia,
Redaktorius
• MOTINĄ.
mušti.
musų vietoje negalėtų kalbė čia jas Rusijon. Vienas ko nesiskubinant, jie pradėjo ją kad ir valstiečių liaudininkų
Chambersburg, Pa. — Nekankinti,r _ir_______
kankino ____
ištisasfrakcija, solidarizuodama
Areštuotas
ti apie diplomatinių santi- munistas, žinomas kaipo _______
BUTLEGERIS
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sakydamas
nei žodžio, 4 me“Maskvos akis,” buvo suim dvi valandas. Jos vyras buvo socialdemokratams, išeina iš
G PAČIAS.
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'
- pa
kių atnaujinimą.
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Čia
tų amžiaus Tommy Ruby
Great Neck, N. Y.
tas Paiyžiuje kartu su trimis išėjęs darbo jieškoti, ir kada' salės. Juos visus pasekė ir
Tečiaus klerikalas Smeto miesto tarybos nariais, pri jis sugrįžo namo, rado savo tautinės mažumos (žydai, tapo areštuotas Franas Bal Newburgh, N. Y. —šiomis siėmė tėvo revolverį ir užė
na su bedieviu Voldemaru klausančiais komunistų par žmoną pakabintą už kojų ir lenkai, vokiečiai ir klaipė- ty*, buvusis “Laisvės” re dienomis čia buvo užmuštas jęs motinai iš užpakalio pa
daktorius, kuris yra kaltina butlegeris J. Pacell. Dabar leido į ją šūvį. Persigandęs
tuos santikius atnaujino ir tijai. Pas juos rasta doku rankų pusiau gyvą. Pinigų d iečiai).”
Balandžio 5 d., kuomet mas įsilaužymu ir išvogimu atsišaukė 5 moterįs, kurios vaikas tuomet nubėgo mo
popiežiaus agentas jau sėdi mentų apie valstybės apsau razbaininkai tečiaus neišgagą. Tuo pačiu laiku daug vo. Moteris turėjo namie su- Kauno stotyje žvalgybinin- Mahoney namų, kuomet sa sako, kad jis buvęs jų vyras, kyklon, kur mokinosi jo vy
Kaune. Manoma todėl, kad komunistų areštuota ir ki sitaupius $150, bet nežiūrint kai suėmė atvykusį iš Šiau- vininkai buvo Floridoj.
su kiekviena yra paėmęs resnioji sesuo, ir pasisakė ką
čia bus daromos naujos ma- tuose miestuose, kaip antai didžiausių kančių, gnaiby- lių valstiečių liaudininkų
Kada mergaitė
Su Balsiu suimtas ir F. šiiubą. (Matyt, buvo dievo- padaręs.
šinacijos Lietuvai su katali Brest, Toulon, Cherbourg, mo, mušimo ir smaugimo, frake’
šeinio narį d-rą Pa- Klastauskas, taipgi komunis- baimingas žmogus!) DabarIparbėgo namo, motina buvo
jos reikalauja jo turtų.
jau nebegyva.
kiška Lenk ja sujungti.
St. Nazaire.
nepasakė kur jie padėti.
1 »iji e! otv. o iškeltas va! • tas ir “laisvietis.”
AMERIKONŲ

LAIVAI

Lietuvos Valdžia Atnaujino Ib^^SaLA^,e
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Šių dienų dvasiškija? Kas. PERSEKIOJA MOKYTODievą supranta kitaip, negu
JUS IR mokyti
MOKYKLAS.
kunigai, tas yra “bedievis,”
Fašistiškai krikščioniškas j
•bolševikas,”
“bažnyčios smakas
pradėjo j
griovikas,” toki reikia nužu- smaugti Lietuvoje
pažangiuosius mo
kytojus ir mokyklas visu sa- Lietuvos Seimas jau pa- j “Aišku, kad taip tęstis ilgai
RUSIJA PASKELBĖ SAVO laukia Brazilijoj? Jei žmo.Jeigu pats Kristus šian vo įniršimu. “Lietuvos Ži-leistas—paleistas dėlto, kad negalėjo. Turėjo arba pasiliauti
EKoNOMINI STOVĮ.
I nės važiuoja, tai juos galima
dien ateitų ant žemės, ir pra nios” praneša, jog taip vadi- išreiškė Smetonos-Voldema-j valdžios sauvaliavimas — arba
i<
sovietu
pateisinti
tuo,
kad
jie
nežino
Šiomis dienomis
dėtų skelbti tą, ką jis skel narna “švietimo ministerija” ,-o saikai nepasitikėjimą. Ai-Į Įvykti galutinas konstitucijas
..
-"tikros
padėties
Brazilijoj;
Rusijos valdžia išleido 400
Ir kai latvių socialdemo bė 2,000 metų atgal, tai mu atėmė pašalpą Kėdainių M o- ėjusi per Lietuvos Pasiunti-- paniekinimas. Natūralūs daly
bet
valdžiai
juk
negali
būt
puslapių raportą, kuris paro- j
kratai nuplėšė jiems kaukes sų kunigai jį taip pat apšau jkytojų Seminarijai, norėda- nvbę Washingtone “Eitos' kas, kad avantiūristai, drįsusienežinoma,
kad
išvažiavę
ji pakelti ginkluotą ranką prieš
Jo, Kad privatinės gamybos;
ir parodė visuomenei, kokie ktu "bedieviu” ir “bolševi ’ ma tuo budu šitą mokyklą telegrama iš Kauno sako:
teisėtą
krašto tvarką, ir ši kar
sovietų Rusijoj yra daugj1 Brazilijon lietuviai kenčia tie patriotai vagys, tai pasi ku.”
.
‘
sunaikinti. Seminarijos mo
“Balandžio mėn. 12 d., po de tą pasirinko smurtą.
‘
didžiausi
vargą
ir
šaukiasi
daugiau, negu valstybinės. 1
girdo baisus pastarųjų stau 1 arp senovės farizėjų, kytojai, per tris mėnesius ai-Į batų dėl liaudininkų interpelia
1926—1927 metais priva ! per spaudą į musų visuome- gimas ir riksmas, kad social kurie nukryžiavojo Kristų, ir gos negaudami, bado yra, cijos
"Seimas paleistas, Įsteigta
byloje. Seime 45;
tinis žemės ūkis davė pro 1 nę. kad kas nors jiems pagel- demokratai esą “išdavikai.” dabartinių musų kunigų, ku verčiami pertraukti švietimo balsaisPajaujo
prieš 31 balsą pareikš- j nuoga Karinė diktatūra. Kas
duktų už 14,956,000.000 au j betų iš tos peklos ištrukti. “žydų agentai” ir taip to rie tą Kristų neva garbina, darbą.
'. 1
tas nepasitikėjimas vyriausybei j gi toliau .'
kso rublių, o valstybės — už ■ Kodėl tad ji leidžia nau- liau.
Mokytojas
Grigas
iš
Kė

"Išvaikę Seimą, smetonininnėra jokio skirtumo. Nes kas
ir priimta rezoliucija neišduoti:
1,954,000,00U aukso rublių. ; jiems būriams vvkti i ta pek
dainių
apskričio
tapo
ištrem

kai
nebeturės progos teisėtu
gi
buvo
tie
farizėjai?
“
Dar

Pajaujo.
Tiktai industrijoj valsty lą?
tas
į
Varnius
ir
tenai
uždary

keliu
pakeisti konstituciją ir
NUŽUDYTO- bininkas” juos charakteri
“Tautininkų rezoliucija apie
Krikščionių fašistų val KRISTAUS
bė daugiau yra įsigalėjusi.
tas
į
“
Lietuvos
Sibirą.
”
Mo

JAI IR DABARTINIAI
zuoja ve kaip:
pasmerkimą, kurios rinkimų Įstatymą taip, kad
Šitoj srityje valstybės imoniu džia .juk negali pasiteisinti,
kytojai Mikšys ir Trumpic-i sąmokslo
naujuose rinkimuose galėtų
KUNIGAI.
gamyba* 1926—1927 metais;kad ji nenori varžyti pilie"Farizėjai buvo neblogi žmo kis ištremti Į Telšių apskritį.! priėmimą ministeris pirminin laimėt prieš daugumos piliečių
apskaitoma i 9.792,000,000 čiams laisvės. Jeigu ji galėjo Švento Juozo organas nės. Mylėjo jie Dievą, mylėjo O mūsiškiai patriotai da kas statė kaipo sąlygą galimu I valią. Vadinasi, jiems teks arba
aukso rubliu, o privatiniu — užgniaužti visas darbininkų “Darbininkas” 30-tame savo tėvynę, bet dar labiau mylėjo kaltina lenkus, kad šie Vii-Į mo dirbti su Seimu, nepraėjo. mėgint kraštą valdyt visai be
numery
apie tuos
----- -aiškina
— ---- -i
. patys save ir savo siauras nuo niaus krašte persekioja lietu- ’ “Respublikos prezidentas pa Seimo, arba galų gale eiti į rin
į 2,356,000,000 aukso rublių, profesines sąjungas; jeigu ji Paėmus agrikultūrą ir iriin ji galėjo pasmaugti spaudos žmones,^ kurie nukryziavujo mones. savo išgalvotus įsaky vius mokytojus ir mokyklas. skelbė Seimo paleidimo aktą. kimus senąją tvarka — tąja,
*__ ;■ _sykiu,
;
rprivatinės
;
o
_- ir žodžio laisvę; jeigu ji ga- Kristų. bako:
mu aiškinimus. Atėjo Kristus, Tegul jie atsimerkia ir pa Nauji rinkimai bus paskelbti prie kurios tautininkų partija
dustriją
ga-Į
mybos sumą vistiek viršija Įėjo šimtus nekaltų darbi- f "Ar žinai, skaitytojau, delko į atnešė Naują (sakymą; liepė žiūri, kaip smaugiama mo I atskirai.”
lesugeliėjo visoje Lietuvoje
valstybėsgamvbossuma, bu-ninkų sugrusti i kalėjimus, Kristų užmušė? Manai gal. kad mylėti Dievą labiau už viską, kytojai ir mokyklos pačioj
Chicagos “Tribūne” teie gi.uii tik 3 atstovus (iš 85).
tent, valstybės pagamintu arba suvaryti kaip gyvulius į i JĮ prikalė prie kryžiaus ‘blogi’: liepė mylėti artimą kaip kaa Lietuvoj!
grama
iš Kauno praneša,
"Sulig konstitucija nauji
produktų skaitoma i 11.-; Varmų stovyklą, tai juo la-J žmonės. Ne! JĮ nukryžiuoja myli pats save, liepė net priešus
I
kad
nauji
Seimo
rinkimai
da
rinkimai Į Seimą turi įvykti ne
*748,000,000 aukso rublių, o biau ji turėjo galėti neleisti; •gerieji’ žmonės — jie norėjo mylėti. Negana to. liepė dar ir KODĖL JIE NESKELBIA i
nepaskelbti,
ir
kad
karo
mi

vėliau,
kaip už mėnesio laiko
privatinės— 17,312,000,000 nelaimingų savo žmonių L ‘apginti’ Dievą nuo Kristaus savęs išsižadėti! Tas buvo fa- AMERIKIEČIŲ PRO
I
nisteris
Merkys
buvo
Smeto

po
Seimo
paleioimo. Taigi, jei
t
aukso rublių.
(Braziliją, kur jie bus da ne-! ‘užsipuolimų!’ Ne latrai ir nei rizėjams perdaug. Juk jie Die
TESTŲ?
nos
pakviestas
paimti
val

Smetona ir Voldemaras numa
Be privatinės ir valstybi- laimingesni.
Magdalenos kalė JĮ prie t. ry- Į vą mylėjo, bet taip, kad visi “Rytas,” “
"Lietuvis,
Lietuvis,” “TauTau-; džios kontrolę i savo ran no. kad anksėiaus ar vėliaus
žiaus. Latras mirė ant kry-! matytų. Jie garbino Dievą ant tos Valia” ir kiti Lietuvos!
nės pramonių, Rusijoj yra da
-------------Lietuvos kas.
Seimas turės būt iši inktas, tai
žiaus
sykiu su Kristum. Magda gatvių kampų, kur visi žmo juodašimčių organai persi-'
ko-operatyvų vedamos pra- RESPUBLIKOS KONST1Komentuodamos šitas ži jiems teks paskelbti rinkimus
lena raudojo po Kristaus kry nės matė jųjų maldą. Kam čia spausdina iš Amerikos klerimonės, bet jos sudaro nežy-J TUCIJA — TAI KRAUartimiausiu laiku. Jeigu gi per
nias,
“Naujienos” sako:
Kodėl kališkujų laikraščių kiekvie
žiumi. Kristų mirtin pasmerkė; savęs išsižadėjimas?
mią dalį. Kuomet visa sovie- *
TUVĖS IŠKABA,
keletą savaičių jie to nepada
tų Rusijos gamyba 1926—■ Lietuvos tautininkai per j ‘šventieji” farizėjai, rašte mo neturėtų žmonės pagirti juos no zakristijono pasveikini
“Reiškia, smurtininkų val rys. tai Lietuvos žmonės žinos,
1927 metais apskaitoma į 30 savo organą “Lietuvį” pa-! kytieji ir žydų kunigai. Kaip j matydami jų maldas? Mylėjo mą
Smetonos-Voldemaro džia pasiryžo eiti atviros kari
bilionų rublių, tai ko-opera- ’ skelbė, kad respublikos kon-1 nusidžiaugė vyriausias kuni jie tėvynę, bet norėjo būti va i valdžiai. Bet jie gudriai už- nės diktatūros keliu. Iki šiol ji jogei dabartinė valdžia yra
okupantai, pasiryžusietyvų dalis nesiekia nei 1 bi-1 stituciją jiems tiek tereiš-; gas. kuomet Kristus pasisakė dais ne tėvynės darbininkais.
tuos protestus, kuriais dar mėgino pridengti savo nuo krašto
ji
pavergti
liaudį!
liono.
*kianti, kiek kromelio iškaba. | eąs Dievo Sūnūs! ‘Jis piktžo Jeigu čia nebūtų pridurtas' Amerikos lietuvių vjsuome.' gybe ‘konstitucingumo’ skrais
“Su tokia valdžia IJetuvos
Iš prekybos su užsieniais Kiekvienas kromelninkas tu-: džiavo Dievui; kam dar mums farizėjų vardas, ūfkiekvie- ne ??erke 5^,. fla tebe' te. Nors nuo pat pradžios smeštai, dabar
Rusijos pelnas 1926—1927 ris iškabinęs prie savo kro-1 reikia liudytojų?
tonininkų viešpatavimas buvo žmonės stos Į kovą — taip, kaip
..... . ............. nas pasakytų, jog čia kalba-,smelkla s™"11”1*“8jus
girdėjote
piktžodžiavimą?
metais apskaitomas į 75,-mėlio iškabą, kurioj jis skel-į
paremtas konstitucijos sulau jie stojo Į kovą su vokiečių
Kas
jums
regisi?
’
Tuos
žodžiui;Uia
apie
darbartinius
Lietu:
000,000 aukso rublių. Eks- biąs savo tavorą. Jeigu tav o- ’
KIPRAS PETRAUSKAS
žymu, bet jie vistik dar neva bermontininkais, su rusų bolše
portas apskaitomas į 820,- ras persimaino, tai ir iškabą ištarė vyriausias kunigas Kaj i- vos kunigus ir fašistus. Jie
SERGA.
stengėsi laikytis kai kurių vikais ir su lenkų želigovskiu.
fas — jam pritarė jo pakalikų iDievą, myli tėvynę,’
000,000 rublių, o importas reikia mainyti.
konstitucijoje numatytų for Ir anksciaus ar vėliaus ji bus
‘‘Lietuvos
Žiniosn” . praneminia
ir
suriko:
vertas
mirties.
(Bet
nori
būti
jos
vadais,
one
,
iv
i
nušluota!’
745,000,000 rublių.
| Taip esą ir su konstituci- iz
“•
* *-' < i m rHi n i H p io. T f*
įiprnc
SH*
Kipr’O ± ctrausKO i malumų: šaukė Seimą, davė
OininKais. ir kas
‘ , Jisturėies^: jam svarstyti įstatymų suma
Biudžetas šiems imetams
'
___ ___ _________
ja: prie valstybės
vairo atsi- Kaufas. mat. norėjo apginti
Dievą
nuo
Jo
Sunaus.
Jėzaus
!
P
1
lC&inasl,
tą
jie
žudo.
Jei
‘
..
P
' ..
: nymus. skaitė kabineto dekla Tas, žinoma, reikštų revo
yra lygiai 5,002,000,000 rub- stojo nauji žmonės, ir senoji
Kristus ■piktžodžfavtau!- Iriateitų Knatas, jie j!
"Uhe^ raciją, leido atstovams dėl jos liuciją. O revoliucija reikštų
įių. Tai yra, tiek šįmet atsi- konstitucija jau nebetinka,
vargą ir mirtį visiems liau
eis išlaikymas sovietų val Iš to išeina, kad ne val “‘ST’ir P"- ,<lytų. "Darbininkas čia pa-igrino- operose, bet jeigu ne- debatuoti. Teciaus kartu su tuo dies neprieteliams, visiems
džios.
;tlekė geriausią jų fizionomi- pasveiksiąs, tai jo kelionė ėjo begėdiškas konstitucinių jsmetonininkams ir kunidžia turi taikytis prie valsty į guioe jį į narstą.
liaudies teisių trempimas.
i negalėsianti įvykti.
bės reikalų, bet valstybė turi I Bet ar ne taip pat elgiasi iri jos kopiją I
i gams. Ar jie norės šitokį ga
KODĖL AMERIKA
į būt tempiama ant valdžios
ilą sau ruošti, sunku pasaky
LOBSTA?
kurpalio.
ti. Eltos telegrama sako, kad
Jungtinių Valstijų pramo-■ Jeigu taip butų visur darobus paskelbti nauji Seimo
nės augimas buvo jau ne syki ma, tai jokia valstybė pasaurinkimai. Bet kaip Smetona
aiškinamas visokių rašytojų lyje negalėtų niekad nusistogali laimėti rinkimus, kuo
ir tyrinėtojų; bet turbut ge- vėti, nes valdžios, ministerių
met jo partija neturi liaudy
riaušių interpretaciją dabar,kabinetai, mainosi labai
je jokio pritarimo, ir perei
patiekė Anglijos valdžia, ku-t tankiai, taigi kiekvieną syki
tais rinkimais tik ačiū liau
ri pereitais metais buvo pri- reikėtų ir konstituciją maidininkams ji šiaip taip pra
siuntus savo oficialę komisi-, nyti.
vedė 3 savo atstovus į Sei
ją Amerikos industrijoms’ Bet niekur pasaulyje taip
mą? Dabar gi jos ir liaudi
apžiūrėti. Šita komisija susi- nėra, negalės taip būt ir Lieninkai nerems.
dėjo iš rimtų ekonomistų, tuvoje. Steigiamas Seimas Į
Taigi kuriuo keliu smurti
aplankė visus stambesniuo- svarstė ir rašė Lietuvos kon-’
ninkai nežengtų, išėjimo
sius Jungtinių Valstijų mies- stituciją per pusantrų metų Į
jiems niekur nęra.
tus, prąmonės centrus, irpri- netam, kad atėjęs niekeno i
KOMUNISTAI RUOšį^
si rinkas apsčiai medžiagos- noigaliotas poffSš'Vbtdema*-'; sugrįžk Anglijon.
! ras su Smetona galėtų pava- i
PERVERSMĄ LENKIJOJ.
išleistas Anglijos valdžios dinti ją kromelio iškaba, bet!
raportas dabar sako, kad A- tam, kad nustačius šalies
Jei tikėti lenkų buržuazi
merikos gerbūvį sudarė tam tvarką. Ir mes esam tvirtai
nei spaudai, tai gegužės 1 d.
tikros sąlygos, kurių yra la- Įsitikinę, kad saujalė krimi
Lenkijos
komunistai bubsėsi
nai daug, bet svarbiausios nalistų, laikinai pagrobusių
padaryti
perversmą. ’ l’okj
šalies vairą Į savo rankas,
yra šios trys:
įsakymą jie gavę iš Maskvai
1. Jungtinės Valstijos yra tos tvarkos nepanaikins.
nuo Kominterno. Kaip “Ga•nauja valstybė ir jos tvarka Taigi tegul ponai Voldema
zeta
Warszauska Poranna”
y ra geriausia pritaikyta prie ras ir Smetona perdaug ne
praneša, tai komunistai turė
šios gadynės dvasios.
dvasios^ *
smarkauja, nes jie turės už
jo
jau ir planą sukilimui pa
J -2.~Jungtinės
---- y
Valstijos Jyra viską savo kailiu užmokėti,
ruošę. Sukilimas turėjo pra
didelė ekonominė vienata
-------------- :
sidėti streikais ir demonstra
(unit), kur valstijų tarpe nė- KAIP LATV|Ų PATRIO
cijomis. Policija tečiaus tuos
TAI PLĖŠĖ SAVO
Minkianma nžganėra muitų, nėra pasportų, nėsugadi-
planus sužinojusi ir sugadi
iausia atskiria negu
KRAŠTĄ.
’;
ra jokių kitų suvaržymų.
nusi.
Kelios
dešimtys
žy^nes?
kada nors buvo žinoma. Todėl no
j 3. Jungtinės Valstijos yra! ____
_________
__ SoLatvių
laikraštis “Už
nių
komunistų
suimta.*
Da
rėdamas pasidžiaugti cigaretais jis
eiiijcj, ”. nulį
labai turtingos gamtos turtų viaivivmum
cialdemokratiją,
kurį cikreipiasi prie Camels. Tik tikras
rant kratas rasta daugf ihkri^, J
Šaltiniais.
J- "LR;
__
tuoja
“Lietuvos'Žinios,
” pa
tabakas užganrdir- modernini rū
minuojančios
rrieaž
---..._..jįagOA
kytoju* o Cameie pagaminti iš paToliaus seka visa eilė kitų skelbė ilgą straipsnį, paroPaimta partijos archivas,
rmkėiansiq
tabakų
ką
auga,
stebė

veiksnių, kaip antai, plati dydamas, kaip buvusi burdaug , svarbių dokumentų;
tinai sumaišytu, šių dienu rūkyto
spaudos ir žodžio laisvė, at- žuazinė latvių patriotų valjai turi tiesą reikalaudami Camds;
į gerai Įtaisyta slapta spaustu
skirimas bažnyčios nuo \a!s- džia apgaudinėjo savotėvygeresnių cigarete nėra daroma*
vė ir daug pinigų. . <.o
nežiūrint karnos.
tybės, nedidelė armija ir ne- nę ir vogė jos turtus.
.c \
dideles jai išlaidos, masinė
Laikraštis sako:
Paieikoti tikrą pasirukvmą yra
produkcija, geros darbinin
ŽADA PIRKTI PLE
paati Gamei parinktą modeminio
“Susidarius naujajai vyriau
jiaa^fUo. Cameis yra atidengimas
kų algos ir tt.
CHAVIČIUI KARDĄ.
“Tik kai praeitu metų gi u<»džio mėn. kairieji atstovai už
klausė vyriausybę, ką tikreny
bėje veikia finansų ministerija
ir kokia pas mus finansų p*»lit.ka, pasirodė, kad jokios finair. su
politikos mes neturime. Vi< oje
jos, pas mus viešpatauja privatiškų Įmonininkų gauja."

a APŽVALGA
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Ar Bus Lietuvoj Revoliucįja?

I

i

1

amžius atskiria

—ir ruko

A*
•• •’

w •

Camels

VAŽIUOJA BRAZILIJON
ŠIMTAIS.

“Lietuvos Žinių” 28 kovo
nunery randam šitokią ži
nią :
“šiandie rytą keli šimtai,
žmonių, važiuojančių Brazdi-j
jon. atvažiavo Kaunan. Daugu-,
ma jų iš Rokiškio ir Ežerėnų
apskričių.”

'tfnms norėtųsi žinoti, ko
dėl Lietuvos valdžia nepasirupioa apsaugot savo pilie
čiu^ nuo to pragaro, koks jų

e •'

t

sybei nuo valdžios vairo tapo
atstumtos visos privilegijuotos
prisisiurbusios prie visuomenės
pyrago grupes, šitos gaujas «avo reikalams panaudojo Latvi
jos banką, linų ir spirito mono
poli ir ūkio departamentų di
rektoriais pasodind sMVo ištiki
mus žmones. Dalykas nuėjo
taip toli, kad bankų operacijos
įgavo kriminalinio pobūdžio ir
negalima buvo atskirti privatiškų bankų operacijų nuo valsty
bės banko operacijų. Tas, kas
stovėjo prie valdžios, buvo ir
kreditorium ir kredituojamu.

4 '
•< o. u, l

malonaus, švel
šis amžius rodo
kelią į pasidžiaugimą rūkymo—

gerumo* visados
naus ir minkšto,

“Imkite Camel.'’

Smetonos-Voldemaro, or
ganas “Lietuvis” perspaus
dino iš brooklyniškio “Gar
so” žinią, kad vyčiai , nutarę
nupirkti Plechavičiui “gar
bės” kardą už nuvertimą
Lietuvos valdžios 17 gruo- .
džio naktį.
Jeigu valdžios nuvertimas
vyčiams išrodo toks “garbin
gas” darbas, tai kodėl jie
taip smerkia tuos komunis
tus, kurie, sakoma, norėję
valdžią nuversti?

No. 16.

Balandžio 2

Kas skaito ir rašo,
Tas duonos neprašo.

KELEi

©1 AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

©

Kas nieko neveikiau

To niekas nepeikia.

I •matė ir ką girdėjo Lietuvoj, skaitlingai. Rodos liks kiek

MONTREAL, CANADA. j rengti vakarėlį su šokiais po veno Amerikoj 39 metus. Iš
DETROIT, MICH.
pelno.
......................
•
:
Velykų
šeštadienio
vakarą,
Lietuvos
paėjo
iš
Suvalkų
Lietuvių jaunimas pradeda
Margumynai.
Griežtas
priešfašistinis
draugijos naudai. 1Išrinko rėdybos, Vilkaviškio apskr.•>
judėti.
Kovo 30 d. musų komunis
Kovo 27 d. Lietuvių Sve
vietos lietuvių nusistatymas
stygų orkestrui sudaryti pir Gražiškių valse., Vigrelių
tai buvo surengę prakalbas
.
Kovo
6
dienos
kelių
atei

tainėj
Įvyko prakalbos, ku
liudyja, kad fašistiniai agen
mininką. Taipgi išrinkta pir kaimo.
kokiam tai Žaldokui iš Chi
vių
jaunuolių
susirinkimas
tai čia nosies neįkiš. Havermininkas sporto tvarkymui.
Šeimynai išreiškiame už rias parengė S. L. A. 21 kuo
cagos. Pirmutinėj savo temoj
hillio lietuviai taip-pat daug pasitarti kaslink sudarymo
Taigi
matosi,
kad
jaunuo

jauta, o tau, Jonai, tariam pa ja. Kalbėjo “Tėvynės” rejis kalbėjo apie Amerikos
atydos nekreipia nei į savo “Lietuvių Jaunimo Kultūros lių draugija smarkiai auga skutinį sudiev. Ilsėkis, drau laktorius S. E. Vitaitis. Kal
darbininkų padėtį. Išsyk jis
vadus, kurie, paprastai, myli kuopelės,” sukėlė ant kojų ir žengia prie šviesos tikslo. ge, laisvos Amerikos žemė bėtojas gyvai išdėstė reikalą
sakė, jog Amerikos darbi
savo nosis kelti ankštyn, o čia gimusį lietuvių jaunimą. Nors daug dar draugų žiuri Į je !
VI. Mučinskas. prigulėti prie S. L. A. Taipgi
ninkai esą visai neorgani
ragino prirašyti prie šios or
nesirūpina visuomeniškais “Čiagimiai” sušaukė visuoti tos draugijos pirmus žings
zuoti, nes iš 35,000,000 šios
ganizacijos ir jaunuolius. Viklausimais. Todėl mes, at ną susirinkimą kovo 8 d. į» nius su pašaipa ir taipogi ne
BROOKLYN, N. Y.
šalies darbininkų organizuo
“
neLietuvių
Vytauto
Kliubą
ir
;aičio prakalba visiems pati
mesdami jūsų, vadai, J —
patenkinti, kad išrinktieji Į
Kalpoko demagogija.
tų esą tik 3,000,000. Bet ap
didžiuma
balsų
nutarė
suda

klaidingas kritikas,” dirba
komisiją 3 draugai, kuriems
Pereitą overkotų sezoną ko, išskyrus kelis munšainiesisukęs jis jau pradėjo girti
ryti
“
Lietuvių
Jaunimo
me
bendrai,
gelbėdami
Lie

buvo pavesta i"upinties suda didžiuma kontraktorių pasi rius. Mat kalbėtojas užsimi
Baėių Juozas.
Amerikos darbininkus, kad
Sporto
Kliubą.
”
Išrinko
ko

tuvos kovojantiems drau
rymu “Liet. Jaunimo Kultū darė į valias kapitalo, taip nė, kad munšainas padaro
jie esą tvirtai organizuoti,
misiją
iš
3-jų
narių
tuo
reika

gams, kurie deda pastangas
ros kuopelės,” sustojo veikę kad galėjo laikyti dirbtuves lietuviams labai daug žalos.
WEST LYNN, MASS.
ypač siuvėjai. Matot, kiek
lu
rūpintis
;
tuojaus
susirašė
paliuosuoti kraštą nuo fašis
ir prisidėjo prie viršminėtos uždarę per visą sekotų sezo Vienas darbietis padavė kal
Velykinė ir kiti dalykai.
pas tą žmogeli yra logikos.
39
nariai.
Kovo
13
d.
susirin

draugijos. Ant šito klausimo ną ir varginti savo dartrinin- bėtojui šitokį klausimą:
Lietuvio kunigo pas mus tinės diktatūros.
Toliaus tasai pliauškalas
kimas
nieko
produktingo
ne

aš noriu išreikšti savo mintį. kus be darbo. Bet artinanties “Tai kodėl Susivienijimas
Draugai darbininkai, tei
pradėjo dergti tau nepatin nėra, todėl du sykiu ant me
nutarė.
Kovo
20
d.
Į
susirin

neveda kovos su munšainu,
Reikia turėti omeny, kad čia
kamus žmones ir laikraščius. tų, prieš Kalėdas ir Velykas, kime Lietuvos kovotojams kimą atvyko 24 nariai ir 20 gimusių jaunuolių norai ir šių metų overkotų sezonui jei jis toks kenksmingas?”
Jam esą negeri nei katalikai, atvažiuoja kunigas iš kitur pagelbą, kaip išgalėdami. svečių. Nutarta pamainyti idėjos turi daug skirtumų reikalinga tiems patiems Kalbėtojas jam rimtai atsa
nei sandariečiai. nei socialis išklausyti tikinčiųjų išpa Jie tenai tikisi musų gausios Kliubo vardas. Vieton “Liet. nuo ateivių. Mes, ateiviai, kontraktoriams jieškoti pasi kė, nes nežinojo su kuo rei
tai, nei liaudininkai, tik vieni žinties. Kadangi iš kitur pri paramos. Komisijos Narys. Jaunimo Sporto Kliubo,” patįs turime suprasti, kad teisinimo prieš darbininkus, kalą turi. Prie kalbėtojo at
katruos jie išlaikė be darbo
komunistai
esą allright. buvusiam kunigui netiek ru
bus Lietuvių Jaunimo Drau mes dar mažai teatsinešėm per visą žiemą. O pasiteisini sakymo aš nuo savęs noriu
LAVVRENCE,
MASS.
Drapstė purvais “Keleivį” ir pi apvalymas tikinčiųjų nuo
gija, ir sulyg dienotvarkės su savim iš nesenai atgimu mas galimas, tik reikalinga pridurti tam klausėjui šito
Pranešimu L S. S.
“Naujienas,” išmislydamas nuodėmių, kiek pasipiniga
išrinko valdybą iš 5-kių as sios tėvynės Lietuvos kultū surast tinkamas demagogas. kią pastabą: “Jeigu Susivie
kuopoms.
ant tų laikraščių nebūtų da vimas, tai jo “kostumerių’
menų, Į kurią Įėjo: 1) J. Mis
nijimas vestų kovą su mun
“Keleivyje” jau buvo mi tikas, pirmininkas; 2) V. rinių turtų ir švelnumų, ku Balandžio 4 d. “komdob- šainu, tai darbiečiai tuojaus
lykų. Girdi, jus atmenat, skaičius kas metas mažėja.
Kovo 24 d. pribuvo Cam- nėta apie šaukiamą L. S. S. Rasčauskas, vice-pirminin- riais mokėtumem pritraukti lius” Kalpokas duoda orde pradėtų šaukti masinius su
kaip “Keleivis” agitavo pir
prie lietuviškumo čia gimusį
kti visokių bendrovių Šerus, bridge’aus kunigas Juškaitis.įVI Rajono konferenciją, ku- kas; 3) G. Griškunas, sekre jaunimą. Jų čionykščios rį Mičiulio ir Šalaviejaus sirinkimus ir išneštų protesto
o dabar tie pinigai žuvo. Tas pasirandavojo airių bažny-1 ru Įvyks 8 d. gegužės, 10 torius; 4) M. Ivanauskas, se- draugijos, sportas, mokyklų darbininkams susirinkti ant rezoliucijas, kam Susivieni
Darbininkai,
vyrukas turbut sapnavo apie čią ant dviejų dienų ir tikė-Įval. ryte, Lietuvių Ukėsų kret. padėjėjas ir 5) J. Mille- draugai, prigimtoji kalba, šapmitingio.
suvargę
iš
po
žiemos
bedar jimas gadina jiems biznį.
“Keleivio” agitavimą pirkti josi darysiąs gerą biznį. Jis: Kliubo Svetainėje, 41 Berke- ris (jo lietuviška pavardė teatrai, muzikos, šokiai, pa
bės, susirinko į svetainę ir Mat musų darbiečiai ant tiek
kokių nors bendrovių Šerus, per plakatus sušaukė grieš-' ley st., Lawrence, Mass. Juškevičius), kasierius. Val pročiai ir tt. juos traukte laukia,
ką Kalpokas pasakys. nuprogresavo, kad be munnes kiek aš atmenu, “Kelei ninkus atlikti v elykinę. Pir- j Prie to aš noriu dar keletą dybos buvo patiekta prane traukia nuo lietuviškumo. Ir Apie 6 vai. vakare ateina ir šaino nežengia nei žingsnio.
vis” netik neragino, bet dar mą dieną susirinko apie pus- žodžių pridurti,
šimas t. y. ką draugija mano todėl, rimtai žiūrint, dėl ben- Kalpokas. Žengia viduriu
♦
♦
♦
Draugai, laikas artinasi, veikti;
perspėjo, kad žmonės butų tuzinis moterų ir du vyrai.
svarbieji punktai dro musų lietuvių susivieniji- svetainės, pilvą išpūtęs, ciKovo 27 d., vakare, toj pa
atsargus su Įvairių bendro Po visų ceremonijų kunigas todėl privalome subrusti. yra
: 1)• pirma
pagalba
atei_
•
_
__
•
_
_
•
_
•
_
_
_
♦
_
_•
mo,
išvengimui
nutautėjimo
garą
įsikandęs
ir
akis
pačioj
svetainėj Lietuvių ProĮgraudeno susirinkusius, kad Kiekviena kuopa turi išrink- viams ir čiagimi’ams gavimui ir mums bendrai dirbant su'-L-t—
vių Šerais.
----j—darbi
u:
statęs.
Atsistojo
prieš

gresyvė
Dramos Draugija
Kalbėdamas apie Lietuvą pasakytų visiems tikintiems ti nemažiau kaip
_ po
. du
. de-|darbo,
____ , ligoje ir norintiems jais prasilavinimui kalbų ninkus ir pradeda aiškint, statė scenoj penkių veiksmų
gauti pilieti
pilietiškas popieras; žvilgsniu— reikia jungties
tasai Maskvos klapčiukas iš rytoj susirinkti ir kad visi at-į legatu ir delegatai privalo Įgauti
kokiu tikslu šis susirinkimas komediją “Bajoras Gaidys.”
purvino Lietuvos Seimo at sineštų pinigų ant “afierų.” j pribūti Į konferenciją laiku 2) steigti vakarinius anglų, į vieną draugiją. Draugija buvo sušauktas. Jis sako: Apie patį veikalą prisieina
Antrą dieną žmonių susi-,—nesusivėlinti. Ši konferen- francuzų ir lietuvių kalbų
stovus socialdemokratus ir
rinko
dar mažiau, nebuvo cija turi išrišti daug svarbių kursus; 3) steigti knygynėlį; pareiškė laikyties beparty- “Aš buvau Joint Boarde pa- pasakyti tik tiek, jog tai yra
valstiečius
liaudininkus,
viškumo, kas, mano nuomo tyrinėt šitų visų dalykų, bet juokingiausia komedija lie
kam, girdi, jie neišnaikino nei pustuzinio. Kunigėlis, klausimų kaslink socialistų 4) darbuotis meno srityje: ne, yra sveikas dalykas.
niekas nežino, kur darbas iš tuvių kalboj. Dramos Drau
fašistų. Bet naikinant fašis matydamas, kad biznis čia darbuotės. Butų geistina, rengti vakarėlius, steigti sty
P.
Y.
vežamas. Tiktai tiek sura gijos aktoriai lošė pagirtinai.
tus, reikėjo išnaikint ir ko jam visai nevyksta, supykęs kad šioj konferencijoj daly- gų orkestrą ir sulig išgalės
dau, kad bosams yra numu Žmonių buvo daug.
munistus, nes kaip vieni, iškeikė Lynno lietuvius, iš- 'vautų ir socialistų pritarėjai, chorą; 5) remti sportą.
♦
♦
♦
šami praisai iki $3.50 ant
CLIFFS1DE, N. J.
taip ir kiti tykojo buvusią vadindamas juos bedieviais, I ypač iš tų kolonijų, kur nėra Ketvirtas susirinkimas įvy
I baltų kotų, $3.85 ant juodų Balandžio 2 d. I. A. S. Sve
Mirė Jonas Makackas.
valdžią nuversti. Bet ar Žal munšainieriais ir kitokiais socialistų kuopų, o tikimasi ko kovo 27 d., kur buvo svar
ir $4.00 su aksominiais kaldokui ir kitiems ^jo sėbrams vardais. Ant galo pasakė/jas sutverti.
Vietos lietuviai neteko se nieriais. O kuomet darbinin tainėj buvo surengtas A. P.
stomas Įstojamasis mokesnis
tas butų patikę? Jeigu tik kad šis jo “pamokslas” pa-j Visus atvažiavusius drau- ir tapo priimta: Įstojimas no savo draugo Jono Makac- kų algos siekia $37.88 avera- Kvedaro koncertas, kurį jis
liaudininkų ir socialdemo skutinis ir daugiau jo čia ne- gus mes pasitiksim draugiš- 50c., mėn. 25c. Nutarta su- ko. Velionis atsiskyrė su šiuo ge, tai aišku, kad bosai ne parengė pats savo naudai.
Skelbimuose buvo pasakyta:
kratų valdžia butų pradėjus bematysit. Pinigų, vargšas, kai. Jeigu pirm konferencipasauliu balandžio 8 d., 11 galėjo to darbo dirbt.”
“Bus toks koncertas, kokio
naikint tuos visus, anot Žal- nesukolektavo nei už bažny- jos butų reikalingos kam
vai. ryte. Paliko dideliame
Tai
šitaip
“
komdoblius
”
doko, kakročius, tai “Lais čią užsimokėt. Suprantama, nors kokios informacijos,
nubudime savo seną moterį Kalpokas mulkino bedarbius Detroite nėra buvę.” Na, ir
pakrikusio
kiekvienas
biznierius
piktas,
(
malonėkite
kreiptis
prie
mave” ir “Vilnis” butų gvoltu
Oną ir devynius vaikučius. rubsiuvius, aiškindamas apie ištikro, tokio
koncerto,
kaip
šis,
Detroite
kai
biznis
jam
nesiseka.
nęs
žemiau
nurodytu
antrarėkę, kad socialdemokratai
Taipgi paliko ir daug gimi numušimą bosams kainų už
dar nėra buvę. Publikos bu
*
♦
*
' šu, o aš jums pagelbėsiu.
ir liaudininkai yra despotai.
miksoj
nių.
pasiuvimą. O juk Kalpokas vo apie 150 ypatų. Iš garsin
Vieną
nedėldienio
rytą!
Tą
pačia
dieną,
2
vai.
po
ligos
Baigdamas kalbėti ŽaldoVelionis buvo 64 m. am labai gerai žino, kad Max
kas ragino susirinkusius ra užėjau Į vieną stubą su rei- pietų, L. U. Kliubas turės ap
rankų
žiaus. Sirgo 7 sąvaites. A. a. Rozenberg firma negali nu tų artistų daug kas prograšytis prie komunistiškos A. kalu. Ten radau du vyru, ku-, vaikščiojimą 20 metų sukakJonas buvo geras, patrijotin- muši kainų, nes ji yra pada me visai nedalyvavo. Pats
L. D. L. D. Prisirašę, girdi, rie susėdę prie stalo gurkš- tuvių. Bus daug žymių kalgas ir rimtas žmogus. Per rius kontraktą su A. C. W. of Kvedaras nedainavo solo,
nojo
munšainą.
šeimininkė
x
T bėtojų, jų tarpe adv. F. J.
gausite vertės 3 dol. daktaro
daugelį metų jis priklausė A. Unija iki 2 d. rugpiučio nes sakė perdidelius tonsilus
turįs. Vargonininkas Ališau
Kaškiaučiaus knygą, kurią paprašė mane sėstis ir pripy Bagočius. Delegatai po kon
prie A. L. T. Sandaros 45 1928 m. Tai kodėl Kalpokas
perskaitę nereikalausit dak lė stikliuką “gyvatinės.” Iš ferencijos turės progos pasi
kp. , šv. Franciškaus pašaipū taip melavo darbininkams? skas irgi nepasirodė. Kveda
Meilios
rankos
gali
ras aiškino,, kad ir tas šaltį
gėrėm.
Šiuriu,
ant
stalo
guli
tarų. Kaškiaučiaus knyga
klausyti ir prakalbų.
nės draugijos, A. L. P. N. Gal dėlto, kad bosai, kalbė turįs.
Rimkus nedalyvavo,
lietuvių
laikraštis.
Paėmęs
Į
esanti geresnė už visus ChiL. S. S. VI Rajono organi
ligą
nešti
Kliubo ir Šv. Antano pašal- dami musų delegato lupo nes sakė naktimis dirbąs. VL
čagos daktarus, kurie tik pi rankas pamačiau, jog tai zatorius, Jonas Urbonas
Šeimynos labui, vartokite šį pinės draugijos (Brooklyn, mis, atėjus overkotų sezonui sos. nelaimės užėjo ant visų
nigus plėšia, o nieko žmo “Darbininkas.” Vienas iš sė95 Boston st.,
mikrobus-prašalinant i muilą N. Y.). Velionis buvo labai galėtų išsunkt dar daugiau sykiu. Buvo suvaidinta ope
nėms negelbsti. Mat, .Ghica- dinčiių vyrų paprašė mane,'
Lawrence, Mass.
pavyzdingas žmogus, nes vi prakaito iš darbininkų, kad retė “Adomas ir Jieva.” Pas
Jf AI jūsų rankos dasilyti pinigu, diržu
gos daktarai nepučia komu kad paskalyčiau iš ‘*Darbi-'
sados
remdavo kulturingus paskui vėl galėtų laikyti už kui ant programo buvo bač
“•karuose, telefonu, knygų •— ir daugy
nistų dudon, todėl jie ir ne ninko,” kas dedasi pasauly
bės kitu daiktu- — pagalvokite.- kiek mi darbus, ir savo šeimyną iš darę savo dirbtuves peri žie
kutės tuštinimas.
geri? Ot, daktaras Kaškiau- je. Aš atsakiau, ■ jog “Darbi
krobų jos gali prisirinkti
>
auklėjo lietuviškoj dvasioj. mos sezoną?
Life
Extension
Institutas
surašė
27
mi

ninke
”
nėra
žinių
apie
pa

♦
»
*
čius tai kas kita’ Nors jis už
Stanley Jeigu 54-to skyriaus į-ubkrobines ligas, kurias rankos tik dasilu- Vyriausias sūnūs
prastą daktaravimą ir kalėji saulį, jame atspausdinta tik
t&fandžio 3 d. darbiečių
įėjimais gali išnešioti — nuo šalčių iki baigė “High School” ir dirba siuviai
ir toliau taip šaltai
me sėdėjo, bet vistiek geras, kunigų “evangelijos.”
flu ir difterijos.
(
Meno
Sąjungos 4 kp. vaidi>rie
architektorių,
bet
nuo
žiūrės į savo ekonominius
‘ Nors rankos išrodo baltos, vienok ga
Po šitokio mano atsakymo
neš jis kartu su Žaldoku į
i
no
veikalą
“Gyvieji nabašli būti nukrautos mikrobais", sako Met ietuvių tarpo neatsitolino. reikalus kaip dabar* ir jeigu
tiedu vyrai piktai užsipuolė
Maškvos dūdą pučia.;
ropolitan Life Insuranc* Kompanija. Jauniausioji duktė
Grace vėl išsirinks panašų dėrttago-. ninkai.” Nors veikalas yra
‘ Publikos šiose ją prakal ant manęs, vadindami mane
Štai kode!, jūsų sveikatos labui, jūsų vai lanko A. L. T. S. 45 kp. Jau
gą delegatą, kaip dabarti. geras, bet kaip lošėjai jį
ko labui, jus turėtumėte vartoti Lifebuoy.
bate buvo 75 ypatos. Prie jų bedieviu ir kitokiais vardais.
nuolių Mokyklą. Velionis nis, tai aišku, kad sekančią “kryžia^ojo,” tai net gaila
t< mikrobus naikinanti muilą.
draugijos niekas nesirašė, Nenorėdamas su tais nekul
Milionuose namų. Lifebuoy mėgiamas yra daug pasidarbavęs A. L. žiemą rubsiuviai ir vėl busi buvo žiūrėti. Toks veikalo
peš, apart komunistų, visi tūringais gaivalais ginčytis
kada tik reikia plautis. Dėl jo šviežinan- P. N. Kliubui, kurio dabarti-jbe darbo,
Prs- A. Širmi*. lošimas tai nėra losimas, o
čių. antiseptiškų putu oda eina švelnyn
pašaliniai žmonės piktinosi išėjau laukan.
niii
laiku
huvn
vicp-nirmi!
____
—
• tik darkymas. Žmonių buvo
niu
buvo vice-pirmi-'
ir aiškyu: prakaitas lftka be kvapsnio.
Tai matot, kokie žmonės
Žaldoko pliauškalais.
arti šimto.
Lifebuoy turi švarų, sveiką kvepėjimą ninkas. Vienu žodžiu velio
“PANIE TEGO.”
skaito “Darbininką.”
Socialistas.
— greit išgaruojanti po nuplovimui — nis buvo visų mylimas ir ger
kuris sako, kad duoda didesnę apsaugą.
■■ - i.
__________
Lynne yra nemažas būre
“Paniėitego Pilsudskiego”
O kainuoia mažai. Pirkite I ifebuoy šian biamas, bet nelemtoji mirtis
Balandžio 3 d. Šv. Jurgio
lis
lietuvių.
Pirmiau
čia
daug
SCRANTON, PA.
pakirto jam gyvasties siūlą. Lenkų karininkas,
die.
parapijos
pobažnytinėj sve
kas
skaitė
“
Darbininką,
”
o
’
Žiupsnelis žinučių.
Velionis tapo palaidotas su Ne mužikas, o bajoras
tainėj
buvo
klerikalų pra
...
bažnytinėm apeigom ant ka Ir dar dvarininkas.
Štai linksma žinia Scran- dabar jau visi kultūringesni t
kalbos. Nors buvo garsinta,
talikiškų kapinių balandžio “Panie tego Smetonego”.
tono lietuviams! Jau ne vie žmonės skaito “Keleivį.” j
kad kalbės visa eilė lietuviš
Taip atrodo, kad netrukus
11d. Visų viršminėtų orga Fašistukų vadas,
ną sykį buvo rašyta “Kelei
HealthSoap
kų fašistų, bet pasirodė tik
Dar-kas” visiškai iš Lynno
nizacijų nariai (išskyrus sv. Nuvažiavęs “do Warszawy' adv. P. V. česnulis iš Clevevyje” apie lietuvių tautiškos “
rankom-veidui-maudynei
išnyks.
Jonas Dusevičius.
parapijos ūkę, kuri yra pa
Antano) palydėjo
savo Padarys ugadas.
lando ir vietos kun. Čižausšvęsta biednų ir negalinčių
draui ;ą iš namų su orkestrą ‘.‘Panie tego Pilsudskiego” kas. Matyt, p. Česnulis yra
HAVERHILL, MASS.
iki 1 it. John’s bažnyčios. Iš Duos ranką Smetonai,
sunkaus darbo dirbti lietu
parsidavęs fašistams, nes uo
vių užlaikymui. Šita prie Iš priešfašistinės darbuotės.
bažnyčios visi dalyvavę lai Kuris parduos jam Lietuvą liai juos remia.
dotuvių procesijoj nariai, or Kai dūšią šėtonui.
glauda vadinasi Vilniaus
Kovo 27 d. draugijų prieš♦
*
♦
MES SIUNČIAME PINIGUS
kestrai griežiant gedulingą
Namas. Dabar gauta iš Wa- fašistinio komiteto atstovai
Balandžio 24 d., Lietuvių
shingtono valdžios šios in laikė savo susirinkimą Kliu
maršą, palydėjo velionį už “O tak, panie dobroziėju,
I VISAS LIETUVOS DALIS
Litwą
mes
valdysim
Svetainėje,
Ateities Choras
stitucijos patvirtinimas. Pir bo Salėje. Nutarta pasiųsti į
miestelio, paskui važiuoda
Ir
rąžančius
jiems
ant
kaklo
PER
PAŠTĄ
IR
KABELI
perstatys
vieną
iš puikiausių
mi automobiliais nulydėjo i
mais metais valdžia duos ši Lietuvą 120 dolerių — 60
Visiems
užkabysim.
lietuvių kalboj operečių “Či
tos institucijos palaikymui ’dol. per “Keleivio” redakci
kapines. Nuo visų organiza
Išmokės jūsų giminėms arčiausiame pašte Dole
Kunigams
mes
duosim
valią
ją
ir
60
dol.
Lietuvos
Darbi

$15,000, o potam kas metai
gonus.” Kitose didesnėse lie
cijų, prie kurių velionis pri
riais arba Litais.
Su
mužikais
arti,
po $5,000. I šią prieglaudą ninkų Rėmimo Komitetą —
klausė,
buvo
sudėta
ant
jo
tuvių kolonijose šita operetė
Ponas Petras Lataitis, dirbantis musų Užsie
O jei kurie pasipriešins,
priimami tik lietuviai, sve su tikslu, kad šitie pinigai
grabo
gyvų
gėlių
vainikai.
buvo perstatyta su pamėgi
nio Departamente, su mielu noru suteiks jums vi
butų perduoti kovojantiems
timtaučiai nesimaišo.
Taipgi buvo daug vainikų Tuos reikės iškarti.
sas informacijas.
mu po kelis kartus, o Detroi
Vyskupas Gritėnas jau su prieš kruvinus Lietuvos fa
nuo giminių ir draugų. Tai “Panie tego” išmokysim
te ji bus perstatyta dar tik
grįžo iš Lietuvos. Kovo 7 d. šistus.
buvo turbut pirmos tokios iš Kaip ponų klausyti
IMK
OF
COMHtCE
&
TRDST
COMPANY
pirmu kartu. Tikimasi daug
gavo nuo miesto valdžios
Balandžio 2 d., vakare,
kilmingos laidotuvės lietuvių Ir priversim atskalūnus
BOSTON.
21 MILK ST.
|
Mums
rankas
laižyti.
.
•
.
publikos.
svetainę veltui ir papasakojo buvo surengta priešfašistinė
tarpe Cliffside’j.
P. Matulevičius, ••
Scrantono
lietuviams, ką vakarienė. Svečių atsilankė
Velionis Makackas išgyPustapėdis.
LAWRENCE, MASS.
Komunistų šmeižtai.

Vyskupas išsireiškė, jog Lie
tuvoje tautinei bažnyčiai
dirva
jau prirengta.
'
Darbai Scrantono apieinkėj labai suparaližiuoti.
Jau daug metų gyvenu Ame
rikoj, bet tokio prasto laiko,
taip dabar yra, dar nema
čiau. Anglių kasyklose dir
bama po 4 ar 5 dienas Į mė
nesį. O reikia žinoti, kad
darbininkai dar nebuvo atsi
griebę nuo pereito streiko.

f
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KELEIVIS

4.

litų algoms, o,formos
T Utn antro
anl,r? nnliono
inillon9,btų
o formos programos, kad ją
nOKlcl liaUua LIČIU" už kitus nereikalingus patai-■ pradėjus gyvendinti. Tą

Balandžio20» 1927.

Na..

Pabaltės Tragedija.

na\ iinus jie ima nuo žmonių:klaidą kaip tik panaudojo
sky rium, kiek iš kurio gali iš- bolševikai. Jau lapkr. per
plėšti.
versmo naktį Leninas pasiMes nežinome, kokiomis
Katalikiskoji Lietuvos ku- rašė žemės dekretą. Dekre- Kova už pabaltę tarp Rytų
“Dievobaimingi” žmonės
vaisir
Vakarų
paskiausiu
laiku
sąlygomis
estai gauna dabar
nigija
politiškai
visą
laiką
tas
nekantra
ujamiem
sako, kad krikštas davė Lie
buvo
apsnūdus.
Tik
matydatiečiams
leido
imtis
s
L
iš
dvarų
___
v
pereina
i
naują
stadiją.
paskolą.
Tečiau
negali būti
tuvai visą žemiškąją “kultū
Po ilgu
abejojimu
o___
_ .....Latvija abejojimų, kad ji bus surišta
rą" arba, kitaip sakant, pa ma svietiškius keliant liaudį i žemes ir dalytis jas. Iš tikim- ___
__
4
w
s.
----- iš
is
letargo
—
ir
kunigija
ėmė
jutas
jau
buvo
prasidėję
ir
pasiiyžo
pagaliau
pasirašyti su kai kuinais -politiniais
darė lietuvius civilizuotais, o
pažangiečius. ■ prieš lapkričio perversmą, nepuolimo
i
”
sutarti' su Sovietų Estijos
i
pusės pasižadėjimais,
mirusius dangaus gėry b ė- pamėgdžiot pažangiečius,
pirmyn. į Valdžia visai įi tai nesikišo, ir Rusija. Tuo savo žygiu Lat- Tokiu budu _gali atsitikti,
mis apteikė. Ištikiujų gi. lie Bet vieton vedus pirmyn,
tuviai. nepažinodami “šven prie laisvės, ji pradėjo vesti tai Įvyko be jokio planb ar vija aiškiai pabrėžė, kad, ji kad Estija bus atitraukta
to krikšto." keliariopai lai musų liaudį atgal, vergijon. derinimo. Net iš stambesnių išeina iš orbitos tos politikos. nuo to susiartinimo su I^trismagu girdėti, kad Lietu-;ūkininkų buvo užgrobiamos kuri siekė duoti Lenkijai ge- ja kelio, ant kurio ji ligi šiol
mingesni jautėsi.
stovėjo. O tai yra smūgis PaRodosi, kad ir mažo mok vos liaudis bunda ir vienaip 'žemės. Bet tai vyko be jokio gemoniją Pabaltėje.
’s valstybių sąjungos
ar kitaip bando kunigų veik-'kraujo praliejimo,
__ _vra
_________
Tai
nemažas smūgis baltės
slo lietuviai turėtų žinoti, mę
pažabot.
Ir
juo
greičiau
Pino«
i-Avnliiiniis
Prieš
revoliuciją
Europos
Varšuvos diplomatijai. Atsi-‘Idėjai,
j jog kryžybė Lietuvai buvo pažabos tą žalingąjį parazi
Rusijoje
36
gubernijose
vals

stojus
Latvijai greta Lietu Čia svetimų imperializmų
i didžiausia plėga. kuri sunai- tišką elementą, kuris dirba
ikino jos galę, sutrempė gar Romos ir Lenkijos naudai, čiams priklausė žemių 94,- vos, Lenkijos Įtaka Pabaltė- kova gadina gražius tarp Pa
720.600 dešimtinių (80 nuo je darosi tiek menka, kad baltės valstybių besimezganbę ir dorovę.
tuo kraštui bus sveikiau ir jo šimčių), o 1920 m. — 116,- apie bet kokią gegemoniją ir čius tarpusavio santikius.
Dažnas pasako, kad visos pavaldiniam geriau.
127,800 dešimtinių. Kiekvie svajoti netenka. Todėl lenkų Bet dar daugiau žalos ta
kaimynės tautos, būdamos
Anis Rūkas.
nai
galvai pirma teko 1.87 diplomatai deda dabar pas kova padaro Pabaltės vals
kryžiokiškos, vaiu vertu
dešimtinės,
dabar — 2.26 tangų nustatyti prieš latvius tybių vidaus padėties konso
sios Lietuvą krikštytis. Tegul
dešimtinių žemės (be miš Tautų Sąjungos sferas, kel lidacijos atžvilgiu.
bus ir taip. Bet mes. matyda
kų), kuri atimta iš dvarinin dami klausimą apie latvių Kas seka Pabaltės valsty
Rusijos
Agrarine
mi kas mumis šiandien veda
kų, 1920 m. priklausė 21,- pasirašytos sutarties nesude- bių spaudą, tas lengvai gali
Į pragaišti, to neprivalome
407.200 dešimt, valstie rintinumą su Latvijos priim pastebėti einančią joje dvie
Revoliucija.
gerbt.
čiams, 391.600 ūkio bend tomis prievolėmis Tautų Są jų orientacijų kovą, šioji ko
Kitos šalis, prisiimdamos
va, dažnai dirbtinai palaiko
Rusijos agrarinė revoliu ruomenėms ir 1,049,200 val jungos atžvilgiu.
krikštą, anaiptol tiek nepra
stybei.
Mes jau žinome, kokios ma iš oro, graužia pačius Pa
rado. kaip Lietuva. Paveiz- cija. kurios dešimtmetį da-1 Sovietų valdžia buvo be vertės
yra tokie puolimai. Ir baltės valstybių nepriklauso
dan. Lenkija, kurią daugelis bar minime, n a didžiausia jėgė vykstančią agrarinę re Lietuvos
vyriausybei buvo mybės pagrindus. Skaudu
lietuvių klerikalų ir po šiai agrarinė revoliucija, ir jos voliuciją tvarkyti, reguliuo daromi panašus
užmetimai. yra girdėti, kad užsienių po
dienai už krikšto podę teb- pasėkos šiandien dar sunku ti. Begrobstant žemes, jos Tečiau vis tik paaiškėjo, kad litikos klausimai dabar virs
iaiko, gali pasigirti kiyžio- numatyti. Pačios revoliucijos buvo prastai išdirbamos. per rugsėjo mėn. 28 d. pasi ta Pabaltės valstybėse vy
kybe ar katalikybe, kaipo platus užsimojimas socialia- j Atvyko iš miestų proletaria- rašyta Maskvoje nepuolimo riausybės krizių priežastimi.
■
savo tikyba. Bet pasakyk, me ir ekonominiame gyveni- 'itas
Į laukus žemės gauti. Jos sutartis niekuo neprasižen Visi sveiki galvojantieji
maldingasis lietuvi, kiek tu me iššauktas ypatingų Rusi-' pritruko. 1918 m. birželio 11 &
________
___ __________
gia
Tautų Sąjungos
statutui. Pabaltės valstybių vyrai tu
—Sveikas gyvas. tėve! Ar mokslą sakom.” Jes, Maike. turi naudos ar garbės iš pri jos agrarinių sąlygų.
d.
Įsteigta
sodžiaus
biednuoTodėl
reikia
laukti,
kad ly- rėtų pagaliau apsižiūrėti ir
1861 m. nuo baudžiavos menės komitetai ir duota sig- g-iai nepagristi yra užmetilinksmas turėjai Velykas?
jei tu nori būt gudrus ir viską mesto tau krikšto (kryžypadaryti galą tai tragedijai,
—Geriau ir neklausk, vai apie dūšios išganymą žinoti, bės) ir papos viršenybės? atleidimas buvo reforma iš nalas antrai agrarinei revo- rnai. daromi dabar ir Latvi- kuria padarė šių valstybių
ke. Bučerio šuva suėdė visą tai tu turi padėti šilas savo Tepasako geriausis lietuvis viršaus, kad išvengus revo- liucijai. kuri buvo nukreipta jOs vyriausybei. Juk iš dery- nepriklausomą
gyvenimą
mano švenčioną.
knygas i šalį, o paimt Visų kunigas, kiek ir kame Lietu- , liucijos iš apačios. Valstie- prieš stambiuosius ukinin-; įų eigos matyt, kad latvių svetimų joms imperialistų
_
_____ ir perskaijrt
—Kokią ‘švenčioną?9”’’
Šventųžyvatą
jįj vai tapo lengviau priėmus įčiai buk tai gavo laisvę, bet kus (“kulaki"). Buvo gro sutartis mažai kuo skirsis kova, ir, atmetę visokias
liko luomų privilegijos, o že biama ne tik žemė, bet ir inkartų.’ Tada tu
pa- —
krikštą?
Pasninkai,
kryžiai,
iu po.- ------- u--------------------------- J *
—Ar tu nežinai, kas yra bent 20 nanu.
nuo mūsiškės. Tai kodėl jų orientacijas, siekti pirmiau
... .. . gavo ir, maža
. .ventorius. Tuo pat laiku liku- sutartis turi būti nesuderina susitarti tarp savęs.
švenčioną? Tai šventinti py matvsi, kad kuo daugiau tu rąžančiai, puikios bažnyčio; mės valstiečiai
’................išperkamai_
,
virš nustatyto minimu- ma su Tautų Sąjungos pak
ragai, kilbasos, ir kitokios skaitai, tuo dumesnis pasi- —nėra jokia gerovė Lietu- ir su <dideliais
siais
mokesčiais.
Norėdami
vai.
Tuo
viskuo
naudojasi
tik
darai.
! mo būdavo valdžios rekvi- tu?
Dievo dovanos.
su savo šeimomis išgyventi
nekalbėk
parazitiškas
luomas
—
kuni—
Nesąmonių
> galutinai že
—O kas jas pašventino?
turėjo nuomoti žemes iš dva mės ūki pakirto. Griebtasi Dar didesnė baimė ima Lietuva ir Brazilija.
tėve.
Aš
noriu
žinot,
kam
reiIPJ
3
—Kunigas. Velykų lytą
rininkų. Taip kad valstie prieš tai priemonių. 1920 m. lenkus, kad ir Estija yra susi
Kryžybė
davė
Lietuvai
kia
kumpis
šventini.
rišusi jau tampriai politiniais Emigracija i Braziliją, Į
nuneši Į bažnyčią, sudedi —Juk aš tau išvirozijau skurdą ir vargą, pasiimda- čiai ir dabar priklausė nuo!
išleista
dekretas,
nurodantis,
ekonominiais ryšiais su Argentiną ir Į kitus Pietų Aviską ant žemės, o kunigas _______ _____
dvarininkų. Jų skurdas gi kiek kiekvieno ūkio būtinai ir
___
ma
iki
tol
laisvus
ir
galingus
Maike.
Ar
d
a
tau
neaišku?
Latvija
ir, be abejojimų. merikos krąštus pas mus vir
ateina su krapylu ir pašven —Ne. tėve, iš tavo kalbos į lietuvius> sau už vergus. buvo didelis.
žemės
turi
būti
užsėjama.
Latvijos pasiryžimas pasira
tina. Per visą gavėnią, vaike,
M iestų proletariato kova i Prasidėjo valsčių sukilimai. šyti nepuolimo sutarti su So sta kažkokia stichija.
Man
rodos,
(Šiandien
kunigai
džiugina
niekas
neaišku,
pasninkavau ir čėdyjau pini
Važiuoja bedarbiai, beže
' tie
" savo vergus-lietuvius dan jr valstiečius išjudino- politi Gaudžiant
.... Kronštadto su- vietų
Vietų ItLLMJd
Rusija turės
l/Ul co aioiucpu
atsiliepti uir miai, jų pavyzdį seka ūki
gus. kad galėčiau turėti ka kad tu pats nežinai, ką
gum, kuri gausią po mirties, niam gyvenimui. Prasidėję kiĮusių jurininkų kanuolėms,įį estų nusistatymą tuo klausitalikiškas Velykas, o kaip burtai reiškia.
ninkai ir išparduoda savo
palis kunigai Į skelbia rešgliucinė kova obąhski valdžia pasuke kitu kėliu :.mu. '
reikia, šuva nunešė viską ant —Čia nėra jokie burtai, bet
Maike. Pašventint reikia, mąjį dangų netiki. Kad pa “žemės ir laisvės." Ypatin pra’clėta nauja ekonominė' If čia mes matome aiškią ukius: pagaliau emigracijos
vuodegos!...
laikius savo vergus pilname gai smarkiai valstiečiai išsi politika (Nep). Kaimo bied- dviejų imperializmų kovą. ' nuotaika vis labiau ir labiau
—Tai džiaugkis, tėve, kad kad velnias nepristotų.
paklusnume ir grasoj, kuni judino 1902—1906 m. Bet nuomenės komitetai liko už-; Nepuolimo sutarčių su Pa- • apgaubia ir gana pasyvius
šuniui gera padarei! Jis gal —O kodėl jis nepristoja gai
išrado baisų baubą — « nuslopinta 1905 m. revoliu miršti. Leista privati preky-. baltės valstybėmis pasirašy-' inteligentus.
kartais? Kodėl tik per
savo gyvenime nebuvo Vely kitais
reikia imtis tokių pragarą su velniais ir kan cija ir valstiečiams turėjo ba. Bet bolšeyistinis eksperi- mas yra Sovietų Rusijos po Emigracijos judėjimas ne
kų turėjęs. Tegul nors syki ir Velykas
priklausomoje
Lietuvoje
sunkių paseku. 1906 m. lap
jis pasidžiaugia. Juk ir jam priemonių nuo jo apsisau- čiom. Šitas kunigų išmisly- kričio 9 d. Stolipino refor- mentas Rusijai daug kaina litinis laimėjimas, parali- prasidėjo ne nuo šiandien.
tas baubas-pragaras taip užgot?
vo. Iškilęs 1921 m. badas žiuojantis anglų planus Pageri daiktai patinka.
l ma. išskaldanti valstiečių paguldė 5 milijonus aukų. baltėje. Todėl paskiausiu Jau senai paaiškėjo, kad gy
—
Šiur
kad
gali.
Piktoji
nuodyjo
lietuvio
protą,
kad
—Kibą tu pasiutęs. Mai
ventojų skaičius Lietuvoje
' ukius. skatinanti privatų ir
ke, kad taip kalbi! Ar gi tu dvasia, vaike, visada valkio net “nobažniausia” davatka 'Stambų ūki. savo uždaviniu Atgijimas prasidėjo tik nuo laiku Pabaltės valstybių de auga toli gražu neproporciomislini, kad dėl šunies aš vi jasi paskui žmogų. Jei tik i prieš mirsiant iš baimės dre- turėjo palaikyti carą ir biu 1922 m. Bet ir šiandien dar rybomis dėl nepuolimo su nališkai su ekonominių gali
tai ji tave
nėra visai pasiekęs prieškari tarčių pasirašymo domisi ne
są žiema pasninkavau?
i nepasivaktuosi,
z
IV
nl.ir!ba. kad nepatekus velniui rokratiją.
mybių augimu.
niu laiku produkcijos.
' -Aš to nesakau, tėve. Bet P*™ P» ^vo valdžia Dėlto ant skaurados.
tik
Lenkija,
bet
ir
Anglija.
ekonominei padė
, j
1917 m. iškilusi revoliuci ‘
• Ir štai estai, kurių atstovas čiaiMusų
ar šuo čia kaltas, kad tu pas- pradedant valgyt visada rei- Kol lietuviai buvo pagopablogėjus
ir pasiekus
kia persižegnot. o pavalgius nai ir nepažinojo kryžiokų ja jau pirmomis savo dieno 22,000,000 AUTOMOBILIŲ nesenai pasisakė Tautų Sąninkavai?
x-Al
’/nn n
ii toli O__ __ 1__ 1 . • *
_____ 2_____
_
krizio laipsnį, kaip durnai iš
AMERIKOJ.
jungoje, kad Estija liksianti sisklaidė
—Maike, tu nesuprantij’vėl persižegnot, kad ji tau “mokslo," pas juos nebuvo mis iškėlė ir žemės klausimą.
visos tuščios ro
nepysiu.
baimės. Tuomet lietuviai Net buržuazinės partijos nu Visam pasaulyje yra apie ištikima prisiimtoms Tautų
krikščioniško mokslo. Tas per—bumą
mantiškos
svajonės apie tai,
Aš tau pasakysiu, tėve, tvirtai tikėjo, kad po mirties matė. kad be žemės refor 27,527,200 automobilių; iš Sąjungos atžvilgiu prievomokslas sako, kad prieš Ve
kad
Lietuvoje
visiems bus
lykas reikia pasninkauti. kad tu tiki i prietarus. Tokių jie pateksią i geresni gyveni- mos nebus apsieita. Buvo tik to skaičiaus Amerika turi lems, gauna iš Tautų Sąjun- gerai gyventi.
ar steig. ~susirinki-  mą, kur kryžiokas ir palio- ,.abejonių,
—
—........ 22,000,000, arba 80 procen- gos patogiomis sąlygomis
Kas nepasninkauja, tam nė paukščių, kaip piktoji dva
plečiasi ne tik
sia.
pasaulyje
visai
nėra,
f
b
’
įkas
lietuviui
tarnaus.
Tai
bumas
tą
reformą
išris,
ar patys tųpaskolą. Teisybė, estai jau taiNedarbas
____
ra Velykų.
fizinio,
bet
ir proto darbisenai rūpinasi gauti šią pas i ninku tarpe. Kasmet
—Bet iš praktikos tu gali aš tau pasakysiu, kad pas- vo sveika lietuvio vaidentu- valstiečiai. Buvo nueita ant
mokyk
BOMBA SUŽEIDĖ 13
ruoju keliu.
kolą, tečiau tas faktas, kad los išleidžia Į darbo rinkas
matyt, tėve, kad taip nėra. ninkaut prieš Velykas visai Vė.
MALDININKŲ.
tik dabar estų reikalavimas didoką inteligentų ir pusin
Didžiausia klaida buvo
Tu pasninkavai visą žiemą, nėra reikalo, kaip lygiai nė- Kokią naudą iš dabartiniu
-*>
i
i
_____
I
___
'
_
ra
reikalo
nei
kumpiųišven-igavo
kunigų
Lietuva
turi?
laikinosios vyriausybės ir ją Į muzulmanų maldininkų yra patenkintas, savaime yra teligenčių skaičių ir jie jau
ir Velykų neturėjai; šuo ne
tint
per
Velykas.
Civilizuoti
I
Jokios!
palaikančių
socialistinių susirinkimą Indijoj buvo’ charakteringas einančiai Pa neturi vietos kur sutilpti.
pasninkavo, ir gavo šventin
žmonės
tokių
burtų
visai
ne

Kasmet
Lietuvos
kunigija
partijų,
kad
jos
įlepasisku- mesta bomba, kuri sprogda- baltėje dviejų imperializmų Noromis nenoromis stoja
tą kumpi.
daro.
Tai
yra
senovės
papro

ima
iš
valstybės
iždo
pus* .
kovai.
bino išdirbti agrarinės re- ma sužeidė 13 žmonių.
—Valuk to, Maike, tai suemigravimo klausimas.
čiai,
kurie
musų
laikuose
jau
menė ir neduoda man pakaLigi šiol pas mus į tai ne
jaus. Šventintas kumpis, o netinka.
perdaug
buvo kreipiama dė
—Orait, Maike, tu gali sau
suėjo šuniui Į gerklę!
mesio.
Lyg
ko tai laukta.
—Atleisk, tėve, už mano daryt taip, kaip tu nori, o aš
r
Faktai
Apie^
Važiuoja
geriausias
musų
žingeidumą, bet aš noriu da daiysiu kaip aš išmanau, ir
darbo elementas — tikros
pažurėsime ant galo, katram
TaTouraine
vieno klausimo tavęs pa mudviejų
kūrybos jėgos, be kuinų joks
geriau išeis. O da
klausti: kodėl tu nešei tą
kraštas
apsieiti negali.
kumpi pas kunigą šventint? bar aš tau pasakysiu gudbai
Bet ar kas rūpinasi tais
1.1 Touraine i ExAr pašventintas jis gardes ir eisiu jieškot to šunies, ką
darbo
išeiviais? Dažniausiai
tra
)
parsiduoda
tie

mano šventintą kumpi surinis?
# siai groserninkams
jie
yra
Įvairių spekuliantų
La Touraine (Extra) nėra tai viena kava, lai yra
Tas sutaupo tarpi
—Negardesnis, ale dūšiai
išnaudotojų
aukomis. Suda
ninkų pelną.J i par
mišinys keturių geriausių kavų, kokios tik užauga.
pamačlyvas.
I PRIE TĖVELIO KAPO
siduoda dubeltavai
romi kontraktai, kuinais už
«
klijuotuose karto
Kiekviena tų keturių rūšių ateina iš skirtingos ša
—Aš to nesuprantu.
i
vežimą
dykai i Braziliją —
nuose,
ne
kenuose.
Pavedu S. Stančikaitei.
lies. Kiekviena rūšis yra tos tautos pasididžiavimu.
—Na, tai klausyk, o aš tau I
Ši ir kitos ekono
žmogus
taip
surišamas, kad
mijos — sutaupant
___ ______
išklumočysiu. Kai
šventasJau leidos rausvioji saulelė.
Jeigu
jus
kartą
sužinosit
šios
kavos
skoni
ir
aroma

ilgą laiką turi vergauti plan
apie p> 1] centų
Petras po rojų medžiojo ir iš- ■ žolynai pastybo rasoti.
tą. jus niekuomet neapsieisite bejos. Tai yra paant svaro — užmo
tacijoje,
kol dešimts kartų
’ 1karvę bliaunant,
---------- A tai jis O tamsiu
ka už extra rūšį
tamsių mitriu
miglų debesėliai
girdo
rinktinė
kava.
atidirbs
už
nuvežimą. Brazi
La Touraine < Exužsilipo ant bačkos ir pasakė Pradėjo gamtužę apkloti.
tra).
lijoje
ligi
šiol
nėra jokio muParsinešk pakeli namo šiandien. Duok savo šeimy
Todėl . vartotojai
Adomui ir Jie vai šitokį pa Nutilo paukštyčių dainužė
Isų valstybės atstovo ar tarpinai paragaut jos skanumo. Jūsų gToseminkas par
fra ana šią puikig
mokslą: “Kada karvė bliau- lr tylu, nyku visur darės;
kavą beveik už tą
■ ninko. kuris padėtų emiduoda ją ir rekomenduoja.
.
pačią kainą.
ja. ta! žinokit, kad ji yra Nuvargę per dieną beužę,
.c«
> r
' gruntams orientuotis nežino
bergždžia ir pieno iš jos ne Nakvynėn ilsėtis sau varės.
t* i
mo krašto sąlygose, duotų
“Jums Priartina Pasirinkt Geriausia”
__
Viena
tik
dukrelė
bebuvo
bus." Ar dabar, vaike su
nurodymų ir reikalui esant
avrrheh
55c.
už
svarą
Ant kapo tėvelio, prie šilo.
pranti?
apsaugotų juos nuo vergijos.
Nes ten už tėvynę jis žuvo.
—Nieko nesuprantu.
Lietuva turi savo atstovus
—Tai matai, Maike, kad Kaip kova už laisvę mus kilo...
i tokiose valstybėse, kur be jų
dvasišką mokslą suprasti nė Ji pusgyvė verkė-gailėjo.
i visai apsieiti galima ir kur
ra lengva. Užtai ir kunigai 0 žydinčius kapo žolynus
jiems nėra jokio darbo. O
mokina: “Nežiūrėkit, ką mes Graudžioms ašarėlėms liejo—
tokioje Brazilijoje, kur greit
su gaspadinėm darom, ale Ji vyto, it gėlę nuskynus...
Ne w York
susikurs antroji Lietuva, nie
J. Steponaitis.
klausykit, ką mes per pako nėra.

vai iš Kunigijos?

uuhl

I

I

_ 1___________

yaaivi

Prizinės Kavos
Keturių Šalių I^ourdlne B
Sįpffee

I

*
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KELEIVIS

Aš. Jurgis Matikailis, pajieškau sa
kad Nev Yorke yra ruošia
FARMOS
CHICAGIEČIAI TĖMYKIT
vo pusbrolių Jono, Kazį mi n o ir Domi
Redakcijos
Atsakymai.
••
Išsiduoda kambarys švarus ir šviemas vienos valandos protes
ninko Cepaviėių, Dūrinančių nuo Ra
Geriausios farmos pne Loveli ir i sus. «u visais parankamais., pas sma
seinių
apskričio.
Tad
nuolankiai
pra

to streikas dėl nuteisimo Stasiui Blusiui, Taylorton, šau patiems atsišaukti arba žinantieji Grand Rapids miestų, ant gerų kelių giu gaspadinę, su valgiu ar. be valgio.
MRS. DON1LA
(16)
Bostone dviejų italų iniriop,
prie puikių marketų Kas mylit įsigyti Į
pranešti
— Tamstds užsire teiksis JURGIS
Chicago. 111.
mukia-farmą. niatvkit arba rašykit' X534 S. Barneli avė.,
MATIKAITIS
Sacco ir Vanzetti. Laikraštis Canada.
(IR)
gistravimas pas Amerikos Fazenda Fortaleza. l.inha Mogyni i pa-: JOS STANTON
Rcaltor
Loveli, Mich.
DABAR YRA GERIAU
UŽMUŠTA 49 PROHIBI- PER SAUSI MAŠINOS SU 'priduria, kad iš visų Ameri- konsulą Kaune yra geras ir Estacao Itahiųuara Estado de
Sao Paulo do Brazil.
kos
miestų
darbininkų
dele

CIJOS AGENTAI.
I-IRMOS. GERIAUSIOS FARMOS! SIAS LAIKAS DĖL ATSI
Canadoj. Tik tamstai patar
MALĖ ILLINOJUJE
gacijos vyks į Bostoną pas tina savo registracijos kvitą Pajieškau Miko ir Jono uliauck i. Prie Cony ir Potecsburgo miestų TRAUKIMO SAVO GIMI
144 _
VAIKUS.
Areštuota 343,180 žmonių,
.paeina ii Ūdrijos paiupi.i . • Tai -n ant geru kelio. Kurie mylite įsigyt ge
gubernatorių Fullerį ir reiNIŲ I KANADĄ.
rą ūkę rašykit arba kieiokitės ypatiš
Prano Mickevičiau.-. paeina
|
konfiskuota $62,673,490
Illinois Bureau of Acei- kalaus, kad Sacco ir Vanzet- parodyt Amerikos konsului pajieškau
kai.
Aš
turiu
daug
farmų
visokios
rū

a*
siš
’
lU
<.
Meldzi '
’ :
Mes atitraukiame jūsų gimines is
Canadoj. Ir kuomet sulyg iššiuo Balbieriškio.
šies, žemomis kainomis.
(17) visų kraštų į Kanadą greitai ir gausi
vertės turtų.
dent and Labor praneša, kad ti butu paliuosuoti.
adresu:
MATT ŽUKE
i
Lietuvos
kvotos
ateis
tams

W. MEŠKAUSKAS
R. F. I). 1.
Thompson, lowa.
me vietas dėl jų Kanadoj, jog kaip
Šiomis dienomis Wash- per sausio mėnesį IIlinojaus,
R. 1). 1
CORRY. PA.
atvažiuos neturės jokios bėdos. Jei
tos
eilė,
tai
tamstai
bus
pra

Pajieškau savo dėdienė- Ka’.ariti s
tamstų giminės yra sveiki, moka skaiingtono valdžia išleido kny valstijoj prie darbo buvo 1 i4 Socialistų valdžia Finlandi- nešta. Amerikos konsulai Trūncienėš
arba jos . sunaus Vilimo. GERIAUSIOS FARMOS. .tyti ir* rašyti savo kalboj, tai daule telpa
teina įdomi
inomi nelaimė:? su mažais vaikais. Į joj panaikino cenzūrą.
gutę, kurioje
Paeina iš Vilniaus rėdybos, A iv't’vus
New Jersey valstijoj, tarp didelių giaus mes viską patįs parūpinsime,
>a<i (iTr>’s^rvri.-tln.G
maši-: Finlandijos socialistai pa randasi Montreal ir Toronto apskr.. Daugų valsčiau-, Arciun’l miestų,
prohibicijos apžvalga
. buvo
. ..sumalti
prie gerų kelių ir prie marke- gausime dėl jų affidavitus, ant kurių
apz\<ilgd.
Z. ...
Liti . .
miestuose.
kaimo. Girdėjau gyvena kur tai ;•>; e tų. Aš turiu visokių farmų, nuuų ir pasirašys atsakomingi žmonės. Mis
rudo, kad nuo to laiko, kaip į“0!*.
o km visaip ėmė valdžią į savo rankas da
New Yorką. Kas apie juos <ireX mala, didelių. Platesnių žinių apie fari.ias jau per 10 metų daug žmonių esame į
______pranešti šiuo adresu: (17)
Kanadą atitraukę ir mes esame po
valdžia pradėjo vykinti pri sužeisti, kai kurie visam am nesenai, bet padarė jau daug NIEKUOMET NENUSI- nėkite
klauskite:
(18)
MARIJONA TRUNC1UTĖ
kaucija (Bonded agents). Visuose Ka-:
TON V MORKUS \S
verstiną blaivybę, buvo šito žiui. O kada socialistai' ir svarbių palengvinimų. Visų
P. O. Bos 306,
Parnasus, Pa.
nados reikaluose kreipkitės ypatiškai
Įlos 11.
' Sergeantviiir. N. J.
SYPSO.
darbininkų unijos norėjo pirma socialistų valdžia pa
kiu atsitikimų.
arba per laiškus prie musų
(-)
Ir
kaip
jis
šypsosis,
kuo

metais vaikų darbą už leido iš kalėjimų politinius
Aš. Joana Stot1 ienė. pajieškau sa
GEROS
PROGOS!
Užmušta 49 prohibicijos anais
GEO KAUPAS & CO.
sesers stina’ s Jono Navicko. P;? drausti tam tikru Įstatymu, kalinius. Dabar gi ji panai met jo pilvas visuomet būna vo
na iš Šiaulių miesto. Prašau atsi FARMOS NEPIRKIT PAKOLEI NEagentai ir 203 jų sužeista.
Lietuviška
Agentūra Laivakorčių
APžil RĖSIT MUSU KOLIONUĄ IR
katalikų bažnyčia su kar kino laiškų cenzūrą, kuri gy “užsikimšęs.” Kuomet tik vi šaukti šiuo adre-u:
<17)
Pardavimo ir Pinigų Siuntimo
:
Konfiskuota 24,013 auto tai
NEPAMATYSIT
MUS!
MRS. JOANA STOTKIENĖ
duriai nedirba, tuomet rūs
dinolu
O
’
Connell
’
u
priešaky
6603
St.
Clair
Avė..
Cleveland,
Ohio.
Mes
turime
tokių
farmų.
kokių
tik
mobilių. 839 botai, areštuota
vavo Finlandijoj nuo 1918i tumas užima vietą šypsos 2540 St. Clair avė, Cleveland, O'nij. Jus reikalaujat ir užtikrir.am tą, ką
343,180 žmonių, paimta 86,- liepė katalikams balsuoti metų. Politinė policija arba ant veido — ir dėl nuolatinic Pajieškau Frano Klimo, gyveno ž.adam. Musų yra didžiausią lietuvių KELIONĖ IŠ LIETUVOS J
kolioųiija Amerikoje Rašykite, prisiu
828 degtinės valyklos ir 5,- prieš įstatymą.
žvalgyba taip pat likosi pa- ,____________
usiraukimoi žmogus gaunF kur nors \Viscons:n valstijoj; paeina sime
kataliogą.
(-)
KANADĄ.
nuo
Pupkiemio.
Veliuonos
paranijos.
414,564 galionai munšaino.
naikinta.
Šitie
dalykai
buvo
PH1LLIPS & M ATTIK
vardą
“
rustuolio/
’
Užsilaikyk
Kas
apie
ji
žino,
malonės
pranešti
Dabar
patogus
laikas atsitraukti
15 BANDITU APIPLĖŠĖ
R. 2, Bos 83.
Scottville, Mich.
buržuazijos
įvesti
laisvei
Jeronimas Raskauskas
<17»
savo gimines arba pažjstaniius į Ka-’
LAIKRODŽIŲ
P. O. Dus 112.
I.ibrary. Pa.
nada; pavyzdžiui iš Lietuvos, Lenkid
varžyti. Socialistai priespau
“APRIL FOOL” PRIGAVO
jos, bei Latvijos. Jei tik keleiviai yra
FABRIKĄ.
dos nepakenčia, todėl visas
Joe Yega ir Povilas Shedlau.'ki
VARŠAVIAKUS.
tikrai sveiki ir'moka rašyti ir skaityti
150 AKRŲ FARMA
Elgin. III. — Penkiolika jos priemones rauja su šak
>r>šau atsiliepti ant žemiau padėto
nors vienoj kalboj. Atkvietima.-. yra
Balandžio 1 dieną Varšu ginkluotų banditų, visi už$5,500.
(18)
adreso.
garantuojamas. Jūsų keleiviai bu.4
nimis.
Dabar
socialistų
vyVINCENT V. YOGA
užganėdinti musų patarnavimu. No-1
voj kažin kas paleido paska
Gera žemė, kiek malkų. 3 kar
39 M iii st.,
Nev Ilaven. Conn.
dengtais
\
eidais,
uzpereitos
nausvbė
Finlandijoj
išdirbo
Tintieji sužinoti platesnių žinių, kreip-'
vės,
2
arkliai,
visi
ūkiu
įrankiai,
lą, buk iš Amerikos atvykęs
kitės ypatiškai arba laiškais. Suteik^
1
•
apiplėšė
laikrop|
ana
kariumenės
tarnybai
8 kambarių namas, įtaisymai,
Pajieškau seserų Juozapatus ir Vikt
siu pilnas informacijas kiekvienam ’
tūlas milionierius, kuris no dėlių fabriką ir paėmę už
orijos šimonaišių. iš Veprių paraDįdidelė barnė. pašiūrė, ir kitoki
JOE ČEKANAUSKAS
(18J)
i i •
'i
t - i sutrumpinti, ir padavė šitą
rįs supirkti visas Varšuvos innna/i
’os, Slabados kaimo. Vilkijos val(442 Red*ood ąve., M'innipeg. Canada,
100,000 doleuų aukso pąbe-|pjana Seimui. Buržuazija
budinkai. Arti didelio Milfordo
.'iavs.Kiek lai’ o atgal gyveno Nashua,
kates, ir mokėsiąs už jas po 1 go
miesto. Tai dideli.- bargeuas.
keturiuose automobiliuo-! tun- sejme daugumą, ir jeigu
V. 1L Malonė’ir atsisaukt
118i
dolerį nuo vuodegos. Ameri
Joseph Cerel X Son. Village St..
SVARBI ŽINIA
VLADAS ŠIMONIS
Jie
buvo
pasislėpę
dirbtujj
^j
ta
pi
ana
atmes
ir
socialis6 Bolton place, Charlestown, MassJ
konas esąs apsistojęs genera- vej is \akaro. Kai visi įšėlo j įu vyriausybė turės dėlto pa
M est Med«ay, Mass. Tel. ?.ledParduodu laivakortes į IJetųvą ant
geriausių laivų. Taipgi laivakortes ig
way 36 arba Bostono Ofisas, 27
liame štabe ir tenai reikią name, jie sunso 4j sargus, Įsftraukti * tai sekančiuose
Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių į Az
School St., Room 404.
APSIVEDIMAI
nešti jam kates. Bematant
meriką ir Kanadą. Padarau doviernaspankui
pradėjo
asetihno
de-1
^H^jj^yose
socialistai
tiki.-i
tis. įgaliojimus, pardavimo ir pirkimo
Pajieškau apsrvedimui gerai apsiprie generalio štabo susirin gintumais tirpinti geležines Į didelių laimėjimu,
STATĖ ROAD
aktus ir kitokius raštus. Siunčiu pini
ivietusio ir p’isiturir.čio vaikino, b-i
tinkamai
ir
buk
linksmas!
ko apie 1,000 lenkų su katė vaultas, kur auksas buvo su-'_____ 1_________
gus į Lietuvą. Lenkiją, Rusiją ir į kinašlio, nuo 3<> iki 12 metų senumo. Aš
Sutvarkyk
savo
vidurius
ir
Paukščių ir vaisių farma
tas šalis-. Užlaikau krautuvę visokių
esu mokyta ir gerai atrodanti mergi
mis ir pradėjo veržtis į vidų. dėtas.
.•
I prašalink užkietėjimą su Tri na. atvažiavusi iš Lietuvos. Malonėki
reikalingiausių dalykų. Iš toli ar arti
26
akrų
geros
žemės,
didelis
Valdžia turėjo padidinti sar
visad kreipkitės:
te
rašyti:
M
A.
BRAND
<
17)
<->•
____ —
. NELAIMINGI
sodnas, visokių vaisinių medžių
nerio Karčiuoju Vynu. JU*V
500 E. 39-th st.,
Chic-ig •. IU.
gybą dvygubai, kad besi- RUBSIUVIŲ
JONAS SEKYS
BANKAS TU-|
7 kambarių namas, su sunparlor,
apetitas sugrįš greitai, o visi
177 Park st.,
Hartford, Conn.
grusdami prošepanai nenuPajieškau apsivedimui vaikino, tarp
------------------------------------------- f
elektriką,
telefonu, karštu ir
RI ARTI $5,000,000.
ATSITIKIMAI.
nesmagumai
prasišalins
dar
20 ir 30 metų amžiaus, kad ir ne’u-verstų namo. Vėliaus paaiš
šiltu vandeniu, 3 šmotų batruiį KANADĄ.
bile puikus. Su pirmu laišku
kėjo, kad tai buvo “Prima New Yorko socialistų laik-1 Audra sugriovė miesteli. greičiau. Gauk bonką ($1.25 •tingas,
mis, sėt tubs, steam šiluma. Ge
meldžiu
pavekslą
prisiųsti.
Atsakymą
Atitrauksiu
Jūsų gimines, pažįsta
“The New Leader”
ir biskutį brangiau Pietuose duosiu ir paveikslą grąžinsiu. Pla'e-ra barnė, visti nyėios pašiūrės.
Aprilis” arba, kaip anglai rastis
mus. kaip vyrus. taip ir moteris ar
praneša, kad rubsiuvių uni- J Texas vals. pereitą sąvaitę ir Tolimuose Vakaruose) nuo nių žinių ap e save suteiksiu ik r l-:š- Viskas pilna. Kaina yru teisinga. merginas iš Lietuvos į Kanadą. Mana
sako, “April Fool.”
MISS G. M.
(17)
patarnavimas yra sąžiningas, saugusį
jos bankas tenai, žinomas nakties laiku,kuomet žmonės jūsų aptiekoriaus arba vaistų :ą.
Joseph Cerel & Son. Viliūge SU,
994 E. \Viliiam st..
De-.-atur, UI.
greitas. Manp patyrimas laivakorčių
'Vest
Medway.
Masei.
Tel.
Medmiegojo,
pakilo
baisi
viesulą
kaipo International Union
pardavėjo šiandien!) Sambiznyje per 20 metų tai liudija. Taipg»
BEDARBIAI NAIKINA
way 30 arba Bostono Ofisas 27
apsivedimui <L ;; igjs
tie, kurie jau per mane atsitraukė >a-į
Bank, turi jau arti $5,000,- ir sugriovė visą Rocksprings palai gaunami pasiuntus 15c EsuPajieškau
School St.. Room 404.
netirvin’ s vaikinas Kuri
vo gimines yra nian dėkingi už manei
MAŠINAS ČEKOSLOVA 000 resursų. Tik į du pasta miestelį. Tik vienas teismo
Joseph Triner
Company, tumėt susiųažinti s i nu.nim. me’d'.i’j
rūpestinga patarnavimą. Kaip mergi-.
KIJOJ.
1^
noms. taip ir visiems keleiviams pa
ruoju mėnesiu banko resur namas pasiliko čielybėj, o 1333 S. Ashland Avė., rašyti laišką ir prisiųskite pavei - n.
M. J.
'
(17)
rūpinu geras apsistojimui vietas Ka-*
Čekoslovakijoj yra dabai sai pakilo daugiau kaip pusė šiaip viskas sulyginta su že Chicago, III.
PARSIDUODA FARMA nadoje Mano patarnavimas ir kaino*
167 Shaw st. Basement,
išvystyta stiklo pramonė. miliono dolerių.
me. Ant rytojaus iš griuve
New London. Conn.
Viena iš geriausių, 1. akrų žemėsį laivakorčių yra pigesnės, negu kitij
pusė dirbamos, žemė įkrėsta per ilgui agentu. Dūlei platesnių informac:jų>
Pastaruoju laiku toj pramo
nų išimta 60 užmuštų žmoPajieškau apsivedimui m -rg’.no- a"s, laikomi gyvusiai. Dabar yra V) visad kreipkitės t»as mane šiuo adresu?
nėj įvesta daug naujų maši
jnių. Sužeistų yra da dau- PAJIEŠKOJIMAI ba našlės, apie 5‘) metų amžiaus, kat meti
PATĖVIS NUŠOVĖ
karvių. 1 bulius, .2 arkliai. 9 kiaulės^
ALFAANDEK S. I.EWJS
ra norėtų gyventi ant farmo-. Aš es i <60 vištų, naujos mašinos vištoms pe
nų, kurios atėmė tūkstan . . . ; .PODUKRĄTourist Agent
i >
___ _
;
giau.
Pajieškau dr-a,ugų Juozo Alka-ki^ našlys oū mi-tų amžiaus. Kreipkitės rinti, vietininkuose šiluma, geri bu» į I 45 Miadsor St.. Montreal.
t
čiams žmonių darbą. Bedar Fremont, Ohio.—Charitei
šiuo
adre-n::
<
IV
»
dinkai. 8 kambarių stuba. didelės bar~j
Žemeckiu. Kazio Veritu-m it Juo
P. Q.. < anndft.
J
SEREIKA
rtės
ir
visi
įrankiai,
kas
tik
prie
farbiai pradėjo kelti riaušes ir Brandel aną vakarą labai su Coroing, N. Y. — Netoli Jono
'
\
J,
zo Ž-ikaus’ i" Meldžiu atsisuu- t: šuk
Sams Vailey. •) egoti.
iuos reikalinga. 160 vaisinių medžių:
naikinti mašinas. Keliatas sibarė su savo dviem poduk- nuo čia sudegė Rolando.Fer- adre-u: Wm. \ INGIS
Kas nori f irma riirkti. SO a' - 2 ganyklos, daug gerų malkų stataus Šios gyduolės prašalina ink
61U Main st..
Edvardsviile. Pa- rų.P.ašS.parduo-iu
pigiai. Rašykit aukš miško, ypa ir sukirstų 10 kordų. Par*
fabrikų buvo visai sunaikin rom. kurios sugrįžo su dviem! ro farma ir gaisre žuvo 6
stų ir pūslės trubelius
čiau
nurodytu
adre.-u.
siduoda pigiai. Pasiskubinki t. pakof
Pajieškau pusseserės Marijonos Dita. . Valdžia buvo priversta vaikinais. Perpykęs jisai pa žmonės.
<tar
neužsėti
laukai
gale-it
pigiai
pirk

Štai
yra didžiausi pageiba kenčian
liunvtės. po vyrur pavardės nežinau.
kitas dirbtuves apstatyti po siėmė karabiną ir pradėjo
ti
A. SILKINIS
I18>' tiems nuo inkstų ir pūslės t rūbelių—
Paeina iš Ukmergės apskričio. Deltų
Shau'heen s t.. Te«k*bury. Mass. didelių s> ansmų nugaroj, tankaus pa
vos parapijos. Užusilių kaimo, p r INTERMTIOML tAPER f0
licija: be to, vakarais tapo šaudyt. Vieną podukrą visai
Kopenhaga. — Važiuo miaus gvver.o Ne'.vark, N. J., o daba;
budimo naktyje, praradimo stiprumo
Xcw York. Ko* o 30. 1927
uždrausti visokie triukšmai. užmušė, o kitai peršovė ran jant Danijos karaliui su ka nežii’au kur. Meldžiu atsišaukti aro?
ir energijos, nusilpusių nervų, galvos
LIETUVIŲ LAISVĖS
skaudėjimo, svaigulio ir
panašių
jeigu
1
as
arde
ią
žinote,
malonėkite
Boa r d of Direktoriai paskel MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ simptomų
ką. Paskui jisai apkūlė savo raliene Į savo vilą, nakties ■pranešti r'.an s.ue adresu:
Nuga-Tone stimuliuoja ir
M AUKEGAN. ILL.
ATSTATĖ 12 PROFE
bė kvartalinius dividendus po
žmoną ir šovė sau į šoną.
stiprina visus ne-vus ir raumenis, su
MVKO1AS A. BUROKAS
laiku traukinis iššoko iš bė
teikia jėgos ir stiprumo visiems svar
Valdybos Antrašai:
2:1c \Vashiington avė..
SORIŲ.
Penkiasdešimts
Centu
(50c.)
gių ir tik per plauką neap
Hackensack, N. J.
Pii ininin'.as VINCAS GABRIS, besniems kūno organams ir pataiso
nuo šėro ant Common Stoek virš- 11 30
abelną sveikata
West Chester, Pa. — Iš UŽMUŠĖ 2 BUTLEGERIU. virto. Karalius buvo išmestas
McAllister Avė.
Mr. John Chase. iš Kelly, La. rašo:
Pajieškau savo vyro Povylo Pira- minėtos kompanijos, išmokamus
2> Pagelbininkas J. A. BUKSAS,
mokytojų seminarijos (Nor Kovoje su valdžios agen iš lovos.
“Aš buvau visai nusilpęs jau tūlas lai
gio. Jis mane apleido balandžio 25 d.,
1023 Jackson st,
kas. Turėdavau atsikelti tris ar ketumai School) čia tapo atsta tais Floridos pakrašty aną
1925 metais, palikdamas mane su ma Gegužės 16 d.. 1927. Common Še
No. Chicago. fH
■ ris kartu s naktyje iš priežasties pusžu
kūdikiu
dideliam
varge.
Tamsiai
31
Užrašų
Sekr.
A.
SALUCKAS,
ru
savininkams,
ant
sutraukos
sąvaitę
tapo
nušauti
du
buttyta 12 profesorių, užtai, kad
Bukareštas. — Rumunijoj geltoni plaukai, pilno veido, kreivai
pradėjimo vaitot
810—8-th St
, į lūs trubehų.
_ - Nuo
.
miegu labai gerai.
jie pasmerkė
prezidento legeriai, kurie bandė iškrau pereitą sąvaitę buvo dvi ne žiuri, myli sportauti. 35 metu am biznio Gegužės 2. 1927.
•’4 > Tartu Sekr. V. S. ELZBERGAŠ,.! Nuga-Tone, as i..
----- ,padare
------- • man labai daug
1045 Jackson St.
f Nuga-Tone
5 pėdų ir 9 colių aukščio, sveria
Čekiai bus išsiuntinėti. Perkė
Coolidge’o
imperialistinę ti degtinės šmugelį iš laivo. laimės ant gelžkelio. Ties žiau-.
N’uga-Tone
suteiks ir,-----------jums tas
No. Chicago. I1L
Į gero. N---qr~ -----------2tHi svaru. Jis išvažiavo su Petre limo knygos nebus uždarytos.
politiką Nikaraguoj. Jų pra5) Iždininkas KAZ. VAITEKUNA#
pasekmes arba jums nekainuos
Ploesta susikūlė traukinys ir! Du.-ški«T.e. ji yra aukšta, biskį palin' St.
~
nieko. Visi aptiekoriai jas pardavinė
pandavinė-
726—8-th
0WEN SHEPHERD.
šalinimo reikalavo Ameri
6 žmonės buvo užmušti, o
ja. Pirmas butelis patvirtins savo ge•G Iždo globėjai:
DARBININKŲ
Vice-Prcsident & Treasurer. P. WHITE,
kos Legijonas. aršiausių re
. rūmą. Bet tiktai gaukit Nuga-lonc.
ties Kronstadtu (taipgi Ru-; patėmytumet tokiu < y patas, ina’me’ Pavaduotojos netinka.
716
—
8-th
St.
akcininkų organizacija. Pra
munijoj) traukinys nuvirto ’ ^,X,n
už ks» bos,u ,aba’
ŽINIOS.
SLSANNA GABRIS,
šalinti profesoriai žada pa
ANNA PIRAGIENt
7-’>0 McAllister Avė.
nuo bėgių ir 11 žmonių su- i
PARDAVIMAI
71 Knygiai:
329 N. Salford st., Philadelphia. Pa.
kelti prieš šitokį despotizmą Lenkijos streikieriai atmetė žeista.
POPIERA
t
K. A M BRAZI U NAS,
didelį protestą ir sukelti visą
H’
J
Lincoln
St.
PHILADELPHIA,
PA.
Aš,
Antanas
Petrikas,
pajieškau
sa

LAIŠKŲ RAŠYMUI
ii Maskvos.
vo sūnų Antano ir Jono Petrikų, ku
JURGIS JOKŪBAITIS,
pažangią Amerikos visuo Iš pašalpą
PARSIDUODA
RĘSTAI
RANTAS
200
LAIŠKU IR l»0 KON VERTI
Praga.
—
Penki
žmonės
Varšuvos pranešama,
rie yna Amerikoj Antanas išvažiavo j geroj vietoj, partneriai nesutinkam-, ; 32" Liberty St.
menę.
.
’
8)
Maršalkos:
Amerika
ISO)
m.
iš
Scotland.
MotherTIKTAI $1.00.
kad Maskva buvo prisiuntus buvo užmušti ir 120 sužeista, well į Pittston, Pa. Jie patįs ar kas pardu'Sime nebrangiai.
(16)
A. DEI KUh.
Jūsų vardą, pavarde ir adresą at
MONOGR\M RESTĄ U R \NT
streikuojantiems
Lodzėje kuomet Moravijoj, netoli anuos pnž>sta lai praneša šiuo antra
7;;8 Jackson St.
spausdiname veltui ant kiekvieno konTHOMPSONAS IŠRINK audėjams 10,000 rublių pa Brunno. pereitą sąvaitę susi šu.
258 N. 13th st..
Philalclphia. I’a.
JONAS JOKŪBAITIS,
ANTANAS PETRIKAS
verto ir ’ iiško. gražia, tamsia: mėlyna
712
So.
Genesee
St.
17
I'atherson
st.,
Motherwe)l,
TAS CHICAGOS MAJORU šalpos. Streikieriai tuos, pini kūlė du pasažieriniai trauki
dresuokite:
("16 >
spalva
Scotland
.Susirinkimai
atsibuna
paskutiniame
' PARSIDUODA 2 LOTAI
nedėldienyje
kiekvieno
mėnesio,
1
vai.
Republikonas
William gus sugrąžinę ir pridėję laiš niai.
THE LIKER1A STATIONERY Co.
PATERSONE
Pajieškau dėdės Povylc Jonušio. Jis
po piet. Liuosybės Svetainėj, ant 8-th I 6715 So. Roekwell st., Chicago. 111.
Hale Thompson pereitą są ką, paaiškindami, kad su ko
Vieta
gera,
miestas
auga
ir
biznepaeina iš Lietuvos. Panevėžio apskri
IZitai dideli. 25x125. Kaina maža. DR A UG YSTĖ DIDŽIO LIEvaitę jau trečiu kart ii iš munistais jie nenori turėti Barsley, Anglija. — Neto čio, Šimonių valsčiaus. Dapsių kaimo. vas.
Jis apsigyveno Amerikoj apie 20 me Gera proga norintiems pirkti. Parda
rinktas Chicagos miesto ma nieko bendra.
li nuo čia pereitą sąvaitę už tu atgal Meldžiu atsišaukti arba kas vimo priežastis — savininkas išva | TUVOS KUNIGAIKŠČIO
VISŲ ŽINIAI!
žiuoja į Lietuvą Norėdami pirkti
joru. Jis gavo 70,000 balsų
griuvo anglių kasykla, už apie iį žinote malonėkit pranešti. Ma kreipkitės
VYTAUTO.
I
prie savininko rašydami
no
adresas:
daugiau, negu jo priešinin Reikalauja išvyti iš Meksi kerdama žemėmis 6 darbi
Už visokios rūšies smulkius pa.-i
St. Charles, Iii.
lietuviškai aiba ateikit ypatiškai po
JUOZAS JONUSYS
garsinimus, kaip tai: pajioškoji
VALDYBOS ANTRAAA1:
šiuo adresu:
(19)
kas demokratas. Priešrinki kos sovietų atstovę Kollantai ninkus.
35 Lyndhurst avė., Hamilton Ont.,
mus apsivedimų, įvairias praneši
JOSEPH WOS1LUS
<
Canada.
Pirmsėdis Juozapai Misevičius,
minė agitacija buvo labai
mus, pardavimus, pirkimus, skai
Meksikos Darbo Konfe
66 Stagg st..
Brooklyn. N. Y.
117 West Main St.,
tome po 3c. už žodį už sykį No
triukšminga ir per rinkimus rencija padavė prezidentui I Sheffield, Mass. — Perei Pajieškau tetos Emilijos Žiedelienės,
Pirmsčdžio pagelb. Antanas Jurpalis
rint tą patį apgarsinimą patai pi n*
paeina
iš
Palkabclio
kaimo,
Varėnos
585 West 5th St.
tikėtasi kraujo praliejimo, Callesui prašymą, kad sovie tą sąvaitę ant kryžkelės trau parapijos. Vilniaus gub. Girdėjau, kad
kelis sykius, už sekančius sykiu*
Nutarimų Rast. J. Stanislovąvičius
t
skaitome
2c. už. žodį už syki.
todėl buvo išvesti ant gatvių tų valdžios atstovė, Aleksan kinys čia sudaužė automobi gyvena Nashua, N H. Meldžiu atsi
193 Wcst SUte St,
"Keleivio
”
skaitytojams, kurie trr
šaukti
arba
žinantieji
malonėkite
pra

Turtų
Rašt.
Mykolas
Sablickas.
visi policijos rezen'ai ir pa dra Kollantai, butų išvyta iš lį ir užmušė jame Mrs. Tea- nešti Turiu svarbiu žinių iš Lietuvos.
užsiprenumeravę laikraštį ir ui
P. O. Box 342,
šaukta milicija. Rinkimai te Meksikos, nes ji susidėjusi tor’ienę, kuri važiavo su savo
pirmą sy kį skaitome po 2c. už žodį
JONAS M NAVICKAS
Iždininkas Antanas Norkaitis,
206
tVilbur
st..
Scranton.
Pa.
85
’
it
West
Main
St.,
Už pajieškojimus giminių arba
čiaus praėjo ramiai.
su komunistų agitatorium 12 metų amžiaus vaiku. Vai
Knygius Kazimieras Tamašiunaa,
draugų skaitome po 2c. ui žodį
Laimėjęs rinkimus Thomp- Wolfd irdalyjusi streikuo kas taipgi užmuštas.
Aš. Mykolas Grigas, pajieškau savo
.
42 West Walnut St,
pirmą sykį; norint tą patį paj esšvogerio Adomo Wiepsto. jis gyveno
IŽDO GLOBĖJAI:
sonas pasakė, kad jis ne su jantiems Meksikos geižkeliekojimą talpyt ilgiau, skaitome p*>
Morgantown. W. Va. ar apie
Martinas Bargavanskas,
lc. už žodį už kiekvieną sykį.
saliunais kovos, bet visų pir čiams Rusijos pinigus. Dar Charlotte, N. C. — Perei apie
Point Marion, Pa. Gavau laišką iš Lie
P. O Box 243,
"Keleivio” skaitytojams, kurie
nuo giminių, norėčiau sužinot
Jonas Sadauckas,
ma šluos iš miesto banditus bo Federacija sako,. kad to tą sąvaitę čia tapo užmuštos tuvos
tur
užsiDrenumeravę laikraltį, už
kur jis randasi. Jeigu kas žinot arba
164 West Indiana St,
I
pajieškojimus
giminių jr draugų
ir žmogžudžius.
kia pašalpa kenkia netik dvi Bostono merginos, Annie jis pats malonėkit man pranešti, už ką
Boleslovas Alekna,
t
skaitome ir už pirmą sykį po lc.
158
Monroe
St.
bu-iu
labai
dėkinga-.
streikuojantiems darbinin O’Brįen . ir Loretta Flynn,
už žodį.
MI KOLAS GRIGAS
LIGONIU KOMITETAS:
Pajieškojimai su paveikslu P ri
LENKAI SUŠAUDĖ DU
kams. bet ir visai Meksikos kurios važiavo automobi- Box 15.
Killsvth, W. Va.
Juozapas SUnčikas,
kiuoja daug brangiau, nes padary
110 West Illinois St,
SAVO KARININKU.
respublikai, nes priešai daro lium per geležinkelį. Užbė-j Aš. Magdelena Šalčiutė. po vyrui
mas klišės dabar prekiuoja bran
Bronislovas Einoris,
giai. Todėl norint talpint paieško
traukinys
sudaužė
jų Lašai) ienė. pajieškau savo brolio Juo117 West Main St,
Aną sąvaitę Toninėje len iš to išvedimą, kad Meksikos gęs
__ .
•
-»jimą su paveikslu, reikia prisiųst
tunui
;
ir
taisai
viso

REVIZORIAI
KNYGŲ:
mašiną
į
skeveldras
ir
jas
UŽzo
Šalčiaus,
paeinančio
iš
šaltiniškių
kų karo teismas pasmerkė darbininkai yra Maskvos in- imiiei ant viotnc
fotografiją ir klaust kainos.
kaimo. Prienų valsčiaus, Mariampolės kius PIJAMS, prie reikalo va Jonas Tamašiunas,
muse am. Vietos.
apskrities, gyvena Amerikoj apie 16
P. O. Box 37.
miriop du savo karininku. takoj.
Siunčiant pajieškojimą arba ap
---------------------..metų Trįs metai atgal gyveno 6922 žiuoju ir i tolimesnius miestus.1 Romualda Gričiunas,
garsinimą reikia prisiųst kari- ir
Piontką ir Urbaniaką, užtai
85 West Main St,
mokestį.
P.
Roji ' St. Clair. Cleveland. Ohio. Prašau at- Kreipkitės laišku:
(16)
rhiladelphia, Ka. — Besi- <i-auktj arba
ka< žinote nwl(Ui.j
kad parduodavo vokiečiams Sacco-Vanzetti protesto
MARŠALKOS:
"KELEIVIS”
I.ONGIN Bl IMS
Petras Kišonis,
šaudant gengstenams 13 pranešti, busiu labu .k-kinga, Man<>
streikas New Yorke.
lenkų armijos slaptus pla
255
BR()ADWAY.
P.
O.
BoX
324.
Čia
buvo
nušauti
adre>a\
in-.as
I-asalti*.
120 VVehster avė.. .
New Yorko italų laikraštis balandžio
nus. Už d\iejų valandų po
SO. BOSTON. MAM.
Liudvikas Gruožis,
E. Irmaos, !,ua 10 de Marco N. 2.
Camb' jdye.
U. ūr.t, £c? 10,
'Ju;.:.;..-ra, Ksfnpinas, Brazi!.
teismo jiedu bu\ o sušaudyti. II NUovo Mundo”. praneša, du žmonės.

Įvairios Žinios.

4
k
>

----- k------- 2------ L’. '■ ■- '

t

i

!

>»

6 t>

*1

z..

z.

KELEIVIS

' 6. -

hio. 16.

Balandžio 20, 1927.

-* pareikšti: ,.^^V
rin* kiek vės, rinkite aukas susirinki
į kartų juodašimčiai su praga- muose, patys aukaukite, ei
• ro mašinomis susprogdins kite per stubas, krautuves ir
I
E
j “Varpo” bendrovės spaustu- kitas lietuvių Įstaigas rink
I
:
; vę, mes ją vistiek atstatysi- dami aukas. Kada mes visi
I
- me!”
suremsime pečiais ir stosime
šiomis dienomis mes gavome daug namų ant
tfAVI TITC AC arka dyti, bent pakol kas medici-kiek tik kūnas reikalauja.1.
Lioliai ir sesutės, darban,, tuomet musų tikslas
pardavimo visose Bostono dalyse, kaip tai So.
BaKlone, Dorchestery. Roxburj. Rotdindale,
vI
UO
oi Da nrkC
mnirciui
ru»r»«iwim
enracKūdikis
gauna
jam
visa
reikaip
matote
mums
prieš
akis
bus
atsiektas
—
“
Varpo
”
i
nos mokslui nepavyko suras
(’ambridge ir daugely kitę vietų, kurias čia ne
būtinas ir iš musų rei- spaustuvė bus atstatyta, o
galima sutalpinti.
KRIOKULYS. ti. Taigi dažniausiai vartoja kalinga miera proteinu* p.ie- kalaujantis
Turime daug gyvenimo namę nuo vienos šei
pagalbos reika- tuomi parodysime juodama tik tokie vaistai, kuinais ne.
mynos iki 50 šeimynų, taip jau daug namę su
(Tąsa iš pereito num.i
krautuvėmis. Krautuvės tinkamos dėl įvairių
galima šiaip ar taip simpto Ne visi proteinai turi tą pat las - atstatymas to kultūros šimčiams ir juodojo intemabiznių, taipęi turime daug namų, farmų ir
Kaip reikia kokliušo ligonius mus sušvelninti arba bent vertę. Kiaušiniai, mėsa ir žydinio — ‘Varpo” spaustu-1cionalo gaivalams, kad jie
krautuvių dėl mainymo. Nepraleiskite šios
progos.
tam sykiui ir visai pašalinti. žuvis turi tuos pačius protei- [vės. Todėl šiuo svarbiu rei-’su pragaro mašinomis nei su
gydyti?
kaluas ir kreipiuosiu į “Var-1 kitais jokiais Įrankiais musų
Skoliname
pinigu*
ant
pirmų ir antrų mortgičių. taipgi mums reika
Tankiausiai pasinaudojama nūs. kokius turi pienas. Grulingi pinigai dėl pirmų ir antrų mortgičių.
Vargiai kas svarbesnio šitomis
po
”
bendrovės
akcininkus,
idėjų
nesunaikins.
: bella- (lai
’** ir
* daržovės
’ - - vienos nesu
Mes parduodame anglis ir malkas, lšrandavojame kambarius.
medicinos moksle gali būti, donna, gyduolėmis
Įvairių organizacijų kuopas,
Aukas siųskite “Varpo”
antipvrina,
bromas,
teikia
reikalingos
dalies
pro

Inšurioame visk*, kaip tai, automobilius, gyvastis, nuu nelaimių (na
kaip apsisaugojimo nuo ligų morfiną, ypač kodeinas ir teinų.
kliubus, draugijas, įvairius bendrovės Įgaliotiniui Ame
mų savininkams) sveikatos, ugnies ir vagystės.
budai. Ir daug abejoti nėra heroinas, o kūdikiams pa
Baikale kreipkitės pas:
Pienas suteikia geriausią ratelius, draugijų sąryšius ir rikoje, sekamai: M. L. Vasil,
ko, kad ateis laikas, kuomet rankiausia
paregori- ir reikalingiausią kunui me labelnai Į visus Amerikos lie 307 W. 30-th st., New York,
gydytojai daugiausiai užsi kas. O kaip duoti
tuvius ir lietuvaites,
kvie3- N. Y., arba F. Bortkevičienė,
kiek šitų gy džiagą. Kvorta
•*■*■ v '•'* lll pieno
Ulvllv prista*«- VU
.. _ •
T • X
ims mokinimu žmonių, kaip duolių reikiair ligoniui
duoti. to tiek proteinų, kiek duotų girnas pagelbėti Lietuvos Laisvės Alėja 60, Kaunas,
332 W. BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
reikia visokių ligų išsisaugo
į tai čia nurodyti visai negali- septynios uncijos geros mė- žmonėms taip svarbiame ir Lithuania.
Tel. S*. Boston 1662-1373 arba 04d.
ti, negu gydyti.
i. a. Viena, kad šitos gyduo- sos arba keturi dideli kiauši- būtiname reikale. Pavieniai Visų aukavusių vardai,
O kadangi kokliušas yra lės yra gana pavojingos, tai- niai.
j aukaukite Kiek kas išgalite; kurių aukos bus siunčiamos
limpama liga, tai reikia juo
gydytojas grali būti at
Pieno proteinai visiems i d ra ugi jos, Įvairių organiza per “Varpo” bendrovės įga
sergančius nuo sveikųjų at- (pt.komu
-jas --ligoniui
- - prirašy
- ra reikalingi. Auganti vai- cijų kuopos, kliubai ir visos liotinį, taipgi tų. kurie aukas
skini. Anaiptol nereikia ti. Antra, morfinos, kodeino kai diena iš dienos turi sver- kitos ui-ganizacijos svaidy siųs tiesiai Lietuvon ir pri
Visokie Plumberiški Prietaisai
kokliušu sergančius vaikus i. heroino be tikro gydytojo ti daugiaus, todėl jie reika kite šitą visai lietuvių tautai sius aukautojų vardus pažy
‘ PARSIDUODA TIESIAI JUM
mokyklon leisti.
įivcepto jokia aptieka nie- Jauja naujo kraujo, kaulų ir s\arbų ir būtiną reikalą savo mint aukos sumą, bus pa
TIKRAI AUKŠTOS RŪŠIES
IR ŽEMIAUSIOMIS KAINO
susirinkimuose ir aukaukite skelbti spaudoje.
Silpnus kūdikius ir vaikus'j.am neparduoda. Trečia, Ii-muskulų,
MIS BOSTONE.
kiek
išgalite
šiam
reikalui
;
Visokiais
“
Varpo
”
bend

juo labiau reikia nuo sergan-Į yra rimta, pavojinga ir Pienas yra reikalingiauBOSTON PLU.MBING &
„ LIGHT1NG SUPPLY CO.
čiujų saugoti. Prie tokių k u- ijįp didelė, kad kiekvienas sias vaikams maistas, bet jis “Varpo” bendroves akcinin rovės reikalais kreipkitės
147 Portland St.,Boston
dikių ir vaikų, ir taip jau ligonis turi stengtis tikrą neturi būti vienintelis mais- kai. šaukite susirinkimus, prie bendrovės Įgaliotinio
netoli North Station.
džiova labai lengvai prisi-’gydytoją turėti. Beturčiams, tas jiems pergyvenus pirmus aiškinkite svarbą susirinku aukščiau pat’uotu antrašu.
siems žmonėms atstatymo
M. L. Vasil,
mesti gali, o jeigu jie dai kurie neturi iš ko kelis dole- kūdikystės metus,
kokliušu apserga, tai, žino-rjus gydytojui užmokėti, pa- Su
f pienu
.’
reikalinga \ arto- “Varpo” bendrovės spaustu-i “Varpo” bend. Įgal. Amen
=i
ma, da lengviau.
turtina pasinaudoti nemoka- ti kitokis maistas. Kaikurie
O jau kuomet kokliušu ap-'Etomis klinikomis, kur visai j vitaminai susilpnėja arba
serga, tai tyras oras yra la- dykai medikalinė pagalba Ii-1pranyksta verdant, Vaisių
bai geras daiktas. Priepuo-geniams teikiama,
■ sunka kūdikystėj ir vėliaus
liai beveik visados rečiau Iš kokliušinių bacilų pa-i vaisiai ir daržovės, kaip tai
pasitaiko, kuomet ligoniai daryti čiepai (vaksinos) ir-Jsalotos, salieros, morkos ar
“OUR LITTLE LITHUANIAN COUSIN.”
yra lauke, gi tankiau, jeigu gi šitiems ligoniams kartais ;ba kopūstai turi būti duoti
i kūdikiams žali beveik kas Tokiu antgalviu dabar išėjo Bostone knyga apie lietu-’
jie būna kambary. Už tai pa daug pagelbsti.
dien. Mėsa, žuvis ir kiauši vius. Nors jos autorė, Anna C. Winlow, yra nežinoma
augusius vaikus, kurie kok
niai įvairina valgi ir priduoliušu serga, kada tik būna
PIENAS, MĖSA IR
Ida daugiaus proteinų mine- mums svetimtautė, bet jos knyga plačiau ir teisingiau nu
gražus oras, reikia pakanka
GĖRIMAS.
šviečia lietuvių liaudį, negu bent koks musų pačių rašyto
mai laukan leisti. Tik kai bū Pienas yra netik skanus ralų ir vitaminų.
K V RIS UŽLAIKO VISĄ E1L£
na dargana, tai geriau vidu gėrimas, bet sykiu ir svar Apart maisto augimui, jų veikalas.
Pianų. Gramafonų ir su Radio prie Victr.->los. Coiumoia. Okeh ir kitų
kompanijų. Tapgi Smuikas. Armonikas, Dūdas ir Dūdeles, ir daujr vi
je laikyti. Mažesniems betgi biausias musų maistas.
vaikai reikalauja ypatingo I Pasirinkus savo temai paprastą Lietuvos vaiką, Joną,
sokių muzikalių Įrankių. REKORDAI ir ROLIAI pianams visų lielie
vaikams, o ypač tiems, kurie
tuviškų ir kitų dainininkų. Parduodam už cash ir ant lenįtviausių iš
Ne visokios rųšies maistas maisto energijai, kas reiškia, knygos autorė supažindina skaitytoją su visa Lietuva. Vi
bronchitį
(kvėpuojamųjų subudavoja kaulus, dantis, jog jiems reikia duoti dau
mokėjimų Prisiunėiame j nam us kad ir toliausiai.
su
pirma
jinai
pastato
jį
ant
Lietuvos
pievos,
kur
Jonas
su
vamzdžių Įdegimą) turi, žie smegenis ar muskulus. Pie giaus duonos, grudų ir bul
JONAS B. AMBROZA1TIS
(18)
mos metu geriau trioboj sė nas neturi sau lygaus maisto, vių, ir kiek nors cukraus ir kitais vaikais gano bandą ir “varo kiaulę i duobę.” čia
Savininkas
Brooklyn, N. Y.
560 Grand St.,
vienas piemuo pasako pasaką, iš kurios skaitytojas tuo
dėti. Žinoma, reikia kamba kadangi jis pristato kiek riebumų.
1
rietenas:
Stagji
9942.
rius gerai išvėdinti.
jaus gauna susipažinti su senovės lietuvių tikyba ir mito
nors visų reikalingu augimui,j . Reikia -pirkti
. tik geriausio
- .
šiltas klimatas tokiems li ir sveikatai medžiagų, pri- pieno, nereikia taupyti per- logija.
goniams irgi yra labai geras stato energijos darbui, pasi- kant pieną, artai šviežią piePiemenų gyvenimas vargingas. Jie turi keltis su saule ir
daiktas. Tik bėda, kad mes bovinimui ir suteikia šiluar pieno pudrą.
ŠALT1S! TRINKIT KRUTINĘ IR NUGARĄ SU
visą dieną vaikščiot basom kojom po aštrias rugienas,
nesame tokie turtingi, kad mos.
Šviežias pienas yra sau kartais klampoti po balas. Rudenį ir pavasarį oras šaltas.
Taipgi nuo: Reumatizmo Skausmų,
galėtume apsigyventi ten,' Pienas yra svarbiausias gus tik tuomet, kai švarumas
Sustingusio sprando, Neuralgijos, Už
Užeina
perkūnijos,
žaibai,
baisios
liūtys,
o
vaikučiai
vieni
kur musų vaikų sveikatai bu maistas motinų, kurios peni užlaikomas jo produkcijoj ir
sigavimų, Neuritis, žaizdų, Galvos
tų geriausia.
kūdikius. Kaip ilgai vaikas iransportacijoj. Jis turi paei- patys laukuose arba girioj, toli nuo namų, toli nuo žmonių,
Skaudėjimo, Išsinarinimų, Skaudančių
Netikslus maistas ir maiti auga, jam būtinai reikalinga ti nuo sveikų gy vulių, tuoj sušlapę, sušalę, turi daboti galvijus,
Muskulų, šono, Krutinės ir Nugaros
Skausmų, Nusideginimų, Mėšlungio.
nimas paprastai padaro įsi duoti pieno. Paprastam vai atšaldintas švariai užlaiky Taip vargsta ir Jonas. Keliatą kartų jis bemaž ko ne
Neprileidžia užsinuodyt nuo išsidrėskisenėjusi skils io Įdegimą, o kui pakanka pante ir pusė tas, uždengtas ir atsargiai pražūva. Su Jono vargais skaitytojas mato visos Lietuvos
mų ir tt.
paskui, šiaip ar taip, žlėbčio- pieno į dieną. Nėščios mote prižiūrėtas žmonių, kurie pa
;
Draiveriai: Trinkite skaudančias nu
jimo (virškinimo) darbas rys ir sulaukę vienų metų ku- tys yra sveiki ir neserga. I vaikų gyvenimą.
garas su juo.
Jonas
auga,
eina
mokyklon,
mokinasi
istorijos,
dainų,
jau nebeina kaip reikia. Vi dikiai privalo išgerti kvortą Miestuose ir miesteliuose
duriai lyg ir išsiskečia, taigi pieno į dieną.
yra daug geri aus vaitoti pa ir kartu supažindina su tais dalykais skaitytoją. Jonas pie
ALBERT G. GROBLEWSK1 & CO. Plymouth, Pa.
pilvo plotmėje pasidaro kaip
Pieno produktai, kaip tai sterizuotą pieną, negu švie tauja, ir skaitytojas gauna susipažinti su visais valgiais,!
“TRINKITE KUR SKAUDA.“
ir išsipūtimas. O visa tai tar .nugraibytas pienas, pasukos žią. šviežias pienas yra geras kokius Lietuvos žmonės valgo; jis taipgi susipažįsta su jų
si pažadina priepuolius daž- ir suris turi proteinų, bet ne- tik tuomet, kai certifikųotas. “svirnais,” “lęarvydėmis,” “avydėmis” ir kitais dalykais.
/•>
t? j* 1 c
k
1* o.
niau pasireikšti. Reikia
todėlųuri sviestinio
riebumo.
♦ .-v\
v*rroTTo rlrv
. -t
1
'
•
f
___ _ _
Jonas dalyvauja vakaruškose, kur skaitytojas tuojaus pa S _T<4 nieiilra! oLmlrn?
Tel.
Tel. Šou
South Boston 3520
tam tikras 'pilvinis ryšys dė Sviestaslengvai virinamas
Jei
plaukai
slenka?
Residenee
Universitv 1463-J.
mato Lietuvos liaudies šokius, armonikas, kankles ir visą
vėti. Jis prilaiko vidurius ir ir turi daugybę augimui rei
Naudok
už tai kokliušo priepuoliai kalingų vitaminų. Vaikai, Atstatyldme “Varpo” “sociali” musų liaudies gyvenimą.
į. S. N. hižūtž-sballu
r < LIETUVĖ MOTERIS
rečiau ligoni užpuola.-'O'j’au kurie geria daug pieno ir
Lietuviai gerbia savo buvusius kunigaikščius, Keistutį,
ADVOKATĖ
>
• su maistu ir maitinimu, tai valgo pakankamai žalių dar Bendrovės Spaustuvę. Vytautą, Gediminą, bet nekenčia Jagėlos, kuris dėl mer
3<t Brw«i*way. So. Boston, Mass. >
,,k<Room2.
<
reikia labai atsargiai elgtis. žovių, gali apsieiti be svies
gos
parsidavė
lenkams.
Jie
skaito
jį
Lietuvos
išdaviku.
Geriausiai duoti tokiems Ii-j tu; bet jeigu jiems duodama
Me. išdirbą. ARMONIKAI
importuoja
Kiekvienam Amerikos lie-į Knygos autorė pasako šitą skaitytojui taip gabiai, kad ir
gonįams tik pieniškus mais-! nugraibyto pieno, tai turi
me visokių ra- T*
t
aviui
ir
lietuvaitei
jau
yra
'
rodos, jog jam pasakoja apie tai patįs Lietuvos gyventojai. šių raftkomis
tus, o tik retkarčiais mėsos I valgyti ir sviesto.
dirbtas Itališ
žinoma
apie
juodašimčių
at

syvų. Kadangi jie gana daž
Jonas mokykloj gieda Lietuvos himną, kuri knygos au kas
Musų maiste yra medžia
Akordinas
nai pavalgę vemia, tai reikia ga vadinama proteinu, yra liktą juodą darbą Lietuvoje torė išverčia savo skaitytojui anglų kalbon:
sreriansias
pasaulyje.
jiems mažiau maisto duoti, irikalinga augimui. Pienas —susprogdinimą vienintelės
Ant 10
Lietuvoje
apšvietos
ir
kultū

Lithuania, land of heroes,
nvtų <vao tankiau maitinti.
gali pristatyti tiek proteinų.
rantuotų*.
ros įstaigos, pažangiosios As {kvėpavimas tam tikrų
Thou our Fatherland that art,
Mnsn kab- ,
merikos
ir
Lietuvos
lietuvių
yaistų, žinoma, garų pavida
so. iemeFrom
the
glorious
deeds
of
ages
visuomenės per 8 metus iš
mi» negu kitų išdirbėję. Dykai su
le, šitokiems ligoniams kar
Shall thy sons take heart.
teikiam pamokinilpus. Reikalaukit ka
sunkaus darbo sudėtų centų
tais daug gero padaro. Anot
talogo, kuri prisiun<H*m dykai.
(-)
May
thy
children,
day
by
day,
sukurtos—“Varpo” bendro
D-ro Holto, kreozotą* čia
RUATTA 8ERENKLLI A CO.
vės spaustuvės, kurioje bu
Labor in the narrow way,
1914 Blue Island av. DpL S*, Chica*»
tinka geriausia. Reikia arba
vo
spausdinama
pažangio

May they strive, while they can,
tinis šaukštukas šitų gyduo
sios dvasios laikraščiai, kaip
lių Į stiklą karšto vandens
For the greater good of man.
||
DIDELIS PASISEKIMAM
tai: “Lietuvos Žinios,” “Lie
įpilti ir paskui garus kvė
May the sun of Lithuania
tuvos Ūkininkas,” “Jauni
ar
puoti. Da geriau išeina var
mas
”
ir
kt.
Pierce
the
darkness
of
the
night,
tojant koki nors blekinį in
- SUSTABDO SKAUSMĄ
%*Omr;^LAX477VZ
Lietuvoje gyvenanti žmo
And the light of truth and honor
delį (keną), kuri galima al
Niekas nesuteiki* tokio
malonaus
patenynuimo,
nės atkreipė rimtos domės į
koholine lempute šildyti;
Guide our steps aright.
kaip , originalia . Baume %
ši svarbų ir būtiną reikalą ir,
tada skystimas vienval ga
Malonus Hajtumis, kuria
May the love of our dear land,
Bengųe. Ji« pradeda
f
ant kiek jiems aplinkybės
palaiko pilvo reyuliariškuruoja ir ligonis gali kvėpuoti
ttnt Bkansmų
P**
f
Nerve and strengthen heart and hand;
u
tepimo.
..
_ — Mų. Vaikai myli jį.
leidžia, deda paskutinius
jo kiek nori. Benzoina* (tik
Gnk •rtfiMii fra«e*ri»*
We
will
strive,
while
we
can,
15c. ir 25e.
centus šiam būtinam reikalui
ne benzinas), ypač sudėtinis,
For the brotherhood of man.
—atstatymui “Varpo” bend
(“compound tincture of benBALJMEBENGUE
(ANALOtSIOVa )
rovės spaustuvės. Jie griež
zoin”) irgi yra labai geras
Reikia pripažinti, kad šitame vertime musų himnas
tai pareiškė: “Piktosvalios skamba daug gražiau, negu lietuvių kalboj, kurioj d-ras
čia vaistas. Reikia ir jį varto /
’
lr ■'
ir blogų norų žmonės gali
ti lygiai taip, kaip kreozotą.
Garsios
Garantijos
susprogdinti
musų spaustu V. Kudirka jį parašė.
Eukalipto abeju* kartais ga-|
“r m i*u
atvaiz<mot> IngersoTl laikrodėliai
“Our Little Lithuanian Cousin” turi vos 122 puslapiu ir
vę, bet idėjų musų nesuna daug šitiems ligoniams f™
Rankinis, $3.50,; Yar.kėe, $1.50; Waterory ploto aakVr jmatite, $S.OO; Jamor,
sprogdys.” Matant tokį Lie ją galima perskaityt į vieną vakarą, bet apie Lietuvą ji pa
pagelbsti. Galima jį vartoti’ 1
$3.25 r#,
$3.25
tuvos žmonių pasiryžimą ko sako daugiau, negu visos musų istorijos sudėtos krūvon.
taip, kaip ir kreozotą arba
vai su juodašimčiais, musų, Ji pasako ir apie lietuvių kovas su priešais, kaip Vytautas
benzoina, arba galima juo li
UŽMUŠA
amerikiečių, taipgi yra būti sunaikino kryžeivių armiją po Žalgiriu 1410 metais, kaip
gonio lovą apkrapyti.
Kandis, Tarakonu*
na pareiga pagelbėti savo
Raidei vaistui vidurius
Blakes, Muse* ir
Lietuva
tuomet
buvo
galinga
ir
kaip
susivienijus
su
Lenki

broliams Lietuvoje atstatyti
imti, tai, reikia tiesą sakyti,
kitu*
insektu*.
tą kultūros žydinį — “Var ja ji tos galybės neteko, o jos gyventojai pateko pony bautokių vaistų, kuriais butų ga
1
po” spaustuvę. . Mes turime džiavon.
lima kokliušo ligonius išgy-
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SVARBUS PRANEŠIMAS
VISUOMENEI.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
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RASTAS NEŽINOMOS
MOTERIŠKĖS LAVONAS.

IŠVYKSTA RUSIJOS
PIRKLIAI.

I menys: Jan Silindrik, Niko- ^s*****^***^^
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Kovo 22 d. Amalių dvaro, šiomis dienomis jau išva
Pažaisliu
valse., Kauno apsk. žiuoja iš Lietuvos Rusijos j ARGENTINOS “EPIDE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)
i
MIJA.”
sodne Antelės upelyj rastas pirkliai, kurie, einant, Lie-i
OF1CIALĖ LINIJA
t
1 nežinomos moteriškės lavo tuvos prekybos sutartimi su j Mariampolėj ir jos apylinSUIMTI PASŲ IRMETRI jas, Įlindo į paštą su parink nas, apie 40 mt. amž., viduti Rusija, buvo pasiųsti į Lietu- kėse pastaruoju laiku vietoj
Lietuvos Vyčiu Organizacijos t
KŲ FALSIFIKATORIAI. tu raktu, atrakino spintą ir nio ūgio, plaukai, tamsiai vą supirkinėti arklius. Jie iš-!gripo išsiplėtė Argentinos
PRANEŠA. KAD DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ŠĮ METĄ T
Kaunas. Politinė policija pavogė nurodytą pinigų su geltoni, ilgi, supinti į vieną buvo Lietuvoje apie šešis į epidemija. Daug kas išsiparkasą
;
apsirengusi
juodos
mėnesius.
-duoda
savo
daiktus
ir
vaT
ištisą mėnesį pasidarbavusi, mą. Pavogtus pinigus Kon
—ĮVYKS—
T
suėmė Nemuno gat. 1 Nr. na čiai išeikvojo namams sta spalvos gelumbiniu žiponė- Arklius supirkinėjo šie as-'žiuoja į Argentiną.
T
mų savininką Leviną ir kaž tyti. Padarius kratą buvo ra liu (kofta), po kuria šilta
Laivu
“
LITUANIA
”
iš
New
Yorko,
Birželio
14
muitinine
mėlynos
spalvos
?
kokį Taubę; juodu fabrika stos kai-kurios piniginės lie
bliuska
ir
po
apačia
apvilkta
T
vo vidaus pasus, metrikus ir kanos.
karbitinė
raudonos
spalvos
Išnagrinėjęs bylą Šiaulių
Įvairius kitus dokumentus.
apygardos
teismas nuteisė. bliuska; viršutinis sijonas
Rasta padirbtų štampų,
TIE, KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON
♦:
blankų, kali hypes morgari- Aug. Končį pusantriems me juodos spalvos, apatinis tam
ANKSČIAU, GALfiSITE VAŽIUOTI
eum, citrinos rūgšties teksto tams sunkiųjų darbų kalėji siai pilkos spalvos su dirže
raidėms išimti ir kitų prie mo, o jo žmoną Bronę — pu liais, abu sijonai vilnoniai;
marškiniai balti, drobiniai.
Laivu “LITUANIA” Gegužės 3 d
taisų. Pas Taubę rasti su jo sei metų kalėjimo.
Galva
aprišta
juodos
spal

Peržiurėjus Končių ape
fotografijomis trys pasai.
VIENU LAIVU KLAIPfiDON
Vienas Taubės pavarde, ki liacijos skundą vyr. Tribuno vos skarele su raudonomis
!
tas Veinbergo su Taubės fo las patvirtino bausmę Kon gėlėmis. Nuo kojų, matyti,
VAŽIUOKIT ŠĮ PAVASARĮ Į LIETUVĄ
nuauti
bateliai
ir
kojinės.
čiui
ir
atmainė
—
jo
žmonai.
tografija, kur jis atvaizduo
SU AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMU,
Prie lavono jokių dokumen Išplauks iš New Yorko
tas su barzda, ir trečias, su
t
KUR
JAUNIMAS TEN GYVUMAS, TEN
(per Southampton)
skusta galva, Aranovičiaus BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ. tų nerasta.
SMAGUMAS.
X
vardu. Su tais pasais jie ei Liudvinavo
miestelyje Visuomenė prašoma, jei
GEGUŽES
31
gu
kas
žino
apie
kalbamą
X
davo į nuovadas “paliudyti” Mariampolės apskr. iš kovo
IšPILDYKIT TOS ŠIRDIES TROŠKI
ekspresiniu Cunardtikrumą to asmens, kurio vi 23 j 24 naktį rasta apie 7 vai. moteriškę, pranešti .Kauno
MUS, PAMATYKIT SAVO TfiVYNŲ,
iaivu-palociu
sai nebuvo. Norint gauti pa yto visa Vincbergienės šei kriminalinei policijai. Ten
BROLIUS, SESERIS IR GIMINES.
są, pakako jiems duuti foto myna pasmaugti. Motina 60 galima pamatyti ir nužudy
grafiją ir nurodyti pa\ ardę, metų ir jos duktė ištekėjusi tosios atvaizdai.
I!
45,647 TONU f> Ką akimis žmogus pamatai, tai amžinai neužmiršti.
kurią norima bu\ o gauti do Milerienė 40 metų. Jos valdė
kumentas, ir per keletą die vienus namus miestelyje ir AFERISTAS KUNIGO
po asmeniška vadovybe p-no C. FRUTON, prityrusio ke
RŪBAIS.
Kainos stačiai į Klaipėdą: Kainos j Klaipėdą ir atgal:
nų užsakymas buvo išpildo krautuvę ir provincijoj vedė
liauninko iš Cunard štabo; Iš Southamptono keleiviai spe
Trečia kliasa .... $107.
Trečia kliasa .... $181.
mas. Per kratą rasta pinigų iavo sunaus žemės ūkį. Ap Mariampolė. Š. m. kovo 18
cialiu traukiniu bus nuvežti Į Londoną, kurs sės ant laivo
ė.
užėjo
į
“
Šešupės
”
knygy

Turistine
trečia
..
$J17.
Turistine
............... $196.
nuo klientų: pinigai buvo skrities policijos vadas, su
tiesiai i Klaipėdą. Fruton prižiūrės keleivių bagažą ir ap
■
ną
aukšto
ūgio
su
akiniais
Revenue Tax ir Head Tax Atskirom.
imami iš anksto. Pas Taubę gydytoju, tardytoju ir krimirūpins viską reikalingą kelionei: pridabos jų gerovę ir su
s 1I
rasta 20,000 litų su viršum, o aalės policijos valdininkais kunigo rūbais apsitaisęs as
teiks užtektinai palinksminimų. Tai puiki proga keliauti
i
pas Leviną 450 dolerių ir ke- nuvyko nužudymo vieton. muo. Jis prisipirko knygyne
draugėje savo tautiečių. Privatiški kambariai trečioje klesoSekanti laivai išplauks tiesiai į Klaipėdą:
už
140
litų
įvairių
knygų
letai dešimčių tūkstančių Nustatyta, kad žmogžudystė
je ir švarus bei patogus vieši kambariai pasižmonėjimui.
i
LITUANIA May 3-čią, 1927.
apsimokėti
vekselių. Be to, suimtas pil. padaryta pasipelnymo tiks Rengdamasis
Naminis virimas.
ESTONIA May 24-tą, 1927.
pradėjo graibytis ir jieškoti
i
Šacho Kruk, paliudijęs žmo lais.
LITUANIA June 14-tą, 1927.
I
Papigintos 3 klesos laivakortės į abu galu.
pinigų, bet neradęs, pasisakė
nes, kurių jis niekuomet ne
LITUANIA July 19-tą 1927.
_
.
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nlvor!
irti
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nOtrU.
'
pamiršęs Kalvarijoj ir nega
I
Prieinamos kainos antroje klesoje.
KAIP NAKVYNĘ IŠ
buvo matęs nei pažinęs. Kiti
i
lėsiąs atlikti visų reikalų.
SIKOVOJO.
dalyviai aiškinami.
Kad apsaugoti savo pinigus, pirkite
Žiniom Kreipkitės į Vietos Agentus ar j bendrovę:
Mariampolė. Kovo 21 į 22 Atsisegęs sutoną parodė di
X
CUNARD
TRAVELERS
CHECKS.
delį
auksini
kryžių,
ir
pasi

TRUKDO LIAUDIES
1. 1 valandą nakties atėjo į
BALTIC
AMERICA
LINE
8
—
10
Bridge
Street,
New
York
I
Jie geri visur.
ŠVIETIMĄSI.
1 policijos nuovadą, matyt, vadino prelatu Kripavičium.
i
nepažįstamam
Tolimesniu
inf.
klauskit
pas vietos agentą ar pas:
Tverai. Čia tolimam Že šsigėrusi moteriškė ir krei- Pardavėja
------- ir išdavė
maičių užkampy susipratu pėsi į budėjantį nuovados “kunigui”\rpatikėjo
sių kaimo jaunuolių pastan viršininko padėjėją, kad ją visas užpirktasjmygas dar
gomis prieš metus tapo įs uždarytų daboklėn, nes ji paskolindama 80 litų pmiteigtas “Kultūros” būrelis, neturinti, kur nakvoti, j'os'• gais. Dar norėjo kaž ką pirk
33 Statė St..
kuris per trumpą savo gyva butas esąs šaltas. Budėtojas ti, bet pamatęs ateinant vie
vimo laiką, norėdamas pa atsakė, negalįs be jokios kal tinį kunigą išsiskubino, iš
Boston, Mass.
dėti šviestis kaimo liaudžiai, bės ją uždaryti. Tada ji pa knygyno. Tam atėjusiam
atitraukti jaunimą nuo kor matė ten gulėjusį sofoje poli vietiniam klebonui pardavė
tų, girtuokliavimo, susitaręs cininką ir tarė: “Tai jis ma ja viską atpasakojo. Klebo
LIETUVĄ
su vietos L. J S-ga, ir 22G ne uždarys’’ ir pačiupo jį tą nui, kilo abejonė, ir jis pra
PER HAMBURGĄ
Ant imusu tri-triubiniu
■ '
šaulių burių įsteigė viešą syti... Policininkas sučiuptas nešė policijai. Policijos ener
laivų
_ • - —— - —---- SJ
giškais
žygiais
nepažįsta

pašoko,
ir
moteriškė
kreipėsi
NEWYOKK(nauia«)HA.MBtRG
Tverų liaudies skaityklą ir
DEUTSCHLAND.
'
knygyną, sujungdami krū i jį, kad tas uždarytų ją da masis pirki kas pasisekė su
ALBERT BALLIN.
RESOLCTE. RELIANCE.
von savo knygynėlius. Prie boklėn. Šis pamanė, kad laikyti Vincų stoty, netoli
ir ant popuiiariškų vienodais
to kilnaus darbu prisidėjo ne moteris yra nesveiko proto, Kazlų Rudos. Grąžino jį į
kamlMiriais laivų Cleveland,
“Plaukite po Amerikos Vėliava '
"estphalia ir Thuringia.
tik vietos inteligentai, liau patarė eiti jai namo išsimie Mariarnpolę. Buvo pakvies
Savaitiniai išplaukimai iš New
tas
vietos
klebonas.
Nepažįs

goti.
Nieko
nepešdama
išėjo
Dabar laikas galvoti apie kelione
dies mokytojai, bet ir seni
Yorko.
Laivai Thuringia ir
Westphalia atplaukia į Bostoną.
ūkininkai, parer darni skai Į kiemą. Radusi ten valdiškų tamasis ir jam tvirtino esąs
Personaliai lydimi į Europą
LIETUVON
tyklą savo sunkiai uždirbtais malkų, pasiėmė visą glėbį kunigas, bet šis jo nepripaži flK
išvažiavimai.
Nupiginta
ten ir atgal kelionė
RRANCUZU LINIJOS LAIVU
centais užlaikyti butui, laik pagalių, atsinešė prie pat no. Tada policija pradėjo e
trečia klesa į
.iA New Yoek I
raščiams, j’ Žemės Ukic nuovados durų ir pradėjo tardyti, ištardžius paaiškėjo, e
LIETUVĄ
j Kaunu ir alga'
kad
tai
ne
prelatas
K
ri
pavi

tik $203.00 ir brangiau pet
$e
(Pridėjus S. V.
Draugija rado čia prieglau svaidyti į duris. Ir ta “kanoCherbourg ar Bremen
jeigu Takaus.)
_
. nada” tęsėsi netoli valandą, etus, bet Vainauskas ^įpeas.
dą su savo raštine.
PJABARlaibas, kuriami
e
>.
3'd. nakčfclfągaliaū, įsipyko būdėto- Buvo padaryta jam akmens
< -* m»»ų - yratoksrflituaijtTRrtt
yra rmajciaukii. Dieno
’ Bet štaii -’2kįVo
J.
Dėl sugrįžimo leidimų
i«triaimų fr
ir kitu
kilu
m*
ir. i
o sek ari
krata, ir dar rasta 18-litų pi- I
formacijų klauskit pas,
'►-oA-a .gMfrjH- _ ,.y _
_
’ pate| k^insą atvyko policija, paant 1-t- •
-- j ~rpTį
K
larią
.
vadovaus
ii^Ši^enTsl<an^iziures"
H
S«vienytų
VaKtijn
.•
j&nė 8 kratas pas “Kultūros’’
Keliavimas i tėvynę geruzio
Kada buvo pasodiriteąjda- v
ę ir nuvedę',
-—v
ą.
n«vežS jt» j pripraMa« apTinlcybe^ kaip
'būrelio narius. Iškrėsta
cu
LI
m
; RTA/iaodame roetn laike.
••
smulkiai spintos, lovos, kiše Rytojaus d ieną sustsite pro boklėn, Vainauskas pasišau
L'oited Aiterjcn Liaes. Ine.
Išplaukimai Uniteu Statės Linetf
kęs
sargą
pasakė,
kad
jiš
ten
Generil Agents
paleisto, b^I.pądėojįf pądėVice-Prezidentas Susivienijimo Lietuvių Amerikoje,
kk■' • latvę
nės, ir. visi buvo tardomi. tokolą ir paleist),
latvy gegužy bus:
131 Statė St,
lkwton, Mass.
ir
ten
laike
kratos
išmetęs
50
ko
jus
už
prieglaudą.išėjo,
179
Slocum
’
St.,
iš
Edwardsville,
Pa.
8.8.
PR£ŠIU£NT
ROO8EVELY
Buvo tardoma ir vietos mo
Gegužio
4
lt.
Nuėjęs
sargas
toj
vietoj
-r^'i
' '------------------- T-; • H
kytoja. Skaityklą uždarė ir
SS. GEQRG£ WASHINGTOM
MANIJA
NUODYTO.
rado
tuos
50
litų.
Užpirktos
Užsisakykit kelionę da
'uždraudė ten susirinkti.
š.-'
Gegufib 18
IS IR I
knygos
dingo.
Tur
būt,
jau
Kybartai.
Kovo
19-20
d.
•
8.8.
LEVIATHAN
Kultūros* btueiio at
;g
bar.
Prisirengkite iš kal
1
J
suspėjo
kam
nors
perduoti.
Kybartuose
Paperienėš.vieš

LIETUVĄ
'
Gcgsžio
2»
stovai kovo m. 6d. atvyko Į
Ž
1
no. Klauskite agento vi
8.S.* PRESIDENT HARDINO
PER BREMENĄ
Telšius į v. 1. susivažiavimą, buty nakvojo p-lė Px Mečio- Byla perduota taikos teisė v> jsų informacijų apie pas**
Gegužio 4.5
ant didžiausio ir greičiausio
kur buvo seimo frakcijos na kaitė. Kovo 21 d. rytą 5 vai. jui..
£
8.S. REPUBLIC
Vokiečiu laivo
porto arba grįžimo lei
b•i
Gegužio 28
riai, ir viešai suvažiavime ji išgėrė acto ir ėmė šaukti
COLUMBUS
(Visi U
.
ALKOHOLIO
AUKA.
hivai
plaukai į Brenim. aj>ad|
“
umirajų
”
ir
prašyti
pagal

dimą.
pranešė apie minėtą kratą ir
Lesia
matnano.)
thano.)
ARBA KITAIS MOS LINIJOS
r
Bannnkile Me viena___________
ir k-iianjite hi ,avĄ
bos.
Pabudo
šeimininkė,
su

Kovo
mėn.
8
d.
prie
PutaLAIVAIS
skaityklos uždarymą.
tautiečiais, o visi bagažo ir kelionės reikaLg
Lietuviai nepilni Ame
TIK ASTUONIAS DIENAS
bus at»up>nti jums išaofcrto.
kėlė keleivius, pakvietė gy ronių kaimo, Alytaus apskr.
F^lmi informacijų klauskite rieto* aCent*
Puikios kajutos Trečiai Riešai—
rikos piliečiai gali gauti
arba rašykite pas:
.
dytoją
ir
pranęsė
policijai.
rasta
negyva
to
pat
kaimo
Tiktai Steitrumiai
FEDERANTAS AMBROSuvienytų.
Valst.
val

Yra vilties, kad p-Ie galės pa gyventoja Kristapavičienė
ZAITIS SUVAŽINĖJO
NORTH GERMAN
sveikti. Actas apdegino lu Ona, 45 metų amž. Padarius s džios leidimą liuosai su
MOTERIŠKĘ.
pas, gerklę, kalbėti nebegali. lavono skrodimą, nustatyta, f grįžti į šią šalį, neatsiVilkaviškis. Šio kovo mėn. Ant krosnies rastas ir acto kad
p
mirtis įvyko dėliai šir
žiurint
Į leidžiamąją
65 Statė St, Boston, Mase,
19 d. Vilkaviškyje buvo šv. buteliukas.
Q
75 Stata Street. Boston, Mass.
O
dies ligos. Be to, pravedus
arba pas vietos agentas
kvotą. Toks leidimas
Juozapo atlaidai ir keletas
BroaįuĮąy, New Y ark
kvotą
paaiškėjo,
kad
Krista

krikščioniškųjų organizaci
yra geras vieniems me
MEILĖS AUKA.
pavičienė buvo didelė alko
jų susirinkimų. Skubinęs su- Mariampolė. Pereitą są holikė
tams ar ilgiau.
ir dar prieš savo mirtį
sirinkiman iš Kauno darbo vaitę uksuso esencija nusi tą pačią dieną girtuokliavo
ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS
federacijos lyderis p. Am nuodijo 22 metų amžiaus žy Alovės miestelyje, grįždama
PLATESNIŲ INFORMACIJŲ SUTEIKIA ANT UŽ
brazaitis automobiliu Nr. 19 dų tautybės panelė. Ji turėjo nakties metu jau net savo na i; KLAUSIMŲ PRANCŪZŲ LINIJA (FRENCH LINE)
įvažiuodamas į miestą suva savo sužadėtinį, su kuriuo mų pasiekti neįstengė ir ke
Kreipkitės prie bile autorizuoto agento
žinėjo pil. Polyvnikienę, ku draugavo apie 2 metus. Bet lyje, matyti, atsisėdus pail
Siame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, <
—ARBA—
k
riai nulaužta kojos; nuken pastaruoju laiku, ji pastebė sėti mirė.
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie prn- 1
PETRAS J. BALTUŠKA (Ekskursijos rengėjas),
tėjusi nugabenta ligoninėn. jo, kad sužadėtinis jos ven
s
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą Ir išsiplėti
A. & J. HURWITZ Banker’s House.
mą.
apie Azijos tautų istoriją (hunu, perso, kinų), apie atsi
gia, ir draugauja su kitomis. NUŽUDĖ ANT KELIO.
i
6 EAST MARKET ST.. W1EKES BARRE. PA.
NUBAUDĖ UŽ IŠPLĖŠIMĄ Nusiminusi ji iš kovo 18 į 19
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių
Kovo 18 d. apie 10 vai. va
(3-čios durys nuo Public Sųuare — 2-ros lubos)
PAŠTO.
krikščionišką
pasauli ir kryžiaus karos, apie garsų kinųc
d. išgėrė esencijos. Buvo dar karo ta»qp Pacunėlių mieste
c
“
Vienybės
”
Spaud.
Bend.
Liet.
Prek.
Bend
mongolų
karo
vadą Čingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
Praėjusių metų balandžio nugabenta Mariampolės li lio, Kėdainių apskr. ir Tau193
Grand
Street.
?
366
Broadwaj\
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir ,
dinaičių kaimo, Panevėžio
mėn. Mažeikiuose buvo su goninėn, bet mirė.
Brooklvn.
N.
Y.
So.
Boston,
Mass.
čigonai.
”
,
•
apskr. ant veškelio rasti nu
laikyti vyras ir žmona Kon
Knygoje
yra
daug
paveikslų,
žemlapių,
piešinių.
Išleido .
MIRŠTA
ŽMONĖS.
žudyti Bumys Kazys, PacuV. Stulpinas.
čiai, nes buvo įtariami pavo
“Naujienos,”
Tėvynės
Mylėtojų
Draugija.
Apdaryta,
puslapių
,301.
*
gime iš užrakintos Mažeikių Kelmė. Nuo š. m. sausio nėlių svaigiųjų gėralų par
11 So. Halsted St.,
1739 So. Halsted St.,
. Kaina .... $2.25.
mėn.
5
d.
iki
š.
m.
kovo
mėn.
davėjas,
ir
jo
vežikas
Biliepašto spintos 8163 litų. Tar
Chicago. JH.
• J Chicago, III.
»*
c
dymas išaiškino, kad vieną 10 d. Kelmės parapijos ka čius Leonas. Nužudytieji tąI <
Užsisakykite Kelionę Dabar —- Musu Geras Agentas
$
KELEIVIS
gražią naktį Augustas Kon-,_puose palaidota apie 70 pat dieną buvo važiavę į Pa■ f
Mielai Jums Patarnaus Kelionės Sutvarkyme.
255
BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.
$
nevėžį parsivežti degtinės.
čius, buvęs pašto tarnauto- žmonių.

t
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KĖLĘlV I S
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No. 16.

JL

Balandžio 20, 1927.

Bostono majoras Nichols s
ketina numažinti šįmet tak cs
sas vienu doląriu. Namų ir s
TRUŲ DURŲ BALTAI ENANEUUOTI
kitokių turtų savininkai tu
DZIMDZI-DRIMDZIŠKA
rėsią mokėti po $30.80 nuo
REFRIGERAT0RIAI-A1SBAKSIAI
kiekvieno
$1.000
vertės
lui

Paaiškėjo, kad Kaupenas
$18.75
KOMEDIJA
Nužeminta Kaina
DIDELIS PLĖŠIKŲ UŽ
nužudęs 19 žmonių ir pada to.
$26.00
Reguliarė Kaina ..
PUOLIMAS LIETUVOJ.
SEKMADIENI
ręs
keliasdešimt
ginkluotų
Su musu garantija
Vienas žmogus nušautas, ki
PASTABĖLĖS.
:
plėšimų.
Byla
buvo
nagrinė

VISA
EILĖ EDDYS REFR1GEKATORIŲ $16.50 ir aukšč.
24 Balandžio-April, 1927
tas sužeistas ir pagrobta arti
Musų
jaunas
kompozito

Parlorių, valgymo kambarių ir m eganiujų kambarių rakandai, taipgi
jama
dvi
savaites
ir
sukėlė
500 dolerių pinigu.
pečiai, rugsai, lovos. Viskas kas tik reikalinga jusu namams
LIETUVIŲ
SVETAINĖJE
Latvijoj didžiausią sensaci- rius A. Bačiulis puikiai pro
UŽPAKALY KIEKVIENO PARDAVIMO STOVI RĖPI TAC1JA
žilių kaime, Žydikių vals I ją.
gresuoja dainose ir komp FIRMOS. KUKI TARNAUJA ŠIAME D1STR1KTE PER SUVIRS
Kampas E ir Silver Sts.,
So. Bostone.
48 METUS.
čiaus, Mažeikių apskričio,
zicijoj. Jis specialiai stuč LIETUVOS VALSTYBĖS TEATRO
JAMES ELLIS CO.
šiomis dienomis buvo begalo i MIRĖ KUNIGAIKŠTIS juoja kompoziciją Naujas
VISOKIE NAMU RAKANDAI.
I
drąsus užpuolimas. Keturi
Anglijos Konservatorijoj.
RADZIVILAS.
Artistas STASYS PILKA
405 BROADWAY,
SOUTH BOSTON.
*
S
£
ar penki banditai, kurių vie Pereitą savaitę Meksikos
STATO PAGARSĖJUSĮ VEIKALĄ
nas buvo ginkluotas karišku mieste mirė kunigaikštis
Balalaikų orkestrus moky
šautuvu, o kiti revolveriais, 'Vaitiekas Radzivilas, buvu- tojas d. židžiunas pagimdė
ir visi uždengtais veidais, !sis 1920 metais lenkų atsto antrą balalaikų orkertr.
DR. J. MARCUS h>R
užpuolė ūkininką F. Juozu- vybės AVashingtone vedėjas, Kažin ar tik nebus perdaug ' x
MARGERIS
x
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS
i
iną ir pareikalavo pinigų. ; Jis turėjo jau 60 metų am
x
♦
#
♦
3 VEIKSMŲ VISOKIŲ RAŠYTOJŲ
Specialistą* sekretnų ir chronišGydytojas ir Chirurgas c
Buvusis tuo laiku pas Juozu- žiaus ir buvo vedęs su mek “Sandaros" e.v-redaku ku vyrų ir moterų ligų.
KOMEDIJA
Z
Valandos: 10—2; 5—8
J
261 Hanover St.. Boston, Mas*.
mą siuvėjas, kuris norėjo lai sikiete.
rius Paulauska< labai nek; ■.Sekmadieniais: 10—2
>
Room
7
Pradžia lygiai 7:30 vai. vakare.
ke užpuolimo pabėgti, tapo
Tel.:
Richmond
0668.
(-)
tantas p. Garnio dovana. -I’N
3327 So. Halsted Street
plėšikų nušautas, o pats Juo- SPROGO PARAKO MA tikėjosi
Bilietai: $1.00, 75c. ir 50c.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak.
Ldviejų,
o
ga
.
”
'
CHICAGO, ILL.
J
Nedėldieniai* iki 4 vak po pietų
zumas sužeistas. -Juozumas
GAZINAS.
Al
DIDŽIAUSIAS VISUR PASISEKIMAS.
vieną
—
ir
ta
mergaitė,
z
Tel. Boulevard 8483 |
buvo apiplėštas, iš jo atimta
Wallingford. Conn. — Fa- nebus tik čia “Rimbo" kaiJUOKINGIAUSIA NUO PRADŽIOS IKI
260 Amerikos dolerių, 2000 jerverkų dirbtuvėj aną są tė?
AMXVXXNX8k%XXW«S63MSMB6X36S»3 >
GALO KOMEDIJA.
PRITAIKINTOS
<
Lietuvos litų ir 10 sidabrinių vaitę čia sprogo parako ma
V
4
*
*
Telefoną* So. Boaton X3M.
'
NAUJOS SCENERIJOS. ŽYMIAUSIEJI
rublių, taigi iš viso arti 500 gazinas. sužeisdamas 20 dar Ct-ndrolius Irma ranka? ir
LIETUVIS DENT1STAS
Lietuvis Optometnstas
dolerių vertės pinigų.
VAIDINTOJAI. VYRIAUSIOJE ROLĖ
bininkų.
t
džiaugiasi, kad jis .iabar.
Or. St. A. GALVARISKI
JE ART. ST. PILKA.
girdi, galįs alve/ti merginų
LATVIŲ RAZBA1NINKAS
SUDEGĖ 200 ARKLIŲ.
(GAL1NAUSKAS)
iš Lietuves tiek, kad užlekiu
KAUPENAS PASMERKiš Bukarešto pranešama. visiems senberniams AmenOfiso valandoa: Nuo 10 ryte iki
5:30 dieną. Nuo 7—9 vakare.
TAS MIRIOP.
kad Buhusų dvare. Moldavi- koj.
*
z
*
>
y
>
r «
Nedėliotai* pagal sutarti**.
Latvių karo teismas Min- joj, pereitą sąvaitę buvo di414 BROADWAY.
taujoj pabaigė svarstyti ban-;delis gaisras ir sudegė 200 Bostono lietuviai rengia r\R>ll>UOpA 3 šEiMYNį NAM \S
C. SASNAUSKAS
SO.
BOSTON, MASS.
\
įtaisymais, rar.dų neša $50 j
dito Kaupeno bylą. Kaupens: arklių,
bankietą kumštininko Shar- n • ■
LIETUVIS PAINTER1S
Kaina $3500, mažas įnešimas.
Iiegx*mi&uojQ akt*,
ir jo pagelbininkai Piebalgs ;
ar.t
kio pagerbimui jau antį i me lubų. L-ulima nuo 5 vai. vakarais
Paintiname iš iauko ir iš vidaus,
akiniu*, kreiva* akis
__
(17)
ir Valodze nuteisti mirti. Te- ’ -GAISRAS NUŠLAVĖ
ir amblyopiikose (aklose) aky
tai ir dar nesurengė. Bravo 1 iii." Bolton st.. So. Bw«ten. Mass. taipgi popieriuojani ir baltinam lubas i
se sugrąžinu šviesą tiakaflM
<
LIETUVIS
MIESTĄ.
čiau pastarajam mirties bau
ir dirbam karpenterio darbą.
(171 ;
laiku.
. •
BUDAVOTOJAS IR :
smė pakeista sunkiųjų darbų' West Virginijoj pereitą
P\K>!DUODA 6 ŠEIMYNŲ NAMA210 COLUMB1A ST..
J. L. PA*AXARN13 O. D.
K.
Šidlausko
privatiškas
L-ertj
a
čelinkėj
ir
gerom
išlygom:
ARCHITEKTAS
kalėjimu iki gyvos galvos.‘savaitę išdegė Morgantovvno daktaras Murray sako, kad •
447 Uroadvev. So RnatSM. štate
CAMBRIIMžE. MASS.
pardaviir > >uvinirras jšMeš pabudavojame geriausius i
Abu nuteistieji mirti įgaliojo ’ miestas. Ugnis nušlavė visą jam lietuviai labiau patinka •: vja i kita miestą Kreipkitės pas Galit kreiptis telefonu: Porter <)7‘>.> ': ;
■tarnui ir pigiai Taipgi padarau
,a%.- • :<a JACOB PUZINE
(17)
savo gynėjus Įteikti kasaciją.* biznio centrą.
•.linkius pianus, išmėruoju iėmę ir ;
už visus kitus žmones So. Bo l.">2l < ambridge ąt.. Cambridge. .Mass
etc. Visokiais reikalai* kreipki-; C
Telefon** 6112-W.
stone. Ar tik nereikėtų jį aptės.
(-) ;
Kuomet
Kūdikiai
TJTUS
P.
GREVIS
Draugai!
Skaitykit
ir
ženvti su lietuviška blonde.
| Dr. A. Gorman-fiuinaiiskas
395 Broad*ay.
So. Boarton.
Verkia Pabandykite
tuomet jis visai sulietuvėtų.
platinki! “Keleivį.”
Tel.: So. Boston 2340.
; $
LIETUVIS DENTISTAS
V

Visokios Žinios.
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ŽEMES ROJUS”

k

*

%

X

*

*
*

*

X

V
X

V

K

%

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
v
X
X

Vietinės Žinios

DIDELI MIŠKŲ GAISRAI.'
Uždrausta žuvaut ir kru-

Art. St. Pilka pasirodys
Žemės Rojuje.

♦

♦

♦

So. Bostono vyčiai dar lebečiaudo nuo pastoriaus Ku
biliaus metodistiškų pipirų.

nedėlioj. ba- “Amžiną Atilsį" < A. A. i
po rūpestingo Tulys pora metų atgal “San
Po visą Massachusetts val prisiruošimo art. St. Pilka daroj” privirė tiek košeliestiją dabar siaučia girių gais stato Lietuvių Svetainėje ko nos, kad nei išvalgyt nega
rai. Valdžia yra tos nuomo mediją “Žemės Rojus.” Bos lėjo. Dabar “Špitolninke"
nės, kad tie gaisrai kįla iš toniečiai lyg ir buvo pasiilgę kunigai irgi pradėjo virti konumetamų degtukų rūkant geni vaidinimų ir dėl pasise šelienę. Ar nepaseks ir jie
Šmikis.
cigarus, arba tiesiog iš su kimo nėra nei abejonės. Art. Tūlio pėdomis?
kurtų ugnių miškuose. Todėl St Pilka yra netik puipo visą valstiją tapo uždrau- kus aktorius, bet. matyt, jis
SPORTAS
sta žmonėms važiuot žuvaut suprato, kas amerikiečiams
arba myluotis į krumus.Auto patinka ir tuos reikalavimus Juozas Šimkus nugalėjo
čampijoną.
mobilistams dabar visai ne- pilnai patenkina.
valia giriose sustoti. Už per-[ Tikrai retas kuris iš Lietu- ' Juozas Šimkus, pusiau sun
zengimą šitų patvarkvmų 'vos atkeliavęs artistas moka kaus svorio lietuvis ristikas
areštuota jau daugiau kaip tai
rie
patraukti puikiai pasižymėjo. Pereitą
40 žmonių. Taigi, look
v žmones, kaip art.
r St. ---Pilka. sąvaitę Worcestery jisai pa
out,” sportai.
Nėra abejonės, kad atei- guldė to svorio čampijoną
■nančioj nedėlioj art. St. Pil- Pinky Gardner. Šimkus savo
MacDonaldas Boątone.
ikos vardas sutrauks
žmonių smarkumu nustebino netik
•
rx
Šiandien Bostone vieši drg. ^nnąTret^iuireteine/neS publiką, bet ir sporto rašėRamsay MacDonaldas Ang-,pem;-kšeiais ‘savo vaidini- jus. Worcesterio angliški
hjos Darbo Partijos vadas ir,mais su “Dzimdzi-Drimdzi” laikraščiai rašo apie Šimkų
socialistas. Nežiūrint kad jis ai^
pj]ka paliko puikiau- ilgiausias špaltas. Bravo.
yra darbiečių vadas ir kovo- sj -spudj Tai tikras artistas Juozai!
ja už socializmo įvykinimą, pilnoje to žodžio prasmėje.
BoAmerikos kapitalistų spauda Komedija “-‘Žemės
žemės Rojus'
Ro-jus"- Šj. vakarą- (utarninkei
,
pasitiko jį labai prielankiai nenaprastai juokingas, links- stono Arenoj nsis Stranglerr
ir su didele pagarba. Bosto- mas
p veikalas
........ ir žadama
" T ——ji■ Levis' su Abe
tu~„
Kaplan. tJoe
ne jisai buvo pakviestas pas šauniai suvaidinti. Kas mėg Malcevvicz su Pat McGill,
Massachusetts gubernatorių• sta juoką ir gerą vaidinimą, Alex Garkavvienko su FarFullerį ir priimtas kaipo ofi nepraleiskit progos, o ypač mer Stevens ir Dr. Sarpalius
cialus svečias.
atsiminkit, kad vyriausioje su Ned McGuire.
Pasikalbėjime drg. Mac- komiškoje rolėje dalyvaus
Donaldas pasakė, kad Ang art. St. Pilka.
Rytoj ( seredoj 1
Provilijos kapitalizmas jau priėjo
dence'o Arenoj risis Dr. Sar
liepto galo ir neužilgo vals
palius su Strangler Lewis,
tybės vairą tenai turės paim Ona Kapočienė dalyvaus Gentvilas su Spellman ir Ro
“Rojuje.”
ti darbininkų klasė, kurios
mano su Londos. Į Providentikslas yra — Socializmas.
D-ro Kapočiaus žmona, p. ce žada važiuoti iš So. BosOna Kapočienė, sutiko pa- tono keli automobiliai lietuVyskupas La wre ne e už
imti rolę “Žemės Rojuje.” Ji vių sporto mėgėjų. Visiems
Sacco ir Vanzetti.
yra gera artistė, todėl jau iš mat rupi pamatyti, kaip muMassachusetts gubernato kalno galima tvirtinti, kad su Sarpalius pasirodys su
riaus ofisas dabar užverstas veikalas išeis puikiai.
garsiuoju Lewisu.
laiškais ir telegramomis, ku
rios pilasi iš visų Amerikos Cambridge’aus lietuvių
PARDAVIMAI
I
pusių ir reikalauja, kad jis,
domei.
kaipo aukščiausia valstijos
viršininkas, arba paliuosuo- Kas norite tapti Sivienytų
tų nuteistuosius m iri op Sac Valstijų piliečiu, o nesate pa
co ir Vanzetti. arba paskirtų sirengę prie egzamino, lan
bešališką piliečių komisiją kykite Y. M. C. A. kursus, po Namų, Ūkių, Krautuvių ir tt
jų bylai peržiūrėti. Tarpe tų numeriu 820 Mass. Ąve.,
ant pardavimo.
laiškų atėjo ir nuo vyskupo Cambridge. Pirmas susirin Turime didelį skaičių žmonių norin
Lawrence’o atsišaukimas į kimas bus šiame ketverge čių pirkt ir mainyt. Todėl, kurie norit
parduoti namus, ukes, krautuve.- arba
gubernatorių, kad jisai pa kaip 7:30 vai. vakare.
išmainyt arba apdraust nuo ugnies ar
Pamokos
duodamos
dykai.
skirtų komisiją Sacco-Van
kitokių nelaimių, malonėkite atsikreip
ti pas mus. Mes užganėdinsim kiek
zetti bylai peržiūrėti. Vysku
vieną savo patarnavimu.
(]»>i
pas Lawrence yra labai įtek- Policija pradėjo gaudyt
A. P. KODIS
ni ga farp Amerikos pro tuos “sportus.” kurie vaka-' Real Estate. Insurancc. Mortgages
te;-! u-u dsinuu, ir manorr a rais vilioja merginas į auto
395 BROADVAY. Kuom I.
kad j, > >Hi^ gaiė< daug nu- mobilius. Trims tokiems jau
SOUTH BOSTON, MASS.
atimta “laisniai.”
sverti
Tel.: So Boston 3107
muo>e myluotis; 40 žmonių i
Ateinančioj
r;jau areštuota.
landžio 24 d.,
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KLAUSYKIT KAS
OREGIRDET!

epertory

R

!

/

Theatre of Boston
Geriausis vaistas nuo vidurių

Vedėjai:

*

-L

Eund. Ine.
Per Dvi Savaites

Midsummer
Night’s Dream
J
t

TIKĖTAI—25c. IKI $2.00
Ketvergais po pietų nupi
ginta 300 vietų po $1.
Taksų nėra.

and FILLING STATION

i
i

STUDEBAKER KARI AGENTŪ
RA IK TAISYMO STOTIS.

Į

DAKTARAS

5

Tik už $75.06 su visais įtaisais.
Mes
užlaikome netik
Ra
dio. bet taipgi Malevas, Varnišius. Iškęrą, kuris išdžiūsta į 15
minutų. Taipgi popierų kamba
riams gražausių spalvų, visokių
įrankių prie Virtuvės ir gaspadinėms. Visokių dratų tvorom ir
skrinams (sietnkąmsj ant lan
gų. grėblių, pjautuvų, lopetų ir
kirvių. Kreipkitės laiškais, tele
fonu arba užeikit ypatiškai.

Jeigu norite, kad .lu-y automobilis
ilgai laikytų, tad duokit pataisyt
Petrui Trečiokui. Darbas geras,
kaina prieinama. Jeigu norit, kad
Ju^ų karas gerai trauktą. imkit
gesoliną pa* mus

LANDAU
32 CHAMBERS S f.. BOSTON.
Gydo j palįstai ir pasekmingai
Vengriškas Liga*.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki
JO. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

i

Telefonas 31231

UNIVERSITY HAKIHVARE Co
1117 Cambridge Street.

MEDI( INOS DAKTARAS

C. J MIKOLAiTIS

Cambridge, Mass.

415 OI d Colony Avė.
SO. BOSTON, MASS

Tel.; Porter 0755-M.
(17)
Sav ininkas.
Juozas H. Snapkauckas.

Telefonais: So. Boston 3073-W.

I

I

•

DAUGIAU BARGENŲ!
(H EEN ANNE MALIAVA -......................... gal. -52.25
Tai yra gera maliava už žemą kainą. Ite kniaukite
'palvą kortos. 16 spalvų ir balta.
S2.50 Melrik Etatinė Balta
Maliava........................ g*lDu T int. T. & C. Flatinė Balta
Muliava........................ gal. $2.25
BAITAS ENA.MEL.
g»l- *2.7.»
\tlantic Inside Spar ir Grindų
X arniši* .................... gal. S2.25
Mlantic Outside Spar gal. S2..»<>
Sheilac po 5 svarus. Oranue
ar Baltas ............................ $2.75
Maliavų įr Varnišio
\malytojas ....... gal- $L25
Geros Rūšies Pilkos Maliavos 1.18

-

Bronziniai žalia Mal a'a g?«L 9šc
No. 3 Meel M <>>’l
. -■aras 17c
Vo. ' z—00—(M»0 Sa»d l’aper.
.tuzinas ................................... 5c
D Handle Apkalų-. Sieliai
75c
Wheelbarrons. plieno t remai L9'>
Tai yra vilbaris. vartojimui apie
šlubą.
Kasimui šakė-. Gerus Kuries 9Sc
Dubelta-. i Grėbliai daržui .
69c
Didelis ralis tvoroms (tratų apie
1300 pėdų rolis.................... 1.59

Vištininkams dratai. geriausios rūšies, po 150 pėd. rolis.
AUKŠTIS; 36”
48“
60”
72”
KAINA: $3.00 $4.25
$5.00
$6.25
Sietų Dratai Rokuose
Juodi Galvanizuoti Koperiniai
h. H. 2c.
Žftc.
«c-

ŽEMIAUSIOS KAINOS

Guminė šmirkštynė 50 p. ilgio,
9c. už pėdą, garantuota.
Garadžių durų setai ......... $23#

Budavojimui popiera. Kolis
500 sq. ft.....................................6;k
GALVANIZUOTOS CONDUCTOR PAIROS:
r— Ic.
3”—5c. pėda

BARRETTS S.MOOTH SLKFA( E ROOFING:
No. 1-light 2-medium 3-heavv
Kolis $1.39
$1-69
$135

vinių—

i
Į
J

Dci Gclcnčių ir Skaudžių
Raumenų
Naudokite

>

DR. RICHTERIO
Inkaro Rūšies

DAKTARAS

GOODMAN

PAIN EXPEILER!
\

Iš RUSIJOS —GYDYTOJAS,
CHIRURGAS IK PRIE GIM
DYMO.
371 DorchesU-r St.. So. Boston,
art: Andre* Šou a re
Tel : So. Boston 2297.

'bazėm, s r / * ruot is
Sf. V. PaC Biure.

Persitikrinkite, kad In
karo vusibaženkbs
b'.'tų ant paktiio
kurį perkate.
Visose vaistinėse
D 35c ir /iže arba.
F. AD. RICHTERaCO.
••rry A S». St* Stv.
BmkSK H. Y-

\aie::dos: nuo 2 ik' 4 po pietų,
nuo 7 iki x vakare.
107 SUMMEK STREET.
LAWREN< E, M ASS.

■

S333S333333:

Babies Love It

Požeminės bačkos išmatoms po
10 galionų ...................... $538
SIETINĖS DURIS
$138

SEHCO ROOF COATING gal. 98c.; 5 gal. kenas $4.25
Geras visokiems tekantiems stogams.
vagonas

1;

4

FAMOUS FIVE
TUBE RADIO

PARKUAY
AUTO SERVICE

Bus Vaidinama

Matinees Ketvergais ir Subatom 2:15 vai. po pietų
Vakarais prasideda 8:15 v.

7

P. Trechokas ir Vaitaitfe.

Pradedant BAL. 25

Nuo 6—8 vakare
Nedėliorni* Nuo 10—12 diena
$ 705 N. Mais St. kamp. Broad St.
MONTELLO. MASS

Galina girdėt iš visos Amerikos
ir Kanadoj ant Srosų spešel

užkietėjime.

Jeuelt Repertory Theatre

!:v

VALANDOS:
Nuo 10—12 dieną
v
Nuo 2—o po pietų

ŠIMTAI KITOKIŲ BARGENŲ

MbS. W1NSM>W*S
Srmir

Tel. So. Boctso 808-W J'

DAKTARAS

4/4857
Eagle Brand išaugino dau
giau sveikų kūdikių, negu
visi kiti kūdikių maistai.

(Prie Dover St. Eleveito Stoties)

BOSTON.

LITUV18 DBNTI8TA8
• VALANDOS: Nuo tiki 11

;[
Jt

Nuo 2 iki • rak J,
NEDALIOMIS: !!

Dd 1 t >o utot? < JSeredomi* iki 12 dltną.
Į’

SOUTH END BARDWARE COMPANY
1095 Wa»hington St.,

AL. KAPOČIUS

EAGLE
BRAND
CONDENSEO MILK

J
Ofisas "Keleivio” usmu.
J>
> 251 Broadway. tarpo C ir D SL < !•
;
SO. BOSTON. MASS.
j »
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