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RADO 4 LAVONUS
VANDENY.

Areštai ir Smurtas
Apie New Yorką šiomis
dienomis rasta keturi lavo
vandeny. Brooklyne pe
Lietuvoj Nesiliauja. nai
reitą pėtnyčią buvo ištrauk
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So. Boston 3071

Metai XXII

Anglijos Valdžia Išplėšė
Sovietų Prekybos Biurą.

Darbininkų laikraštis “EI
Sol” rašo, kad katalikų ku60 KATALIKU
j nigai. pridarę
Meksikoj
j begales šunybių, žada
BANDITU.
j bėgti į kitas šalis. Vyskuou
tas iš Newton Creek’ės mo
jau perkėlė savo liį IŠVEŽĖ SEPTYNIS TO Visi bolševikų laikraščiai sa
SOCIALDEMOKRATAI
išleisti, tik nori surinkti tam teriškės lavonas, kuris buvo KITAS UŽPUOLIMAS
.
!
da
iš
Meksikos
į Kuba ir iš
ko, kad Anglijos imperialis
surištas
vielomis
ir
prie
jo
tikslui 10,000 litų, kas Ame
TREMIAMI IŠ NAMŲ.
NUS POPIERŲ.
ANT
TRAUKIMO
KUNI-p
ena]
išleido
visiems
Meksitai nori išprovokuoti Rusiją
rikos pinigais reiškia $1,000, da prikabintas sunkumas. I
GAMS NEPAVYKO.
kos
kunigams
įsakymą,
kad
Kitą
dieną
netoli
tos
pat
vie
netaip
jau
didelė
suma.
AĮsikūrė “Naujosios Gady
500 Londono policmanų ir į karą. Po visą Rusiją yra
\r
•
u
.
‘
jie
kraustytus!
į
Jungtines
rengiamos prieš anglus de
tos
buvo
išvilktas
vyriškio
merikiečiai turėtų tą bend
nės” bendrovė, kuri švies
šnipų per tris dienas
i,
1
ganytojai
»da
Valstijas
ir
į
Kubą.
monstracijos ir reikalauja
Lietuvos liaudį knygutėmis. rovę paremti. O paremti ją- lavonas. Manoma, kad abu raustytis į Suvienytas Vals-1 Turbut iuodieii iau nefpdarė kratą.
j
Turbut
juodieji
jau
nete

ma. kad Anglijos kapitalistų
galima dvejopu budu: arba du jie buvo nužudyti. Be to
tijas ir Kubą.
Reakcija Lietuvoje nesi renkant jai aukų, arba įsto da du vyriški lavonai buvo
ko vilties apgalėti Meksikos Iš Londono pereitą savai prekėms butų apskelbtas
liauja. Žmonės areštuojami jant jon nariais. Įstojimas atrasti Hudsono upėj. Vie "Keleivyje” buvo jau ra liaudies valdžią ir pasikin tę pasklydo be galo sensacin- boikotas. Tuo pačiu laiku
visai nekalti, vien tik dėlto, kainuoja 1 litą ir prie to da nas jų buvo kareivio drapa šyta, kaip katalikų kunigų kyti žmones į savo jungą. oų žinių. Apie 200 policma-! laikraščiaii ragina valdžią
c»
<i____ iv____ i.
kad jie socialdemokratai. reikia nupirkti nemažiau nose, o kitas buvo civilis suorganizuotas būrys razbai- Susilauks to paties ir Lietu nu ir 300 Scotland
Yardo i .būti pasirengusia ir prie
Šitą parodė suėmimas so kaip vieną šėrą, kuris kai žmogus ir suraišiotas vielo nmkų Meksikoje užpuolė vos juodvarniai.
šnipų apsupo Sovietų val ginkluoto Anglijos imperia
cialdemokratų studentų Ce- nuoja 10 litų, taigi išviso A- mis ir apsunkintas tokiu pat anądien Guadalajaros trau
džios prekybos biurą Londo listų užpuolimo ant Rusijos.
reškos ir Žvirono. Jiedu bu merikos pinigais $1.10. Ga būdų, kaip ir minėtoji mote kinį. išskerdė sargus, iššaudė MEKSIKOS BANDITAI ne ir pradė jo laužtis į seifus.
vo suimti kaipo labai pavo lima įsigyti ir daugiau Šerų, ris Brooklyne. Visi keturi la daug pasažierių, paskui api UŽMUŠĖ TURTINGĄ
Kadangi išlaužti milžiniškų
NELAIMĖ ANT GELŽjingi valstybei asmenys, ir tik nedaugiau kaip 200.
plieno
spintų nebuvo galima,
VOKIETĮ.
KELIO.
vonai išbuvę vandeny jau pylė vagonus kerosinu ir už
buvo atiduoti karo lauko tei Nariais gali būti atskiri as keliatą mėnesių.
degė. Taigi valdžia tuojaus Jalisco valstijoj, Meksi tai buvo pašaukti mechani Ant Canadian Pacific
smui. Bet kai reikėjo paro menys ir organizacijos, kaip
[išsiuntė būrį kareivių, kad koj, gyveno turtingas vokie- kai, kurie ištirpino seifų du gelžkelio Kanadoje šį panedyt, kuo jie yra nusikaltę, tai lygiai ir organizacijų kuo NACIONALISTAI SUTIN ! piktadarius nubaustų." Ir da tys gyvulių augintojas. Pe ris eksasetilino liepsnomis, į’dėlį buvo didelė nelaimė.
ir dabartiniais laikais žval pos.
bar žinios iš Meksikos sako, reitą sąvaitę būrys banditų T b? ,sVv?.retė _ milžiniškais į Vanduo išplovė gelžkelį, ir
KA NEĮSILEISTI
gyba negalėjo prieš juos jo
kad kareiviai užklupo tuos užpuolė jo ganyklą, apiplėšė drihais ir išmušė kūjais. Pas- bėgdamas dideliu greitumu
KAIZERIO.
kių įrodymų sufabrikuoti. Iri FRANCUZIJA IŠVIJO
Vokiečių nacionalistai pa- ’azbaininkus kalnuose puo- ją ir užmušė jos savininką. kui polici ja su šnipais sukro traukinys nuvirto nuo kelio
todėl karo teismas juodu iš-! 25,000 SVETIMŠALIŲ sirašė po kitų partijų rezo-ir nuolė juos. Raz- Manoma, kad tai yra katali vė visas knygas ir kitokius ir sudužo. Trys žmonės tapo
teisino. Kartu buvo išteisinti
liucija, kuri prašo Reichsta-[ .’nmka1 buvo gerai apsi- kų banditų darbas. Prezi rekordus į trukūs ir išvežė į užmušt?,' o 22 sužeisti?
DARBININKŲ.
_________
darbininkai Neverauskas ir
go pratęsti Respublikos įstanenorėjo pasi- dentas Gailės įsakė kariume- Scotland Yardą, didžiausią
Vanagas, ir kareivis Janu Paryžiaus žiniomis, per tymą, kuris pasibaigia 23 lie-j (‘UO^L Prasidėjo atkakli ko nei būtinai suimti arba iš- šnipų tvirtovę visam pašau- LEGIJONIERIAI PRALENtris pastaruosius mėnesius
šauskas.
lvje. krata tęsęsi iš viso tris [ KIA NET jR KLIUKSUS.
pos. Kadangi tas įstatymas-X,a’ “uri tęsėsi 5 valandas, šaudvt.
<». r "
Bet nežiūrint, kad karo iš Francuzijos buvo išsiųsta draudžia buvusiam kaize-j Besimaudant buvo užmušti 8
i c
- --i
l dienas su viršum.
teismas rado juos visai ne 25,000 svetimšaliai darbi riui įvažiuoti Vokietijon, tai Kpremai ir vienas oficierius. SUĖMĖ DU VYSKUPU. . 4mia apie šitą įvykį suju- Amerikos legijonieriai prakaltais, Kauno komendantas ninkai. Išviso Francuzijoj nacionalistų pasirašymas por'et razbaininkų pusėj buvo M d kšikos valdžia suėmė dino Londoną kaip koks. ierjja net jr “kliuksus.” Šitoįsakė jiems apleisti Kauną ir esą apie 1,000,000 ateivių, minėta rezoliucija nustebino į P^k.ota 60 žmonių.. Matyda- dų klerikalų erštu, vyskupą boinbos sprogimas. Is pra- kį pareiškimą padarė AmeriKauno apskriti. Tuo pačiu bet kadangi dauguma jų dir visas vokiečių partijas. Iki TU,, kad neatsilaikys, razbai- BuTrtesą ir vyskupą Cąm- dz11! negalėta suprasti, ką tai p-()S pįHečių Laisvės Sąjunga
laiku tapo areštuoti socialde ba kasyklose ir kitur prie la šiol nacionalistai stojo vis už
pos'ą, kurie slapta organiza reisnia. Vjena tik buvo afts-. (Amerjcan civil Liberties
ant galo pradėjo:
mokratų studentų draugijos bai sunkių ir purvinų darbų; kaizerio grąžinimą.
ti.
-Jiems
vadovavo
du
katąlii
vo . ir įkvėpdavo riaušes. ku, kad santykiai tarp Rusi- Union). Sąjunga faktais pa“Žaizdro” narys Žiurlys, ge kur franėuzai .dirbti nenori,
_________
_
'
kų
kunigai,
Vega
ir
Augulę.
V
eir?h Ye^ni0P- ■ rodo, kad beveik visi reakciAbudu piktadariai išgabenti
tai tenai jie skaitomi reika v
ležinkelietis Mikulskis ir ka lingi.
Iškrikę
banditai
paliko
100
PRADĖJO
ATKASINĖTI
Kcakcmiai
laikrascjai,
kurie niaižygiaiAmerikojeinaarį
I>aredo.
Ką
valdžia
su
jais
Bet miestuose, kur ir
reivis Gasiunas. Jie dabar francuzų
>
pabalnotų
arkliu.,
daugybę
darys, da nežinia.
,vra griežčiau nusistatę prieš ba jš Karo Departamento,
yra daug be darbo, UŽBERTĄ SENOVĖS
sėdi Kauno kalėjime. Ar svetimšaliai
[ginklų ir amunicijos.
Rusiją, tuojaus paskelbė, Į aiba Amerikos Legijono.
MIESTĄ.
esą
nepageidau

juos atiduos karo teismui, ar jami, ir kuris tik jų neturi
kad Sovietų biure rasta daug
_________
Prie
užmuštųjų
banditų
MEKSIKA
STEIGS
BAUtrems į Varnius, da nežinia. darbo, valdžia tokį depor Šį par.edėlį Italijos val atrasta daug daiktų, kurie DŽIAMAJA KOLONIJĄ i ginklų paslėpta. Sovietų at- NELAIMĖ SCRANTONO
džios inžinieriai su daugybe
Varniuose sėdi jau gana tuoja.
I irvybe tečiaus šitą melą
KLERIKALAMS.
ANGLIŲ KASYKLOJ.
darbininkų pradėjo atkasi buvo išplėšti oasažieriams
žymus būrys socialdemokra
tuojaus
atitaisė,
paaiškinda

jlailse
minėto
užpuolimo
ant
Meksikos kalėjimuose da
nėti Herculaneumo miestą,
anglių kasykloj
tų. Tarp ištremtųjų iš namų
ma viešai, kad tai nėra “pa šį Scrantono
Guadalaiaros traukinio.
bar
sėdi
apie
2,000
valstybės
kurį
Vezuvijaus
vulkanas!
panedėlį
buvo
nelaiminPILSUDSKIS
UŽKLUPO
socialdemokratų yra Špukas
slėpti
ginklai,
”
bet
keliatas
Tuo
pačiu
laiku
karo
mi

išdavikų,
daugiausia
vis
kleužbėrė 79 metais po Kristaus
FAŠISTŲ LIZDĄ.
ir Bajorinas. Juos ištrėmė į
šautuvų,
ku-Įgas
; , .• atsitikimas.
- .
.
,,Leidžiant
nisterija gavo žinių, kad ka ikalų. Valdžia ketina įsteig- medžioklinių
nuos
angį,
lautuvu
firmos
|
gimimo.
Herculaneum
buvo
, nukitas apskritis. Gelžkelių Rado daug bombų, ginklų ir
talikų kunigai bandė suorga : jiems baudžiamają koloni
apsemtas
ta
pačia
vulkano
;
truko
keltuvas
ir
su
10
maiprofesinės sąjungos pirmi
gen. Hallerio laišką.
nizuoti kitą užpuolimą an‘ ją. kaip Francuzija turi buvo prisiuntusios parody i nerių nukrito į šaftą. Visi lilava,
kuri
tuomet
palaidojo
ninkas Šulaitis taipgi ištrem Pilsudskio žvalgyba už
norėdamos gauti užsa . kos sunkiai sužeisti, ketu
ir Pompeii miestą. Bet Pom- traukinio, bet šį sykį jiems “‘Velnio Salą,” kur tremiami mui,
tas.
kymų.
nepavyko. Apie šitą bandy
klupo Varšuvoj tautinių de
Per Velykas buvo smarki mokratų organizacijos cent peii buvo užbertas daugiau mą gen. Amarillas išleido visi valstybės išdavikai. Vėliaus ministeris Joyn- riems tapo nulaužtos kojos.
Meksika savo piktadarius
krata Dačiunuose pas Vieno- ro būklę ir padarė joje kratą. sia pelenais, kuomet Hercu šitokį pranešimą:
žada tremti į Tres Marias sa son-Hicks paaiškino parla JUGOSLAVIJOJ DREBA
laneum
liko
užpiltas
sutirpu

žinskius. Jieškojo tenai Sei Pasirodė, kad pas ponus de
mente, kad iš Anglijos val
Keturiuose kilometruo lą, kuri randasi Pacifiko
ŽEMĖ.
mo atstovės Purėnienės ir mokratus buvo paslėpta siais žemės viduriais, kuriuos se “nuo
džios
archyvų tapo pavogti Jugoslavijoj
Salas, gauja katalikų vandenyne.
paskui
užliejo
tirštas
vanduo
pradėjo dre
jos vyro, kuriedu buvo nuvy daug bombų ir ginklų. Pa
labai svarbus dokumentai, o bėti žemė. Drebėjimas
karštuolių buvo užpuolę
su
kalkėmis
ir
sulydino
vul

atsi
kę pas tėvus šventėms. Prieš imtų dokumentų tarpe rasta
j
kadangi
žvalgyba
susekė,
UŽGYRĖ
REAKCINI
mano
traukinį,
paskui
kūr

jau kelinta diena ir
gegužės 1 dieną iškrėstas ir gen. Hallerio laiškas, iš kano lavą į vieną masinę uo ėjo Jaurez’o traukiny* su
i kad tie dokumentai randasi kartoja
ĮSTATYMĄ.
lą.
Amžiams
bėgant,
Vezu

pridarė
daug
nuostolių.
Jokubauskas, buvęs Seimo kurio matyt, kad buvusis
rusų prekybos biure, tai dėl
Kova tvėrė
Vyri
ausis
teismas
WashVljllo
AlUVC
Ii V
VHodUN vis
Vlbj pasažieriais.
vijus
krovė
ant
viršaus
narys. Buvo ir areštų s.-d. Lenkijos armijos vadas darė
to ir buvo padaryta tenai
valandos ir užpuolikai ngtone pripažino, kad CaliSURIŠO SARGĄ IR IŠ
tarpe Veiveriuose, žodžiu su “endekais” planus nu daugiau ir daugiau medžią-! pusę
krata.
Kol
kas
tečiaus
šitų
pabėgo, kuomet jie pamatė, fornijos įstatymas prieš taip
PLĖŠĖ TRIS SEIFUS.
sakant, represijos eina smar versti Pilsudskio valdžią. gos, taip kad šiandien užber kad
dokumentų nesurasta, nors Pavvtucket.
jie atakuoja ne pasa- vadinamą “kriminalį sindiR. I. — Perei
tas
miestas
randasi
nuo
50
kyn.
Nors ir Pilsudskis yra reak iki 150 pėdų žemės gilumoje. žierių, bet kariuomenės kalizmą,” priimtas karo me tikrai esą žinoma, kad jie bu tą sąvaitę nakties laiku plė
Kretingos apskrities val cininkas, bet tautiniai demo
vo paslėpti sovietų įstaigoj. šikai čia užpuolė dažų kom
Jie paliko 20 lavo tu darbininkams smaugti,
dybos narys Alminauskas kratai d a didesni juodašim Negana to, ant tos vietos iš traukinį.
Bet New Yorko “Evening panijos ofisą, surišo sargą ir
20 arklių ir daug sužeis nėra Jungtinių Valstijų kon
(s.-d.) ištremtas i Varnius. čiai. Yra tai tikri fašistai, ku dygo jau du nauji miesteliai, nų,
Post
’o” korespondentas pra išplėšė tris seifus.
tų savo sėbrų nusinešė su stitucijai priešingas, ir todėl
Jo vieton norėta išrinkti ar rie tiki tiktai bomboms ir re Resina ir Portiči. Todėl kliū savim,
neša
iš Londono, kad šita pa
ką galima buvo ma Charlotte Anita Whitney,
šų kademą, bet apskrities volveriams. Septyni tų chuli tys užberto miesto atkasimui tyt iš kraujo,
kuriuo buvo kuri už dalyvavimą komu saka apie pavogtus doku PERKŪNAS NUTRAUKĖ
Tarybos dauguma nekade- ganų buvo areštuoti ant vie yra labai didelės ir darbas nulaistyti jų pėdsakai.
”
nistų susirinkime 1919 me mentus, tai tik priedanga
MOTERIŠKEI KOJOS
miška. Kad gauti Taryboje tos, o kiti suimti namuose. bus begalo įdomus. Nors
kratai.
Ištikrujų
gi
Londono
PIRŠTUS.
tais
Califomijoj
buvo
nuteis

jau
ne
sykį
buvo
daryta
ban

Da viena banditų gauja
daugumą, Platelių valsčiaus Varšuvoj buvo daug kratų.
krata
esanti
dalis
to
vajaus,
Closter, N. J. — Pereitą
dymų tą miestą atkasti, betv,buvo
Į
kareivių užklupta Ca- ta nuo 1 iki 14 metų kalėjiatstovams uždrausta iške
kuris dabar yra vedamas nedeldienį perkūnas čia
man,
turi
bausmę
atlikti.
visi
jie
pasibaigdavo
nie

-Ibos
ganykloj,
Jalisco
valsliauti iš savo valsčiaus ribų; POPIEŽIAUS VAINA SU
kais. Ar pasiseks jį-atkasti i ti joj. Čia buvo nukauta 32 P-lė Whitney apeliavo į vy prieš sovietų propagandą vi trenkė Fredo Buhlo namą,
kito valsčiaus atstovai iš
KNYGOMIS.
dabar, parodys ateitis. Mus- banditai, paimta 27 šautu- riausi teismą, tikėdamosi, sam pasaulyje. Nelabai senai nuo jo radio vielomis perėjo
tremta, gi kitiems prigrąsinPopiežius nori parodyt pa solini yra didelis pagyrų vai, 63 arkliai ir vėliava su kad tas reakcini įstatymą buvo tokiu pat budu užpulta į kitą kambarį, kur sėdėjo
ta ir tuo budu apeinami visi sauliui,
ir jis gali šį-tą. puodas, jis trokšta be galo Guadalupos panelės šven pripažins nekonstituciniu, ir išplėšta sovietų valdžios į Buhlo moters, ir nutraukė
įstatymais numatyti sunku Taigi jiskad
atstovybė Pekine, o vėliaus 1 nuo jos kojos visus penkis
apskelbė kryžiaus daug garbės, todėl, žinoma,! čiausios paveikslu.
bet išėjo kitaip.
mai ir statomi savi žmonės. vainą visoms
buvo didelės kratos ir komu-!i pirštus.
ku nesigailės valstybės pinigu Dabar Meksikoje žmonės
Vietoj Alminausko, išrinktas rios jam arba knygoms,
nistų suėmimai Francuzijoj. .
jo vyskupams ir triūso, kad ką nors iškasti renka aukas šeimynoms tų
FARMERYS NUŠOVĖ
-__ _ ~~~............... ■
tautininkas Petronaitis.
Sovietų valdžios atstovas' PRAPUOLĖ LAKŪNAI.
nepatinka. Butų daug ge ir gauti progos savo vardą 46 kareivių, kuriuos katali
KAIMYNĄ IR PATS
Londone įteikė Anglijos vai- [ Francuzų orlaivis, kuris
riau. jeigu jis įsakytų savo pasaulio spaudoj parekla kų banditai išskerdė laike
NUSIŽUDĖ.
ŠVIES LIETUVOS DARBI armijai išnaikinti žiurkes ir
muoti.
Netoli Clevelando, N. D., džiai aštrų protestą. Jis pa- pereitą sąvaitę išlėkė iš Pa
užpuolimo ant GuadalajaNINKUS KNYGUTĖMIS. kitokį brudą, kuriuo visaga
farmerys
vardu Flintsusi- žymi, kad Izindono krata iryžiaus i New Ynri 7, praros traukinio balandžio mė
lis
jų
Dievas
užleido
žmoni

PASIRODĖ
TŪKSTAN

Šiomis dienomis Lietuvoje
nesyje. Iš viso per tą užpuo- ginčyjo su savo kaimynu ir niekuo nesiskyrė nuo papras-, puolė su visais lakūnais b?
ČIAI LAUKINIŲ KAįsikūrė “Naujosios Gadynės” jąHimą buvo nugalabyta 50 paėmęs karabiną nušovė jį ir to užpuolimo, nes sovietų at- [jokios žinios. Matoma, jie
NARKŲ.
bendrovė, kuri leis opiau
j kareivių ir arti 50 pasažie- pašovė jo sūnų. Kada atvy stovams visai neduota apie [nukrito į jūres ir žuvo,
“
DIVORSŲ
FABRIKAS
”
siais dienos klausimais pi
New Jersey valstijoj pas rių. Vieni jų buvo iššaudyti ko milicininkai jį areštuoti, tai žinios, bet įsilaužta neti
UŽDARYTAS.
gias knygutes ir platins jas
kutinėmis dienomis pasirodė katalikų razbaininkų kulip- jisai užsidarė daržinėj ir kėtai. Negana t^ žvalgybi VALDŽIOS AGENTAI UŽ
ninkai nepal’k paimtų daik
MUŠĖ 200 ŽMONIŲ.
tarp I i et • ... žmonių. Prie
Rhode Island valstijoj bu tūkstančiai nematytų iki šiol komis, o kiti gyvi sudegė pats nusišovė.
tų
sąrašo
uop
kad
Sovietų
Washingtono
valdžia pra
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sipratimą,
kuriam gal reikė
šventasis. Komunistas be jo
KONTROLĖJ.
tų
dešimties
metų, negu siek 
raštų, tai vistiek, kaip davat
Y
Faktai Apie
New
Yorko
socialistų
sąti galutino tikslo skatmėnt
ka be rožančiaus. Ir todėl
žmones bergždžiais praa?
Ta
Touraine
jau pradeda kilti protestų: vaitraštis, “The Ncvv Leader,
”
rašo
:
dais — prižadais, kurių jųš
“Kodėl taip ilgai neturim
^Coffee
»
negalėsite išpildyt ir sukęlsi“Kas savaitė gaunam vis
ECTRA
Lenino raštų?”
4
Mišinys tori savy
,te miniose apsivilimą, kuris
Maskvos “Pravda” nekan daugiau ir daugiau faktų, kurie
je keturias iriau
i visuomet veda prie katastrotraujančius tovariščius ra rodo, kad į keliatą paskutinių
sias kavas, kokios
f
I
tfk
au,«»u.
kiekvie

ifingų pasekmių.
•• į
mina. Ji aiškina jiems, jog metų radio Amerikoje virto
Tik keli vj rai žino sekretą formulos. pagal kurią
na pa«-i:i.. iš skir
XIII komunistų partijos su i reakcininkų monopoliu. Ap
------------------------------- :------ “ į !■
tingos salins ir yra
yra daroma La Touraine (Extra) Kava. Tas sekre
tos
tlutos
pasidi

vaikščiojant
pereitą,
nedėldienį
važiavimas Maskvoje yra II
tas yra su pavydu saugojamas.
PREZIDENTAS COOlJ’
Į
džiavimu.
\,
•nitaręs, kad Lenino raštai *Forwardo’ jubilėjų buvo pa
Trįs šito mišinio
IDGE VASAROS PAS
La Touraine (Extra) nėra tai viena kava, bet miši
kavų kainuoja
kalbėti socialistas
turi būt moksliški. O kad jie kviestas
“ČIUJINGAMO”
daugiau ne" u pa
nys keturių geriausių kavų, kokios užauga. Tai mi
galėtų tokiais būti, tai juos kongresmanas Bergeris, ir vos
prasta kava ir 25';
KARALIŲ.
šinys, kuris nesi maino.
daugiau ne?u Sao
reikia perdirbti iš pat pama tik jis ištarė keliatą žodžių,
Chicagos
“čiujingamt?’
Paulo. prizinė ka
tų. Darbas nelengvas, ir to tuojaus radio WJZ stoties mi
Išhandvkit įitTouraine (Extra) šiandien--jūsų
va Brazilijos. Vie
fabrikantas ir milionierius
na tti tetų taip re
dėl reikalauja daug laiko. krofonas buvo atimtas.
groserninkas parduoda ir rekomenduoja ją
ir
ta.
kad
jos
iš
viso
W. Wrigley pasiūlė prezi
“Šią sąvaitę panašus inciden
Šitą darbą dirba tam tikras
jus žinosite ką reiškia tikroji kava.
užauga tik 30,000
dentui
Coolidge’ui savo va
a
maišiuku per me“Lenino Raštų Institutas.” tas buvo su WGL stotimi. Plau
i
Ė
tus.
l*TT
sarnamį Wisconsine šios va*
Jisai tempia mirusį Leniną kikei Millie Gade Corson’iejiei
“
Jums
Patartinu
Pasirinkt
Geriausia
”
buvo
iškelti
pietus,
ir
pakviesta
ant “moksliško” kurpalio.
savos vakacijoms, ir sakosi
'‘^fheb
53c. už svarą
Kaip “Naujienų” bendra kalbėti Mrs. Mary H. Ford pa
gavęs iš Washingtono pranę*
darbis K. Sėjikas pastebi, sakė, jog jai smagu yra pažy
Šimą, kad mister Coolidge
irW-B
“vargšas tas Leninas! Jei mėti, kad pagarsėjusi plaukikė
*{
f
.
xtra
}
šitą
pasiūlymą priėmęs. \ isgu jisai prisikeltų iš savo yra kilusi iš Danijos, kuri ‘lai
gi gerai būti prezidentu;
mauzolpjumo, jisai nebepa kosi taikos idealo.' Vos tik ji
gauna .$100,000 algos me
tuos žodžius ištarė, tuojaus ra
žintų savo raštų!”
B0S10N “ '
Jie bus jau pritaikyti ne dio mikrofonas buvo iš prieš
Chicago
tams, ir da milionierių \ asai NewYork -'
prie Lenino, bet prie Stalino jos atimtas. Skelbėjas (annamiai jam siūlomi už dyką.
•* J B
V

Stalinas Perspėja Kiniečius.
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Ka» skaito ir rašo,
Tas duonos neprašo.

©

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

Ku nieko nevelktaų

To niekas nepeikia.

WATERBURY, CONN.
rykus, todėl su juo “trubeapvaikščiojimas. Kaip visa MONTREAL, CANADA.
lio
”
nebuvo
—
pirmą
porą
dos ant šitų apvaikščiojimų
Trumpos
žinelės.
Apsivogusiems lietuviams
Jaunimas gyvuoja.
užmovė
ir
tinka.
Bet
su
ar

susirinkdavo
daug
publikos
komunistams teisėjas bau
Gegužės 7 d. Montreale
tistų buvo tikra bėda. Mat ■ Gegužės 7 d. šv. Juozapo
ir būdavo keli kalbėtojai,
smę suspendavo.
Draugija
surengė
pasilinks

Lietuvių
Jaunimo Draugija,
jis dėvi net sesių šaižų čeve- j
taip ir šįmet tikimasi daug
H OP-MALT 7 SYRUP
“Keleivyje” jau buvo ra rykus — pradedant aštuntu' minimo vakarą arba balių
surengė
puikų
vakarą Belgų
publikos, nes ant šitų kapi
šyta, kad lietuviai komunis ir baigiant tryliktu. Katro Kliubo Svetainėj. Publikos
nių yra palaidota 50 laisvų Salėj, 1038 St. Catherine
tai F. Balsys (dirbęs “Lais saizo čeveryką jam užmau buvo daug, todėl ir pelno
žmonių, kurie buvo mums East. Buvo suvaidinti šie vei
vės” redakcijoj) ir F. Klas- na, tas tinka. Pasirodo, kad daugijai atliko.
brangus ir todėl neužmiršti kalėliai: “Į Vilnių,” “Palie
♦
♦
♦
tauskas buvo areštuoti ir tei artisto netik veidas, o ir koja
ni. Kalbės SLA. vice-prezi- pus knarkia” ir “Vargšas Ta
siami už apvogimą turtuolio keičiasi. Dideliame čeveryke
Čionai gyvuoja apie 25 III
dentas V. Kamarauskas iš das.” Be to dar buvo pasaky
William Mahoney namų. Su- ji išsipučia, o mažame susi metai Šv. Stanislovo Draugi
ta eilių ir padainuota gražių
Edwardsville, Pa.
lyg “Great Neck News” pra traukia. Tuo tarpu, kai Tau ja, kuri yra skaitlingiausia
Todėl visi lietuviai ir lietu dainelių.
nešimo, šitie du komunistai rinskas patarnavo kitiems nariais ir turtingiausia finan
vaitės skaitlingai atsilanky- Publikos prisirinko pilna
buvo originaliai kaltinami ir kostumeriams, Pilka užsimo sais iš visų Waterburio drau
kit 30 d. gegužės ant laisvų salė, ir laike lošimo publika
prisipažinę pirmo laipsnio vė ant vienos kojos aštunto gijų. Kožną metų šita drau
gana rimtai užsilaikė.
kapinių.
vagystėj. Bet laike teismo jie saizo čeveryką, o ant kitos gija atminimui mirusių savo
Kapinių žemė randasi Laike pertraukų griežė
prisipažino antro laipsnio trylikto. “Šituos aš imsiu”— narių užperka mišias ir su
West Wyoming. Važiuojant dūdų orkestrą. Po vaidini
vagystėj. Teisėjas Smith pri sako artistas. Užsimokėjo pi ženklais eina Į bažnyčią pa- j
iš Wilkes Barre imkite gat- mui buvo šokiai, žaislai ir
pažino juos kaltais, bet baus nigus ir išėjo. »
simelsti. Šįmet tokios mišios!
vekarį West Pittston arba skrajojanti krasa. Pelnas
mę jiems suspendavo.
buvo
užpirktos
ant
8
d.
ge

Fourty Four ir važiuokite skiriamas švietimo reikalui.
Parvažiavo artistas Pilka Į
Nors jie nuo kalėjimo ir South Bostoną ir maršuoja gužės. Bet po pamaldų na
iki Stone Bridge. Išlipę pa Tad už gerą išsilavinimą
išsigelbėjo, bet jiems šita by Broadway. Žmonės praeida riai išėjo iš bažnyčios nepa
sukit po kairei ir nuo ten ne ir už taip pavyzdingai atlik
tą jūsų darbą, tariu jums
la nemaža pinigų kainavo. O mi žiuri Į jo kojas ir šypsosi. tenkinti, nes klebonas Va
betoli kapinės.
lantiejus,
Įsilipęs
i
sakyklą,
M. G.
prie to kiek gėdos buvo, kuo Artistas nesupranta, kame i
Visus širdingai kviečiu lietuvišką valio!
met policija pareikalavo, čia dalykas. Pagalios jis pa ėmė gerbt ne Šv. Stanislovo
varde Bendrovės.
WATERBURY, CONN.
kad jie sugrąžintų visus vog sitiko kelis savo pažįstamus. Draugiją, o kokią tai Šv.
St Žukauskas.
Jurgio
gvardiją.
Nuo
vienos
tus daiktus ir . patys tuos ra Tie irgi sužiuro Į jo kojas.
Kliubo vakarienė.
kandus i policijos vežimą su “Klausyk, ponas” — sako draugijos paėmė pinigus, o
Balandžio 30 d. Lietuvių
BALTIMORE, MD.
krautų.
Politiškas
Neprigulmingas
vienas pažįstamų, — “su kuo išreklamavo kitą draugiją.
Baltimorės lietuvių protesto
"Laisve,” kuri ligšiol tylė Tamsta mainei kojomis?”— Ar klebonas tą padarė sužiKliubas
surengė
savo meti
rezoliucija.
jo, dabar bando savo drau “Kaip tai’.” — stebisi artis niai, ar per klaidą, mes to ne
vakarienę. Svečių daly
Gegužės 5 d. Lietuvių Sve nę
gužius išteisinti, buk jie ne tas. — “Nugi visai paprastai. žinome. Galėjo jis tą pada-i
vavo
75 poros. Šita vakarie
tainėje Įvyko Baltimorės lie nė buvo
REIKALAUKITE SAVO KRAUTUVĖJ
kaltai i bėdą Įkliuvo. Great Viena koja du sykiu didesnė ryti ir sužimai, nes Šv. Sta- Į
turbut linksmiausia
tuvių viešas susirinkimas, iš visų praėjusių.
Necko lietuviai iš to “Lais už kitą. Taip atrodo, kad nislovo Draugija turi laisvus I
Visi skaniai
kuriame dalyvavo virš trijų valgėm prie gražiai
vės” teisinimo gardžiai juo viena koja butų Tamstos, o Įstatus ir nevaržo savo narių
papuoš
šimtų žmonių. Apkalbėjus tų stalų ir linksmai šnekučia
kiasi, nes visi žino, kad tie kita Juškos.” Pasižiurėjo ar sąžinės, todėl ji klebonui ne
Lietuvos padėti, tapo vien vomės. Tik gaila, kad musų
vyrukai buvo apsivogę ir nuo tistas Į savo kojas ir vos ne labai patinka.
balsiai priimta sekanti rezo tarpe nebuvo vieno garbės
kaltės nesigynė. Jeigu p. Ma apalpo. Vėliaus viskas paaiš
ševikai pradėjo agituoti vie nas jau daug kartų buvo ap liucija:
Nesenai patiko nelaimė nas po kitam, kad eiti tarp leidęs draugiją, bet vėl prisi
honey jiems nebūtų dovano kėjo.
Jack Sharkey, kuriam
Kadangi Lietuvos tiesota svečio
jęs, ta?jie butų nuo kalėjimo Vakare Taurinskas atpyš visiems žinomą “dzūkų ka tautiniai apvaikščioti Pirmą rašė. Ištikrujų K. Morkūnas valdžia
kliubiečiai
geriausių
buvo nuversta gruo pasekmių jolinki
neišsisukę. Dabar great- kėjo iš Norwoodo ir pado ralių,” kuris prisitraukęs Gegužės. Po ilgų diskusijų prisirašė prie Laisvės Drau džio 17 d.,
rungtynėse
su
1926
m.,
be
jo

“
mėnulio
šviesos
”
nukrito
neckiečiai vadina “Laisvę” vanojo Pilkai dar du čeveryJim Maloney.
11 balsų prieš 9 nutarė tarp gijos 1916 metais ir per tą
vagilių organu.
F. N. ku — vieną aštunto saizo, ki laiptais ir taip apsidaužė, tautiniai apvaikščioti. Bolše- laiką nei vieną kartą nėra kio rimto reikalo, o vien iš
politiškos pagiežos, partinių Kliubo pirmininkas padė
kad
net
baugu
Į
ji
žiūrėti
:
kojo svečiams už skaitlingą
vikai
nusidžiaugė,
kad
jiems
buvęs
suspenduotas.
Kad
ltą trylikto.
tikslų ir asmeniškų ambici atsilankymą
rankos
suraišiotos
su
len

ir pavyzdingą
pavyko suardyti konferenci- Morkūnas dirba draugijos jų;
PITTSBURGH, PA.
Reporteris.
tom,
ausys
aplipytos
pleisteužsilaikymą. Potam kalbėjo
ją. Delegatai, kurie prisilai gerovei, tą žino gerai visi
Angliakasyklos operuojamos
Kadangi dabartinė Lietu apie
riais,
kiti
galai
irgi
apdaužy______
politiką T. Matas ir ki
draugijos
nariai.
Kada
Mor

kė
draugijų
nutarimo,
apleisu streiklaužiais.
vos valdžia yra netiesota, ir ti kalbėtojai.
PHILADELPHiA, PA.
ti — atrodo tikras mučelnin- cj0 konferenciją.
Kadangi visi
kūnas prisirašė prie Laisvės
Pittsburgh Terminai Coal
kas. Nors jis priklauso prie Kada SLA. 198 kuopos Draugijos, tai šita draugija ji neklauso liaudies balso, kalbėjo trumpai, tai jų kal
Linksmas vakarėlis.
neveda šalies prie gerovės, o
kompanijos pirmininkas Ba- Balandžio 30 d. Lietuvių keliu pašalpinių draugijų,
turėjo tik 28 narius ir ižde vien tik žudo Lietuvos žmo bos svečiams patiko.
delegatai
išdavė
raportą
ker pareiškė, kad šita kom Muzikališko Namo Bendro bet
pašalpos negauna, nes j tą suirute, kokia įvyko apie 300 dol. Jam besidar
Tik vieną negerą dalyką
oei .pašaipos
kemša juos Į kalėjimus noriu
panija daugiau nesiskaity- vės ir Gedimino Kliubo Te nelaime patiko per girtuok- kį,nfere4ncijoj.
SLA’. į98 buojant draugija išaugo į nes,
pastebėti, tai apie
ir veda šalį prie galutinos su Kliubo policmaną,
sianti su angliakasių unija atrališkas Ratelis statė sce lystę. Jo moteris priversta ei
kuris ne
—  kuopa atšaukė savo delega- 119 narių ir ižde jau turėjo irutes,—
U. M. W. of A. Ir nuo balan noj du labai juokingu veika ti dirbti,-----kad šeimyną užlai
tik
tvarkos
neprižiūri,
bet
1,600
dol.
Per
paskutinius
’ tus. Tada pasiliko
LSS.
20
Todei mes, Blatimorės lie pats ją ardo. Laike parengi
džio 21 d. šita kompanija lėliu: “Klebonas kaltas” ir kius. Bloga
.
12
R
p
r
su
tokiais
žmo


oiuga
r,mu- R
TMD.
du metu darbo aplinkybės tuviai, kurie prisidėjome
ėmė organizuoti padaužas ir “Balon kritęs sausas nesikel nėmis,■> kurie negali susival-1 .„„f ’ Pa4a.r
Juozapo Pašalpinė Draugija. jam neleido šioj draugijoj prie iškovojimo Lietuvos Ne mų jisai landžioja po kam
jieškotis streiklaužių. Šian si.” Nors ir gabus artistai bū dyti.
♦ » ♦
i Žinoma, ALDLD. ir progre- veikti ir todėl draugija nu priklausomybės, ir kurie au pus jieškodamas “mėnulio
dien minėta kompanija jau vu, bet pirmas veikalėlis su
nariais ir finansais.
kavome Lietuvai kiek galė šviesos,” o kai randa, tai taip
vi >sisČių kuoPos buv0 Pasidėję puolė
dirba Su streiklaužiais ant loštas persilpnai. Bet antras
Čia npcpnai nasimir*
I^[nZ’’ine tikslu, kad bendrai ap-Į Dabar, kada Morkūnas vėl dami, kad tik šalis susitvar “apsišviečia,” kad būna pa
“open shop” sistemos, su nu veikalėlis nusisekė labai ge siems žinomas P_‘%
namines vaikščioti pirma <Gegužės, Padėjo aktyviai veikti, tai kytų, pirkome tūkstančiais našus ne Į policmaną, o Į Pi
mušta angliakasiams alga. rai, kad geriau ir negalima pardavinėtojas Pranas yit-l^K^,auJ'sua^i ^^•bolše^ikai, kuriemsdraugidolerių Lietuvos bonus, kad lypą kanapėse. G. S. W.
Nors ir nedaugiausia ran norėti iš paprastų darbinin sus, «9 metų amžiaus. Paliko) ,.ienvbe Bettasjiem5ne
jos gerove nerupi, šmeižsmeiz- pakėlus jos kreditą, — griež
HAVERHILL. MASS.
dasi streiklaužių, bet visgi kų. Visi artistai savo užduo moten su, dviem paaugu- v,.k„ viršminėtos draugijos tais non ji sulaikyti nuo vei tai dabar protestuojame
yra tokių išgamų, kurie eina tis atliko labai gerai. Ge sės vaikučiais. Tapo įskil- • jR visuomet bendrai ap- kl™>; Bet jų pastangos bus prieš dabartinės valdžios Priešfašistinis Fondas rengia
streiklaužiauti. Iš streiklau riausia atsižymėjo Dauderis mmgai palaidotas su bazny- •k-5xi„ p:..-.., Geenžės .veltui — K. Morkūnas dirbo vartojamą žudymo ir teroro
milžinišką pikniką.
žių daugiausia yra juodvei- ir Onytė. Pertraukose buvo tinėm apeigom. Kadangi pa-i™J.SAnde’l uriSdraupjos labui,
Vietos draugijų atstovu
taktiką, ir reikalaujame:
džiai. Dirbusieji šiai kompa sakomos eilės. Eilių sakymu liko gerokai, pinigų, tai.net Į sus ’parengimus renet
Senas Narys.
Priešfašistinis
komitetas
rengtii bendbend !
1.
Kad
karo
teismai,
mir

nijai angliakasiai unijistai geriausia atsižymėjo L. Tva- trįs kunigai mišias laikė už rai.
rengia
su
dideliu
programų
ties bausmė ir Įkalinimai ne
jo dūšią. Ar nuo tų maldų jo
yra pasirįžę vesti kovą iki ranavičiute.
WAUKEGAN,
ILL.
kaltų žmonių tuojaus Jbutų pikniką 19 d. Birželio-Juner
geriau paliko, niekas Balandžio 3 d. Įvyko Lais- Į T. M. D. suvažiavimas.
pergalės.
1927, Kliubo Kempėje. Vi
sustabdyta
;
Butų geistina, kad pana dūšiai
Draugi jos susirinkimas. I
Unijistai darbininkai jau šus vakarėliai butų rengiami negali pasakyti, bet kuni vės
sas
pelnas bus pasiųstas!
2.
Kad
visi
politiniai
kali

Kada delegatai išdavė ra-j Tėvynės Mylėtojų Draugigams
tos
maldos
tikrai
pa

mėtomi iš stubų, i kurias lei tankiau.
Lietuvą
kovai su žmogžu
Buvęs.
niai tuojaus butų paliuosuoti
gelbėjo. nes jie gavo šimtinę. portą apie apvaikščiojimą jos apskričio metinis suva- iš
džiami gyventi streiklaužiai.
džiais fašistais.
Pirmos Gegužės ir kuomet žiavimas yra šaukiamas ge- kalėjimų;
G. S. W.
Streiką veda Angliakasių
Visos artimos mums lietu
3.
Kad
laisvė
žodžio,
susi

vėliaus buvo prieita prie ne- gūžės 22 d., 10 vai. ryte, LiePITTSBURGH, PA.
Unijos V Distriktas. Unijis
vių
kolonijos yra prašomos
užbaigtų reikalų, tai K. Mor- tuvių Liuosybės Svetainėj, rinkimų ir spaudos butų
tai streikieriai yra ant sargy Pittsburgho ir apielinkės
AKRON, OHIO.
tą dieną nerengti piknikų, o
kūnas išreiškė savo nuomo- Waukegan, III. Tame suva- tuojaus leista; ir
lietuvių žiniai.
bos viešųjų kelių. Pikietai
dalyvauti musų parengime.
4.
Kad
tuojaus
butų
pa

Triukšmadarių darbeliai.
dalyvaus šių miestų
nę, kad Laisvės Draugijažiavime
“*
stengiasi atkalbinti streik Gegužės 30 d. (Decora
prisidėtų prie bendro ap- kuopų atstovai: Miiwaukee skelbti Seimo rinkimai pa Pikniko programui sutai
laužius nuo darbo. Anglių I tion Day) bus didžiausios iš Po tokiu antgalviu tilpo , vaikščiojimo
Pirmos Gegu -•-60 kp., So. Milvvaukee -—6 gal konstitucijoje nurodytą syti yra paskirta specialė ko
kompanijai gelbsti valstijos kilmės ant Lietuvių Tautiškų korespondencija iš Akrono žės. kartu su kitomis
misija. Taigi reikia tikėtis,
draugi kp., Racine — 121 kp., Ke- tvarką.
policija, kurią darbininkai l Kapinių. Nuo 10:30 ryte bus “Laisvėje” 21 d. balandžio. jomis. Tada bolševikai
kad programas bus didelis ir
K.
Pečkis,
pirm.
pa nosha — 119 kp., Waukegan
’1 želatinos
z-vz-r mišios,
i n . x c* kurias
Iri, m o lai
I i  Antgalvis gana teisingas, tik
vadina kazokais.
Įvairus.
A. Kurelaitis, sek r.
Pasaulio Vergas. kys kun. Brazys, Šv. Jurgio gaila, kad ten neparašyta šoko agituoti, kad Laisvės —13 kuopos. Vietos lietu
Visi pažangus žmonės,
Draugija
eitų
tarptautiniai
viai
kviečiami
ateiti
sveTautiškos parapijos klebo apie tikruosius triukšmada apvaikščioti. Ir 17 balsų čiuosna ir tėmyti kaip ap- MONTREAL, CANADA. kam tik rupi Lietuvos laisve
NORWOOD, MASS.
nas. Vėliaus bus prakalbos, rius, o koliojama draugijų prieš 4 nutarta taip kaip bol švietos nešėjai svarstys kul- Lietuvių dailės ir kalbos ir gerovė, kviečiami da
veikėjai.
lyvauti šiame piknike ir savo
Kaip artistas Pilka pas Tau į kalbės visa eilė geriausių
darkytojai.
Šitame savo rašinėlyje aš ševikai norėjo. Čia bolševi turinius reikalus.
kalbėtojų. Mat ant Lietuvių
ri nską čeverykus pirko.
M. Kasparaitis.
Gegužės 1 d. Kvietkausko dalyvavimu paremti Lietu
ir nurodysiu, kas triukšmus kai laimėjo todėl, kad jie'su
Tautiškų
Kapinių
tapo
išves

salėje keli vyrukai ir mergi vos kovotojus.
.J. Taurinskas taip pagar tas naujas kelias ir pastaty kelia ir vienybę ardo tarpe tartinai atėjo i ši susirinki
S. Uždarinis.
mą, kuomet jiems priešingi
PLYMOUTH, PA.
nos suruošė vakarą. Lošė
sėjo savo čevervkų išparda tas namas, todėl ir rengia draugijų.
vimu, kad pas ji pradėjo va mos šios iškilmės.
LSS. 20 kuopa nutarė nariai susirinkime nebuvo. Iškilmingas laisvų kapinių veikalėli “Gudri Našlė,” bet
PHILADELPHIA, PA.
aplankymas.
lošimas išėjo prastai. Vienas
žiuoti pirkti čeverykus net
kviesti Akrono lietuvių orga Laimėję šiame susirinkime
Pasinaudokit proga.
Bostono profesionalai. Taip Nuo 2 vai. po pietą bus nizacijas bei draugijas kartu bolševikai iš džiaugsmo ėmė
Kaip yra žinoma, 1868 m. pilietis pasirodė ant scenos
staugti,
švilpti,
kojomis
tryp

pereitą seredą, kuomet visu piknikas antAmsiejaus ūkės apvaikščioti
darbininkų
šios šalies armijos viršinin visai girtas. Dvi merginos Lietuvių Liaudies Apšviesmarkumu trankėsi senovės McKees Rocks, Pa. Taigi vi šventę Pirmą Gegužės. Buvo ti, kėdėmis i grindis mušti, kas generolas Logan pasky bandė ant scenos dainuoti, tos Dramatiškas Ratelis ba
lietuvių dievas Perkūnas, Į si PittsbuVgho lietuviai yra atsišaukta Į šias draugijas: kaip kokie laukiniai. K. Mar rė 30 d. gegužės papuošimui bet taip prastai uždainavo, landžio 30 d. Lietuvių MuziNorvvoodą atpyškėjo gražus kviečiami dalyvauti kaip ant Laisvės Pašalpinę Draugiją, kūnas, kuris vedė susirinki kapų tų karžygių, kurie žu kad buvo publikos* nušvilp kališkoj Svetainėj perstatė
Packardas ir sustojo ties kapinių iškilmių, taip ir ant SLA. 198 kupoą, TMD. 12 mą, apleido tvarkos vedėjo vo saugojant savo respubli tos. Buvo garsinta, jog grieš labai juokingą veikalėlį:
Tauri nsko krautuve. Iš jo iš pikniko. Pelnas nuo pikniko kp., Juozapo Pašalp. Drau vietą ir nuėjęs svetainėje at ką. Nuo to laiko ir prasidėjo orkestrą, bet vieton orkest “Balon kritęs sausas nesi
lipo Dr. Kapočius su žmona eis apmokėjimui paskolos, giją, ALDLD. 59 kuopą ir sisėdo.
kapų puošimo diena, vadi rus griežė vaikinas ant ar- kelsi.”
ir artistas S. Pilka, ir visi su kurią L. T. komitetas užtrau progresisčių kuopą. Visos Tai šitaip dalykai dė nama Decoration Day. Jau moniko. Abelnai, šitą vaka Kadangi šis veikalėlis bu
gužėjo i Taurinsko krautuvę. kė atmokant už kelią ir na draugijos sutiko, kad bend josi ištikrujų. O Brooklyno 59 metai, kaip šioj šaly 30 d. rėli galima pavadinti dailės vo labai gerai suloštas ir pu
blikai neapsakomai patiko,
“Mes girdėjome, kad Tams mą.
rai apvaikščioti Pirmą Gegu “Laisvėje” parašyta visai gegužės švenčiama. Kapų darkymu.
ta parduodi geriausius čeve Birželio 10 d. L. M. D. žės. Kada draugijų delegatai kas kita. Ten faktai iškraipy puošimo dieną su didelėm iš Šio vakarėlio rengėjai iš todėl dabar tie patįs artistai
rykus už pigiausią kainą.” — Svetainėje bus koncertas susirinko aptarti kokius kal ti. Paveizdan, ten parašyta, kilmėm apvaikščioja ameri leido paskelbimus tokiu žar pakartos šį veikalėlį pietinė
pratarė daktaras. — “Taip, garsaus lietuvių tenoro J. bėtojus kviesti ir kokį pro kad L. D. susirinkime už bol konai, aplankydami savo tė gonu parašytus ir su tiek je miesto dalyje, tai yra 28 d.
Tamstos, pas mane blogų,! Babravičiaus, komp. A. Va gramą sudaryti, tai bolševi ševikų propoziciją balsavę vų, brolių ir draugų kapus, daug klaidų, kad net sarma gegužės, Lietuvių Tautiškoj
Svetainėj. Prie perstatymo
čeverykų nei už pipigus ne-' nagaičio ir žymaus pianisto kai sumanė išardyti tą bend 27 balsai, o prieš 4, gi ištik ir papuošdami juos gėlėmis. ta buvo skaityti.
bus
ir kitokių pamarginimų.
gausite” — paaiškino Tau M. Yozavito. Lietuviai, ne rą darbą. Mat jie bijojo, kad rujų buvo 17 balsų prieš 4.
Taigi ir Plymoutho Lietu Patartina šitiems vyru
rinskas.
Į _praleiskite progos, nes ne delegatai nenutartų pakvies Paskui parašyta, kad K. vių Laisvų Kapinių Bendro kams daugiau panašių vaka Nepraleiskite šios progos,
Visi susėdo ant suolų ię tankiai tokius koncertus ti dr-gą P. Grigaitį ar kitą Morkūnas apleido draugiją vė šįmet rengia didelį ap- rų neberengti, nes tokie pa nes šis perstatymas gal bus
prasidėjo mieravimas. Dak- mums tenka girdėti,
bolševikų.priešą. Todei šioj ant amžių amžinųjų. Ten pat vaikščiojimą ant 30 d. gegu rengimai neneša jokios nau ‘paskutinis šiame sezone.
Montrealietis.
Ašerukas.
taras dėvi vieno saizo čeveJ. Virbickas. delegatų konferencijoj bol- vėl pameluota, kad Morkų* žės. Tai bus iš eilės jau šeštas dos.

GREAT NECK, N. Y.
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vadams Tomkui ir Klimaijčiui (abu atsargos majorai)
(Korespondencijos vietoj.» grįžus Į Kauną iš Varnių, fa-.
šistų organas “Tautos Va
žinomas lietuvių poetas lia paskelbė, kad viskas tu
Kazys Binkis, dabar leidžiąs rės išnykti. Niekas Lietuvos Visas pasaulis šiandien nių diplomatai. Vadinasi,|čangtsolinu niekados nesiKaune literatūros ir meno neišgelb^aąs nuo fašistų domisi Kinais. Tečiau patilti francuzas arba anglas K i-Į dės.
žurnalą “Musų Dienos.” ga •padiktuoto stipimo.” Tam tiesą apie Įvykius Kinuose nuošė nemoka jokių tiesiogi-j “Ne\v Verk Times” kores
li paskelbti mane plagiato- pareiškime, matyt, yra daug yra labai sunku. Sunku dėl nių mokesčių, laisvas yra ipondentas rašo iš Pekino,
rium dėl pasisavintos antra liesos, nes musų cenzorius to, kad beveik visos žinios nuo bet kokių pareigų, nega- kad
amerikiečiaiperdaugne
1
laikraščių žiniomis ir
štės. Tečiaus, atsiminęs, kad nedrįso to “stipimo” išbrau apie tuos Įvykius eina iš su Ii būti teisiamas Kinų teis- tikėtų
i
kad icin.es
reikės> interesuotų šaltinių. Visos muose ir tt. Kiekviename di- igandais apie Įvykius Kinijoj.
įmano
—
■mano “niu^ų
musu menus
dienos” įieuu?
nebus kti. Gal jjaučia,
taip estetingos. kaip Binkio:tarnauti naujiems ponams didžiosios valstybės, kurios desniame mieste svetimša Dauguma tų gandų esą nie
ir lies bendruosius Lietuvos fašistams. Iš antros pusės laiko savo rankose informa liai, didžiųjų valstybių pilie- kuo
I
nepamatuoti. Niekas ne
tas cijų šaltinius, turi savo inte čiai, turi savo visai atskirus galįs numatyti, kas galį Ki
reikalus, drąsiai savo rašinė- sunku net suprasti,- kur___
I
i Ii pakrikštijau ir siunčiu šia- fašizmas prasideda, o kur resus. savo draugus ir prie kvartalus, kuriuose jokia K i- inijoj Įvykti lytoj ar poryt.
;
vandenyno baigiasi. Darbo federeišinų šus Kinuose ir savotiškai nu nų valdžia nieko negali veik Aiški linija tarp kiniečių
pus ir anapus
ti. Svetimšaliai čia turį savo partijų ir organizacijų sun
esančiųjų 1lietuviu mėgia- vadas daktaras Ambrazaitis šviečia Įvykius.
Valios
Anglų
ir francuzų infor- policiją, savo teismus ir pil ku esą pranešti, nes vakamam “Keleiviui.”
.yra kartu. ir “Tautos
.
. ” | __
_________________
Pradėti reikia «nuo dabar-j redaktorius. Su juo yra susi- macijos griežtai skiriasi nuo ną administraciją.
rvkščiai priešai šiandien vir
tinio “svarbaus” politinio|žadėjusi
rei- ‘rusiškų
rusišku arba vokiškų. Ame- Svetimšaliai laikė savo ran sta draugais, o draugai —
tir.io
politinio i žadėjusi viena užsienių reimomento. 1926 m. gruodžiui kalų referentė, kurios sesuo rikos šaltiniai vėl duoda sa- kose visą susisiekimą, preky priešais.
17 dienos perversmą pada-|nesenai susižadėjo su vidaus votišką nušvietimą ir tt.
bą ir net muitus. Be to, kiek Kantoniečių tikri priešai
riusi koalicija — tautininkai, reikalų ministerijos spaudos1 Tečiaus žinant šiek tiek viena didžioji valstybė turė —tai Čangtsolinas ir centro
ukpartija. krikdemai, darbo referentu. Jei spręsti tais gi- bendrą padėti Kinuose ir ly- jo daugybę Įvairių koncesijų. valdžia Pekine. Pekino val
■ federacija, uksąjunga — la- miningumo ir kraujo ryšiais, ginant Įvairių šaltinių žinias.S Už prekes, atvežamas iš di džia nei materialės nei mora
įbai susipyko ir vieni ki tai Lietuvą ir dabar valdo ne vis tik galima susidaryti ma- džiųjų valstybių, muitų gali lės pajėgos neturi ir todėl jos
ltiems pradėjo rodyti “špy- tautininkai, o fašistai. Tauti- žiau ar daugiau tikrą vaizdą ma imti ne daugiau kaip 5 reikšmė nekokia. Be to, jai
Igas” viešai. Iš koalicijos pir ninkai yra krautuvės iškaba, apie tai. kas ten darosi,
nuoš. ad valorem. Muitų sunku kovoti prieš tautinius
moji pabėgo ukpartija. ku kurioj musų politiniai spėkų- Į Daugelis informacijų sten- valdybos priešaky stovėjo □balsius, kuriais eina karitorios narių dauguma yra pa- liantai smugeliuoja Lietuvos ,gjasi nupiešti Įvykius Kinuo- anglas.
niečiai. Visai kas kita ČarigI žangus žmonės. Jie patyrę, garbe ir nepriklausomybe. :se kaipo vien įsigalėjusių Visos šitos privilegijos bu tsolinas. Šis turi didelę ma
,
; karą, kurie iš jo ir vo užfiksuotos tokiomis su terialinę pajėgą ir jį remia
kad dabartinė vyriausybė Reikia tikėtis, kad dėlto generolų
šmugelio
daugiausia
pasipatvs
krauna sau turtus jr tartimis, kad jų kiniečiai pa didžiosios valstybės, ypač
siekia aukštos diktatūros
garbės ir neigia tautos reika naudos musų tautos išoriniai maitina
Japonija, čangtsolinas lai
keisti negalėjo.
savo armijas. ~Sako,
lenkai ir kiti.
lus. atsisveikino su tautinin priešai
kosi
kito metodo, negu kan!kad plačios masės laikosi Suprantama, kad tokia
Užsienis,
matydamas,
kad
kais ir atšaukė savo ministepasingai ir žiuri i generolų politika negalėjo nesukelti toniečiai. Jo visa viltis —
I rius iš vyriausybės. Susisie- musų krašte nėra tvarkos, karus, kaip i dievų bausmę, neapykantos prie svetimša ginklai. Ir šiuo ^atžvilgiu
ikimo ministeris paklausė sa- siunčia Įvairius agentus pa lygią žemės drebėjimui, pot lių ir noro pasiliuosuoti nuo Čangtsolino
padėtis .yra
tirti,
ar
negalima
butų
čia
vo partijos balso ir atsistątvvyniams ar kitoms gamtos šitų vaikančių ir žeminančių daug silpnesnė, negu kanto
- —Sveikas gyvas, tėve!
ji iš Jono pavogti ar atimti.>dino. Žemės ūkio ministeris Įkurti monarchijos, arba ki nelaimėms.
niečių. Kantoniečiams gink
tautos garbę sutarčių.
—šerap!...
Tik dabartinėj tvarkoj taip Aleksa, kuriam ministėrio tu kuriuo budu pertvarkytij Šita pažiūra ne visai tei Judėjimas prieš svetimša lų pralaimėjimas nėra toks
_
yra, kad gudresnis gali ap- portfelis yra brangesnis, Lietuvos respubliką, šiomis Į singa.
—Ko toks piktas, teve?
Kad apsukiųs kariuo- lius kilo pietuose. Kantone. baisus. Nes ir pralaimėję
gauti
kvailesnį,
o
stipresnis
kaip
visa
dienomisaplankė
Kauną
menės
vadai stengiasi pa- Šituo judėjimu pasinaudojo vienoj, kitoj vietoj, turėda
’
.
\
-t
Lietuva,
ispanu
—Kaip , nebusiu piktas,
apiplėšia
silpnesni.
Bet
užtai
don
Kišoto
tarno
Sančus
tarptautinio
intelektualinio
|
nau<
fo
t
i
padėti savo asme Maskva. Reikia pasakyti, mi savo pusėj masių užuo
kad tu mane ant šiderstvos —
“
• ‘
’ I TA .,
....
bendradarbiavimo
sąjungos
šita
tvarka
yra
neteisinga
ir
Pančus
vaidmenį
vaidina
toniui iškelti — tai tiesa. Bet kad ir šiaip Maskvos Įtaka jautą, jie gali greit atsigauti.
laikai. Per tairo socializmą
socialistai
nori
ją
pakeisti.
‘
generalinis
sėkrėtorius
kuni

liau ir padeda vyriausybei
generolų kovos turi gilesnes Kantone, nuo pat bolševikų Čengtsofinas gi pralaimėjęs
bučeris man be mažko kaulų
—
Na.
gerai.
Maike.
išviro-!kovoti
su
vėjo
malūnai
gaikštis
de
Roh
anas
Tarp
.
_______
is:
ko______
priežastis už jų asmeniškas revoliucijos, pasidarė labai vieną-kitą didesnę kovą gali
nesulaužė, o tu (fa šidini iš i. ......... - i.:............... i
•
.
, .
kita
ko
jis
reklamavo
žymes

zyk
tu
man,
kokio
jus
parėdmunizmu,
anarchizmu,
sindidelė,. Maskva padėjo kan- nustoti visos savo pajėgos.
ambicijas.
manęs, klausi, ar aš sveikas
!
ko
norit?
j
niųjų
anglų
politikųyeikalus,
įdikalizmu ir kitais dar negir- . • • • A
Kiniečiai visai nėra tokie tonječiams susiorganizuoti ir Tiesa, kiniečiai kariauja
ir gyvas...
•
J.** 1 L _
I
—
Mes
norim,
tėve,
tokios'dėtais
bet
jo
vizito
vyriausias
-tikstamsus
ir nekultūringi, kaip išvystyti pi'opagdndą.
J.ZL.L;
Lietuvoj
baisiais
iz—Sakai, dėl socializmo
labai atsargiai ir didelėmis
tvarkos,
kur
vienas
žmogus
mais.
las
buvęs
Lietuvos
sostas,
a
Į
>(flažnai
manoma. NorsmoNors mo K adą kltys savarankiškos pajėgomis niekur nerizikuo
bučeris norėjo tau kaulus,su- •
laužyt, tėve?
i
f•negalėtų išnaudoti kito žmo- Dėl krikdemų ir jų idealo^ kuri jis turįs teisių, kaipo kančių skaityti statistikos nė- Kinų daivš remiasi daugiau ja. Pas juos skaitosi jau di
'
gijai artvnų partijų reikia Pabaltės.baronų giminaitis, ra^bct žinovų manymu, ki- sia kokiu, mpfs vieriu asme delė kova, jeigu kovos lauke
—Šiur.
LIjgįaus savo naudai.
O
kokiu
spasabu
jus
ganasakvti*, kad jie pasirinko Kaune ikalbama
—™
ir apie
. ispa
.«  niacįti šiuo atžvilgiu užima niu, kantoniečiams vadovau lieka kelios dešimtys Už
—Kaip gi tai atsitiko?
įnorio
9
11
•a !*!•
’ Iš pradžių krikde nų infanto vizitą Lietuvoj.
tą,padaryt
.
kitą
kelią.
ne paskutinę vietą. Periodi ja labai gerai suorganizuotą muštų.,
: /
'.'/U Airi
—Ogi parmušė, suspardė
C: .rietas! padaryti nesunku,..........
.........dalyvauti
............ ...Vyriau- Ar Lietuvos vyriausybei yra nė spauda vra labai išaugusi. partija —. .kūbrhi)itangas.
mai sutiko
—tai taip ir atsitiko.
Kiniečių karo principai:
į futfrafcymai Pekine išeina 7b dienraščių, Tai 'politinė partija* Rit kieta geriau derėtis, negu kovoti.
. tevė. Gamybą reikia pastatybe jokių sąh?gu* Kfu- žinomi tUj-j
' —Bet už ką? * .
ii
’
____ 'paprastiems Šąnėhajlij?--; <80, Kantone — dišciĮdina ir griežta, organi Ir jie daugiau derasi, kaip
• —Užtai, kad jo Iničernėj: ti taip; kad jos tikslas butų pavičius su Smetona Seime ir norai,*. w
piliečiams
nįgąiima spėęsti. 40 ir Tienšine — 90. šitie zacija. Visa partijos tėdmi- kaujasi. Užtat tenka manyti,
■
ne
luinas,
bet
patenkinimas'
net
pasibučiavo.Tas-pasibtinorėjau socializmą Įvest.
čiavimas buvo palydėtas gai- Cenzūra, karo stovis ir Var skaičiai gali imponuoti net ka yra paimta iš bolševikų. kad ir čangtsolinas, jei tik
—.Jau aš matau, tėve, kad visuomenės'Krtkalų.
—
Ne.
vaike,
jus
visų
žmo]jOIT1is ašaromis vieno labai niai net ir labai drąsiam aukščiausiai
stovinčioms Čia matome, kaip ir pas bol neturės vilties kantoniečių
tu tenai padarei kokią nors
nių
reikalų
negalėsit
užganėpatriotiškai
nusiteikusio
ge

žmogui
atims
norą
j
ieškoti
ševikus. vyriausią partijos nugalėti, bandys su jais de
kvailystę.
i šiuo atžvilgiu šalims.
Dar prieš didi ji karą, 1911 centrą — politbiurą, sovietų rėtis. besistengdamas gelbėti
—Šiur, kad kvailystė. Ir dintį ba kožnas žmogus turi nerolo. Bet vėliau, kada teisybės. Lenkų pavyzdžiu
tai vis per tavo kaltę, Maike. vis kitokį ūpaią. Daleiskim, krikdemams nusibodo vien vedamoji politinė “sanacija” metais, kiniečiai nuvertė su sistemą.komisarus ir tt.Svar tai, kas galima išgelbėti.
... pa (tautos
sveikatingumas) trūnėjusią monarchiją ir no biausias partijos ginklas —
ir ___
kada jie
Tu man prišnekėjai, kad ka jus nutarsit, kad šnapsas ne- tik “pritarti ” ..
Ar galimos kokios nors
ieikalingas,
o
aš
visada
p
0stebėjo,
kad
Lietuvos
gyven

niekam
neleidžia
turėti sa i rėjo Įvesti demokratišką ne kulkasvaidžiai ar armo- rimtos komplikacijos tarp
pitalistus reikia kasavot, o
tvarką. Monarchija buvo pri- tos,bet — propaganda. Kan- didžiųjų valstybių dėl Kinų
aš kaip durnas patikėjau au turėt ant zohų užpylęs. !tojų (]augt!ma nepritaria da- vos nuomonės.
Ar
tu
mislini,
kad
as
tada
,
bailinęs
vvriausvbės
diktaNesiseka
Lietuvai
su
vi

vedusi didžiausią ir gal tur toniečiai tikisi laimėti ne i vykių? Ypatingai tarp ang
tau, ir gavau mušt.
busių
užganėdintas?
U.
231
daus
ir
užsienio
politika,
ne

teriškai tvarkai, jie atsuko
tingiausią psaaulio šalį prie ginklais, bet propoganda.
—Bet kodėl manęs niekas
iš vienos ir rasų iš kitos
—Apie tokius mažmožius, atgaj1 savo politines jenas. siseka ir tikybiniu atžvilgiu. politinio ir ekonominio ban Visur, kur tik galima, stei lų
nemuša?
nusės, nes tarp šitų valsty
rūpintis. Pa-j
ūkia rūpintis,
ra- —
Kartu su kitais krikdemai Iš diktatūros darosi kaž-ko- kroto. Tečiau monarchiją giami propagandos punktai: bių yra didžiausias antago
—Gal tavęs nepagauna. tėve, nereikia
šauly yra ssvarbesnių
’
dalykų, pra(jėj0 reikalauti, kad butų kia makalatura, kurios ir pa nuvertus, demokratinės tvar kariuomenėj, miestuose, tarp nizmas ir didžiausias intere
—Kaip tai?
kuriuos
i
rdkia
sutvarkyti,
sušauktas Seimas ir paskel- tys autoriai nebegali suvirš kos Įvesti nepavyko. Milži darbininkų ir sodžiaus gy sų užangažavimas? Rodos,
—Na, matai, mane nutvė
ii ireikia
’/viLrio tom
norln
« _
79
1L*
i
Pavyzdžiui,
taip
pada-ĮkT^pį^T
” /l
kinti. Prie demokratų žino niškoj, didesnėj negu visa ventojų.
,
(skelbimų
skyrė.
nėra pamato tam manyti.
įyli,
kad
nebūtų
bedarbių,
i
•
jome.
kad tas yra stipresnis Europa, šaly su labai silpnai Tečiau kuomintangas—ne Niekas nenori karo. Rusai ne
•riuj
),
kad
dabar
ir
jie
rašy—Kas nutvėrė?
kad darbininkams nereikėtų jsią teisybę. Tečiau tuo pat demokratas, kas šiltą pieną išvystytu susisiekimu ir mo- komunistų partija. Kuomin
—Bučeris.
streikuoti,
kad jų senatvė bu [laiku, kai uksąjungos vadas kas rytas geria, o tas silpnės- narchiška valdžia viešpata tangas kol kas turi tik poli mažiau, kaip ir anglai.
—Aš, tėve, nesuprantu, !
Anglai, kaip gerai patyrę
tinę programą. Ta progra politikai, numano, kad tauti
apie ką tu šneki. Žmogų nu- tų
! užtikrinta, kad karo ne j Stulginskis rašė “Ryte” apie nis. kas pokeri lietuvių kliu- vo tik iš vardo.
tveria tiktai ką nors darant. būtų. Šitais klausimais socia [demonstraciją, krikdemų va be lošia. Bet vis dėlto juos Naujai valdžiai visai ne ma. tai sujungta, nepriklau niam kiniečių jurėjimui, nu
soma, laisva Kinija. Socialių
Bet tu juk nieko nedarei, tė listai ir rūpinasi, tėve. 0 ka das Krupavičius lankėsi pas regėjome ir matėme. O da vyko sujungti šalį.
da tie dalykai bus tinkamai aukštus tautininkų vaidinin bar jaučiame, kad yra tautiš Pirmiausia, nuo centro at klausimų kuomintangas ven kreiptam prieš svetimšalius,
ve.
tai mažmožiai kus ir vedė su jais derybas ki. kariški* fašistiški diktato siskyrė pietus (Kantonas), gia. Gal dėlto, kad nesuskal vis viena atsispirti nebus ga
v
—Jes, Maike, aš šolderi sutvarkvti,
!
lima, ir kad besistatant per
patįs išsiris.
dėl naujosios dešiniųjų koa riai. bet kur jie, kas jie, ir paskui šiaurė (Mandžiuri- dytų partijos. Tiesa, kuomin daug griežtai, galima tik
po skvernu sau pakišau.
—Na, gana. Maike. Aš no- licijos. Kuriomis sąlygomis ponas dievulis nežino. Kaip ja), vėliau ir kitos dalys. At tangas turi savo kairįjį spar
—Tai kodėl tu taip darei?
pridaryti sau nemalonumų, o
man S°na‘ I1?
turO° įv'-vkti'-ro žvirbliai kanapėse išsislaps skiro provincijų valdovai, ną, kuris aiškiai rodo komu nieko nelaimėti. Užtat ang
—Ve, jau kodėl aš taip "kaudaPaS11 ’
pradėję elgtis nepriklauso nistinės tendencijos. Bet ki lai, besistengdami gelbėti
dariau! O ar tu, latre, nesa
dos, amerikiečiams jau yra tė ir niekam nesirodo...
Dovanokit,
užsiplepėjau.
mai, sudarė savo armijas ir ti kuomintango nariai, kaip kas išgelbėti galima, elgiasi
žinoma.
.Apie
tai
rašiau
viekei man, kad iš kapitalistų
IŠKASĖ PINIGŲ.
Norėjau
teologijos
klausi

valdė
kaip nepriklausomi užsienių reikalų ministeris gana nuolaidžiai.
reikia atimt visus skarbus?
Veliuonos valsčiaus, Bir-!PaJ?
mus spręsti ir vėl Įlindau į monarchai.
Taigi aš ir patrajinau. Sa bynės kaimo ūkininkas Gim-j ai^lasClul* ,5le^
Čenas arba kariuomenės va Rusai taip pat per daug
Bet monarchiją nugriovus, das Čankaišekas, komuniz griežtai nesistato.
kau, gal pasiseks. Nuėjau bu- bauskas, praėjusiais metais'r?.zl.noFna .Js^u5°^lc,,a !nJ.ų i politiką.
Kada
čemėn, bučerio nesimato, o valydamas kūdrą ties senka- s?lun\?J.r t ’S tautininkų ofi- I Taigi. Ateina pas mane tautiškas kiniečių susiprati mu nieku budu negali būti Čangtsolinas užėmė jų atsto
kumpis guli taip dailiai aprū piu, dviejų metrų gilumoj ra^etm *o, tuo tarpu !vieną dieną labai geras pa mas pradėjo labai augti. To Įtariami. Tiesa, pastaruoju vybę Pekine ir tuo budu la
kytas, kad net kvepia. Aš jį do molinį indą, kuriame bu-'j0lęn-a! dar nesusitarė su žįstamas ir beveik su ašaro susipratimo pirmuoju vai laiku, ateina daug žinių apie bai smarkiai Įžeidė rusus,
šmakšt po skvernu, ir einu vo Įdomių aukso daiktų ir j tautininkais dėl valdžios ir mis sako, kad šventas tėvas sium buvo obalsis: laukan tai, buk kuomintangas ski Maskvos protestas buvo nuo
sau pro duris kaip nekaltas. pinigų, iš jų trys panašus Į tai^t,n,n^a1’ pavargę dėl di- iš Lietuvos šposus krečia. svetimšalius!
lęs. Buk Čankaišekas pradė stabiai švelnus.
Iš tikro, didžiosios valsty jęs kovą prieš komunistinį
O bučerio butą lauke. Jis durklus ar peilius. Viename;Ge
ikdemų reikalavimų. “Kame dalykas?” — klau
Taigi dar turbut negreit
capt mane už rankos ir sako: buvęs net ir parašas. Pinigai
bės,
pasinaudodamos
Kinų
siu,
—
“
Kas
atsitiko,
ar
pakuomintango
sparną,
ir
net
nurims kovos Kinijoj. Sve
e
pasiti aukti isĮi
“Kam pinigus užmokėjai?” paprasto metalo ir visiškai vU‘iai,s?bes. Tie ir labai ne-Įpa Lietuvą ekskomunika- ■ m
monarchijos
r vi u jus silpnumu, buvo
uuvu ■• manąs susiueu
susidėti su vangisonČangtsoli- timšaliai nustos savo privile
Aš jam sakau, kad aš noriu surūdiję. Dalį auksinių daik- patenkinti «vla’ Ra^ Paversti vo?” — Tai butų pusė bė- , labai Įsivyravusios ir šeimi-- nu prieš komunistus ir rusus, gijų. Kinų tauta atsibus. Gal
socialistiškai, be pinigų. tu pilietis Gimbauskas kaž- Pą^,sai’nt nuo valstybinio lo- dos,” — nusispiovė mano ninkavo Kinuose kaip na-j Vėliausios žinios sako, kad kiniečiai paseks savo kaimy
Tuomet jis man i sprandą, kam pardavęs, o kai kuriuos vio. Bet eidami šalin grąsi- draugas. “Tik tu klausyk, mie. AMat, šalies didumas ir susidarė jau net dvi kanto- nus ir giminaičius japonus ir
įtraukė į vidurį ir taip ap- dar tebeturi.
na, kad latiksią iki birželio turėjome popiežišką Čekini, turtai visus labai masino, niečių valdžios — viena ko- pasieki tokį kultūriško bei
šventino, kad šonkauliai ir
12 <l. :»* jei iki to laiko ncbu- turėjome P’aiduti, o dabar Kada kinų valdžia 1840 me-'munistų vadojaujama, o ki tautiško issi .ystymo laipsni,
dabar braška.
į
KELEIVNO” KALEN
siųs
sušauktas ’ Seimas,
kaip
gavome kažkokį Skiapą. Mu tais, norėdama apsaugoti ta Čankaišeko, kuris daug kaip šie. Tada Azi jos rytuose
A __ 1
1
...
..r
—Man tavęs labai gaila,
DORIUS
to reikalaujanti konstitucija, sų žmonės nepratę prie sve tautos sveikatą, uždraudė komunistų jau suėmęs ir nu- atsistotų valstybė, kui netu
1927 m. jau išsibaigė.
tėve. Išrodo, kad proto tu
tai tada fllHi
jie paskelbsią da- timšalių vardų pareiškia opiumo prekybą ir Įvežimą, žudęs. Kad kuomintangas rėtų sau lygios pasauly. Te
Todėl gerbiamųjų “Keleivio” bailinę vyriausybę nelega’c juos tokiais, kad baisu pado tai anglai paskelbė karą ir gali skilti — to galima tikė- čiau jeigu tas ir Įvyks, tai dar
jau niekad neturėsi.
k v-v « Lnll\/>
. rioj draugijoj prisiminti. Tai ginklais privertė Kinus šitą ti. Kad kantoniečiai bolševi—Tai kam tu, Maike, taip skarftytoję prašome nuo šio pa- J žmonės
kalba, kad krikdenegreit.
mane mokinai?
skelbimo Kalendoriaus 1327 m.'mai su tautininkais susigie- visos iauL>s įžeidimas.”
uždraudimą nuimti ir dar iš- kams visiškai pasiduoti ir jų
—Ne, tėve, . ”mpių vogti daugiau neužsisakyt.
Mosią, bet labai galimas da- Sutikau
.a m draugo siderėjo daugybę Įvairių pri- klausyti nenorės — tai irgi ATLEIDZIA DAUG DARaš tavęs niekad nemokinau. "Keleivio” Kalendorius l!)28 lykas, kad netrukus Lietuvoj nuomone ir kad Dievai duo vilegijų. Kitos didžiosios tiesa. Bet žinia apie susuk jiBIN1NKU
—Bet argi jūsų i* kslas
bus taipgi gražus ir tilps nau- turėsime ir krikšioniškają tų popiežiui dvasią sveoią v valstybės anglų pavyzdį pa- n ą čankaišeko su čangtsonesako, kad kas turi į c**- dingų straipsnių. l’Zsisakyt ga- . revoliuciją. Ar ji pavyks — jis daugiau musų katalikiš sekė. Pagaliau prieita prie linu tiek j • i“štarauja bendN e u Ha' eno gcizkeiio
daug, iš to reikia atimti?
Į
jau dabar. “Keleivio” akai- parodys ateitis.
kų jausmų neįžeistų — išgė to,. a i didžiųjų valstybių pi rai padecia , . a t ta’ žiniai ti- kompanija ruošiami atleisti
—Visai ne, tėve. Socialisi
prisiusi m už 25c. Kaina De] valdžios su tautiniu-' rėme su draugu no kleboniš- liečia. a < 1 - josi pilno eks- keti negalima. \e., . a .kai- daug darbininku is sa; o
tai nesako, kad jeigu Jonas Kalenu
is50c.
ka's ir krikdemais konku- ką.
teritoriarm i ;
is kv seka* be KuoihinUuigu i a^« dirbtinių, nes biznis prastai
turi ktimpį, tai Petras privalo
Mm
moja- ;rmnsn fašistai. Jul
Lietuvon Pilietis
kias paprasta’ turi hr
ką gal:,, o kuomintangas su ein?
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AMERIKOS VALDŽIA
TURI DA $19,000,000,000
: SKOLŲ.

V

Įvairios Žinios.
RADO SENOVĖS PRŪSŲ 000 Amerikos pinigais. Tuo
PASLĖPTUS TURTUS,
tarpu Rusijoj įvyko' revoliu-

X

Pajieškau savo vyro Juozapo Palio
nio (Pallus), kuris paliko mani bloga
me padėjime. Aš verkiu kiekvieną die
ną norėdama apie jį sužin- ti Jis išsi
vežė s» savim ir vaikutį. Todėl mel
SHENANDOAH. PA.
džiu tavęs, Juozeli, parašyk man laiš
Mirė Pranas Pin a tiurkas.
ką. -Nebijok manęs, aš niekam tavo
Gegužės 3 <1. mirė Pranas Pri- laiško nerodysiu ir niekam apie tai ne
Buk geras, neužmiršk ir n
valauckas, sukakęs .74 metų am sakysiu.
išsižadėk manęs. .
(22)
ANNA PALTUS
žiaus. Palaidotas tapo 6 gegužės
' Akron. Ohio.
ant laisvų lietuvių kapų Shenan- 487 Grant st.,

NEKROLOGUA

Iždo departamentas Washingtone išleido savo apy
skaitą, iš kurios' pasirodo,
kad po Didžiojo Karo, 1919
metais, šios šalies valdžia tu$-B.6O0.0O(X000 skolų. doah. Pa. Velionis buvo rimtas
iv UV to
OJ
IdlAU Ji $7,600,000,i
V,VFVV,
į,j
ir pažangus žmogus. Lai būna
000 atmokėjo, taip kad da- jani amžina atmintis.
bar skola sumažinta iki 19
J. S—čius.
blhonU domenų.___________

DIDELIS BARGENAS

I

5

-X

UNION CITY, CONN.

.

*

1

Parsiduoda namas — dviejų šeimy
nų, naujas garudžius dėl dviejų ka
rų, taipgi Express trokas parsiduoda
sykiu su namu. Kaina $6,000. Reikia
įmokėti i ?2.ooo, likusius pinigus ant
•V
i
lengvi) išmokėjimų. Kurie nupirksite,
neri g1 i lesi te: labai gera vieta dėl au
tomobilių mechanikų, karpc-ntei-.ų. Rengia Waterbūrio Lietuviu »
Galima užsidėti Lunch Ruimį, nes yra
: ■ Laisvų Kapų Draugija,
daug dirbtuvių’ aplink. Kanl tokia vie
ta reikalinga, atsišaukite kaogreičiausia, noriu parduot greitai, nes išva
žiuoju į Lietuvą.
(21) LIETUVIŲ DARŽE—L1NDEN
Mrs. Anna Davidavičienė
.
. PARK
210 Java si. (Greenpoint daly),
Brooklyn, N. Y.
UNION CITY, CONN.
'

25 METŲ JUBILIEJUS
IR PIKNIKAS

• Iš Berlyno pranešama, cija ir Holden negalėjo vrvi
odų
29* ir 30 Gegužės, 1927
Aš, AGNIEŠKA GALK1AV1CH.
kad Rytų Prūsuose, kur se tenai užpirkti.'Jisai pareikapajieškau
sesers
l.iudvisės
Liutkus
ir
novėje gyveno lietuvių vien- lavo iš ekspreso kompanijos
svr.ų Mykolo ir Jono Petrauskų. Jie
5,000 dolerių, bet dabar jau
paeina iš Lietuvos Telšių apskričio,
bofeS'būv“o'Ru“
Rietavo.* miestelio. Nuolankiai tiras ; u
atsišaukti ant sekančio antrašo. (23)
pilnas senovės ginklų ir viso- sijos valdžią ir tas bankas,
Bus Prakalbos. Dainos, šokiai.
AGNIEŠKA GALKIAVICIl
DYKAI SIUNČIAME
Box
(579y,
Johannesburg.
So
Africa.
Programas
prasidės abidvi die
NANT1C0KE. PA.
kių brangenybių. Požemis ant kurio Amerikos Expresso
DĖL KUKANČIU PUIKAI S TABA
KO.
Kreipkitės
pas
mus.
(31)
nas nuo 2 JM) po pietų.
Mirė Maižiešius Dikšas.
buvo rastas šiomis dienomis kompanijos čekis buvo pa
EUROPA BOOK CO.
j
APSIVEDIMAI
Čia mirė visiems gerai žinomas
Visus kviečia atsilankyt
kasant darbininkams žemę dalytas, tapo ūždamas.
New Y.ork. N. Y.
i 57 Dey St„
’
*
’
’
•
«■•••
Ekspreso
kompanija
atsisa

,
RENGĖJAU
lietuvis
M.
Dikšas.
Velionis
buvo
pakėlimui upės krantų. Šitie
Pajieškau apsivedimui merginos
GRAŽIAUSIS
BAKSAS
Gegužės
30
d.
yra
mirusių

vos 52 metų amžiaus, paliko nuo 30 iki 40 metų amžiaus. Katrai at
luitai, matyt, buvo tenai pa kė Holdenui pinigus grąžin
Su 50 laiškų dt ukuotų su dainomis DABAR YRA GERIAU-<
sibodo vienai gyventi, malonėsit atsi
slėpti . nuo priešų ir priguli ti, ir todėl jis dabar patraukė jų atminimo diena. Tą dieną žmoną, 5 dukteris ir 2 sūnūs; liepti,
nes ir man atsipyko vienam ir 50 koncertų, už $1.00. Visados pa SIAS LAIKAS DĖL ATSI
(21)
tai* gadynei, kuomet Prūsų ją teisman, reikalaudamas visi stengiasi aplankyti ir vyresnysis lanko keligiją, o jau gyventi. Aš esu vaikinas 38 metų. Pla žymėk pas ką rašyti norite.
TRAUKIMO SAVO GIML
TIESOS
REDAKCIJA
čiau
sužinosit
(H
1
r
taiška.
(20)
į
papuošti
mirusiųjų
genčių
nesnysis aukštąją mokyklą. Gy
Kraštas da nebuvo kryžeivių netik tų $5,000, bet ir pro
233 N. Clarion st., Philadclpbia. Pa.
M. J. KRIKS.
NIŲ I KANADĄ.
užkariautas.
(Platindami centų už juos per 10 metų. bei draugų kapus. Nuvažia vendamas per ilgus metus šioj J2U3 — 1 111 th st.. East Chicago, InJ.
Mes atitraukiame jūsų gimines i3
vęs ant kapų matai liūdną apielinkėj turėjo labai daug
krikščionybę, kryžeiviai prū
visų kraštų į Kanadą greitarrir gausi
Pajieškau gyvenimui draugės, gali
me vietas dėl jų Kanadoj, jog kaip
vaizdą: čia jauna dukrelė draugų ir buvo visų mylimas, to būti
450,000
AMERIKIEČIŲ
sų tautą visai išpiovė.)
neturtinga arba su vaiku. Aš pa
atvažiuos neturės jokios bėdos. Jei
puošia
savo
motulės
kapą,
tiksiu
kuri
atsišauks.
Vienam
nuobo

dėl ir laidojant lydėjo daugybė
VYKSTA EUROPON.
Atkastas požemis yra iš
tamstų giminės yra sveiki, moka skai
dus gyvenimas, visi turtai nemiela.
Geriausios farmos prie Lov.ell ir tyti ir rašyti savo kalboj, tai dauautomobilių
ir
daug
žmonių.
Pa

Laivų
kompanijos
sako,
sodina
ant
jo
gėles
ir
gailiomūrytas plytomis. Tarp at
Adresuok lt:
(21)
Grand Rapids miestų, ant gerų kelių giaus mes viską patįs parūpinsime,
DANAS
prie puikių marketų Kas mylit įsigyti gausime dėl jų affidavitus, ant kurių
rastų tenai daiktų buvo dau kad jos turi tiek daug žmo- m*s ašaromis jas laisto; ten ėjo iš Vilniaus gubernijos, Pa Gen. GEORGE
Dek,
Detroit, Mich.
puikių farma, matvkit arba rašykit pasirašys atsakomingi žmonės. Mes
gybė senovės šarvų, kirvių, nių užsiregistravusių važiuot sengalvėlė močiutė klupo ir daugės kaimo. Lai būna jam
pas:
JOS S r ASTON
(23) jau per 10 metų daug žmonių esame į
Pajicškau apsivedimui merginos ar
jėčių ir keliatas šimtų svarų šią vasarą Europon, jog nesą‘sun^a^ dūsauja prie naujai lengva ilsėtis Amerikos žemėje.
Realtor
Loveli,
Mich Kanadą atitraukę ir mes esame )>o
ba našlės, kad ir su vienu ar dviem
kaucija (Bonded agents). VisUo.se Ka
Mrs. J ieva Dikšas
Stgydyto aukso ir sidabro. abejonės, kad iki metų pa supilto savo sūnelio kapo;
vaikais. Esu vaikinas I! metų. 5 pe
nados reikaluose kreipkitės ypatiškai
dar
kitur
jauna
našlė
su
pul

1211
So.
Prospect
st.,
lų
7
colių
aukščio,
sveriu
180
svaru.
FARMOS!
FARMOS! arba per laiškus prie musų.
Auksas buvo sudėtas ąžuoli baigai jų skaičius pasieksiąs
(-)
Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti sa
Nanticoke, Pa.
•K) AKRŲ, dirbamoji žemė lygi, be
nėj skrynioj. Visi šitie daik 450‘,000. Važiuoja daugiau ku vaikelių verkia ir puošia
vo paveikslą. Aš nejieskau bagoo-, akmenų, 8 kambarių stuba. barnė, višGEO KAUPAS &CO.
Gile tik butų gero budo. Adresas: (21) tininkai, visos tri<-bos gerame stovy
Lietuviška Agentūra Laivakorčių
tai buNĮ> atiduoti Prūsijos se- turtingi amerikiečiai, kurie tėvelio kapą...
P. N.
Box 155,
Neįlįs, VV. \ a. je, prie steit n ad, J muile į miestą.
Pardavimo ir Pinigų Siuntinio
Bet nevisi kapai tą dieną
neturi kur dėti savo pinigų.
n o vės $ £ i ktų "muziejui.
6603 St. Clair Are.. CIeveland. Ohio.
Parduoda už $3,800; įmokėt $2.000.
susilaukia lankytojų. Daug
Pajieškau apsivedimui merginos,
30 AKRŲ, 21 dirbamos lygios ir be
mylėtų turėti šeimynišką ramų akmenų žemės, 2 karvės, 1 arklys,
amerik/ečiai važiuo- BRAZILUOS REVOLIU-vra.
žolėmis ap- l’ajieskau Simanaičių Juozo, Anta <uri
| KANADĄ.
gyvenimą meilėje. Aš es i vaikinas įrankiai. 50 vištų, 15 miliutų cit į mie
Ątitrrtuksiu Jcsų gimines, pažįsta
JA RUSIJON ELEKTROS C1ONIERIAI PASMERKTI.|auguly- Niekas jų neap an- no ir Kazio, paeina iš Grigaičių i.ai aisva; nro gėrimo ir rūkymo, turiu stą; Parduoda už
kaip vyrus, taip ir moteris ar
- * r>- t ko, nepapuosia, neapveraia. nio, Suvalkų gub. Jie patys malonė.- rerą daibą ir gerai uždirbu, esu 26 Turiu ir didc'uų farmų. Klausk ko mus,'
STOTI STATYTį
merginas iš Lietuvos į Kanadą. Mąnq
Brazilijos mieste Rio Ją- žiui i
apieisti kapus atsišaukti arba žinantieji teiksis pra ’ netų, taipogi norėčiau, kad merginos kios nori.
(20); • patarnavimas yra sąžiningos, saugus,
' itsilieptu nuo 18 iki 25 metų. Kurios
vra svarbus reikalas.
. Į Paryžių atvyko Ameri Beiro buvo ąiomis dienoms i.
..^.i^. nešt, JONAS
A. ŽVING1LAS
greitas. Mano patyrimas ląiyakorčių
norit
turėt
gerą
gyvenimo
draugą,
atMIKALAJŪNAS
R. F. I). I.
Je«ett City, C«M>d.- biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi
kos inžinierius Cooper,-kuris byla dėl junmnkų sukilimo|Juį čia ilsisj tie kurie jrgi Skerpėjų kaimu,
" ^liepkite siųsdamos laišką ir sykiu
Lankeliškių vaisė..
tie, kurie jau per man? atsitraukė sa
savo paveikslą. Kuri paveikslo neatVilkaviškio apskr., Lithuania.
vąžiuoja Rusijon statyt elek ant karo laivo “Sao Paulo,”
vo gimines yra man dėkingi už mano
' ;iųs, neduosiu atsakymo. Platesnes PARSIDUODA FARMA
kada
nors
gyveno,
mylėjo,
tros' gaminimo stotį ant Dešimts karininkių ir karei
Penkios mylios nuo Nashaa', 90 ak rūpestingą patarnavimą. Kaip mergiJ
Pajieškau tetos, kuri yra ir man* Tinias apie save suteiksiu per laiš ą
(22) ru žemės, gera 6 kambarių'stuba. vi noms. taip įr v{_ iems keleiviams pąDniepro upės. Tos stoties vių tapo pasmerkta 11 metų turėjo draugus ir linksmino krikšto motina. Kasta.ic.jos I’oplaus- •kiekvienai. A SAKALAS
Chicago, III. sa išfornišiuota, taipgi Fordson Trak rupinu geras apsistojimui vietas Kai?
kienės, paeina iš Luokės miest., Tei 3139 So. Halsted st.,
si,
Kodėl
apie
juos
visi
už

pastatymas kainuos $70,- kalėjimo, o trys karininkai ir
torius, plūgai, akėčios ir visi kiti far nadoje. Mano patarnavimas ir kainoą
sių a; ssr. Suvirs 30 metų gyveno Neu
miršo?...
mos įrankiai, Ilodge trekas, Ford laivakorčių yra’pigesnės, ‘negu kitų
Y
’
orke;
pirmas
vyras
miręs
ir
girdėjau
000,000, bet manoma, kad ji 12 jurininkų — dviem me
touring automobili.-. 6000 tupinčių, din. įgentų. Dėlei platesnių informacijų
Ap.leistuose
kapuose
ilsisi
į
įi.ad apsivedė su antru. Malonės ji pati
i gu. 13 karvių. 2 arkliai, 50 vištų. •
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu:
gerai apsimokės, nes jos ga tams sunkiųjų darbų kalėji
’
at-isaukt
arba
žinantieji
teiksis
pradaugiausia varguoliai, tie nešt jos adresą, uz ką busiu didei dč
ALEXĄNI)ER S. LEW1S
REGIT MUŠTA F A
(2*0
minamoji elektros pajėga mo.
'•/r?
'•žo Tounst
Tourisę Ax«nt
Agent
(-) ‘
283
Main
sU
Nashua.
N.
iti
varguoliai,
kurie
gyvais
buKingas.
R EI K A L! NG AS DAR III NIN K AS
a> ■ .
;i(si.ęis daug pigiau, negu da
IJ Win4ąor St., Mąnlrcal.
ua
IHUEL
F.
I
’
OPLAUSKAS
->rie tikės darbų; darltes nuolatinis.
' ■■t -t?
i: ' P. Q- Canada.. ■
GEROS PROGOSį
Avė. D..
Rocbest»T. N. Y
liai* vartojama Rusijos pra- ŽYDAI FARMERIAI AME dartu sĮiate* miestus, tiesė
Mylintis diibt ant ūkės, malonėkit at“
iii
____ .___
geležkelius, tvėrė gerbūvi
ūšaukti tuojau s
(20)
FARMOS
NEPIRKIT
FAR(MSĖI.N**
įįionėj garo pajėga. Garui
RIKOJ TURI 1,000,000
Pajieškau savo brolio Adomo Kazio
F. NAVIKAS
Al’žll RĖSIT M( SV hPlJONUyiR . ( SVARBI ŽINIA
Dabar jie ilsisi visų užmiršti. Ščukos
giitninti reikia anglių, kurias
iRąrdundO laivakortes i Lietuvą trnl
ir sesers Marės Ščukiutės, p*
Rrtmklyn. Conn. NEPAMATYSIT MES'!
K. F. I>. ta.
AKRŲ ŽEME3į 11 ėefku.sių
Diena
po
dienai,
nuo
sun

vyrui
Radžiui?ienės.
Mano
brolis
ir
se
la»vų. Taipgi laiK’akorbrtt ii
Mes
turime
tokių
farmų,
koi.iiĮtik
į-ęškia kasti iš žemės ir pašžmonės, papidsiap mano^ kių darbų pavargę ir mes čia šuo mums persiškiriant gyveno Ne« REIKALINGA MOTERIS Jus reikalaujat ir užtikrinąm tą, ka. LfetsVolę Lerildjoš ir kitų šalių į Akūiį
kiM: gabenti geležinkeliais, o kad žydąi tiktai bizniais ver
meriką ir 4(aii^4ą. Padarau doviemaą^
Britain, Conn Meldžiu atsišaukti ar
Nuo 50 iki 55 metų amžiaus, l atali- : žadam. -Musų j;ra didžiu 4^ lietuvių; ti% jąaliolipius,
ir pfrkima
kas apie juos žino malonėkite fnan
,kolionija
Amerikoje
pi.šii/
’
dfektrą gamins upės Vand uo , čiasi- IŠiikrU5ų gi jie.. ir. žem atsigulsime. Musų kapai gal ba
kiško tikėjimo. Aš esu darb:ninkaa.
pranešt- šiuo adresu:
,
apžels
žolėmis
ir
niekas
irgi
sifnc katalogą.
; ,
, ('-) ' hktąą-'ir latokirš rastus. S:un>^RiipinU
kurio' neteikia nei pirkti, nei dirbystė ūžšiimą. Amerikoje
ONA ŠCUKIUTĖ
. ' Rašykit ir malonėkit prisiųsti fotogy3PHH.LIl’S & M.VYTllL ii . , rUi! į J-ičtuy*y Ijyniiiją, Rusiją ir į kijų
nelankys.
Apie
varguolį
:fiją.
(215 j
•’ UHai^av krautuvę viąokią
Bos
-29,
Broughton,
Pa
R.
Box
83,
Seuttville, Mich.-? tat
gabenti.
v
? Ą. LIETUVNINKAS
J
reikąlingiadslų dalykų. Iš toli ąr! arti
žydai farmeriai turi ir są\ d visi £reit užmiršta.
Ne* York. N. Y.
rlsa<JfL»ęipkitės: .
Marijona Blasgicnė. pajieškau ‘oro-. 212 E. 2-nd st..
draugiją, kūpi vadinasi Je: FARMOS!
FARMOS!
Pustapėdis. 'i
.
JONAS-SEKYS, />
!io
Jurgio
Petkėviriaus,
jau
23
metai
ALIEJUS, NAIKINA
kaip atvažiavo į. Kanadą iš Anglijos. PAJIEŠKAU BARBERIO J
‘ Hartford. Cąna.
wish Aęricultural Society.
2
3,4 177 Park st..
PAUKŠČIUS IR :
a
P IĮ ĮC
~ arkltai. Kiaul«q.
Jis pats malonės- atsisaukt arba Kas
Nesenai šita organizacija iš
r č\lx 1 ntKlVO.
(vistų, gerus (riubus. įtaisai ir didelis
apie jį žino teiksis pranešti, už ką bu
KLEMSUS.
Bizris laimi gerai išdirbtas per ilgus ««dnaą. Našlė turi parduoti už žemą
leido raportą, parodydama,
siu Taftai dėkinga.
netus.‘partneris gali prisidėti su ma- kaina arba malnvk ant namu mieste?
Išmetamas iš laivų aliejus kad dabartiniu laiku Jungti Kur kapai didvyrių
MRS. MARIJONA BLASGIENE
ai pinigų. Malonėkit atsišaukti g -ei- ’ 13 MYLI V N t’O BOSTONO. 60 ak»21
E.
Harrison
st.,
Springfield,
iii.
naikina ant jūrių netik pauk nėse Valstijose yra daugiau Ar turčių žmonių,
____  rų geros žemės, puikus sodnas, geri
ai. Labai sunku vienam, o su darbi
Mėnesinis Žurnalas
(21)
hudinkai. ir daug gyvulių. Kaina
ščius, bet ir klemsai nuo jo kaip 75,000 žydų farmerių, Ten paminklai riogso
Pajieškau savo vyro Juozapo PaHa- ninkais sunku vest rei a’ą.
1 SI
fcl 41.000. .Mainys ant 2 ar 3 šcimvnų
J.
J
—
KAS
nio,
kuris
paliko
mane
blogame
padė

Antanas Žymontas
stimpa jūrių pakraščiuose. kurie dirba apie 1,000,000 Ties galvomis jų.
(20)
jime. Aš verkiu kiekvieną dieną norė 3704 Deodor st_ Indiana Harbor. ’nd. namo Bostone.
JUOZAS BALUSZAIT1S
Tas buvo pastebėta nesenai akrų žemės. Žydų farmerių Draugai juos aplanko,
Redaktorius-Leidėjas
dama apie ji sužinoti. Policija jį jieško
515 Broad'vay. South Bvston. Mass.
ir jam gręs.a kalėjimas. Aš labai r.cno
Kalifornijos pakrašty, netoli turtas apskaitomas į $100,- Papuošia, dabina,
900 W. 52-nd Strcet,
Tel.: So. Bo-ton 0605 ir 0118-R.
rėčiau, kad jis butų pasodintas kalejiSan Luis Obispo, kur gaisras 000,000. Jeigu žydas nori Kas met’s jųjų kapus
man lodei meldžia tavęs, Juozeli, pa
CHIG ACO. ILL.
rašyk man laiš >ą Nebijok manęs, as
FARMOS,
GERIAUSIOS
sunaikino $10,000,000 vertės pirkti farmą, tai jis paprastai Gėlėms apsodina.
Apart
musų
kasdienini > gyvenimo,
PARSIDUODA namas su hekerne
niekam tavo laiško nerodysiu ir nieštai daba: yra kitas, aiškus, malo
FARMOS!
.
baker
shop),
ant
dviejų
familim
su
aliejaus. Paplūdęs aliejus kreipiasi į tą draugiją: ji Kur vargdienio kapas,
j kam apie tai nesakysiu. Buk geras,
■visais įtaisymais. Norima parduoti
Tric (Orry ir Pctensburgo miestų nus, rymojimo ir atsil,.io “Gyveni
neužmiršk ir neišsižadėk manęs.
uždengė jūrių paviršį per 15 duoda jam reikalingų infor Vos gali matyti—
: rrei'u laiku ir labai pigiai. įtekome ant gero I clio. Kurie mylite įsigyt ge mas." Jieškantjs dvasios poilsio,
A. I’ALLANIENĖ.
(21) rą ūkę rašykit arba kreipkitės vpatiš- pasitenkinimo, sulai peno, gali jį
mvliu nuo kranto. Paukščiai macijų bei patarimų ir pa- Jau su žeme lygus,
487 Grar.t st..
Akron, Ohio. . itduodama dykai. At-išaukit:
A. SOKAS
1 ai. Aš turiu daug farmų visokios rų- rasti ‘•Gyvenime." Įsigykit "Gyve
nusileidę į aliejų peršlapo' skolina pinigų. Šitokių in Nėr kam aptaisyti:
nimą!”
(21)
Montcllu. M 'ss. s.crs, žemomis kainomis.
(21)
Pajieš au Prano Petraičio, paeina iš 15 Faxon s(.,
juo, jų plunksnos sulipo ir formacijų ir paskolos per 8 Nėr jokio paminklo
W. MEŠKAUSKAS
Prenumerata metams ........ $2
Strazdžių kaimo, Gruzdžių parapijos,
R- D. 1,
CORRY. PA.
Pusei metą .......................... $1
PARSIDUODA PUIKI
Šiaulių aoskr. Meldžiu atsišaukti.
daugiau jie jau nebegalėjo pastaruosius metus gavo arti Ant jo pastatyta,
Kopija ................................... 20c
JLLIA PETRAITYTĖ
BUČERNĖ
IR
GROSERNĖ
paskristi. Vanduo išnešė juos 10,000 žydų. Be to, draugija Nei jokios gėlelės
53 Dupre Lane. Montreai, Canada.
GERIAUSIOS
FARMOS.
Su geriausiais naujais įtaisymais,
į krantą ir čia jų tūkstančiai užlaiko žemdirbystės eks Nėra pasodyta.
vietoj; biznis išdirbta* per 15
Nev.- Jersev valstijoj, tarp didelių
Pajicškau pusseserės Viktorijos puikioj
nct
’
.
i
Sa'inin
1
as
apleidžia
šalį,
turi
pastipo. Klemsai taipgi iš pertus, kurie aplanko žydų Niekas jo nelanko
miestų,
piie gerų kelių ir prie markeMeški.uskiutės. paeina iš Betigalos svarbių reikalų Lietuvoje. Parsiduoda
tu. Aš tunu visokių farmų, mažų ii
miestelio,
Kauno
rėd.
Apie
26
metai
stipo.
farmas ir teikia vėliausių ži Ir kapo netaiso,
(20)
dideliu Platesnių žinių apie faraias
Amerikij. Jei kas žinotų meldžiu pra f-igiii.
115 1^»wrcnee st.. La* rence. Mass. klauskite:
(22)
nių iš žemdirbystės mokslo. Praeiviai jį mina
nešti arba ji pati lai atsišaukia.
TON
Y
MORKŪNAS
Monika
l>ambrauskiutė-Wallacc
KUNIGAI TURĖS SAVO Dabartiniu laiku apie 180 Ir nieko nepaiso.
Sergeantviile, N. J.
517 Leonard st., Grand Rapids, Mich. PARSIDUODA BUČERNĖ Itov 11.
BLETAS PRIE AUTO
jaunų žydų lanko įvairiose Tik aržuolas senas
IR GROSERNĖ
Aš, Fortūnatas Petrašaitis. pajieš
MOBILIŲ.
valstijose žemdirbystės kole Prie kapo siūbuoja,
Naujas namas, 6 ruimai ir krautuvė | PARSIDUODA FARMA.
kau draugų ir pažįstamų, labiausia iš su visais įtaisymais ir garadžius 2 kaMes turėjome mortgičj ant farmos,
Massachusetts
valstijos gijas; ir tokiu budu žydai Tartum tėvas lopšį
Montreai, Canada. Aš esu iš Kauno ■ rų, biznis eina gerai, nėra trosto. Ta įj ! urio neišmokėjus mes paėmėm farrėdybos, Telšių apskr. Mosėdžio pa vieta Verta 813,000, bet parduosiu už, mą. kuria dabar parduosime už makunigai kreipėsi į automobi farmeriai gauna savo agro Supdamas liūliuoja.
rapijos, Naujuku. sodos. Nuo kurių :S9,2(>0 Pardavimo prieža.-ti paai.-kin-i1 žiau negu pusę kainos. Farma turi 110
Lapai jojo šlama, .
lių registracijos viršininką nomų.
draugi; girdėsiu,, duosiu atsakymą siu pirkėjui. Kas pirmutinis ateis, aš akrų žemės (30 akrų pievos, o liku
I
kožnani. Mano vardas ir pravardė manau, kad :r nupirks.
Tartum ką tai sako,
Goodwin’ą, kad leistų jiems
(23) sioji ganykla ir miškas). Daug obelių
ir užtektinai miško malkoms ir statyangliškai:
S.
LATWINAS
turėti prie automobilių spe- LIETUVOS ŽYDAI AFRI Lyg prašyte prašo,
F. PETERSON
b- i. Vien tik miškas gali užmokėti už
Rivrr Road S. E. corner
9-th Iland C. A. C. Fort Banks.
KOS
MILIONIER1AI. . Kad nemintų kapo.
cialę blėtą, kuri liudytų, kad
_______________
Bridgevie* Road.
Dclair. N. J. visa farma. Rudinkai geroj tvarkoj:
Winthrop, Mass., U. S. A.
stuba. 2 barnės vištininkai ir kiti rei
Pustapėdis.
automobilius
priklauso
Anglų spauda praneša,
kalingi tri bėsiai. Kaina greitam par
Pajicškau draugo Juozapo Gervės, GREITAM PARDAVIMUI davimui tik $1.800, pusė įnešt.
kaip1
“dvasiškai asabai,” taip kaip
dienomis Capepaeina iš Viršulių kaimo, Panemunės
DIEHI. & I’ITNAM, Automobile
Grpži penkių kambariu bun"alow,
žalias
kryžius
---------,— dabar reiškia
. towne pasimirė vienas pirparapijos. Kas apie ji žino malonėkit yra šiluma, (pesas, elektra, vanduo, Pealers. VVEI.LESLEY. MASS.
pranešti arba pats malonės atsisaukt. kietos grindis, garadživs, vaisiniai
l>cl informacijų klauskit: Joseph
daktaro automobilių. Kuni- mujų
. pj
etu Afrikos deimanPietų
Aš paeinu iš Degenių, Kazliškių vaisė. medžiai, krūmai, geras skiepas, stikli Shanlis, 71 Washington st., Cambridt-kolfll
*
*
*
—
•
•
•
Oi
liūdna,
nyku,
gai nori turėti blėtą su baltu t pramonės pionierius 78
JUOZAS ŠARKA
nis porčius. skrynytas fronto piazas, gc, Mass.
Aplinkui naktis,
3407 E. Milwaukee st., Detroit, Mich. ant steitavo kelio. 10 minutą iki gckryžium.
.
‘! metų amž.
~ ’Izaokas
*
’Lewis.
’
ležkelio stočiai. Rear 306 M'es( St..
Bet kam kunigams reika Jis buvo vyriausiu nariu gar O kaip neramu,
Aš Petronėlė Gabartukė-Zakaraus- Randolph. Mass. Geo. H. Eidridgc.
Ar Turi Gegužinį “ŠAKES” Numerį?
kienė pajieškau dėdžių Antano šveišlingi automobiliai? Juk jie sios grupės Lewis & Marks, Kada gi prašvis?
čio,
Prano
Jucaičio,
Jurgio
Jucaičio
ir
PARSIDUODA STUDIJA
nori įvykinti ant žemės Kris kuri suvaidino svarbią rolę
Nuobodu begalo,
tetos Onos Jucaiėiutčs. Meldžiu atsi
•Jei neturi, tai pasiskubink Įsi
Biznis išdirbtas per 25 metus, randa
taus mokslą, o Kristus vaikš Pietų Afrikos Unijos ekono
Nakties tamsumoj,
šaukti ant sekančio antrašo:
(21)
gyti,
nes Gegužinis “šakės" nu
pigi, vieta apgyventa lietuviais, len
Petronėlė Zakarauskienė
Čia viskas atšalo,
čiojo pėkščias.
minėje istorijoje, įsteigda
kais,
grekais
ir
kitom
tautom.
Aš
no

meris susideda iš daugelio <erų
11 W. Dcvvitt st.
Pana, III.
rėčiau parduot lietuviui. Klauskite pla
Beribėj klaikioj.
mas daug naujų pramonių ir
ir trumpų straipsnių ir vra pa
(21)
Pajicškau pusbrolio Jono Židelio, tesnių žinių,
NuRI ATSIIMTI PINIGUS tt. Izaokas Lewis paėjo iš Nei paukščiai čia gieda,
STUDIJA. 255 Br<»ad«ay.
puoštas daugeliu gražių paveiks
paeina iš Valkininkų parap., Pušaičių
SO. BOSTON, MASS.
UŽMOKĖTUS UŽ RUSIŠ- Naumiesčio; jo partneris, Oi baisu, nyku!
kaimo. Jau apie 30 metų kaip Ameri
lų. Todėl, gerh. drauge. pa«ikoje.
Meldžiu
atsišaukti,
arba
žinan

Kvi RUBLIUS.
Samuelis Marksas, kuris vė- Nei žvaigždės čia rieda,
stengk Įsigyti bent kelis Geguži
tieji praneškit j<> adresą, už ką Irusiu VAŽIUOJANČIŲ
LIETU
dėkingas.
(21)
Michael i* Holden iši liau tapo Pietų Afrikos Uni- Aplinkui — tyku.
airis "Sakės" numerius ir prapL.
VON AMERIKIEČIŲ
SIMONAS TARE1LA
Bet kartais pakyla
VVebster,. Mass., ap&kundė: jos senatoriumi, taip pat pa
tinkit tarp savo draugų, “šakė.'
273 Rogers st.,
Iz>well, Mass.
DOMEI.
ėjo
iš
Lietuvos.
“
The
EvenBaisiausia
audra
American Express kumpam- _
pavienio numerio kaina 15 <> nių.
Viename gražiame ir kultūringame
Pajicškau savo brolio Stanislovo (su 12,000 gyventoji)) Lietuvos ap
—i—rašo, kad I.
Ir greit nenutyla,
ją reikalaudamas grąžinti --ing o*
Standard
2
egz. už 25c.; 5 egz. už 50c.; 1 <»
Avižos Jis gyvena Scotlande. Jis pats skrities mieste, gražiose vietose (mie
Nors viskas rauda.
jam pinigus, už kuriuos jis Lewis išgyveno Afrikoje arti
lai atsišaukia arba kas apie jį žino sto sodne) parduodama narnai su hu’u
egz. už $1 00.
ti*.
malonėkite pranešti, už ką busiu dė ir teatro (krutamu paveikslų) s^lr.
Apart intereso Kai si autus nustoja,
buvo nusipirkęs caro vai- 60 metų.
*”
M.,V
kingas.
L AVIŽAS
(21)
kurioje telpa 400 žmonių ir kuri duo
i pereitų metų, ta
2727 llo<-hcloga st.. Montreai, Canada da per metus apie 3'),'Mmi litų įplaukų.
džios rublių Tai buvo da Kimberley deimantų pramo Vien tiktai girdi,
un.eriai
sudėti j kni
Pardavimo
priežastis
—
savininku
ne

1916 metų pavasa.į kuomet nėje, jis taip pat valdė Veie Aplinkui \aitoja.
gatavi. k a r
Pajies; au sesers Marės Ulevičiukės- sutikimas. Kaina $7,000. Apsukriam
.įuiden ruošėsi važiuoti Ru- ningo anglių ir geležies Tai jie, nu&knausti...
Ručinskienės ir brolio Kazio Ulevi ir turinčiam pinigų žmogui gera proga
čiau-,
seniau gyveno Oakland, Ohio., o įsigyti gražią ir pelningą savastį ir
kasyklų
dalį,
prisidėjo
prie
Oi
liūdna,
nyku,
aijori ?«-jų pirkti. Jisai nuvy
Kučir.s ien<‘ gyveno Škotijoj. Iš Lietu iš kultūringo darbo turėti Lietuvoje,'
Aplinkui naktis,
ko • ė streso Kompanijos sukūrimo garsaus de Beers
vos Mariampolės apskr.. Bundžiškių lengvai dirbant, l>alto?> duonos kąsnį ir
. i
11)<
kaimo. Kas apie juos žino malonėkit visuomet prie pinigo būti Smulkesniu
O kaip neramu.
ofisą Worcv H
ir nupirko konsorciumo ir darbavosi
atlli
<U
U
pranešti ari a i-atis la itaišauKia.
I žinių reikalaukite šiuo adresu: (21,
Kada gi prašvis?!
tenai čekį 15,88ū . uMių su- drauge su Barnatos, Jo&eis ir
JIEVA ULFVICIUK6
(22)
“ŠEŠITĖS BANt.OS," RFD.
MĄPICMPOlė ĮJTHI AVI.I
T?i nzmAkAdamas už i’ ^5,- kitais anghi mdmnienąis.
-
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ti] mirimas gimdymo metu
daug
dažniau pasitaiko negu
I
paprastai.
I
Vasenšteinas tvirtina, kad
i*
Abissinijoj
mirimas nuo
J
gimdymo pasiekia iki 30
šiol.lis dienomis mes gavome dau? Barnų ar.t
pardavimo visose Bostono dalyse, !:aip tai So.
Ar Tobulai Sutvar- pavojų.
jungdami kai kurių netobulumo pažymius, taip tai]) pat .vra sutaisyti labai nuošimčių vien dėl to, kad
Bostone. Dorehestery, Roxbur... Euslindale,
pas žmogų, kurio prigimti nedarniai. Pas žmogų meilės iapsiveda dar nesubrendu
< ambridge ir daugely kitų vietų, kurias čia ne
Kai
kurie
drugeliai
pames pažįstame ne tik iš pa jausmas priešingai lyčiai tu siam amžiuje.
kutas Pasaulis?
galima sutalpinti.
Turime daug gyvenimo carcų nuo vienos šeimėgždžioja savo pavidalu viršiaus, bet ir iš vidaus, jo rėtų atsirasti kartu su sėklos Visi
. _ _šie___
•
blogieji
tamsesnių
I.
ravnos iki 50 šeimynų, taip jau daug namų su
širšes, sparvas ir kitus.
kūno organų nedarnumą ga subrendimu. O ištikrujų jis žmonių papročiai, . tai nėra
krautuvėmis. Krautuvė; tinkamos dėl įvairių
Gamtos surėdymo klausi ! Nenuodinga gyvatė Coro- lima pastebėti greičiau.
biznių, taipgi turime da: ag namų, farmti ir
atsiranda
daug anksčiau.1
.... ‘ ------; :" o išeina
jų ištvirkimo
vaisius,
krautuvių dėl mainymo. Nepraleiskite šios
mo čia nenagrinėsiu išeida į nella savo kūno išvaizda, pa Pirmiausia reikia pasaky- Dante pamilo Beatričę būda iš netobulos paties žmogaus
progos,
mas iš žmogaus asmeninių naši i amerikonišką nuodin i, kad labai netobulai yra mas 9 metų, Baironas 7 me prigimties, kurios, dėl mažo
Skoliname pinigu^ a.-.t pirmų.ir antrų mortgieių, tsipgi mums reikapajautimų ir nesakysiu, kad gą gyvatę baugina kiekvieną nutaisytas žmogaus virškina lu Įsimylėjo į Meri Dof ir, kulturingumo, negali nugalė
lingi pinigai dėl pirmų ir antrą mortgičin.
pasaulis netobulai sutvarky sutiktą gyvi Kaip ir ši pasku masis takas. Nekalbant apie bendrai tariant, žmogaus ti. Ir moterų mėnesinės yra
Mes parduodame anglis ir malkas. Išrandavojame kambarius.
Inšuriname viską, kaip tai, autu mobilius, gyvastis, ni><> n-laiutių (na
!
tas todėl, kad jame privisę tinioji.
kitas dalis, priminsiu labai meilės jausmas pasireiškia nepakankamai tobulo žmo
mu savininkams) sveikatos, ugnies ir vagystės.
žmogų kankinančių vabz Turint keletą faktų iš to kenksmingą žmogui aklosios gana anksti, šis žmogaus gaus kūno sudėjimo pažyI
Reikale kreipkitės pas:
džių, kad daug nelaimių ten bulo gamtos surėdymo, kur. žamos ataugą (procesus ver- prigimties netobulunias yra mis.
ka žmonėnis pergyventi, nes i odos, ne vienas gyvis nėra tnucularis). Pas žoliaėdžius daug daugiau negu aklosios Seniau indusai laike mė
ir jos kariais yra reikalingos. pamirštas apdovanoti jo vei gyvulius akloji žarna, kuri žarnos atauga žmogui kenks nesinių i moterį žiurėjo kai
332 W. BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
Ištikrujų gi pasaulis tobu slę apsaugojančiomis prie randasi pabaigoje laibųjų mingas.
po i žmogų užmušusį brakli
Tek So. Boston 1662-1373 arba 04Ii.
lai bus sutvarkytas, jei visi monėmis, kyla klausimas: iamų, yra gerai išvystyta.
Vaikui, pajutę patraukimą ną. ......
.. rpas
„daugeli
___
šiuo.......
metu
jo reiškiniai turės vieną tam m* galėjo ši gamtos harmoni- <adangi augalinis maistas, ii prie {R iešingos lyties, prade- tautų moteriškė seniau nega
j'. susidaryti atsitiktinai, o kaip žolės, šiaudai ir kt.. rei I bu nesveikai išdykauti, kas Įėjo prisiartinti prie vyro ir
tikrą tikslą.
O tas tikslą* gyvoj gamtoj j. i ne, tai kame yra to viso kalauja ilgesnio virškinimo, a anose dienose yra labai neleidžiama jai buvo paliesGeriansis Kūdikiam*
pas kiekvieną gyvių rūšį yra priežastis?
_
.ti įvairus daiktai.
ai pas triušius ir kitus žolia- pavojinga.
tik vienas, stengtis kuopla- Taip, ne atsitiktinai atsi adžius ši akloji žarna padė \uo to silpnėja vaiko svei- Žmonės nesąmoningai nu
K-oniet kūdikis veiki.; ir .Lajau
čiausia sau vietą praplatinti rado šis gyvių pamėgždžioji- ta laibosioms žarnoms pate šaut, siisitiumpina jo amžis,'jautė, kad mėnesines nėra
kankinamas spardosi :.a.o hu.iėsnis
kojomis—pamėginkite
ir įsiviešpatauti žemėje.
i .as — mimitizmas ir kiti kusį į organizmą maistą ap- menkėja protas ir visas žmo- 'žmogaus tobulumo pažymis.
Gamtoje daug yra nuosta gyvos gamtos reiškiniai, bet iirbti.
gus negali kaip reikia augti.!
Patįs žmogaus jutimo or
bių gyvybei palaikyti skirtų jų priežastis, kaip moko Žmogui mintant gyvuli kas kitas tautas yra įėję Į ganai taip pat nėra žmogui
reiškinių, kurie atrodo tary gamtos mokslas, gludi pačio niu maistu, jis prieš patek paprotį ankstybos vedybos, visiškai tobuli; dažnai jie sutum vieno išmintingo kūrėjo je gamtoje.
siant į skilvį būna pakanka tuoj įh) atsiradimo meilės, klaidina ir neleidžia mums iš
Musų paminėti drugeliai mai apdirbtas ir virškinimui jausmo.
sutaisyti.
Įesmės pažinti pasauli visoje
Žolių žiedai, kurie apvai-1yra tūkstančiais per dieną iokių sunkumų nesudaro, si
Pas vedus, Pietinėj Indi- j0 tikrybėje.
VELTUI! VELTUI! !
vii i Veniu naikinami
Psrekz'aukite veltui duosinami" vabzdžiams perne-1■ ipaukščių
naikinami, hnt
bet !»•
ir akloji žarna tapo nereikalin joj. mergaitės išteka už vyro’ ir Helmholcas, kalbėda
da-nes pavyzdines UonkuUs
Nuo užkietėjimo vidun:}, dieglio ir
’-'”1
"
BAMBINO.
Mes norime,
šant vieno žiedo dulkeles; daug naujų is gausingai de- ga. Tečiaus ji neišnyko, o li vos f-sulaukusios
7-9n metų, '______
rnas apie netobula akies ir
mėšlungio viduriuese ir skilvyje nekad jus išbandytumet jį?
prie kito, pasižvmi savo spal- damų kiaušinių išauga. Lai kosi kaipo atgyv enęs savo Sulyg Robsonu, Sirijoj mer-‘kitų jutimo organų sudaiygali būti nieko geresnio ir pagel
F. AD. RTCHTER & CO.
Eerry & So. Sth S ta.
vu n-škumu." vilioiančiu k ui bėgant tarp šių milijo- Saiką organas.
tingesnio.
gaites išteka sukakus joms mą, yra pareiškęs mintį, kad
Brooklyn, N. Y.
35c. vaistinėse.
kvapsniu, tuo tarpu, kai žie- nais žūstančių ir gimstančių Žmogaus aklosios žarnos lo metų.
gamtoje tarytum tyčiomis i
dai apvaisinami vėjo pagal- drugelių atsiranda ir tokių, atauga pas ketvirtadali visų Senovės indusai vesdavo atsirado įvairios priešinybės
—o
ba kartais visai būna nepa- kurie dėl vienokios ar kito- žmonių yra aklinai užaugusi taip pat gana anksti.
___
su tikslu išardyt darnumą
klos priežasties esti šiek tiek ir į ją niekas negali patekti.
stebimi.
Betlingas nurodo sankri- tarp vidujinio
' > ir išorinio
GROBLEV/SKIO “ZMIJECZNIK ’
Gyviai, kurie įvairiais bu- panašus į augalų lapus ar ki- Be abejo, šie žmonės yra lai tinius eilėraščius, kuriuose pasaulio.
r.uo
dais pačios gamtos ar kitų j tus paukščių nemylimus dai- mingesni, nes jiems dėl ak kalbama, kad tėvas, kurio! Kaip matėme, gamtoje yra
SKAUSMŲ
ir DIEGLIŲ
gyvių vra smarkiai naikina- Į ktus. Jie lengviau gali pasi- losios žarnos uždegimo sirg duktė neištekės už vyro prieš daug ‘netobulos tvarkos paGROBLEWSKI & CO. Plymouth, Pa.
mi, vaikus veda ar peri po i slėpti nuo, priešų ir jų giminė ti netenka. Pas vaikus dau lytinį subrendimą, turės eiti'žymių, bet ir daug rasime
gali išsiplatinti.
kelioliką kartų per metus ar-į1kbiau
“1"
giausia ji būna atsidarius į į pragarą. Kituose eilėraš-! gražių tobulų gamtos pada“Trink kur Skauda.”
ba deda tuksiančius ar net* šių šiek tiek prisitaikiusių žarnas, pas senuosius užda čiuose sakoma, kad taip atsi- rų, kur nei atimti nei pridėti
prie esamų sąlygų drugelių ryta aklinai. Todėl senių tar tikus, ne vien tėvas, bet ir nieko geresnio žmogus negamilijonus kiaušinėlių.
Kurmiai ir kiti žemėje gy išliks vis daugiau ir jų gimi pe aklosios žarnos uždegi motina ir vyresnieji broliai lėtų, tečiaus taip žmogui roDIDELI3 PASISEKIMAS
Ižafcies Love It
venantieji gyvulėliai turi la nė dar daugiau savo ginamo mas yra retas dalykas.
pateks Į pragarą, o neištekė- bosi dėl to, kad pats yra pribai mažas akis, o pelėda, ku siomis savybėmis sustiprės.
Jei kas nors iš žarnose jusi duktė, visų paniekinta, gimties padaras ir negali
S«o ▼!», jHNo ir ž«n>« mbriai tenka naktimis maisto Paukščiai išrinks ir suės esančių maisto dalių paten nustoja teisės ištekėti.
aukščiau gamtos reiškinių
cufumij, kurie paeina nuo
jieškoti, turi akis labai dide- visus lengvai pastebimus ka į aklosios žarnos ataugą, Nesubrendusių vedimas!pakilti, o jei galėtų, gal dar The Chewing LAXAT1VE
danty augimo nieko geresnio
kūdikiam? ir veiksmą nėra,
les.
drugelius, o savo išvaizda, žmogus suserga.
taip pat yra kenksmingas., d augiau pasaulio surėdymo
kaip
Malonus čiu^umis. kuris
Bene įstabiausias bus gam- prisiderinę prie gėlių žiedų Tuo tarpu, kai visos žmo-l Per anksti ištekėjusių mote-1 klaidų pastebėtų.
Jz.
palaiko pilvo reguliariškutos surėdymo tobulumo po; ar medžių lapų ar kitų jų gy- gaus žarnos dažnai išlieka!
mą. Vaikai myli jį.
*fp.S. WiNSLOW*S
žymis tai gyvių ginamoji vonamų vietų, išliks.
nesužeistos stiklo gabalėlio
15c. ir 25c.
spalva.
Kad pati gamta išnaikina ar kito žmogaus praryto ašt
Jau musų kasdien sutin netobulus gyvius, tatai šian raus daikto, aklosios žarnos
DĖL TAVĘS.
kami paukščiukai savo plun dien jau aiškiai įrodyta.
?.tauga dėl mažiausio plau-!
ksnų margumu prisiartina Kasinėdami žemę, randa kelio suserga. Mat be galo
Paėmęs aš kankles, jų stygas užgausiu.
prie medžių spalvos, ir vana dabar žemėje nesutinkamų silpni jos judėjimai nepajė
Ir linksmą dainelę pritardams užtrauksiugui ar kitam priešui neleng gyvulių kaulų jau išnykusių gia iš savęs išstumti papuo
Del tavęs, dėl tavęs,
va jie pastebėti. Varlės, gy: va bzdžių, kirmėlių ir kitų lusių daiktų ir žmogui tenka I
Eagle Brar.d išaugino dau
Mano mylima,
venaučios pievų balose esti g. vių sukietėjusių atspaudų. susirgti apendicitu. O ši liga
giau sveiką kūdikių. neg«
Cats and Wounds
visi kiti kūdikių maistai.
Dėl tavęs teskamba
žalios, dumble juodos, o dir Tas rodo, kad buvo laikai, dar ir šiandien kartais yra
Apsisaugokit nuo užsiro
Gražiausia daina.
vose margos.
žini mo. Gydykit kiekvieną
kuomet žemėje gyveno visai labai pavojinga, o kiek se
įpjovimą, žaizdą ar įdrės
Zuikiai vasarą rudi, žiemą kiloki gyviai, bet dėl savo niau dėl jos mirdavo.
kimą su stipriu ir nenuoAš toli nuo tavęs šaly svetimoj,
pasidaro šviesesnės spalvos, I prigimties netobulumo turė Seniau kai kurie krikščio
dingu aptiseptiku. Zonite
EAGLE
BRAND
užmuša bakterijas ir paBet jausmai vis kužda jaunutėj sieloj—
kad ant sniego butų nepa jo išnykti, ir užleisti vietą niškos pasaulėžiūros šalininCONDENSED M ILK
gelbsti gyti.
stebimi: tolimesnėj šiaurėj kitiems. _
kai "mėgino aiškint, kad ši
Dėl tavęs, dėl tavęs,
zuikiai visiškai balti.
Y*'., "Be gamtos atrankos įsta- aklosios žarnos atauga rei
Mano mylima,
išdirbu ARMONIKAI
f Jūrių gyviai gyvenantieji t;mo yra ir daugiau mimi- kalinga veisimuisi kai kurių
ir importuoja
Dėl
tavęs*
teskamba
me visokių rutarp raudonų jūrių dugno tizmo ir kai kurių kitų nuos maistui virškinti reikalingų j
r
, s: u rankomis
Gražiausia daina.
augalų lapų būna raudoni, gi tabių gyvulijos požymių bakterijų. Bet pasirodo, kad ,
di-btas Itališ
kas Akordinag
gyvenantieji vandens pavir priežasčių. Gyvių oda kar tos bakterijos gali veistis ir!
Nors skurdą ir vargą aš kenčiu čionai,
J geriausias
šiuje daugiausia esti skaid tais gali turėti “fotografavi kitose žarnų dalyse, irsią'
pasaulyje.
Bet
meilę
aš
jausdams
dainuoju
linksmai,
i Ant 10
rus, permatomi, kad per kitų mo” ypatybę ir savo odoje aklosios žarnos ataugą iš
metų gva
Ir vis tai dėl tavęs,
kūną galima net smulkus per ilgą laiką atmušti tas plovus, organizmas nei kiek
UŽMUŠA
rantuotos.
Musų kai
rastas skaityti.
Mano mylima.
s; >aivas, kurios aplink jį vy nenukenčia.
Kandis, Tarakonus
nos žeme
• . Yra ne maža jūrių vėžių, rauja.
Todėl aiškiai matyti, kad
Teskamba jausmingai
snės negu kitą išdirbėjo. Dykai suBlakes, Muses ir
i teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka
žuvų ir kitų gyviu, kurie pri Taip pat gyvendami vie ši aklosios žarnos atauga,
Ši linksma daina.
kitus
insektus.
talogo, kuri prisiunčiam dykai.
(-)
sitaikydami prie aplinkos, nokiose sąlygose vienodu būdama visiškai žmogui neKUATTA SERENELLI & CO.
savo "spalvą keičia? Patekę maistu misdami, gyviai įgau- reikalinga, o savo buvimu
H'14 Bhte Island »v. 1>pr. Mft. Chicara
Be tavęs pasaulis būt tuščias, nykus,
tarp žalių žolių, virsta ža na ir vienokį pavidalą.
kartais didžiausias kančias
Ii- skaistusis dangus būt tamsus rustus,
liais, tarp raudonų dugno la Pažindami šiuos gamtos žmogui suteikdama, yra!
Bet tu tiktai viena,
pų — raudonais, prisiartinę įstatymus, mes negalėsime ryškiausias žmogaus netobu
| SVEIKATA TAI TORTAS IR LAIME I
Mano mylimą,
prie geltono smėlio dugno sutikti su teologų aiškini los prigimties pavyzdys.
'? . Per
laiką aš sirgau ir tiek- buvau suvargęs, nuslabes kad net Vv
Tu mano paguoda,
virsta rudais ir tt.
mais, kad šią nuostabią pri Yra ir daugiau žmogaus
l$ ir gyventi buvo ats>bode. kiek uždirbdavau daktarams
išmokėdavau, V
Drugelis Kallima turi apa gimtį turėjo sukurti iš karto kūno dalių, kurios jam yra
Tų džiaugsmo diena.
ir buvau pristigęs vilties kad bepasveiksiu.
tines sparnų puses visiškai kažin kokia tobuliausia, visai nereikalingos. Moksli-j
Mane kankino vidurių nedirbimas, pil
Skrisčiau pas tave, jei sparnus turėčiau,
panašias Į sausą lapą ir jam aukščiausia ir išmintingiau- ninkas Vidersheimas, šaliai
velio nuslabnėjimas, ėk?lvio nemalimas ir
lunint, kai sparnai esti iškelSpausčiau prie širdies, meiliai apglėbčiau,
nervai; skaudėdavo galvą, krutinę, strė
daugelio benykstančių orga-j
nas ir tt. neturėjau apetito ir neskanius
>
ti į viršų ir
s
_
nų
suskaitė
nemažiau
107
i
Ir tarčiau meilingai:
n
,
i priežastis, o priežastis visuoatsirūgimus; abeinai buvau visai suvar
jo negali
gęs.
negali pastebėti
pąHLeueu
met esanti aukštesne už pa- žmogaus kūno dalių, kurios
Mano mylima,
Matydamas. kad niekur negaunu pajam yra nereikalingos.
Is
akmesŠtai
laimės
aušrelė,
gelbos, ėmiau tyrinėti pats. Ir man tiek
pasisekė surast vaistus vardu S AI UTES
"J Bet pasaulyj ne tik iš visa Uodegos kaulo liekanos,!
Štai džiaugsmo diena.
plačių kojų, .'ja neisski ia-ca|in-.ųirvj?-ažinallčjljkyla au?ų raumenys ir daugeli‘is
BITTERIS VYNAS ir į 6 mėnesius pali
kau sveikas ir tvirtas, ir dabar čionai aš
mas ’iš žalių lapų, o kitas' bejėgės kentėjimui ir daugi-kitų rudimentų, tai vis paKiek daug Apsakyčiau tau savo vargų,
pasirodau visuomenei; taipgi yra tūks
vabzdis bacillus rossii laibu nimuisi skirtos būtybės, o ir!vyzdžiai nereikalingų zmotančiai žmonių pasveikę nuo SA LUTES
Kiek daug tau išliečiau iš širdies jausmų.
BITTERIO V \ NO ir dėkoja jo Geradėkunu ir ilgomis ...
kojomis
- - . pri• iš tylių mažaįegiu butybiu £au.s gyvenimui kūno dalių,
jystei.
O
tu
prisiglaudus,
mena sausą medžio sakutę n atsiranda galingi ir išmiAtind Visi rudimentai (atgyveTaipgi veliju ir jumis, kurie tik norite
Vanoto ir guli
mdT neju
nom-
savo ]aifcą organai), bubūti sveiki ir tvirti, tai naudokite SALĖ
Mano mylima,
paliestas krinta
TUS BITTERJ ir jums suteiks sveikatą,
dėdamas ant žemės, kaip nudarni nereikalingi praktiJaustum kaip plaka
sudrutins vidurius ir prašalins galvos,
Dabar
Pirmiau
oo krutinės ir strėnų skaudėjimą ir abellužusi šakutė.
I
II.
niam gyvių gyvenimui, tarMan širdis jauna.
naj vi«us. nesmagumus prašalins, ir suteiks gera apetitą, miegą ir
’ Viena Australijos krantų Nors visokie netikri moky- nauja
tik mokslo studijoms.
studijoms,
naujaYik
tvirtuma raumenų (muskuių,, taipgi yra labai naudingas nuo influenBet aš toli nuo tavęs, tu mano brangioji,
•zos ir nuo kitų ligų. Pertai ji gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip ap
žuvis — Phyllopteryx savo tojai nuo mažų dienų prade- Jie, kaip gyvieji dokumentiekei. ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka Sl.OO, 12 bonkų
išsišakojusiu
išsisako
jusiu kunu panaši įj da stebinti žmones gražiu tai,
Lai, nurodo koks seniau buvo
Vien skamba tik stygos ir daina jautrioji,
Siunčiant į kitus m'e-stns uz vieną bonką $1.25, o už. 12 bonkų $11.00.
Reikalaukite antiškose ir tam panašiose vietose, o jei negali gauti,
jūrių krantų augalus, tarp pasaulio surėdymu, tečiau žmogaus kūno sudėjimas, Į
1 Dėl tavęs, dėl tavęs,
tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taipgi norėdami
kuriu
ka pats žmogus buvo pana’ ’ ji
”gyvena.
-------_ mokslas iškelia visą eilę fakfak-ką
greit aplaikyti, siųskite sykių su užsakymu ir Monev Orderį dėl paden
Mano mylima,
gimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusime dėl
neturėkad kartais pa- Z„
šus 2ir 2"
iš jų mokslininkai
Kai kurie gyviai, r*'
“/ tų,
*. rodančių,
# ’ v* _...................
................ ..2 27išDėl
tavęs
teskamba,
tamstų reikalaujamu gyduolių.
f lt>)
darni gerų apsigynimo prie- saulis sutvarkytas labai neiš- skaitė tolimą žmonių praeitį
PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresųokit taip:
Gražiausia daina, y •
monių, pamėgždžioją savo mintingai, j
- ’ko žmonės
v
. ...
• .kuriuo
.
vi
Jei\-**-*
paviršutiniai iš
kilę ir
SALUTES MANUFACTURING CO.
L.
G.
Vargšas.
kūno forma kitus geriau pažinus gyvulių gyvenimą keliu išsivystę,
F I
i
616 W. 31-st Strčet,
Chicago. III.,
Tel. Boulevard 7351
gamtos apsaugotus gyviui ne taip greitai pastebim jų žmogaus lytiniai įtaisai1
■
■I
II
1I
•I

SVARBUS PRANEŠIMAS
VISUOMENEI.

LITERA TURĄ IR MOKSLAS.
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800 litų pinigų. Zarankaus- kas galėjo nakvoti, kad pas įtaisė ir pradėjo vykdyti savo
i
kienė labai apsidžiaugė gir Smilgienę tą naktį galėjo' sumanymą. Susijieškojo po
dėdama tokią naujieną, tik ji svečių būti, liko paslaptim ir į lova kirvį, su kuriuo ir nužux
negalėjo iš karto visų reika- niekas to pasakyti negalėjo. |dė motiną ir sūnų. Tai padat
: (Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraižių.)
i laujamų 800 litų sumokėti. Butukas jos buvo labai ma-Jręs pradėjo jieškoti Smilgiei
OFICIALĖ LINIJA
' Tuomet nepažįstamasis ma ižas, žemas, siauras, jai su sa- 'nės dukterų pasogos, bet, jo
f
•o
ivo sunumi vos vietos užteko. į nelaimei, tų sumų neradęs ir
tydamas,
kad
gali
visi
jo
pla

Lietuvos Vyčių Organizacijos i
KAIP FAŠISTŲ VALDŽIA nas Peža už kontrabandą išniekais baigtis, pradėjo,.
i Kaip
—r vėliau patiki inta, iš iš- • turėjęsY_ pasitenkinti,
.......... , —
tuo -ką v
ELGIASI SU MOKY
MOKY-
tremtas visam karo stovio nai
įkalbinėti parduoti kumelę ir.vartytos skrynios išnešta vi- rado skrynioj.
PRANEŠA, KAD DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ši METĄ f
TOJAIS.
laikui i Telšių apskritį. (9) išduoti jam vekselį 100 litų įsas vargšės moterėlės turtas:
--------------Į*
T
—ĮVYKS—
Varlaukis <Tauragės ap.). Laikraštis “Darbininkų Vie- sumai. Zarankauskienė suti-j 10 aukso rublių, 10 litų si-'KIEK AMERIKIEČIAI NU- $
X
Atleistas Lietuvos kariuome- nybė” kaip komunistinės pa ko. Išleidus tokį svečią, lau-jdabru ir šiaip drabužių,!
SIUNČIA PINIGŲ
$
I
neš savanoris Varlaukio mo- kraipos ir kenksmingas vals- kė diena iš dienos sugrįžtant j smulkių daiktų ir mėsos, vi-1
LIETUVON.
$ Laivu “LITUANIA” iš New Yorko, Birželio 14 X
kyklos mokytojas A. Gudas, tybės tvarkai sustabdytas vi- savo vyro. Praėjo ištisos są-j so 297 litų sumai, be pinigų. : Praėjusiais metais Ameri- £
X
šis vyras grįžęs iš kariuome- sam
aOT" karo stovio laikui.
t
vaitės, o vyro kaip nėra, taip Sunkus buvo uždavinys kos lietuviai Lietuvon atsiunnes, kur pratarnavo 3 metus,
T
nėra. oaiu
Galų gaie
gale ji .suz,uiuju*i,
sužinojusi, surasti piKtadan,
piktadari, bet dedant,!
dedant !tė apie 4,000,000 litų.
TIE, KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON
baigė žemės ūkio mokyklą SULAIKYTAS RIDIKIU- 'j ’nėra,
’ •
• ’ * ■----------- -- ---------------------------------------------?
kad jos vyras jokių tarpinin- pastangų buvo jis surastas'
i
Raseiniuose, paskiau Įstojo
ANKSČIAU,
GALĖSITE
VAŽIUOTI
LIĮJ VAGIS.
_ >
!|
i ku neprašė ir jų savo žmonai <šiomis aplinkybėmis: balan Nauja Jėga ir Stiprumas
TY
aI Nusilpusio Kūno &
Kėdainių mokytojų semina- Kaunas. Balandžio 13 d. • nesiuntė, suprato, kad as->džio 13 d. kriminalinės poliDėl
rijon, kurios baigė du kursu. apie 21 vai. pil. Abramovai niuo, išgavęs iš jos Kumelę ir;cijos valdininkai slaptais ke- Miiionai vyrų ir moterų visokio am.
laike paskutinių 35 metų surado '* Laivu “ESTONIA” Gegužės 24 do
Vyi-as blaivus, doras, darbš Onai, gyv. Malūnų gat. 69, vekseli, yra negailestingas‘liais sužinojo, kad Žeimeli* žiaus
Nujja-Tone tikrai puikias gyduoletus, mokinių mylimas — šio einant Smėlių gatve, iš už aferistas.
VIENU LAIVU KLAIPEDON
jiems naujų sveikatų, stipX
a
e miestely kaž-koks asmuo yra nuteikiant
• nių ir daugiau energijos. Niekas nemėnesio 5 d. gavo iš Taura pakalio prišokęs kažkoks vy Kriminalinė policija
X
tyri- į atnešęs maišą su Įvairiais □ Ii susilyginti su jom.s d<-l pataisymo
VAŽIUOKIT ši PAVASARI Į LIETUVĄ
gės mok. inspektoriaus šv. riškis griebė už ridikiulio, I nedarna šią aferą, sulaikė i daiktais pas siuvėją Stanke- naujo,
t
sustiprinant nervus iir dauSU AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMU,
iau jėgos svarbesniems kūno orga v
ministerijos raštą, kad jis kurį ištraukęs spruko į kie-,jMickonį. -Juozą,
1
_ gvv.
_ Paluk ; vičaite Eleną. Prisitaikė gerą nams.
“atleidžiamas nuo mokytojo mą. Abrarnova pakelė riks-jnių
KUR JAUNIMAS TEN GYVUMAS, TEN
t
Jei jus esate silpnas, turite įvairius
--:ų k., Giedraičių vai.,
vaĮ, Uk-I
*
’kad’ nesudrumstų
.
Uk-i momentą,
.emalonumus, prarandant svarumų,
pareigų kaipo netinkamas r..^
SMAGUMAS.
mą iiir itii
tuo ,pat
t
ui momentu
x._ pra-i. merges apskr., pas kurį rado į siuvėjos ramybės, valdinin toką jėgos ir energijos, arira turite
*__ X.*.?* ...•!• r* •_____
lx. ... I
Ktn OI'OVA/N-J nu Vn i
valstybinei tarnybai.”
t
einantieji piliečiai puolė pas- vekseli 100 litų sumoj su Ža kai nuvyko pas ją, tinkamai tironiškų užkietėjimą, galvos skaudėIšPILDYKIT TOS ŠIRDIES TROŠKI
Tėvų komitetas be parti kui piktadarį, ir ten jie pa-rankauskienės parašu. Pa-,į oajieškoję surado tariamą •inių, svaigulį, silpna pūslę arba ink-T
esi nervuotas ir nemiegat nakti
MUS, PAMATYKIT SAVO TtVYN?,
nių skirtumų susirinkęs nu matė bėgiojanti iš vienos kiiuvus i polici jos rankas įi maišą, gi jame rasti visi mi- Lūs,
t
nis, tikrai pabandykit N'uga-Tone Jos
tarė prasyti šv. ministerį pa kertės Į kitą vyriškį, kuris šiam vekseliui, Mickonis ne ■ nėti Smilgienės daiktai. Čia ui i pagelbėti jums — tikrai jus jau
BROLIUS. SESERIS IR GIMINES.
X
sitės visais atžvilgiais — aiba jurų pi
likti mokytoją p. Gudą jo matomai norėjo iš kiemo rado išeities ir prisipažino, ir buvo užuomazga, nuo ku nigai
t
bus grųžinan.i. Būtinai reikalauKą akimis žmogus pamatai, tai amžinai neužmiršt:.
vietoj, o jei yra kokie slapti Kaip nors išbėgti, bet jo ne nurodydamas, kam pardavė rios surastas vėliau ir pats it Nuga-Tone — nieks negali užimti
X
skundai — atsiųsti vyriausy laimei minėtas kiemas dėl jo išgautą kumelę. Kumelė su kaltininkas. Stankevičaitė ■ų vietos.
- - ■ ,—
t
bės atstovą ištirti visus skun buvo lyg koks maišas. Čia jis vekseliu grąžinta nukentėju apie maišo atsiradimą paaiš
Kainos stačiai į Klaipėdą:
Kainos į Klaipėdą ir atgal:
dus vietoje. Nejaugi savano buvo sučiuptas. Suimtas pra siai, o Mickonis Įdėtas kalė kino, jog ji atnešęs tik iš ma STEBĖTINOS KORTOS
Trečia kliasa .... $107.
Trečia kliasa .... $181.
t
ris netinka valstybinei tar dėjo dar atsikalbinėti, bet jimam
tymo jai pažįstamas žmogus
Turistine trečia .. $117.
Turistine............... $19C>.
T
nybai.
įsikarščiavę piliečiai sudavė
balandžio 12 d. ryto metu,
Revenue Tax ir Head Tax Atskiram.
t
jam kelis “boksus,” pareika RADO NUKAUTĄ ŽMO kaip užmokesnį už pasiutą jo
KIAULĖS SUĖDĖ KŪ
GŲ GANYKLOJ.
lavo atiduoti ištrauktą iš mo
žmonai bliuską ir kitus dra
t
Sekanti laivai išplauks tiesiai į Klaipėaą:
DIKĮ.
teriškės ridikiulį, kurį suim Balandžio 12 d. Raseinių bužius. Eidami toliau surado
T
Paupinė (Zarasų apskr. f. tasis buvo numetęs Į užkam apskr., Kražių vai., Stanaičių ir pati tikrąjį maišo savinin
ESTONIA May 21-tą, 1927.
t
Purviškių vienkiemy, pil. A. pi. Ridikiuly Livo 125 litai folv arko ganykloj rastas nu ką, kuris pasirodė esąs PaLITUANIA June l i tą, 1927.
T
Varslavienės tarnaitė, norė pinigų. Sulaikytąjį pristatė žudytas pik Janutis Kazys, žeimių dvaro, Žeimelio vai. Magiškos arba ženklintos kazyroš,
LITUANIA Julv 19-tą 1927.
T
dama nusikratyti “bėdą,’’ kriminalinėn policijom Pasi 50 metų amžiaus, gyv. Gy 'gyventojas Mikalajūnas Juo- kurias vartoja geriausi magikai arba
I
f
Jos turi sekretnus ženk
pagimdė kūdikį tvarte, ir pa rodė tai esąs Dirgėla Alfon vulių kaime, Kražių vai. La izas, 32 metų amžiaus. Šis kazirninkai.
t
ant užpakalio ir lengvai galėsite
gimdžiusi paliko jį kiaulėms sas, 20 metų amžiaus. Jis iš voną apžiurėjus paaiškėjo, i žmogus nerado sąžinės ra lelius
>a sakytį kokia kazyra tik- pažiūrėję į
Žiniom Kreipkitės j Vietos Agentus ar į bendrovę:
T
lai yra geriausios ženklin 0
suėsti. Anksti rytą šeimyna, traukęs dardu ridikiulius: kad Janutis nukautas iš už kinimo ir visą laiką sekioj’o užpakalį,
BALTIC AMER1CA LINE 8—10 Bridge Street, New York
kazyros. kokios tik buvo kada nors
nuėjus galvijų tvaitan šerti, prie “Saulės” namų iš pil. pakalio 2 revolverio šūviais, paskui valdininkus, kurie jo tos
padarytos, geresnių niekur nerasite.
No. 1. Geriausios rūšies ženklintos
rado kiaules tąsant vaiko Grudzinskaitės su 180 litų ką rodo rastos 2 revolverio jieškojo ir darė pas jį kratą. kazyros.
visa kaladė su paaiškinimais
pinigų
ir
iš
pil.,Krinickienės
ranką. Šeimininkė supratusi,
šovinių tūtelės. Be to, rasta Nuvykus valdininkams Į Mi .ik $2.25. Už tris kalades $6.00.
kame dalykas, pranešė poli su 115 litų ir vyrišką auksinį išmindžiota vieta, kuri rodo, kalajūno gyvenamąją vietą, No. 2. Geros rųšies ženklintos kazy
ros, visa kaladė su paaiškinimais tik
cijai. Ši, apžiūrėjusi lavonė laikrodėli, kuri pardavė ne jog piktadariai laukė savo . padarius kratą, rasta dar kai s!
.50. Už tris kalades $3.50.
LIETUVĄ
lio liekanas, liepe palaidoti, žinomam asmenini už 200 li aukos. Šioje žmogžudystėje kurie Smilgienės daiktai, pa Užsisakant šitas kazyras, meldžia
PER BREMENĄ
me prisiųsti 35c. persiuntimo lėšom
o tarnaitę ištardė. Tardomo tų. Pinigų pas ji nerasta. kaltinamas Vincas Kostec- galiau ji sulaikė. Kaltininkas ir pažymėkite, katro numerio kazyni
ant didžiausio ir greičiasiio
Vokiečių laivo
ji pasisakė, kad ji jau antrą Dirgėla padėtas kalėjiman. kas, kuris gyveno su nužudy- pradžioj sakėsi nieko neži norite, taipgi kiek kaladžių. Už kazylas jus užmokėsite, kaip aplaikysite
COLUMBUS
kūdiki gimdžiusi.
toju. Kratos metu pas Kos- nąs, bet parodžius surastus jas savo namuose. Pasitenkinimas ga
ARBA KITAIS SIOS LINIJOS
“VADUOTOJAS” IŠ KA tecką namuose rasti kruvini pas jį ir pas siuvėją Stanke- rantuotas arba pinigai bus sugrąžin
LAIVAIS
ti.
Adresas:
(21)
SULAIKĖ KONTRABAN LĖJIMO PATS PATEKO drabužiai. Kosteckas Janu- vičaitę daiktus pamatė, kad
TIK ASTUONIAS DIENAS
PRACTICAL SALES CO,
Puikios kajutos Trečiai Klesai—
BELANGĖN.
čio nužudyme neprisipažino, teisintis nėra kaip ir papasaDININKŲ LAIVĄ.
1219 N. Irving Ave, Dept. 206.
Tiktai Steitrumiai
CHICAGO. ILI,
Klaipėdos pasienio polici Ukmergės miestelio gy bet kur sukruvino drabužius,, ko jo viską smulkiai.
NORTH GERMAN
Jis su nužudytu Smilgių
ja juroj 8 myliose nuo kran ventoja, Kazė Zarankaus- paaiškinti negalėjo.
•Tokubu gyveno geruose santo, ties Kunigiškio kaimu su kienė, 24 d. kovo pasiskundė
VAGYSTĖS.
i Vikiuose ir kartu su juo eida- »
laikė motorini laivą su spiri policijai, kad pas ją Į namus
65 Statė St, Boston, Mano,
te? kontrabanda. Laivo įgula. atvykęs kažkoks nepažįsta Pereitą rudenį nakties lai-jvo Į Latviją uždarbiauti, toarba pas vietos agentus
4 žmonės, iš kurių 3 vokiečių mas asmuo ir pasisakė esąs ku nežinomi vagys pavogė'dėl pas Smilgius dažnai apPLANUODAMI ATSILANKYTI
Į LIETUVĄ
ir vienas latvių piliečiai, su paleistas iš kalėjimo, kame Vingrių kaime, Ukmergės sinakvodavo. Kartą besikal
(per Angliją)
LIETUVOJE
laikyti. Be spirito rasta lat sėdėjo vienoje kameroje su apskričio, ūkininko Igno bant Smilgis pasigyręs, kad sumažinta kaina 3 klesos sugrąž“
Plaukite
po Amerikos Vėliava“
tinių
laivakorčių
jos
vyru
Stasiu
Zarankausku
Tiškos arklį 500 litų vertės ir jo seserys turinčios kiekvie
vių pinigų keletai tūkstančių
J
KAUNĄ
IR
ATGAL
Nupiginta
ten ir atgal kelionė
(nuteistas
1
met.
ir
6
mėn.
tą pat naktį nuo pil. Liesio na po 500 litų pasogos ir vie BERENGARIA ir
litų sumai ir ginklų.
trečia klesa į
kalėti). Viešėdamas pas ją Alekso, gyv. Kunčiškių k., na netrukus turinti ištekėti.
LIETUVĄ
nepažįstamasis
pradėjo kal Paneterių vai., Ukmergės ap. Mikalajūnas, būdamas gob MAURETANIA ...............$211
tik $203.00 ir brangias per
DIDELIS GAISRAS.
bėti, kad jis esąs susitaręs su pavogė vežimą 300 litų ver šus pinigams, šia žinia apsi AQUITANIA..................... $215
Cherbourg ar Bremen
Kybartai. Balandžio mėn.
’j nors jam išru- tės. Dabartiniu metu krimi- džiaugė ir dar prieš V kas I LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS
liplaukunai Biržely:
< . LAIVAIS
$1S6.
-g
a
per Anglij^-Ftandja ar Vokietijų
15 d*, naktį - užsidegėpil. G. ^į
t
ilaisve.*
Iš IR |
pftitflaisve.*
Ir
tik
jis
su
jam
*
•nulinė poHcijsLŠiąyągy§igd^teumanė. garinei
S.S. PRESTM&NT ROOSEVELT
Frico narnąs, kuriame tilpo gerai
-- 29 ’
Gegužes
pazištorflU Kaitrio Spy- aiškino ir pačius vagis sulai-*(lžio 11d. vaka:irop jis atėjo VURANIA ....
Birželių.
LIETUVĄ
CALIEORNIA
. Birželio 5
vežimų, baldų ir kitų iš me gardos teismo nanu &***
galės
k kurie pasirodė
* - esą —
- ■ pas Smilgius,
- -- - sakydamas ei- I.AČONTA . .
S
S.
LEVlATllAN
< |
w|kė,
Kaziu-į
PER
itiMBI
RjG
\
Birželio 12
džios dirbamų daiktų djrb(Įh jos vyrą išimti iš kalėjimo, kėnas Stasys, gyv. Musnikųinąs
Birželio 1IX
L
v; į Joniškį, ir Smilgienė, I Lietuvą greitu laiku. Išplaukimas
Ant musų tri-tri'Jbįmų laivų
SS GEORGE WASHINČTO!|!
iy$3š vidaus išsiveržusi liep- bet visam tam dalykui reika-j miest ir Aleksiejevas Juozas kaipo getą jos sunaus drau-i tas seredą. Keleiviai nepiiieėiai jN EW VORK (naujas) H A UBU R< I
BirželfCF 15
eiažiami be kvotos varžymų. Visi o
į»ii taip urnai apėbiė trobesį, linga įvairioms išlaidoms; gyv. Mantagališkių kaimo. gą, paprašė pernakvoti, gi tiesos
DELTS4 HI.AND.’">
keleiviai turi kambarius NeHARDINGr
S.S.
PRESIDE1
ALBERT BALLIN,
f .
įjog atvykusiėms gaisro ge
>rilygstamaš švarumas.
U»dt 22
Birželi
Puikus
RESOLUTE. RELIANCF,
Abudu
prisipažino kalti. Jokūbas Smilgis grįžo į na maistas,
-Kreipkitės prie vietos
sinti Kybartų ir Virbalio
S.S. PRESIDENT ROOSEVE
ir ant populiariškų vienodais?
Arklys su vežimu rasti ir grą mus apie 21 vai. ir rado Mi igcntų ar j
Birželio 29
kambariais laivų Clevrlaml,
miestų gaisrininkams beliko
LINE |
žinti nukentėjusioms, o kal- kalajūną. Smilgienė svečiui GUNARO
VVestphalia ir Thuringia.
JHSi RINKITE bale H tu !aiv$j o
11
u<
į
tik saugoti nuo užsidegimo
*
gulamu patogumu ir palamavirt^K
Savaitiniai išplaukimai iš Npw
tiniinkai traukiami atsako prirengė atskirą lovą, o pati 33 Statė St,
k’.rr»« 'irUntreaib. ant vnu Suvienytu Val*4«J
Yorko.
Laivai Thuringia ir
šalimais stovinčius namus.
BOSTON
•■j VakJzioS
upcrcojamii laivijf
atsigulė su sunumi vienoje
mybėn.
Westphalia atplaukia i Bostoną.
SpeciaU .Rsiursija į Lietuvą
r
Personaliai lydimi į Europą
(jąisro sunaikinta dau
lovoje. Pradėjus aušti apie
Išplauk* laitu S.5* Presidert
išvažiavimai.
giau kaip 39,000 lt. vertės
Rtrrrlto !
vadovybe Mr.
3 vai., Smilgiams miegant,
SURASTAS BAISIOS
Jcseph Berkov.tz
HiilaHelphios
■turto, neskaitant .jau, Md
! i.š New York
Itrtted Stato Unijos.
<
*
Mikalajūnas atsikėlė, apsiŽMOGŽUDYSTĖS
J
Darykite dabar planus keliaut: tėvynėn
į Kauna ir atgal
•4el tos pat priežasties rretesnagįvje
draugovėje
savo
•a^tiečhi
katbanKALTININKAS.
\ (Pridėjus s. y,
ė;ų jusu kalba.
Mr. Berkcvfltz. • įarnoi
I
tko darbo ir duonos 12 darbijeigu Taksus.)
♦
vi-ką jūsų kelionei išark-ito.
I
Kaip jau buvo minėta, š.
Klauskite
sar«>
vietos
laivakorčių £grnt%
------’• į, rĮnrnkų, kurie mmėtoj dirbtu
t
itriormacijų,
arba
rašylciie
pa
m. balandžio 12 d. Valakų
Dėl sugĄzimn leidimų ir kitų in
vėj dirbo. Namas ir dirbtu
formacijų klauskit pas vietos
kaime,
Kriukų
vai.,
Šiaulių
vės mašinos buvo apdrausta
agentus arba pas
apskr. pil. Augustuskas Zig28,000 lt. sumai.
Hamburg-Anerican Line
, mas išnuomotoje pil. SmilFrancuzų
Linijos
Laivu
t
Jei jūsų 1NGERSOLL igienei troboje iš pat rvto atUnited American Lines, Ine.
Į
REAKCIJOS SIAUTIMAS
General Agents
rado
kirviu
nužudytus
pil.
75 St,,c Stre«*. Boclon. Mav.
O
pageriu ..
131 Stale St,
Boston. Mass. 1j kO
Bro»<)w«y. Ntw York
KLAIPĖDOS KRAŠTE, i
Smilgienę Elzbietą, 55 metų
Galite lengvai gauti pataisymą
n
Kauno “Lietuva” paduoda pasnmčiant pas INGERSOLL amžiaus ir jos sūnų Jokūbą.
11 dieną Birželio-June
DSPARTKENT,
20 metų amžiaus.
sąrašą komendanto nubaus SERVICE
Waterbu:y Conn.
Supakuokite
ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS
Kurią radmiM ir asmeniškai prižurės Vice
tu asmenų ir Įstaigų Klaipė atsargiai. ir siųskite apdraustuAtvykę teismo ir policijos
prezidentas SuMTieniįimo Lietuvių Amerikoje.
dos Krašte, būtent:
. siūntijiiu Uždr-jk-okte vardų ir ■ organai lavonus rado gulin
VIKTORAS KAMARAUSKAS, 179 Sloctim St,
adresą ar.t siuntinio-, jūsų p:rklis
iš Ed<ardsvilla. Pa. Užsisakykite kelionę dabar.
(1) Mrchelis Mešteris nu- duos siuntimui dėžutę. Greitas čius vienoje lovoje, nužudy
i
Prisirengkite iš kalno. Klauskite agento visų in
‘Baustas už kontrabandą 200 patamavnnas. pigios kair.*
tus kirviu tuo budu: motinai
formacijų apie pasporto arba grįžimo leidimą.
šiame tome kalbama apie: Borlianio tikylx»s atsiradimą,
Tai viena priežažčiu isitikrinti,
litų. (2) Jonas Binza už kon
kirvapenčia suduota kakton,
Lietuviai nepilni Amerikos piliečiai gali gauti
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
kad laikrodėlis, kurį perkate tikrai
Su'j'T’rtĮP Valstijų valdžios leidimą liuesai rutrabandą 250 litų. (3) Kazi yra
paskui ašmenimis sukapoto
grjžti į šią šalį, neatsažiurint į įleidžiamąją kvotą.
INGF.RSOLL. Tat žiūrėkite
džią krikščionybės, Kristą, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mieras Untulis už kėlimą vardo “INGERSOLL’ ant veido i galva, sutriuškinti visi kau
Toks leidimas yra geras vieniems metams ar il
mą.
apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
giau. PLATESNES INFORMACIJAS SUTEIKIA
triukšmo ir skleidimą kurs pirkdami laikrodėlį.
lai, sunui taip pat ašmenimis
radimą Mahometo it musulmonu tikybos, apie viduramžių
\NT 1 ŽK LAUŠIMO
FRANCUZŲ
LINIJA
tančių prieš kariuomenę ži INGERSCLL. WATCH CO , Bac. .ir pentimi sudaužyta galva.
(FRENCH LINE) arba Kilę autorizuoti agentai.
krikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie farsą kinųArba PETRAS J. BALTUŠKA (Ekskursijos ren
nių 2 sąvaites kalėjimo. (4) NewYorI • CMcaf-o . s3n f.-MKteo baisiausios skylės kirvio plamongolą karo vadą Čingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
gėjas),.
A.
&
J.
HURWITZ
Banker
’
s
House.
l ipanti TVGFRSOT.T.
r —.——
JonasTydekas, (5) Richar žerrir.u
1TT$1.50;
ištaškyti smegenys.
yra: Rankini* $3.50; Yatikre
\Vnter- įtumo,
6 KAST M ARK ET ST.. WILKES BARRE. PA.
vimas Rusijos. Knyga i»aigi;tsi straipsniu “Mongolai ir
tintoje makšty. S*.Jaunimui
(3-čios durjs nuo Public Sųuare —2 -ros lehns)
das Schaa k ir (6) \Vilhelm bury paauk$.?.23;
■ Kambary rastas kruvinas
Maz.«kus
čfgonai.”
<
, v
'
*
t.
Lietuvių Prekybos Bendrovė.
‘Vienybė:
Spaud'»s Bendrove,
Bley už kontrabandą ištrem
j kirvis. Buto priemenėj rasto | "19;)
I
Knygoje
yra
daug
paveikslu, žendapių, piešinių. Išleido
.
‘
166
Bmndnay,
Grand
Street.
. ______
ti visam karo stovio laikui Į
atplėšta
skrynia___
ir ______
išvartyti I Brooklyn. N. 1. '
So. Boston. Mass.
Tėvynės Mylėtoją Draugija. Apdaryta, puslapių 301.
“Naujienos"
Teisių apskritį. (7) Fric Schį daiktai. Iš smulkaus apžiurę-; V. Stulpinas,
Kaina .... $2.25.
.
1 So. Halsted St,
1739 Sd> Halsted St,
kerisuž platinimą karocenjimo paaiškėio.
paaiškėjo, kad’tą
ta Dat
pat ! Chicago.
, Chicago. iii.
III.
zuros neleistų atsišaukimų
naktį pas Smilgius kaž kieno
I
KELEIVIS
I'ŽSIS4KYK.1T KELIONE DABAR — MUSŲ GP.RAS AGENTAS
protestų 300 litų arba 2 sa
255 BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.
apsinakvota, ką rodė pri
MIELAI JUMS PATARNAUS K EIJONĖS SUTVARKYME.
vaitėms kalėjimo. (8) Martiruošto ir sugulėta lova. Bet I
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KELEIVIS

. Provokatoriai atsiuntė gu
bernatoriui dinamito.

V

Vietines Žinios,
I

Massachusetts gubernato
riui Fulleriui tapo prisiųsta

No. 20. Gegužės 18 d., 1927.

SO. BOSTON HARDWARE CO.

Į per
pastą
dėžutė dinamito
n
prie
jos
PAVASARINIAI BARGENAI
|
« y-k prikabintas
1 1 X V V» ♦ •> šitokio.
! t I 1 l»' 1/1
11U laiškas: -Ma»achu- PARDUODAM VISKĄ PIGIAUSIOMIS KAINOMIS
SOCIALISTŲ KONFEREN rorą ir diktatūrą. irreikalau- turinio
CIJA PRIEŠ SMURTĄ
ti, kad karo siov iš tuojaus
gubernatoriau:
ManĮ
‘
J-:10
IR GERIAUSI tavorą
butų nuimtas; kad visi suim pavyko gauti...
LIETUVOJE.
sitos medžią-į
Ieigų. Moors 20 spaivų pentas. g|. $3.50 j Monarch. Carmolight flat arba
Reikalauja tuojaus paleisti ti po 17 gruodžio perversmo gos ketvirtadali tono. -lv*su
politiniai
kaliniai
butų
kuoIŽUSacco
ir
Vanzetti
bus
nir
/’’- 1 Moors 20 spalvų Flat pentas 3.00' žibantis Baltas tyras, Boston
politinius kalinius ir paskelb
greičiausia
paliuosuoti:
kad
dyti, tai aš pavartosiu ;ą vi Sceen pentas..................... gjy Star. Lead 100 svaru .. 12.50
ti Seimo rinkimus.
Lietuvos piliečiams butų su są. — Pasaulio Pilietis."
AUTOMOBILIŲ SAVININKAI, TEMYKITE!
Gegužės S d. Lawrence’o grąžintos visos konstitucijos Taigi išrodo, kad iaiška Moors grindų varnišius .... 3.00 Sienoms popiera parsiduoda ..
Užlaikome geriausios Rūšies ir Tvirčiausius FISK Tanuo 5c. iki 60c. rolis.
Lietuvių Kliubo Salėje buvo gvarantuojamos teisės, ir rašo Sacco ir Vanzetti šuii Egyptian pentas 21 spalvų 2.50
jerus. Tūbas ir kitus dalykus, reikalingus prie automobilių.
Lietuvių Socialistų Sąjungos kad tuojaus butų apskelbti ninkas. Bei nereikia tau1, ti Spėriai Flat pentas........... 1
.Stogams smala, galionas .. . 85c
Taipgi Polišių automobiliams ir rakandams. Patarnavimas
VI Rajono konferencija. De nauji Seimo rinkimai.
' < leras baltas Er.antel ....
2.75 : Langų sietūkams dratai. pd. 2'»c
kėti.
Tai
yra
veikiausia
;u>
per
2i, valandos kas dieną. Užlaikome Gaselino ir Aliejaus
legatų privažiavo iš Cam- Lietuvos
darbininkams ticijos departamento agvntt.1 dėkas. baitas ir raudonas . 2.00 žolių sėklos, svaras . .. ... 25c
Stotį.
bridge'aus, So. Bostono, Ha- mes siunčiame giliausią savo
kad diskrediu: T<n Penio ir varniškius remuve- šakės žemei kasti....... .. . 9 5c
Kurie laiko automobilius musų garadžiuje. visiems sau
verhillio ir Lavvrence’o. Ka užuojautą ir pasižadam rem darbas,
Sacco
ir
Vanzetti,
kaip
b
...........
..............
1.50
gumas
užtikrintas.
- .
,
...
50c
(Grėbliai
.......................
dangi 2 vai. po pietų toje pat ti juos moraliai ir materialiai giai ir tuos žmones, kurie u
I
Turime
specialistus
mechanikus,
kurie
sutaiso
sisoktus
St
recn
pentas
.
.
.
. . . 1.001 Agentai AVhiting Adams Brū
salėje turėjo prasidėt Kliubo sunkioj jų kovoj už laisvą juos užtaria. Tai yra aisk
automobilius. Patarnavimą suteiksim dieną ir naktį. Reika
20 metų sukaktuvių apvaikš- demokratinę Lietuvą iki pil provokacija. Joks tikra I arn’šius ...........
... 1.00 kių. kurie parduoda pigiomis kai
lui esant šauk telefonu arba asmeniškai kreipkitės sekančiu
čiojimas, tai konferencija niausios pergalės.
! l.icr tarnišius . .
... 2.00 nomis ir geriausi Brušiai.
Sacco
ir
Vanzetti
draugas
š:
antrašu:
persikėlė Į draugo J. Urbono
Šitą rezoliuciją nutarta tokių kvailų grasinimu nėra Monarch 100'č tyras, pentas 1.0(1 •aingams uždangalai po ... . 50c
namus, kur ji posėdžiavo iki paskelbti spaudoje ir nusiųs ši nės.
armot. geiiausis varnišius 5.00 Daržams laistyti paipos ir kito
5 vai. vakaro.
ti Lietuvos socialdemokra
ainiui baltas Enamel .... 5.50 kie Įrankiai.
Konferenciją atidaryda tams, kuriems mes reiškiame $63,000 bus pavogta t S
541 BROADWAY,
SOUTH BOSTON, MASS
mas drg. Urbonas pasakė ge savo solidarumą, o taipgi
Apart paminėtu dalyku, turime visokiu įrankių: Pcnloriams.
miesto iždo.
Tel.: So. Boston 1370
rą prakalbą. Konferencijos Smetonai ir Voldemarui, ku
Miesto taryboj si pa lede !’luni!>eriams ir kitokiems mechanikams. \ iską pristatome tei
pirmininku išrinktas drg. riems yra taikomas aukščiau
..-.i; ni i pirkėjo namus.
Matonis, sekretorium — drg. pareikštas musų protestas ir Ii buvo triukšmingas posėdi?
dėl miesto biudžeto. Taryb<"
l’žčlavinis. Kuopų raportai reikalavimai.
5
Telefonas 61I2-W.
į
komisija buvo rekomenda SOUTH BOSTON HARDWARE CO.
Lietuvis
Optmtristas
darė malonų Įspūdi. Pasiro Rezoliucijos komisija:
vus nukirsti nuo majoro iš
do. kad finansiškai kuopos
J. Jankauskas,
j Dr. A. GoM-Suinaiiskas
laidų $230,000, bet tan
379
BRO.I>WAY,
SOUTH
BOSTON,
MASS.
stovi labai gerai. Cambridge
>
LIETUVIS DENTISTAS
j
J. Valeika.
dauguma šitą patarimą at
ir.Latvrence’o kuopos turi po
VALANDOS:
J. KLIMAS, Savininkas
o«. biudžetą toki. Tel.: So. Boston 0’22.
Nuo 10—12 dieną
100 dolerių kasoje, Haver- Netekusi gražumo, “gražuo metė ii- užgvrė
Nuo 2—6 po pietų
kokio
majoras
N'ichols
n>
n
ė

assaaMOKsa^EaB
billio $50. o So. Bostono $50
Nuo 6—8 vakaro
lė” Tareiliutė užsimanė
jo.
Majoro priešininkai
Nedėliotais Nuo 10—12 diena
su viršum.
“ženytis.”
S\ ARBt S REIKALAS.
smarkiai
ji atakavo. Atsto
7uS N. Mam St. katnp. Kroad St._
Iš pranešimų paaiškėjo,
PARDAVIMAI
Elena Tareiliutė. 22 metų vas McGrath pasakė, kad I’ajieškau giminiu ir draugu
MONTELLO, MASS
kad musų draugai kolonijose
Lšefzaminuoj-j akis, priskiriu
amžiaus
lietuvaitė,
kuri
skai

ŽEMĖS
ROJUS
priėmus
biudžetą
taip,
kaip
y
imančių
Amerikoje.
Aš
gyve

akinius,
kreivas
akis
atiueeinu
dirba visuomenės organiza
ir ambiyopiškoM (ak'ioae) aky
M NSS. 2 šeimynų nacijose ir turi didelio pasitikė to save Lovvellio “gražuole,” jis yra, iš miesto iždo bu.- ni Raseiniuose. Jonas Vizgirdas, RANDOI.PH.
se sc^rųžitu " šviesų tinkamu
s. j o ti kambarius, maudynės, iniesišvažiavo
aną
vakarą
su
trim
pavogta
$63,000.
kdresus priduokit N. Gendrotiui. t vanduo ir elektra. Didelė daržinė.
laiku.
jimo žmonėse. Pavyzdžiui,
SPECIALISTAS NERVU’ IR
I^bai gražus sodnas, žemės yra apie
Harvardo
studentais
autoPajieškau
Leopoldo
Mi'.evskio,
J.
L. PAiAKAJRNIS O. D.
RUONIŠKU LIG V PER SU
Haverhillio draugų yra ve
11 akeiių. Tinkama vieta piknikam
447 Broadway. So. Boefos. Sfava
VIRS 25 .METUS. VISOS GY
damos visos vietinės draugi mobilium pasitrankyt. Ir va- Automobilis Įsilaužė per res- ! 22 m. jis gy veno Sun. W. Va. P ie pat didelio kelio, galima išdalinti
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
žiuodami
jie
taip
trenkė
i
ioranc
langą.
j mtus arba įsteigti gazolino stotis ir
\as
apie
jį
žino,
malonėkit
pra

K
PINAMOS
KIEKVIENAI LI
jos ir žmonės socialistams vi
k: autuve. Yra I karvė ir naminių
tiltą,
kad
visi
išlakstė
ir
apsi

GAI. GYDYMAS ELEKTRA,
nerti:
y
ra
svarbus
reikalas
iš
Readingo
miestely
i
Leno.x
same pritaria.
f aukščių. Prašo tik $3,000. Verta tų
KAS NORI.
DAKTARAS
N. Gendrolius
j.inigų nemačius. Matyk: Ambrose.
Konferencija svarstė Lie draskė nosis ir galvas. Ta- Cafe aną retą Įvažiavo per ietuvos.
DORCH
ESTERY.
3
šeimynų,
atski

tuvos reikalus ir nutarė su- reiliutę policija nugabeno li- langą forclas, kur jo šoferis 255 Bi oaduay, So. Boston. Mass la, namas, 1-5-5 kambariai, maudyr'-. ir kiti įtaisymai, piazai. Rendos
rtiošti milžinišką pikniką so gonbutin. Pamačiusi tenai, pusryčiavo. Mašina buvo pa
32 CHAMBEBS SE, pQ$TON.
p $30 viršui. Savininkas užima pirkad
ji
turi
perkirstą
kaktą.
likta
lauke
ant
kalniuko,
be",
cialdemokratų naudai. Pik
- 6:tSCOkAY StfUARE
r»j». Labai nori parduoti Turi gerų
Gydo
y patinkat it pasekmingai
iežasti. Pta<o tik $7.600
Cash
' - f.
Bqston.
nikas Įvyks 17 liepos, Ha- Tareiliutė ėmė šaukti: “Ma matoma, vaikai paliuesavo Krutami Paveikslai psi.50<».
•' Vengriškas Ligas
OLYAJP1A THEATRE BLDG,
Matvk: Ambrose.
no
gražumas
jau
dingęs,
ma

jos “breikus,” ir ji Įsibėgė Apie Martyną Liuterį, jo gyveni PINU.U NEREIKIA. Aš turiu kele Valandos:—1 Kasdien r.uo 8 iki
verhillyje, Mass. Pikniko
ROO.M 22
no
gražumas
dingęs!
Dabar
VALANDOS: DIENOMIS nuo
te getų dalylū dei Brunono įvairiojus pakalnėn įdardėjo tie- mas ir darbai, bus rodomi
10. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
rengimo komisijon išrinkta
9 iš ryto iki 7 vakare.
s išlygomis. Ga! bus galima pritaiNedėldieniais nuo 9 iki 12.
vai?vkion.
šie .draugai: S. Dzingelevi- jų^tųi-it su manim ženytis!”
ŠVENTADIENIAIS: r.uo 10 iki
1 - ti jūsų reikalavimui. Ateikit pasr______
27 ir 2S GEGUŽĖS-MAY, 1 a'bėti. Komršino neimu. j°igu biznis Ir
į.'dieną.
čius, M. Matonis , ir S. Užda- ! Taip apie musų “grazuop r.aį neįvyksta. Vincer.t B. Ambrose. I
lę
r
rašo“
Boston
American.
”
:
Socialistai,
tėmykit.
LIETI VIU M. ŽINYČIOJE
T'.’’
vinis. : '. f
, / \į - . I
Ž ."> Broad»ay. Te! : So. Boston 3071,
Telefonas 31^34
«
.
Gegužės 20 d., pėtnvčioje
Konferencija
pareiškė • ..
i
■'
Kampas _1-lh ir
r VRSIDlODA MOVING PlKi lERIU į ' ME.Dit J-N.OS DAR i AKAS •
v 7 -Atlantic
■_ ’ . Sis-,v
gyslas ir šoko nuo8 vai. vakare. “Keleivio’
užuojautą nuteistiems mirti Supiauste į sau
Tek-for’Ts So. Boatoa 230*.
Se.
' »šlN \. Fra ė joj pada’-Ą ta. Aš.hieprūdą.
I *jao
-rhūdtK-slu cž hikžibuTcaip
ofise Įvyks socialistu kuopos
Sacco ir Vanzetti, kartu pa
C.
J
HfKOLAiTIS
LIETUVIS DENTISTAS
Nuo 7 iki 9 ir nuo
] T'.ę kainos
(20)
smerkdama ŠĮ supuvusį surė Bostono sotie aną vakarą susirinkimas. Būtinai visi na
!i iki 11 vai. vakarais.
JONAS URBONAS
Valandos: nu«> 2 iki 1 po pietų
Dr. St. A. G ALVARISII
187 C st.. So. Boston. Ma.ss.
dymą, kuris palaikydamas kilo didelis sujudimas, kuo riai kviečiami atsilankyti,
nuo 7 iki S vakare.
doviai
turės.progą
pamatyt
(GALINAL'SKAS)
kapitalistų viešpatavimą žu met apie 10 valandą vienas nes yra daug svarbių reikalų.
107 su.mme:: street,
PARANKI VIETA OFISUI
ai istorinius krutumus pavyras
išsitraukė
britvą.
susiOfwo
valar.d-»<:
Nuo 10 ryte iki
Draugai, neapleiskit šio su
do nekaltus darbininkus. Nu
LAWRENCE, M VSS.
“Keleivio” name yra gera
iksius
apie
Martyną
L:uteri.
ve
5:30
dieną.
Nuo
7—9 vakaro.
■
piaustė
sau
kaklo
ir
rankų
sirinkimo nei vienas. Subrustarta taipgi išnešti protesto
I
y reta ofisui. su dideliu langu iš
Nedeliotnis pagal sutartie*.
pastatė
Vokietiją
kultūroje
kuris
gyslas
ir
puolė
i
prūdą.
Prakime visi. Norintieji prisirarezoliuciją prieš Coolidge’o
g ibės. Su šiluma ir šviesa, ran
414 BROADWAY,
į
dėjus
moterims
klykti,
atbė

šyt
prie kuopos, taipgi kvie i tikyboje. Ateikit visi ir pama- dės $60 i mėnesi.
valdžią dėl jos kišimosi i vi
SO.
BOSTON, MASS.
• - kit ta naujar.ybę.
dujinius Nikaraguos ir Kinų go policmanas ir Įšokęs i čiami ateiti.
DR.
J.
MARCUS
VALDYBA.
.prūdą tą žmogų . ištraukė.
J. Jankauskas, seki-.
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS
reikalus.
-----------SENAS NAUJOS ANGLIJOS Specialistai sekr^tny ir chroniš
Išnešta protesto rezoliuci- Klausinėjamas jisai pasisakė
Tel So. Bestos «<M W ;
ku vynj ir moterų li<Uja prieš kruvinus Lietuvos es^ R^ymon
r[lc_ “Bozo” Snydcr Gayet v Tca
2&I Hano>er St.. Boston. M*«.
PRODUKTAS
Bostone.
budelius fašistus ir pavesta tų amžiaus, is New Yorko.
DAKTARAS
Rooni 7
PATIKRINTAS DAUGE
Tel.: Richmond 0668.
(-)
draugams J. Jankauskui ir J. Jis bu\'O nugabentas j lig-on- Pradedant su šia savaite
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak.
LIO GYDYTOJŲ IR
A L. KAPOČIUS i
Valeikai, kad paskelbtųjų būti. Jo kišeniuose atrasta Gajety Teatre eina gana juokin
NedėMiemaia iki 4 vai. po pietų
APTIEKORIŲ.
Porto
Rico
pinigu
ir
$40
Agas
burlesųue.
vadovaujamas
LIIUV1S D8NTISTA8
]
spaudoje ir nusiųstų Smeto
1EK SUVIRS 77 METUS VARTOJA
VALANDOS; Nuo • iki 12 diena j
nai ir Voldemarui Į Lietuvą. merikos pinigais. Policija Tomrr.y “Bozo1' Snyder. Jis visur
MAS TUKSTANČ. V ŠELMI NU.
Nuo 2 iki t rak <
Be to d a nutarta atspaus mano, kad jis yra portorikie- yra pagarsėjęs kaipo geras burP. Trechokas ir Vaitaitis.
lesque aktorius, mokantis gerai
DR. HARTSHORN’S No. 18
NEDALIOMIS: J
dinti lapelių, nušviečiant šių tis.
pritaikyt
kostiumus,
skeneri
a
ir
iki
1 ▼. »o alėta i
dienų nuotikius. Padaryta Visi į Babravičiaus-Vanagai
LIMHENT
PARKU/AV
MALIAVŲ
rinkinį
rr.e
r
ginu
savo
perstalvdaug ir kitokių nutarimų.
pp iu< -uoja u7.ki»»i.T>ų ir išgyd*> skau
Seredomie Iki 12 diena.
’
čio koncertą.
mams. Populiariškesnio akto
AUTOSERUICE
dančių ger’.lę. prašalina skausmus
Draugų ūpas buvo geras, vi
(Miltas "Keleivio'’ namo.
. '
krutinės ir strėnų, išgyta, išsi-ukimus
riaus tur būt dabartiniu laiku,
and FILL1NG STATION
Iii Rro*dw«», tarpe C ir D 8*. 1
si pilni energijos ir pasiryži- Pirmadieni,
- 23. gegužės,
ir nusimušimus, rvinatizmą ir daugelį
SO. BOSTON. MASS.
Į
: STI DEBAKEK K A R f VGENTUo<ios litru.
mo dirbti socializmo labui, ^o- Bostono Municipal Sve- panašiuose perstatym i įse. da
RA
IR
TAISYMO
STOTIS.
*AAA*AAAAAAJUWUMMVMWWMMMMk
Ai: ANUOJAMAS KAIPO S AU
Sekanti, t. y. metinė konfe tainėje Įvyks didelė lietuviš nėra. Užtenka jam tik pasirodyt |I»l I’ONTS FLATINĖ SIENŲ GV
GUS. PAGELBINGAS IR*MALONUS "Jeigu norite, kad Jūsų automobili*
ant
estrados
ir
jo
judėjimas
su

V.'RTOJI.MUI.
ilgai laikytų, tad duokit pataisyt
rencija bus 6 lapkričio, ŠĮ ru kos dainos šventė — bus BaMALIAVA, 12 spalvų ir balta
kelia
publikoje
linksmo juoko.
KLAUSKITE SAVO AITI KRO , Petrui Trečiokui. Darbas geras,
bravičiaus-Vanagaičio
kon

Tel. South Boston 3520
denį, Haverhillyje, Mass.,
galionas ....................... $2.75 KI AUS arba rašykite įdęję 10c. pas ; kaina prieinama. Jeigu norit, kad
ResiJence Uaiversity 11C3-J.
Teisybė.
“
Bozo" pilnas nepasise
certas.
Du
žymiausi
musų
kaip 10 vai. ryto,
Jūsų karas gerai trauktų, imkit
DR. HARTSHORN & SONS.
<‘l EE.N ANNE GLOSINĖ MAgesolinų pas mus.
Mass.
S. R. ftišiutė-^allni
Konferencijos pirminin dainos atstovai bendrom ga kimų. kur jis tik r.epasisuka. vi jl IAVA. 16 spahų ir balta Dcpt. D.. 22« Milk st.. Boston.(21)
sur
jam
bėdos,
bet
jo
bėdos
kaip
lingom
spėkom
suteiks
415OldCo!onyAve.
LIETUVĖ MOTERIS
kas ir sekretorius:
galionas ....................... $2.25
ADVOKATĖ
tik ir sudaro smagiausi juoką
mums
nepaprastą
iškilmę.
SO. BOSTON. MASS
.VI. Matonis,
366 Broad*ay. So. Boston, Mana.
žiūrėtojams. Mylintiems tokius
Room 2.
X
S. Uždavinis. - f Vanagaitis... Kas gi jo ne perstatymus verta pamatyti.
Palaikymui puikių 1 I Telefonas: So. Boston 3075-W.
X
žino?!.. Tai “Dzimdzi-Drim1
X
X
plaukų naudok
Protesto Rezoliucija.
dzi” Įkvėpėjas, populiariš»
’
Lietuvių Socialistų Sąjun- klausias šių. dienų_ lietuvių.
Ryffles^
Dr. Ned- LEO J. PODDER iš Petrograde
gos VI Rajono konferencija, kompozitorius, kurio dainos
Specialietee
Slaptų Hfl moterų ir vyrą, kraujo lr odos. Kalba leaĮvykusi Lawrence’o miestt visur mieliausiai dainuojakiskai ir rusiškai.
Telefono* Šaynarkat 332$
Mass. valstijoj, š. m. gegužės mos. Vanagaitis podraug
GEGUŽĖS 30 D., 1927,
j
LIETUVIS
1 ALLEN ST, Cor. Chambera SL,
BOSTON, BASI.
MEi.itlK
FLATINĖ
BALTA
8 d., svarstė vėliausius Lietu-yra ir gabiausias aktoriusBUDAVOTOJAS IR :
Kapų lankymo dienoj
MALIAVA............ gal- 51-75
vos Įvykius ir priėmė sekan- romikas, ir gabus rašytojas,
I
ARCHITEKTAS
ATLANTK GRINDŲ VARNI
Ant BRŪZGOS Vilos
cią rezoliuciją:
. ir visuomenės darbuotojasMes
geriausius:
AIS............................ gal- $2.2.> namus irpabudavojame
Kadangi dabartinė Smeto- žodžiu, visokių talentų žmopigiai Taipgi padarau i
412 Fisher St.,
visokius planus, išmeluoju žemę ir i
nos-Voldemaro valdžia nėra gus.
SHELLAC, orandžinfe arba
No. Walpolc, Mass.
etc. Visokiais reikalais kreipki- '
Baltas
................
gal.
$2.75
žmonių rinkta, kaip to reika- Trečias iš tos “slaunios
tčs.
(-)
po 5 svarus blėkinčse.
lauia šalies konstitucija, bet traicės” yra pianistas M. Jo- Važiuot reikia Walpole gatve
Paprastai pavasarį šeimininkės panaujina savo kaml>asniUftu liaudžiai ant sprando zavitas. Tai jaunas Ameriko- iki Fisher. ir pasukus j Fisher >tJ SAMI’ALJNIAI BRUSIAI UŽ
netoli
pikniko
vieta,
prie
pat
ežeatsisėdusi;
je gimęs ir augęs lietuvis,
TITUS P. GREV1S
PUSĘ KAINOS
rius, sudėdam<-= - a >ja< Mejonkes, k'va-, aisbaksias, k;:p«395 Broadway,
So. Boston.
Kadangi išlaikymui vals- kuris, dėka savo gabumams, ro.
; \ ISOKIOS MALIAVOS IR GE
rus, naujas vaikams karietukes ir kitokius daiktus. Mes
Tel.: So Boston 2340.
lybės vairo nešvariose savo užima žymią vietą amerikie- Tai bus pirmas piknikas šiais LEŽINIAI DAIKTAI ŽEMIAU
nustatėm speciales kainas šitų daiktų departamen*
rankose ji užgniaužė darbi- čių muzikų tarpe. Taigi nėra metais ir stropiai rengiamasi, SIOMIS KAINOMIS.
DR.
MARGERIS
Jums
apsimokėtų
painumL
šiluos
daiktu^
-a
įinku organizacijas, panai- abejonės, kad gegužės 23 d. kad atsilankiusioji publika turė
Gydytojas ir Chirurgas ✓
pirm negu jus pirkaite kur kitur.
kino žodžio, spaudos ir susi-visi busime Municipal Hal- tų daug smagumo. Yra graži sve-: LOKALIS PRISTATYM AS
Valandos: 10—2; 5—*
DYKAI.
tainė.
taip
kad
ir
blogam
orui
už

inkimu lais\ę o ant galo lėj, visi pagerbsime savo daiSekmadieniais; 10—2
/
ėjus, nesulis.
paičldM .Seimą ir karo laukų nos o-aMinm.na»nn>».
’0"'> \V t>H’NGTON STREET.
JAMES ELUS FŪRNntJRI CvMPANY
3327 So. Halsted Street
r »\

S

TIRES

BR0ADWAY GARAGE

f

LANDAU

Dr.KILLORY

•

—-t—

, , .

.._______ -___________
^4^ 4* V K'4^'4

T

1 ..

—:-----

BARfiENAl

*

PIKNIKAS!

Suvirs 49 Metai Sc. Bostone

'

1

S”tpr«»rizi(< t’

gyve/doi'^;
Tai ebuaifc nutarta.
pr< t ,’fnntj

« • i</.kj

tt

-------------------

G. biamoii nublika kviečiama
at.- liaudy i i. S-i.avU'iio t»iis k t.
vienam Rp'ijr:: Srv-i'lj<ti) l;i<
-

r------ J------------- ------------------

Prie Dover EI. Stoties.
EOSTON. MASS.

CHICAGO, ILL.

Tel. Bouievani 8483

VISOKIE NAMŲ f ‘

405 BROA£)WAY,

TV ■<

t

/

1
• ♦ * ♦ f

»

t

D-U.

jUTH BOSTON.

