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Maskva mokėjusi jam mėne
Keturiasdešimts prekybos
Vėliausios žinios iš Lietu-i' pilietis, tai Washingtono Waterburv, Conn. — San- tikra komedija. Patįs valdi Krokuvos “Czas” parašė, sinę
algą, o jis teikęs jai ži
kad nors visi pripažįstą Len
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nių apie Lietuvos karo
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nutraukti visus diplomati- įls
į1.8 bbe Seimo šeimininkauti,
nius santikius su sovietų Ruyoluemaras jau pasakė, idge’ui buvo paduotas suma- licija turi suėmusi da ir dvi pas Charles Fiske. Ir jis pa nereikalaująs pajėga užimti tung” gavo iš Kauno žinių,
šiomis dienomis tenai
sija, ir parlamentas pritarė kokiu budu naujas Seimas nvmas nusiųsti vieną karo ■ moteris, bet neskelbia jų pa- sakė tikrą tiesą. Prohibicija Karpatų Rusiją. Antra ver kad
(Kaune) buvo areštuotas
valdžiai 357 balsais prieš bus renkamas. Tariant jo žo- laivą, jis atsakė: “Ką, vieną vardžių. Maikis Turtas taip- sėtiai jau subankrutyjo, tik tus, tečiau niekas nepajudin gen.
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kad į 10 dienų jisai išsikraus čiai galės balsuoti ne už par
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pavienius asmenis. Visas
už
uz. pdviciuuaaoiuviiu.
v iooo
iidnmiiin navpikcln Pasirodė, kad jisai nieko
Ultimatumas
įpakasytas kraštas bus padaivtas i rinki-1 ?iena
Pasak
“
Kurjer
Warszawslodomųjų _ paveik Jų apie
. r
neži
Prahos dienraštis “Čsl. Re- Sakoma, kad jis pardavęs
i kompanija
pasiūlė jam no. Gružo nužudymą
mandagiai, bet pasako atvi- Į
ki,
”
visa
aukštoji
Vislos
pa

*
9
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ai 0 kiti mano, kad jis nesąs kal
Anglijos valstybę slaptą pro tautinės i
nigaikščių
Mazoveckų pilis) “Czas” kišimąsi į Karpatų Prie to turbut spiria Voldes mažumos, negales įaj jfe atvažiu’os ‘ Amerikon tas, bet jis viską žinąs, tik ne
pagandą, šnipinėjo, ir dėlto savo -atstovų
norįs pasakyti, ir dėlto poli jau dabar evakuojama, nes Rusijos reikalus, juoba, kad mai-uką ir Anglijos agentai,
pravesti. Tuo
Anglijos valdžia yra privers budu tautininkai tikisi už čia bus didžiausis triukšmas. cija jį suėmusi.
1 - jie visai griūvą. Technika tatai esą daroma madiarų nes Anglija jau nutraukė
ta tokius žmones iš savo ša kirsti kelią netik bolševi Manoma, kad Kongresas
esanti bejėgė gręsiantį pavo naudai.
santikius su Maskva.
lies išvyti ir visus diplomati kams, bet ir žydams, ir len duos jam medalį visos Ame Eina paskalai, kad senis jų pašalinti. Vislos pakrantės
Vėliausios žinios iš Kauno
nius santikius su Maskva nu kams, ir kitoms tautoms, ku rikos tautos. Laivyno minis Gružas buvęs apdraustas di gyventojus apėmusi panika.
sako,
kad gen. K. Kleščinskis
VĖL TĘSIAMOS ESTIJOS
traukti. Rusai turi apleisti rios yra mažumoje. Bet šituo teris jau nusiuntė jam prane delei pinigų sumai, tik nežijau prisipažinęs esąs apmo
šimą, kad jam grįžti yrą :nia da kam jo apdraudą bu- S<MlfAL1STAI IR LIBERA- IR SSSR NEPUOLIMO SU kamas s'ovietų Rusijos šni
Anglijos žemę į 10 dienų.
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l._ . — 11 katalikai ir protestonai mo sutarties derybų atnauji‘
,
kurių yra išviso 40, pradėjo valom paremti savo draugus neša iš Bielgrado, kad gen. , Gružas buvo užpultas kelyje, —visose vietose pralaimėjo. ni™ n»rvh., ,;radria na. mokėjusi jam mėnesinę algą.
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skubiai ruoštis kelionėn. savo centais.
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Vrangelis turėjęs pasitarimą ir kad jo užmušėjai buvo jį Daugiausia naujų vietų lai skirta. Girdėti, kad Petrovs- lęsGen.
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su rusų monarchistais. Tar iš užpakalio pasiviję arba ko 20,7' < visų rinkikų balsų; kis atsivežęs iš Maskvos nau nos. Jis gimė Kaukaze,
EleiManoma, kad tą patį pasa VOKIEČIŲ SOCIALISTAI tasi dėl sumanymo pervesti į . laukę jo šalia kelio pasislėpę.
jų
instrukcijų.
zavėtpolio mieste, nes tenai
kys rusams ir Francuzijos RINKIMUOSE SUMUŠĖ Kiniją Vrangęiio armiją, Dabar gi yra manoma, kad taip pat žymiai laimėjo libe
ralai.
buvo
persikėlę iš Lietuvos jo
valdžia. Daromas spaudimas
VISUS.
kuri skaičiuje 20,000, gerai jie išvažiavo kartu su juo iš
KANADOJ DEGTINĖ
tėvai.
Bet pabaigęs 1901 me
jau ir į Vokietiją, kad ji taip
Iš Berlino pranešama, kad apginkluota ir disciplinuota I pat namų, ir važiuojant davė
ATPIGO.
MEKSIKOS
PREZIDENTO
tais Maskvos karo mokyklą
pat nutrauktų santikius su šiomis dienomis Dancige bu yra Pietųslavijoj. Kinijoj i jam į galvą.
Iš Toronto pranešama, jisai buvo pasklidas prie
ŽMONA ANT OPERA
Maskva.
vo rinkimai, kuriuose socia Vrangęiio armija kovotų Policija dabar jieško to
kad Ontario provincijoj, Ka leibgvardijos Vilniaus pul
CIJOS.
listai sumušė visas partijas. p r i eš komunistus.
! įrankio, kuriuo Gružas buvo
nadoj,
paskutinėmis dieno ko, kur tarnavo iki Rusų-Ja
i Meksikos prezidento CalVOKIETIJA TRAUKIA
Daugiausia nuostolių turėjo
mis
pusėtinai
atpigusi degti ponų karo. Dalyvavo Rusi
leso žmona atvažiavo į Los
LIETUVĄ TEISMAN.
komunistai ir- nacionalistai
Bonka
“skačiaus” jos karuose su japonais, o
Angeles miestą ant operaci nė.
Vokietija apskundė Lietu tautininkai.
(Scotch)
dabar
parsiduo paskui su vokiečiais ir Novojos. Ji turėjo apendicitį.
vą Tautų Lygai. Skundas sa Juodašimtiškai patriotiška
danti
už
$3.55,
o
nelabai
se georgievsko tvirtovėj buvo
Operacija nusisekė gerai ir
ko, kad fašistiška Lietuvos vokiečių organizacija “Plie
* senjora Calles tuojaus galė nai buvo $5.25. Alus taipgi I paimtas vokiečių nelaisvėn.
valdžia sulaužė Klaipėdos no Šalmas” ruošėsi prie šitų
atpigęs.
Išėjęs iš nelaisvės, gen. Kleš
sianti grįžti Meksikon.
Krašto autonomiją. Fašistai rinkimų labai stropiai, bet
činskis
atvyko Kaunan ir įs
Pirma galima buvo nors
apskelbė tenai karo stovį sa taip pat nieko negalėjo pa ŠALIS KENČIA DIDŽIAU
POPIERINIAI DOLERIAI tojo Lietuvos armijon, kur
SI VARGĄ.
prekių nusipirkti ant kredi KIJEVE SUŠAUDYTA
vo kailio apsaugojimui ir dalyt ir tapo visiškai sumuš
neužilgo buvo paskirtas GeBUS MAŽESNI.
to,
o
dabar
užsieniai
ir
šitą
5 ŠNIPAI.
smaugia krašto gyventojus. ta. Socialistai sušlavė visus Paskutinius skatikus valdžia
Iždo departamentas pra neralio Štabo viršininku.
kreditą Lietuvai uždarė. Jei-, Ig
Iš ivijevo
Kijevo pranešama, Kau
kad
Rnkimai į Klaipėdos Krašto balsus.
išleidžia apmokėjimui šnipų
gu Lietuvos pilietis ar kokia pereitu sąvaitę tenai sušau- neša, kad popieriniai dole
Seimelį esą paversti juokais.
ir papirkimui savo gynėjų.
organizacija nori kokių dai- dyta 5 lenkų šnipai. Vienas riai ateityje bus spausdinami MUSSOLINI NORI 5,000.Krašto gubernatorium esąs VIENATVĖ VEDA PRIE
Žinios
iš
Lietuvos
kas
sy

ktų iš užsienio dabar parsi- sušaudvtuju buvęs generolo mažesnio formato. Jie busią 000 KAREIVIŲ ARMIJOS.
paskirtas ne toks žmogus, ko
SAVŽUDYSTĖS.
kis vis blogesnės. Neturėda traukt, tai turi iš kalno uzmo- Vrangęiio armijose kapito- sumažinti apie vieną trečda Kuomet Tautų Lygos su
kio gyventojai nori, bet kuris
Šiomis dienomis Califor- mi piliečių pritarimo, fašistai
nu, kitas tarnavęs Archan- lį. Valdžia tikisi tuo budu su šaukta konferencija Ženevoj
yra Kauno diktatorių bernas. nijoj, Oaklando mieste, buvo nori išsilaikyti valdžioje spė kėti grynais pinigais.
kalba apie valstybių nusi
Jeigu Tautų Lygos Taryba tėvų ir mokytojų suvažiavi ka. Kadangi visos partijos Čia jau Lietuva turi milio- gclsko armijoj prieš sovietų taupyti ant popieros ir spaus ginklavimą, tai Mussolini
dinimo lėšų apie 2 milionų
negalėtų šito klausimo tinka- mas, kur plačiai buvo svars Smetonos valdžiai yra prie ninių nuostolių. Tai yra re- valdžią.
praneša, kari Italijos tikslas
dolerių metams.
kai išspręsti, tai Vokiečiai tomas savžudysčių klausi šingos, tai valdžiai reikia jzultatas fašistų perversmo.
esą
padidinti armiją ir lai
trauksią Lietuvą į Tarptauti mas. Bostono Universiteto daug šnipų, kad ją dabotų ir Jei kaip, tai Lietuva galės ir “VELNIAS SU KŪDIKIO
vyną
iki 5,000,000 kareivių.
AMERIKĄ VOKIEČIAI
VEIDU” NUŠAUTAS.
nį Teismą Haagoje.
profesorius Groves pasakė, sektų priešų žingsnius. Ir pa visai žlugti.
Ir jis tikisi, kad šitokios mikad studentai žudosi dau ti valdžia nieko neveikia, tik Pirma lenkai manė taiky-, Viename viešbuty Chica- PRAMINĖ “DOLLARIKA.” litarizmo galybės Italija pa
T ’ * ■ , Dabar apie goje
_
POPIEŽIUS PRIEŠINGAS giausia dėlto, kad dauguma rūpinasi, kad savo kailį išlai-1
policija rado nušautą Nuo to laiko, kaip Ameri sieksianti iki 1935 metų.
su Lietuva.
taiką
jau
ir
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nenori.
;
moterį.
Spėjama, kad tai yra kos kapitalistai padėjo Ang
GRAŽIŲ MERGINŲ
jų gyvena užsidarę savyje. kius čielybėje. Pasekmė yra
KONTESTAMS.
Tie, kurie žiuri į pasaulį pla tokia, kad kraštas pradėjo Dabar jie jau atvirai prade- ta pati moteris, kuri šaikinin- lijos ir Francuzijos kapitalis STIPRĖJĄS SEPARATINIS JUDĖJIMAS UK
Popiežiaus organas “Os- tesnėmis akimis, kurie susi smukti. Žmonės kenčia di- da kalbėti, kad Lietuvą gali- kų tarpe buvo žinoma kaipo tams sumušti vokiečių armi
RAINOJ.
servatore Romano” pradėjo eina su žmonėmis ir turi dau džiausį vargą. Pernai buvo ma paimti tiktai ginklu, nes “Velnias su kūdikio veidu.” ją, vokiečiai neturi geros šir
jokių
derybų
negali
vesti
su
Ji
apiplėšė
labai
daug
vyrų,
dies
Amerikai
ir
nuolatos
ją
giau
draugų,
tie
nesižudo.
agituoti prieš tuos kontestus,
labai blogi metai ir šįmet
Berlyno spaudos žiniomis,
------------- pravardžiuoja. Dabar Vokie visi Ukrainos gyventojų luo
kuriuose renkamos gražiau
ūkininkai neturi sėklų lau tokia valdžia, kurios visi ne- ■
čių spauda nukalė naują pra mai reikalaują nutraukti ry
sios merginos. Tokie kontes- REFERENDUMAS LATVI kams įsėti. Ngtik sėklųnetu- kenčia ir kuri jokio pritari-Į PER VĖSULĄ ŽUVO
..............
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ŽMONĖS.
mo
piliečių
tarpe
neturi.
Iš-,
vardę Amerikai — ji pradė šius su Sovietų Rusija. Ber
JOJ DĖL PILIETYBĖS
tai ypatingai yra madoje
ri, bet daugelis jų neturi ir
rodo, kad Smetonos valdžios
ĮSTATYMO?
---------viiginijos
valstijoj
peiei- perei- jo vadinti ją “Dollarika.”
Virginijos
valstijoj
Amerikoje, kur kas metai
duonos. Pinigų taipgi neturi. ivuvz,
lyno politiniuose sluogsniuoi
gyvenimas
bus
trumpas.
.Jos
tą
sąvaitę
siautė
baisi viesuLatvių seimas priėmė ant- Taigi žmonėms čia turėtų pa
šimtai merginų varžosi už
se kalbama, kad Ukrainai
laimėjimą gražuolės vardo. .uoju skaitymu 50 balsų dėti valdžia. Bet valdžia ne galą nujausdami, nuo jos bė- Ja, laike kurios žuvo 55 žmo- KASYKLA UŽGRIUVO. esant Sovietų Rusijos aruo
Wilkes Barre, Pa. — Pe du, Maskva griežtai kovo
Popiežiaus laikraštis pa prieš 43 pilietybės įstatymą, turi laiko. Ji visą savo ener- ga net ir krikščionys demo-• nės. Sužeistų buvo keliasdereitą sąvaitę čia atsitiko ne sianti prieš Ukrainos atsisky
smerkia tuos kontestus dėlto :lel kurio ilgą laiką ėjo arši giją pašvenčia kovai su dar- kratai. Jeigu jos nenusluos šimts.
laimė Glen Alden C’oal kom rimą. Iš kitos pusės Ukrainos
kad jie, jo manymu, sugriau politinė kova. Už įstatymą bininkais. Pinigų ji taip pat atėję lenkai, tai ją veikiausia
nuvers
krikščionys.
SPROGIMAS
GAZO
panijos kasykloj. 800 pėdų atsiskyrimas galįs blogai pa
na nevienos merginos ateitį. balsavo tiktai socialdemo neturi, nes apie 1,500,000 li
ŠULINY.
krikščionys
yra1
Mergina patekusi į kontestą kratai, tautinės mažumos ir 2 tų paskyrė kunigų algoms, o Žinoma,.................
gilumoje užgriuvo kasyklos veikti ir kitas toliau į pietus
paskui jau nebegalinti taip kairieji latgaliečiai, prieš — kitką išmoka šnipams ir kito tokie pat juodašimčiai, kaip, Texas valstijoj pereitą są- viršus ir du darbininku už esančias Sovietų Rusijos res-'
lengvai sugrįžti prie senų sa visos kitos frakcijos.
kiems savo gynėjams. Pasi ir tautininkai, tori ei Lietuvos vaitę sprogo gazo šulinys ne mušė ant vietos, o 9 sužeidė. purinas. Jos Ukrainos pavo papročių ir jos gyvenimo
Opozicija nusistačiusi šiuo skolinti gi nėra iš kur, nes darbininkams ir socialdemo- toli
tordo miestelio. Šitoj Negana to, dviejų da nesu ’ zdžiu sekamos taip pat ga
pabaida visuomet busiant’lklausimu atsiklausti tautos užsieniai atsisako duoti v, kratų organ»'dciiai geria”
.unėj tapo užmušt’ket”ri randa. Gali būt, kad ir t;' linčios padėti separatinį veididž’ausis apsivilimas
sumosiant referendumą.
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nigus iš biznierių. Moteris, ■'
,
ninku tarpe šalininkų beveik jsybės tokiam krašte, kaii* lės
ir nutepusios. Merginos sarmata taip daryti ’. Jeigu Kristus buvo nuimtas nuo ją, kad nebusią jokios nuo
“Darbininko” redaktorius neradę.
nereiškiąs,
kad
Puskarininkus norėję \ Lietuva,
lokių nemyli.
kunigas rašo:
norite munšaino išsigert ir su kryžiaus ir numirė papras dėmės, jeigu jie visai susiar
i
a
u
neteko
suagituoti ne liaudininku ir so-i vyriausybė
• * •
tinsią. Mergina jam atsida
svetimais vyrais paūžti, tai' ta mirtimi, sako senas
“Laikas butų atsipeikėti. cialdemokratų idėjomis, bet' visuomenės paramos, nes
vusi ir praslinkus tūlam lai
rankraštis.
“‘
Tąj
Mes, katalikai, nesakome jums, grasinimais ir pažadais pakelti politinės partijos Lietuvoje "Kode! laisvieji priešinasi nei “partijų” nereikia.
kui ji susilaukusi sunaus.
antikatalikai: nepulkit mus! Į karininko laipsni ir apdovano- esą nenusistovėjusios ir api- kunigų dalyvavimui politi galite atlikti kiekvieną dieną
Keliūtas metų atgal buvuiį Marija, kaip ir visi tų laiku
Pulkit, kiek tik jums patinka! ti.“
imančios tik nedidelę visuo- koje?” — klausia vienas ku savo namuose, kuomet jūsų paskelbta spaudoje, kad The! žydai, buvusi labai prietarin
nigas So. Bostono škapler- vyrai išeina i darbą.
Mes mokėsime apsiginti. Kvie
j menės dalį. Didesnė visuoNational Geographic Society ga. Ji tikrai tikėjusi, kad su
ninkų
organe. Aš jam atsa 1
Jei
šitoks
darbas
yra
pra

Pusta pėdis.
čiame tik jus į kitą kovos lau
Į menės pusė einanti su vykasėjai Egipte iškasė netoli ja pasidarė stebuklas, ir taip
ką: iš karštų jausmų lauko i sižengimas prieš valstybę, įriausybe. Taigi, anot "Lietu kysiu:— todėl, kad kunigai
Aleksandrijos miesto seno ji pasakojusi savo pažįsta
šalto proto lauką, iš asmeniš tai prasižengę yra netik opo- j vio,” dabartine vyriausybe savo idealu laiko ne šio pa
vės
vienuolyną, kur jie rado miems. Taip ji mokinusi ir
kumų ir įtarimų — Į idėjų ir lo zicijos žmonės, bet ir dabar-Į remiantis ne partijomis, bet saulio gyvenimą, o dangaus
McDonaldas
ir
sanskritu rašytą laišką, su savo sūnų Jinai įtikinusi jį,
gikos lauką. Tame lauke kovo tiniai ministeriai, ir pats į tais ūkininkais ir darbinin karalystę. Negana to, jie ne
kėlusį tuomet mokslininkų kad jis gimęs kitaip negu ki
dami mes gerbsime vieni kitus. Smetona, nes kaip tik šitokį kais, kurie sudarą Lietuvos moka valstybei mokesčių,
tarpe
didelio susidomėjimo. ti žmonės, kad jo tėvas bu
Kumštininkas
neina kariumenėn, taigi jie
Musų kovų tonas ligšiolei tan darbą jie patys atliko 17 gyventojų daugumą.
Tas
rankraštis
buvo atvežtas vęs ne žmogus, bet Dievas,
neturi teisės ir valstybės pokiausia būdavo toks: tu esi ma gruodžio naktį. Ir jie yra
Berlinan ir uždarytas geleži- kuns apsireiškęs jai dvasios
Walkeris.
Bet tai yra melas l ą
litjkon kištis.
no idėjų priešas: taigi esi lat prasižengę sunkiau, nes jie
nėn spinton, kad katalikų pavidale.
♦
#
♦
ir pats Voldemaras >a Sme
ras ir asmeniniai, ir politiniai. nuvertė teisėtą valdžią, kuo
Anglijos Darbo Partijos kunigai jo nepavogtų, nes Tilo tarpu tikrasis kalti
socialdemokratai SU tona. Jeigu Lietuvon ąy\ en- Kunigėliai labai džiaugėsi
Asmeniniai esi ištvirkėlis ir met
norėjo tik tojų dauguma ištikrujų re fašistų perversmu Lietuvoje. vadas ir buvusis pirmutinis jame buvo labai svarbių ži ninkas tylėjęs iki Kristus už
niekšas, politiniai esi egoistas ir liaudininkais
mia smurtininkus, tai kodei Bei dabar jau ir jie stojo darbiečių valdžios galva nių apie Kristų.
augo. Bet sąžinės graužia
parsidavėlis. Tokie pasutbobiš- smurtininkus prašalinti ir
Tuojaus
IX)
to
Berlinan
iš

jie
taip
bijosi
skelbti
Seimo
: opozicijom Vienas jų laik- Ramsey MacDonald, kuris važiavo vienas amerikietis, mas jis galų gale paslaptį at
ki ‘argumentai,’ žinoma, nieko Respublikai konstituciją su
rinkimus?
Juk
remdami
grąžinti.
1 rastis rašo: “Visa nelaimė buvo atvykęs keliom sąvai- kuris vėliaus pasirašydavo skleidęs. Vieną vakarą broli
neįtikrina, sujudina tulži ir pro
Smetonos-Voldemaro
parti

jos susirinkime jisai pasakęs
“Lietuvis” rašo:
‘ tame, kad Lietuva yra per- tėm Amerikon, jau išplaukė
tas serga atrofija.”
ją. ūkininkai su darbininkais' daug ‘didvyrių žemė’ ir kiek Anglijon atgal. Kelionė A- T. K. Nuvykęs Berlinan, ši Juozapui visą tiesą.
“Teisme bylą nagrinėjant ir rinkimuose už ją balsuotų.
tas T. K. gavo leidimą išver Sužinojęs apie “dvasios
Labai gerai, kad kunigas
vienas ‘didvyris’ mato did merikon jam nelabai pavy sti tą rankraštį anglų kalbon,
paaiškėjo,
kad
suokalbininkai
Tai butų juk geriausis Įrody vyriškumą tik savy.” Jei ko, nes atvažiavęs čionai
nori žmoniškesnių kovos bū
apsireiškimą
visą teisybę,
dų. Tik be reikalo jis adre iš valstiečių liaudininkų tarpo, mas, kad tautos dauguma kaip, tai susipras ir klerika tuojaus apsirgo, turėjo gulėt atsivežė vertimą Amerikon Juozapas taip įširdęs, kad
suoja šitą pasiūlymą "antika- patys vieni savo jėgomis nepa stoja už valdžią. Kodėl tad lai.
ligonbuty, ir sirgdamas išva ir padarė iš jo knygą, kurią pasakęs: “Tuojaus parėjęs
talikams.” Jis turėtų jį tai- sitikėdami. jieškojo talkininkų. ponas Smetona >u \ oldemažiavo namo. Jį palydėjo išleido Indo-American Pub namo Mariją išvysiu n dau
♦
»
»
Per
Pajaujį
jie
suėjo
į
santy

ru taip bijosi rinkimų?
kyt saviškiams, nes visi bar
3,000 žmonių. Atvyko net ir lishing Companv Chicagoje. giau nieko bendra su ja netu
Lietuvos
fašistų
šunlapis
kius
su
atsargos
karininku
ivybariškumai visuomet ėjo ir
New Yorko valstijos guber Šitas rankraštis buvo už rėsiu.” Kiti broliai susirinkę
"Tautos Valia” žadėjo išnai
ronu. kuris yra socialdemokra
0
eina iš tikinčiųjų pusės. Kuo
natorius Smith at&isveikinti vardintas “Septyni Metai po apie Juozapą ir pradėję pra
kinti visus demokratijos šali
tas, o nuo kairiųjų socialdemo KODĖL REVOLIUCIJA.
met Bruno skelbė, kad žemė
su buvusiu Anglijos premje Nukryžiavojimo, rašo Viską šyt, kad jis ant Marijos ne
NE KARAS?
ninkus, vienok pats pirmiau
Mačiusis.”
ru.
sukasi aplink saulę, jis kuni kratų ryšiai vedė i komunistus.
pyktų. Ir jiems pasisekę jį
Komunistinio suokalbio vadas
Smetoninių
juodašimčių
išnyko,
nes
daugiau
jau
neJo autorius sakėsi buvęs įtikinti, kad jo žmona nekal
gų nešmeižė, o betgi jie jį nusmerktasis Melamedas. savo
Tuo
pačiu
laivu
išplaukė
organas “Lietuvis" 74-tame pasirodo. Kas kitiems duobę Anglijon ir kumštininkas tikras Kristaus tėvas ir kartu ta.
pagriebė ir gyvą ant laužo
kasa, visuomet pats i ją
užrašų knygutėje yra Įrašęs tas numery pliauškia:
sudegino.
Mickey Walker, kurį palydė su Marijos vyru Juozapu pri Neužilgo po tani Kristus
Įkrinta. •
pačias
žinias,
kurios
sąmoksli

Gal “Darbininko” redak
“Ne visi pamišėliai yra užda
jo apie 500 kumščios “spor gulėjęs prie Eseniečių Broli buvęs areštuotas, nuvestas
e
«
»
ninkų buvo patiektos pas Pa
torius pasakys, kad Bruno
ryti pamišėlių namuose, sako
to” mėgėjų. Kuomet šita mi jos — vienuoliškos žydų or prieš Pilotą ir nuteistas prie
jaujį. Būtent: suokalbininkų
Lietuvos
gyventojus
apni

sudeginimas — tai vienati
italų patarlė. Kad pamišimo ir
nia pastebėjo besiartinantį ganizacijos, kuri gyvavo kryžiaus prikalti.
susirinkime pas Pajaujį buvo
ko
dvi
baisios
ligos:
fašiz

nis toks atsitikimas? Ne, ne
pamišėlių yra daug, tai taktas,
gubernatorių, ji manė, kad nuo antrojo metašimčio prieš Įstatymas reikalavęs, kad
pranešta, kad gusarų pulke vis
mas
ir
Sifilis.
Kaip
viena,
vienatinis. Nuožmus inkvizi
kurio nereikia net Įrodinėti.
jis ateina atsisveikinti su jos Kristaus gimimą iki antro kiekvienam nukryžiavotam
kas
paruošta. Melamedo kny
taip
ir
kita
liga
veda
apsircijos teismai, kruvinoji šv.
Vienas tokių pamišimų, be abe
garbinamu
kumštininku. metašimčio po jo gimimo.
prasikaltėliui butų sulaužyti
gutėje užrašyta: ‘g—vsie.’ ten
k
.,:
n
nusius
žmones
prie
beprotyr
Jei aš gerai atsimenu, tai kaulai pirm nuimsiant jį nuo
Baltramiejaus Naktis ir pat 2 pėst. pulko puskarininkai jo. yra revoliucija, i.es ji.
.Pats
Mickey
irgi
taip
manė,
barbariški kryžiaus karai — pranešė, kad čia tik 3 kuopų sako francuzas Ipolitas Ten. ei bes ir išsigimimo. Su pirma- įĮ fir padaręs kvailą šypsą išpū “The National Geographic kryžiaus. Bet nekurie esenie
Magazine,” kuris eina Wa- čių tui ėję pas Pilotą gerą
tai vis katalikų bažnyčios puskarininkai suspėta paruošti. na kaip jautis, galva z<-myn nu ja liga kovoja Lietuvos de-į tė savo jautišką krutinę.
mokratija,
o
su
antra
ja
—
shingtone,
pat5; pirmutinis vaidą, ir kaip tik Kristus ant
“nuopelnai.”
lenkęs ir visą ryjąs, ką pakely
Bet gubernatorius praėjo
—Melamedo knygutėje parašy
daktarai.
Svirply*.
Gal kunigas iš “Darbinin
sutinka.
pro šitą kompaniją nekreip- paskelbė pasauliui, kad toks kryžiaus apalpęs, jie pranešę
♦
#
♦
ko” pastogės atsakys, kad ta ‘2—3’.“
“Kalbėdami apie revoliuciją,
i damas į ją jokio dėmesio. Jis rankraštis buvo atrastas. Bet jam, Pilotui, kad pasmerkta
i
tai praeities dalykai? Bet už Kai žinia, tris komunistai galime tris klausimus klausti: Amerikiečiai dar vis lau- 'paklausė,
kur randasi Ang jo redaktoriai tuomet da ne sis jau miręs, ir gavę leidi
kia,
kada
Lietuvoj
bus
pa

tenka žvėriškumų ’ ir musų buvo dėl šito paties neva ką ji sunaikina; ką ji padaro ir
lijos darbininkų vado kaju- žinojo apie ką tas rankraštis mą nuimti jį nuo kiyžiaus
skelbti rinkimai į Seimą. Ga
laikais. Ar atsimenat, kaip suokalbio pasmerkti miriop. kokia kaina?
ta, ir ją suradęs palinkėjo kalba, šitą aš patyriau iš lai nelaužant kaulų.
lima laukti, kiek kas nori,
anais metais Detroito kuni Du iš jų puolė prieš Smetoną
McDonaldui laimingos kelio ško, kuri aš esu gavęs iš Da- Ir taip Kristus buvęs nuim
“Revoliucija sunaikina visa
nes
laukimas
kol
kas
dar
ne

kotos Vyriausiojo Teismo tas nuo kryžiaus d a gyvas,
gui vadovaujant katalikai ant kelių, tai gyvastis jiems —o nepadaro nieko. Apie kainą
nės.
uždraustas.
Bet
kam
tų
rin

Teisėjas sakosi rašęs tiktai apalpęs. Eseniečiai nu
užpuolė ir žvėriškai sumušė buvo dovanota; o Melame- baisu net kalbėti."
McDonaldas neturi nei di teisėjo.
kimų? Juk turime be karū
to
magazino
socialistų vaikus, kurie buvo das atsisakė susimylėjimo
nešę jį į naują Juozapo kapą
delių kumščių, nei beždžio laišką ir prašęsredaktoriams
nos
smetonuotą
karalių
ir
getikrų žinių ir tenai jį neva palaidoję,
“Lietuvis’ čia tauškia nie_ niškos spėkos. Jis išrodė nu
nuėję prie bažnyčios plakatų prašyli, tai buvo sušaudytas.
dalinti? Jeigu neatsimenat, Liaudininkai
Pajaujis. kus. Revoliucija ne viską rą strielčių Voldemarą, tai vargęs ir sublogęs. Bet jis apie tą rankraštį, bet jie jam bet slapta jį gydę. Kiek pa
atsakę: “Mes esame tikintįs sveikęs, Kristus išėjęs sodan
tai perskaitykit knygą “Byla Tornau ir žemaitis taipgi bu naikina. Ji tik pasenusią ko daugiau reikia?!
turi gerai išlavintą protą, žmonės
♦
♦
♦
ir jokių žinių apie to pasivaikščiot, ir tenai susiti
Detroito socialistu su katali vo .pasmerkti sušaudymui, tvarką progresui nuo kelio
kuris
vadovauja
keliems
mi

kais.”
bet vėliaus mirties bausmė nušluoja ir nelaisvės retežius Senis Sirvydas labai pa lijonams žmonių. Jis yra or rankraščio turinį neduosi- kęs pažįstamų moterų, ku
O kas gi nežino, kaip ku buvo pakeista amžinu kalė sutrauko. O padaryti ji pa mylėjo Smetoną ir ramsto jį ganizuotų darbininkų atsto me.
rioms parodęs da neužgiju
nigo sukurstyti fanatikai ne jimu. Ir Smetonos-Voldema daro stebuklus. Ji gimdo iš visų pusių, kad tas nesu- vas, ir dėlto New Yorko gu Kuomet pasirodė T. K. pa- sias savo žaizdas. Moterys
toli Hoosick Falls, N. Y., ro organas “Lietuvis” 96- naujas valstybes, paverg- smuktų. Žinoma, toks tokį bernatorius atėjo jį pagerbti. rašyta nedidelė knygutė, tai' tuojaus išbėgiojusios į visas
tarp tikybinių vadų Chica- puses ir pradėjusios pasakot,
žiauriai suęnušė socialistą tame numery nesigėdi sakyt, toms tautoms grąžina nepri- pažįsta ir myli. Vienas su
kalbet(^3$ną Perkūną, ža- kad . mirties bausmė tiems klausomybę. Juk jei ne revo- svetiijaų.pro|u Lietuvą valdo, i Jeigu kumštininkas
;,UTnsuninKas . MiA1' goję — toj naujoj Sodomoj kad.Kritus prisikėlęs iš nu
didžiausia sujudimas.
as. mirusių, kad jos kalbėjusios
iaūžydami jam kaulus ir at- žmonėms -buvusi tėi’»mgai liucija, tai ir Lietuvos Res->o kitąs limtė skaitytojų failu ękey M alker su . pepkiąis
Šimtais
savo
pasekėjų
turetųTį^
akIojo
publikos šiandien nebūtų, '"rasti redaguoja.
i m darni:- sveikatą visam gy paskirta... Girdi:
j kiek nors proto, ta: is.šito jai nesužinotu kas toje klty- ,su juo sode ir mačiusios-jb
venimui?
Tiesa,
revoliucijos
kaina
♦
*
♦
•
•
•
“Teismas rado Pajaujį tiek
.
Ar žinot,
žinot, kUdaAmėnyj'^^^^^tt gutėje rašoma, kad nesu žaizdas. Ir taip šita pasaką
O parodykit nors vieną at kaltą, kad negalėjo jam leng gali būt didelė.
Bet už tą1 Ar
kartojama jau per 1926 mesuprasti,
itikimą, kur socialistai ar vesnės bausmės negu mirtis, ^2
^ga^na?aiU
-ietuviš,ki fašistai pranyks?
kumštininko “profesi- griūtų jų tikėjimas į pragaro tuš Kaipo, ‘,‘tikra tiesa.”
laisvamaniai butų taip pasi skirti.“
svę. O ką žmonėms duoda
/ „z>, n
tada, kai Sirvydas suzi- jos” protingi žmonės negar- ugnį ir smalą, šita knygute Ištikrujų Šitokio stebuklo
elgę su kunigu*?
karai, kurių kainos būna da nos ką reiškia žodis demo- bina N'es kągi ištikrujų fizi- tuojaus buvo surinkta iki su Kristum vfeai nebuvę, sa
Musų kova su senovės Šitaip rašydami, smurti baisesnės? Patriotiškų aky- kratija, kai .Tulys supras ng žmogaus jėga reiškia? vienos ir sunaikinta. The In
■prietarais kad ir griežta, bet ninkai podraug išrašo ir pa plėšų suruoštas paskutinis koks yra skirtumas tarp re-tjuk viena gorila iš Afrikos do-American Publishing Co. ko jo tėvas sąvo laiške visam
svari ir kultūringa. Todėl tys sau apkaltinimą. Nes jei Europos karas kainavo žmo daktoriaus ir žioplio, kai!girių galėtų paimti ant syk buvo uždaryta, o T. K. pra pasauliui. Ant kryžiaus Kris
puolė. tartum nuo žemės ka tus nemiręs ir iš numirusių
?• Darbininko” rašytojo pata gu Pajaujui negalima' kito
Draugelis
dasiprotės,
jog
penkis
tokius
kumštininkus
nesikėlęs. Nuliptas nuo.kry*rimas" mums nereikalingas. kios bausmės skirti, kaip tik nijai daugiau, negu visos re dantų taisymas tai nėra fa-,jr sumaišvt i vieną kotletą, muolio butų nusiritęs.
žiaus
jisai gyvenęs ęią keliū
Praslinkus keliatui metų
Jis turėtų adresuoti jį tiktai mirtis, tai aišku, kari Smeto voliucijos, kokios tik yra ka šizmo teorija kai Krukonis- Bet prieš" žmogaus protą
tą
mėnesių
ir paskui wirę*
man tečiaus pasisekė gauti
t avo konfratrams.
na, Voldemaras,- Plechavi da nors buvusios. Kodėl tad >uzinos, kad bmetonai n
S
p
e
ka
nieko
nereišpaprasta
mirtimi.
čius, Skorupskjč ir Grigaliu- “Lietuvio” pisorėliai nepa \ oldemarui lotų Chicagoje ^-a Atsisėdęs prie kulka- vieną egzempliori tos kny
Harriet Graham Lewi.-J
SMURTININKAI RAŠO nas-Glovacki^-kūrie nakties smerkia karo? Kodėl jie re parduoti negales, kai k o n su-svaidžio, ir mažas vaikas ga gutės, kurią vandalai tikėjo
t. (“Industrial Worker.’*į
laiku užpuolė ir nuvertė voliuciją vadina “pamiši las zadeikis žinos, kada kai- lėtu tukstanti
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jos turinys toks:
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Lietuvės reakcininkų spau žmonių pastatytą valdžią, mu?” Juk karas yra daugiau bant reik sustoti ir kai “Dir-;k-Ir
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da dabar varo atkakliausią
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čiukas
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tie, ką
NISTŲ.
propagandą prieš opozicijos
ciuKas išaugs
išaugs ij vvra
vyrą.
dideleg valdone
kumščias> bet
siog padūkimas.
paprotys
kas
diena
po
darbo
partijas. Daugiausia smer
f
į ką turi didelius protus. Šitą nusiprausti ir prieš eisiant Statistikos daviniais, SSSR
kiami liaudininkai. Ir dau KUO REMIASI SMETONesenai laikraščiuose bu- vjsuomet turėtų atsiminti valgyt apsivilkti baltais rū komunistų partijoj esą l,iNOS VALDŽIA?
giausia medžiagos šitai pro ,
130,271 žmonių, iš jų 733.ivo pranešta, kad Kentucky darbininkai. Jie sudaro dau-.
pagandai semiama iš d-ro Pasitraukus iš Voldemaro OfteBOSTON valstijoj vienas juodveidis į gumą, jie atstovauja galin- bais. Aukščiausis šitos vie 174 nariai ir 397,097 kandi
nuolių brolijos tikslas buvo
Pajaujo bylos. Ką “Lietuvis” kabineto krikščionių miniskiek laiko išsinėrė iš juodos g-ą fizinę jėgą, bet ant jų mokinti vyrus švaraus ir ne datai. Partijoj priskaitoma
parašo, tai “Lietuva” atkar teriams, smurtininkų orga
odos ir paliko toks baltas, sprando joja saujalė balta- kalto gyvenimo. Nors prie 147,513 moterų.
toja, o ką “Lietuva” pasa nas “Lietuvis” ramina sakaip ir baltveidžiai žmonės, ’rankių kapitalistų — joja celibato jie nebuvo verčiami, I Šita nedidelė diktatorių
ko,” tą “Lietuvis” perspaus
žinoma, tai yra stebėtinas dėlto, kad turi geriau išlavi- tečiaus daugelis jų liuosu no partija įvairiomis priespauė
Neda leisk,
dina. Anot tos pasakas, vie
“...kad dabartinė vyriausybė
įyykis. Bet visgi tai nėra toks nę savo proti. Todėl ir mums ru išsižadėdavo moterystės domis valdo visą Rusiją jau
kad sekanti jūsų
nas kala, kitas zalatija.
10 metų.
visai nesisieloja partijų pasi-;
didelis stebuklas, kokį aš reikia lavinti protas, o tuo- ir gyvendavo vienatvėj.
vakacija praslystų
Bet atakuodami ir smerk traukimu iš valstybės darbo.
i« ■
mačiau Chicagoje.
. met musų sprandais niekas
pro jūsų pirštus.
Vienas jaunas esenietis,
dami opoziciją, smurtininkai Tiesa, būdama tautiška vy
Taupyk 50c.. $1. $2.
LATVIJA PARUOŠĖ PLA
Vienas
senukas
lietuvis
ne
jodinės.
Darbo
žmogus.
šito
laiško
visam
pasauliui
nepastebi, kad jie patįs save riausybė plačia to žodžio pras
S5 ar $10 kas sąvai
advokatas per daug metų buautorius, išėjęs vieną vakarą NĄ PASKOLAI GAUTI.
sodina kriminalistų suojan. me, ji norėtų, kad visos valsty
te Musų Vakaciju
| vo žilas kai paršiukas. Štai BUVĘS DIKTATORIUS baltuose savo rūbuose pasi Letoš pranešimu, Latvijoj
Khube. Pradėk
Pavyzdžiui, “Lietuva,” pa biškos partijos sutartinai prisi
i vieną gražų rytą žiuriu Halsvaikščiot ir prietamsy susiti finansų ministeris galutinai
Birželio 1
kartodama “Lietuvį,” savo dėtų prie valstybės kuriamojo
KALĖJIME.
ted
gatve
maršuoja
tas
pate
kęs labai dailią žydelkaitę. paruošė planą užsiefiio pas
100-me numery rašo:
darbo. Todėl ji pati tyčia nė
advokatas geltonais plau
Žiniomis iš Atėnų, dabar Jisai tuojaus pastebėjęs, kad___
_____ ________
kolai .realizuoti.
Pusė visos
“Po gruodžio 17 d. ir liaudi- vienos sveikos krašto pajėgos SAVIN
kais
kaip
k
anarkos.
Reiškia
tinė
graikų
vyriausybė,
norė

jinai įsivaizdavusi jį dvasia sumos bus skiriama valstybei
BANK
: .linkai pasisakė už palaikymą nuo šio darbo neštame ir nė
1 į vieną naktf permainė spal dama apsisaugoti nuo buvu esant. Jaunas esenietis labai —geležinkeliams ir kitiems
♦krašte tvarkos, bet slaptomis štumą. Bet kada dėl tam tikrų
vą, nes iš vakaro aš jį mačiau sio graikų ministerio pirmi Į jų įsimylėjęs ir patvirtinęs susisiekimo Keliams ir prierengėsi ginklu nuversti esamą sumetimų atskiros partijos pa
dar
žilą.
ninko PangaToso, įsakė pa- jos įsitikinimą, jog jis esąs menėms pagerinti, o 25 ar
<
ja vyrisrusvbę. Suokalbininkai, čios, niekepo neverčiamos iš šio
1 Juodveidis. gal pabalo iš talpinti jį kalėjime Ithakos dvasia. Ir kalbėdamas kaipo 30 nuošimčių visos paskolos
J. Pajaujo vadovaujami, nore- darbo išstoja, ta pati vyriausybaimės, o advokatas pagel- saloj.
tyra dvasia, jisai užtikrinęs bus paskirta žemės bankui.
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Ka* skaito ir rašo,
Tas duonos neprašo.

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

| Jis nei kalbėti tinkamai ang-|
KENOSHA, WIS.
tomai, nuo šalto vandens- MONTREAL, CANADA.
i liškai nemoka, čia, veikiau-I
Margumynai.
gelbėtoją paga\o traukutis Canados atžagareiviai tapo
šia, bus raštas gudresnio, ku-[ Balandžio 24 d. Amerikos ir abudu nuskendo. Subėgę
-• rinkimuose.
• ••
sumušti
ris Vinco Kudirkos vardą pa Lietuvių Politikos Kliubas žmonės juodu ištraukė, bet
Quebec provincijoj, kurioj
naudojo
purvinos
mazgotės
abudu
jau
buvo
negyvi.
apvaikščiojo
savo
penkių
BROOKLYN, N. Y.
randasi Montrealo miestas,
(viršila Bekampis, nes tuomet vietoj.
Senas Pilietis.
Prigėręs darbininkas buvo i aną
metų
sukaktuves.
Tuo
tikslu
sąvaitę buvo rinki
Kriaučių diskusijose Bekam j nebuvo kas diskusuoti — aiš
40 metų amžiaus. Paliko di mai. Liberalų valdžia netik
ąurengė
šaunų
koncertą.
Pro

pis numaskavo komunistus. ku, kad komunistai griauja
WORCESTER, MASS.
gramą išpildė Dailės Ratelio deliame nubudime savo mo išlaikė savo pozicijas, bet
amatines unijas.
Komunistų vaikiškumas.
Gegužės 16 d. Kriaučių
Choras, sudainuodamas ke terį ir vaikus.
iš atžagareivių (kon
Pasvirkalnietis.
Skenduolių laidotuvės bu laimėjo
“Laisvės” No. 114 kokis letą gražių dainelių. Publika
Neprigulmingas Kliubas bu
servatorių)
da 14 naujų vie
tai komunistas kad giria tai dainomis buvo pilnai paten vo 16 d. gegužės. Laike lai tų provincijos valdyboj.
vo surengęs diskusijas temo
NORWOOD, MASS.
dotuvių Whitney Co. dirbtu Naujoj legislaturoj liberalai
giria Aido Choro mokytoją, kinta.
je:. “Kas griauja amatines
F. B. dabar turės 72 savo atstovu,
unijas — komunistai, ar so Kun. Taškuno veidmainys kad toks jis geras, toks suga- Kliubas sparčiai auga. vė buvo uždaryta.
cialistai?" Pirmiausia skaitė tės.—Vinco Kudirkos vardas bus. Geras, bet ar ilgai ? Vi Turto turi 3,500 dol. Nariai j
o atžagareiviai vos tik 10.
BANGOR, ME.
mazgotės vietoj.
siems jau yra žinoma, kad moka po 50c. mėnesinių duo
“referatą” J. Buivydas (arba
Nepriklausomųjų
liberalų
kaip kiti vadina DžiumbajoKunigas Taškunas, įsivė Aido Choro komunistai klių ir už tai gauna 7 dol. li Maine’o valstijoj priviso bus 2 atstovai.
meškų.
nis ). Ant kiek tas vyras yra lęs klerikališkon politikon, džiaugiasi savo mokytojum, gos pašalpos į sąvaitę.
Prieš rinkimus atžagarei
išsilavinęs, toks jo, žinoma, pradėjo žymiai veidmai kol jis yra dar naujas, taip Laike šio apvaikščiojimoį Maine’o valstijos žuvinin viai kaltino liberalus viso
ir “referatas“ buvo. Tame jo niauti. Savo bažnyčioj, kuo lyginai kaip maži vaikai su prisirašė prie Kliubo 27 nau- kai eidami žuvauti turi neštis kiais nusidėjimais, bet tas
“referate" priplepėta labai met turi reikalą su nuvargu nauju žaislu. Bet kaip greit ji nariai. Kliubas yra laisvas, karabinus. Meškų dabar čia nieko negelbėjo. Liberalai
daug buvo, bet jo turinys ir siais ir nuskurusiais parapi- jie su nauju mokytoju apsi prie jo priguli visokių pažiū tiek priviso, kad be ginklo laiko valdžią savo rankose
išvada, tai apsaugok Trocki! jonais, jis bando nuduoti pras, taip greit pradės prie jo rų žmonės, todėl jam ir se pavojinga. Štai, Gus Smith jau nuo 1892 metų ir kiek
Nei vidutinis komunistas ne darbininkų draugu ir kartais priekabių jieškot ir peikt, kol kasi. Prie Kliubo priguli ir išėjo aną nedėldienį iš Ban- vienais rinkimais darosi vis
galėtų sutikti, ką jis ten bu pasako vieną-kitą “darbinin galų-gale visai “išės.” Taip keli komunistėliai, kurie jei goro trautų gaudyt, ir vos tik stipresni.
vo prizalbutijęs. Diskusijų kišką” pamokslą, pasmerk buvo su pirmesniais Aido ne viešai, tai bent slaptai žuvis pradėjo imti, jį užpuo
Kanadietis.
eigoje tiktai kaikurie kalbė damas kapitalistus. Bet vie Choro mokytojais, taip bus bando Kliubui pakenkti.
lė didelė meška. Smith netu
Štai “Vilnies” No. 109 tel rėjo kur bėgt, nes meškeriatojai paliete tą “referatą” šame gyvenime, kuomet rau ir su šiuo.
PITTSBURGH, PA.
parodymui komunistų vėp- slį kunigėlis susiduria su val Tiesą pasakius, Aido Cho pa neprielanki Kliubui ko vo nuo kranto ir valties arti Balius Tautiškų Kapinių
lumo.
dančios klesos žmonėmis, jis re geras mokytojas ir negali respondencija, kurią parašė nebuvo, todėl šoko į vandenį
naudai.
Abelnai, diskusijų eigoje pasirodo didžiausiu atžaga pabūti, nes tame chore yra vienas iš Kliubo komunistė ir nusitvėrė rąstą. Bet rąstas
Gegužės 10 d. L. M. Drau
komunistai stengėsi įrodyti, reiviu ir susipratusių darbi keli komunistų komisarai, lių. Toje korespondencijoje buvo primirkęs ir nuskendo. gystės
Svetainėje, 142 Orr
kad jie netik nepriešingi ninkų priešu. Redaguodamas kurie nori mokytojui diktuot pasakyta, kad koncertas tu Gerai, kad Smith mokėjo ge
st.,
įvyko
Tautiškų Kapinių
amatinėms unijoms, bet, špitolninkų organą “Darbi ir jį už nosies vedžiot. O ge rėjęs būti geresnis, nes ko rai plaukti, tai išplaukė kiton
Bendrovės
balius, kurį su
anot jų, jie stengiasi jas “su- ninką” jis prirašo patriotiš ras mokytojas negi norės bū tai trukę. Turiu pasakyti, pusėn. Meška atsisėdus ant rengė šv. Jurgio
Tautiškos
kad nei Kliubui, nei ratelie- kranto visą laiką sekė
drutinti.” Tečiaus Bekampis kų pastabėlių apie Lietuvos ti komunistų pastumdėliu.
čiams nieko netrūksta, jie Smithą akimis ir laižydamo > Parapijos moteris: B. Poviatsistojęs visus komunistų meilę, apie lietuvių vienybę
Nauja didele draugija.
savo užduotis išpildo ir be si mislino sau: “Ach, kokie riunienė, M. Juozaitienė, K.
argumentus sumušė į smul ir tt. Bet parvažiavęs į NorKaip
jau
žinoma,
WorRaudonienė ir O. Liaukevikias trupinius ir parodė, kad woodą rašo provokatoriškus cesterio Lietuvos Sūnų Drau žydų pagelbos. Ot, kai ko geri pietus plaukia šalin!” čienė.
komunistai yra griovikai laiškus į vietos anglų laikraš gija pereitais metais susivie- munistai parengia savo kon
Žuvininkas.
Aukos dėl viršminėto ba
amatinių unijų. Jo kalba bu tį “The Norwood Messen- nyjo su Apšvietos Bendrija. certą, tai jų Lyros Choras
liaus:
F. Radžiukinas, bučevo šitokia: “Draugai! Arba ger,” gąsdindamas vietos Taigi pasidarė viena didelė pats vienas neįstengia pro- MASPETH, L. L, N. Y. ris, aukavo
hamę vertės $6;
gramo išpildyti, o kviečiasi
šiaip, arba taip, bet mes turi amerikonus lietuviais radi ir turtinga draugija.
A. Butkus $5; B. Poviriunieme pasakyti atvirai, kaip kalais, bolševikais, bedie Gegužės 3 d. buvo bend sau į pagelbą žydus iš Mil- Iš vietos lietuvių gyvenimo. nė
visą baliui duoną; M. Juo
mes žiūrime į šių dienų uni viais, ištvirkėliais ir tt. Per ras šių susivienyjusiu drau vvaukee, kurie dainuoja lie Vietos lietuviai turi mažą zaitienė $3; J. Rodgers bakbažnytėlę ir seną kun. Milu
dainas.
jas. Dabartinės unijos darbi skaitę kun. Taškuno laiškus gijų susirinkimas, kuriame tuviams žydiškas
♦
*
*
ką. Vietos davatkos norėtų są kendžių. Visiems aukavu
ninkams jokios naudos ne amerikonai gal ir ištikro ma priėmė bendrą čarterį ir iš
tariame širdingą ačiū.
teikia, vien tiktai ką pusdole- no, kad tarp Norwoodo lietu rinko valdybą. Didžiuma Gegužės 7 d. vietos klebo gauti jaunesnį kunigą ir to siems
Taipgi
reikia tarti širdin
rius is narių iškolektuoja, o vių yra tikra Sodoma-Gomo- valdybos narių yra rimti vy nas buvo parengęs teatrą. dėl streikuoja prieš seni Mi giausi ačiū Lietuvių Mokslo
norima perstatyti sce luką.
daugiau nieko. Unijos, kaipo ra.
rai. kuriais pilnai galima pa Buvo
♦
♦
«
Draugystei, kuri suteikė vel
noj
veikaliuką
“Gyvieji Natokios,yra atgyvenę savo lai Kaipo aršus klerikalas, sitikėti. Į valdybą pakliuvo ir
tui
namą dėl minėto baliaus
Nesenai vienas vietos bol- surengimo
ką ir jos netik nėra naudin kun. Taškunas nepakenčia pora karštuolių komunistė bašninkai.” Aktoriai buvo
ir Įvairiems biz
gos darbininkams, bet net svetimų nuomonių, nepa lių. Štai naujos valdybos są pakviesti net iš Chicagos. ševjkėlis sumanė apsivesti su nieriams ir visiems svečiams,
nešančios blėdį.”
kenčia laisvai mintijančių statas: pirm. S. Bakanaus- Tikietai buvo skelbiami po viena pabuvusia davatka. kurie padarė gerą biznį.
Tai šitokia buvo J. Be žmonių. Jis norėtų, kad visi kas. apsukrus ir prityręs 50c. ir 75c. Bet kadangi pa- Prieš šliubą vargšas bolševi- Balius davė pelno $141.28.
kampio kalba. Žinoma, į to Norvvoodo lietuviai' laikytųsi darbuotojas; vice-pirm. Ju rapijonai buvo, supykę ant kėlis turėjo išsispaviedoti
Baliaus rengimo komisijos
kią pono Bekampio kalbą įsikibę į jo juodus skvernus, slus, karštuolis komunistas; kunigo (už reikalavimą, kad kunigui iš viso savo gyveni narė,
A. Liaukevičienė.
drg. A. Žilinskas labai gerai o jis juos vedžiotų kaipo ne protokolų sekretorius J. Bak jie kunigui rankas bučiuo mo, išsižadėti Maskvos ir bū
atsakė ir parodė, kad komu regius. Bet ne visi Norvoodo šys, irgi karštuolis kairia- tų), tai šį teatrą jie boikota ti aklu Romos vergu. Reiškia
BROOKLYN, N. Y.
nistai šitokioje linkmėje vei lietuviai yra akli ir todėl ne spamis; finansų sekr. F. Tu- vo. Nesulaukęs publikos ku davatkos sijonas gali išsklai
Bolševikų piknikas.
dyti visas bolševikų idėjas.
kia jau keli metai. Bet pažy visi reikalauja veltėdžio va mosa, senas, darbštus, prity nigas atšaukė teatrą.
♦
♦
♦
Parapijonas.
Gegužės 22 d. vietos lietu
mėtina tas, kad po Bekam do. Laisvų lietuvių skaičius ręs ir ramus darbuotojas;
Maspetho
lietuviai
pasirįviai
bolševikai buvo parengę
šioj
kolonijoj
diena
iš
dienos
pio kalbos kiti komunistai
iždininkas Sukackas, senas
SO.
ASHBURNHAM,
žo
neatsilikti
nuo
kitų
kolo

pikniką
ant Cypress Hills
burnos neatvėrė. Vadinasi, vis eina didyn. Todėl kunigą ir ramus darbuotojas; iždi
MASS.
nijų
lietuvių.
Jie
ruošiasi
sta

Parko.
Programas
susidėjo iš
Bekampis išreiškė tikrą ko Taškuną ir ima baimė, kad ninko padėjėjas G. V. Mikėmunistų nusistatymą linkui su laiku jis gali čionai duo laitis, buvęs komunistas, bet Nelaimingas atsitikimas. • tyti sau namą su svetaine. prakalbų ir dainų. Pirmas
unijų ir kitiems komunistams nos netekti. Taigi apgynimui dabar su jais persiskyręs, Gegužės 14 d. du maži Jau turi tam tikslui gražioj I kalbėjo R. Mizara. Jis pasa
savo kromelio jis ir varo pro ramus ir darbštus žmogus. Į broliukai, vienas 11 metų, o vietoj nusipirkę lotus. Tai kė, jog ir bolševikai džiau
neliko kas sakyti.
Manau, čionai komentarų vokatoriška d arba, teršda- i board direktorius įėjo mai kitas dar jaunesnis, išėjo į yra puikus sumanymas, tik giasi, kad Sharkey nugalėjo
prūdą žuvauti. Prūdas ran nežinia kaip seksis. Šerai Maloney. Girdi, jus, jauni
nereikia, nes kaip tose disku mas gerą lietuvių vardą sve-J šyti žmonės.
Šiaulietis.
dasi prie pat Whitney Co. pardavinėjami po 25 dole kaičiai, stokite Į raudonąją
sijose dalyvavusieji, taip ir timtaučių spaudoj. Mat, tuo-,
dirbtuvės.
Čia vyresnį bro rius.
Trockio armiją, o tuomet
skaitytoja! gali suprasti, kad mi nedoru savo darbu jis ti- BENTON HARBOR, MICH.
*
♦
♦
liuką
patiko
nelaimė.
Mes

mes
nusuksime Amerikos ka
_ . •
komunistų partijai vadovau kiši sutrukdyti laisvu žmonių >
damas
meškerę
i
prūdą
vai

Nesenai
minėto
namo
nau

pitalizmui
sprandą, kaip
pirmvnžangą.
”
Darbai
eina
gerai.
ja ne kas kitas, kaip tiktai
kas
paslydo
į
įkrito
į
vande

dai
buvo
parengta
vakarie-!
Sharkey
nusuko
Maloney.
kapitalistinių
kompanijų Tais kunico Taškuno pro-: č;a lietuvių yra tik 4 šeišnipai, kurių užduotis yra yokatoriškais laiškais pasi- mynos, visi išsiskirstę ir ne nį. Mažesnis vaikas išsigan nė. Komisijai neužteko vaka-j Po jo kalbos dainavo Aido
sugriauti unijas.
\ piktino net ir padoresni pa- nor’ tarP savęs lietuviškai do ir verkdamas leidosi bėg rienės, nes ji ant rytojaus už; Choras po vadovyste prof.
Reikia pažymėti, kad jei rapijonai. Kai kurie jų išdrį- kalbėti. Sis miestelis didžiu- ti namo. Nelaimę matė vie pelnytus nuo vakarienės pi-I Rich. Sudainavo labai pras
gu Socialistų Partijos bent so kunigui į akis pasakyti, m°je apgyventas vokiečių, nas iš dirbtuvės darbininkų, nigus parengė sau pokilį.] tai.
koks narys šitokią mintį butų kad jis nesikištu ten, kur jam Darbai šiuo tarpu čia eina kuris tuojaus šoko į vandenį Jeigu taip namo komisijos į Antras dainavo Lyros
‘
'
i la^ai gerai. Ypač lengva gelbėti skęstantį vaiką. Jis visuomet elgsis, tai namas' Choras, šis yra didesnis už
pareiškęs, kokią minėtose nereikia.
jau buvo nutvėręs vaiką ir ne tuoj atsistos ant kojų.
Aido Chorą ir geriau sudai
parapijonuose darbas gauti molderiams.^
diskusijose pareiškė Bekam Neradęs
1
T.
B.
navo.
Ten Buvęs.
Cha* Skučas, plaukė prie kranto, bet, mapis, tai socialistui ant vietos pritarimo, kunigas liovėsi sa-:
butų užprotestavę ir kaip be vo vardu rašęs provokatoriš
matant toks naiys butų iš kas laiškus į “Norwood Mesmestas iš partijos, kaipo pro senger.” Bet užtai dabar de
r Faktai Apie^
vokatorius. Bet komunistai šimts kartų šlykštesni laiš
kai
rašomi
į
tą
patį
laik

to negali padalyti, nes jie bi
josi savo partijos viršūnių, o raštį jo ištikimų gizelių
Ją Touraine
tose jų partijos viršūnėse vardais. Tuose laiškuose tie
Coffee
matomai dar ir dabar sėdi siog įkriminuojami visi pro
£XTRA
j
Frainos palikti valdžios ir gresyviai Norwoodo lietu
Tai yra kava, kuri
didžiųjų kapitalistinių kom viai.
patarnaujama dau
panijų šnipai, kurių tikslas Taip laiške, rašytame 3 d. I
gelyje
valgyklų
garsių savo kavo f
yra kuodaugiausia susilpnin gegužės, po kuriuo padėtas
perka I^i Touraine (Extra) Kavą, negu kitas rūšis.
mis.
žinomo špitolninko Vinco
ti darbininkų jėgas. .
Paveizdan, visuose I
Priežastis to yra geniališkame kavos skonyje, kuris
Apie eilinius komunistus Kudirkos vardas, yra pasa
Statler Viešbučiuose
randasi kiekviename La Touraine puodelyje.
ir jų viršilas manau parašy kyta, kad visi tie lietuviai,
puikiame “Shorekurie
palaiko
Lietuvių
Sve

siu ateityje. Skaitytojams,
lan<i” Chicagoje ir
Tai yra idealis mišinys iš keturių gersiaušių kavų
manau, bus žingeidu susipa tainę, yra ištikimi Rusijos,
visuose
puikiuose
sviete. Nusipirk pakelį šios kavos šiandien. Justi
namuose,
pasižy
žinti, kaip komunistų viršilos o ne Suvienytų Valstijų pi
mėjusiuose
savo
liečiai.
Tai
yra
įžeidimas
lie’
po vardu “disciplinos” fanagroseminkas parduoda ir rekomenduoja ją.
svetingumu,
yra
tizuoja ir suvaržo savo eili tuvių piliečių garbės ir paže-1
patarnaujama šita ,
nių komunistų protavimą ir minimas jų gero vardo. Už
kava.
Jums Patartina Pasirinkt Gerinsią
tuomi jie juos palieka tiktai tokį įkriminavimą dori Norpaprastomis
davatkomis. woodo lietuviai piliečiai tu
Dabar pažymėsiu tiktai tiek, rėtų patraukti Kudirką teis
kad viršminėtose diskusijose mo atsakomybėn.
Suprantama, tuos žodžius
komunistai, kurie stengėsi
]extra}apginti savo pozicija, tiek ir tą visą laišką parašė ne V.
buvo supliekti, kad jie visi Kudirka. Nes tas žmogelis
W S OįJINBY CO
nosis nukabinę ėjo namo. O lietuviškai vos gali šiaip taip
Chicago
BOSTON
už vis labiausia komunistų pakeverzoti, tai ką jau be
poziciją numaskavo jų pačių kalbėti apie anglišką raštą. I

3

Tai geriausias,
lengviausias ir
saugiausias
būdas siųst
pinigus namo

Brooklyno Kriaučių Reikalai

Daugiau Žmonių
Naujoj Anglijoj

II
i
Ii

telegrafu!
NELEISKIT laiko veltui
stovint ilgoj linijoj pašto
ofise, kad nusipirkus money orderį. Perdaug ne
parankumų.

Bet kuomet jus gauna
te savo algą, jūsų pati ar
motina gali gauti jūsų pi
nigus per valandą laiko,
kuomet jus užeisite į ar
timiausi Western Union
Telegraph ofisą, čia yra
specialiai išlavinti kler
kai, kurie suteiks jums
greitą ir mandagu patar
navimą.

Per musų Kabelio Money Orderių Patarnavi
mą, jus galite pasiųsti
savo pinigus ir į jūsų tė
vynę. nepaisant kur ji
butų.
Geležkelių. laivų ir teatrų
tikietai; taipgi Kėlės, kendės.
knygos. etc„ gali būt nupirk
tos ir pasiųstos per telegrafų.

I

THE
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WILKES BARRE, PA.

Lietuvių kunigas prieš komp.
M. Petrauską.

Ant 10 d. gegužės čia buvo
rengiamas komp. Petrauskui
koncertas. Išsyk norėta tam
tikslui gauti parapijos sve
tainė ir todėl buvo kreiptasi
prie kunigo. Kunigas atsakė,;
jog pirmiau jis norįs ištirti,
ar komp. Petrauskas nesąs
priešingas katalikams. Jisai
tyrė per dvi sąvaites ir galųgale pasakė, jog netik para
pijos svetainės Petrauskui
neduosiąs, bet pasirupihsfįs,
kad Petrausko koncertas
šioj kolonijoj visai neįvyktų.
Rengėjai ant greitųjų pa
samdė Concordia svetainę ir
surengė koncertą. Nors da
vatkos liežuviais malė, kad
koncertas busiąs uždraustas,
bet nieko panašaus nebuvo.
Koncertas įvyko ir žmonės
buvo labai patenkinti. Apart
paties komp. Petrausko, programo išpildyme dalyvavo ir
pora panelių.
Musų kunigas, norėdamas
pakenkti šiam koncertui, pa
sirodė tikru atžagareiviu. Už
jo atbulumą žmonės dabar jį
vadina vėžiu.
J. B.
MONTREAL, CANADA.
Pasveikinimas Jack
Sharkey.

Mes, Montrealo Jaunimo
Draugijos Sporto sekcija,
siunčiame Tamstai širdingą
pasveikinimą, kaipo iškėlu
siam lietuvių vardą pasauly
je, laimint kumštynes su Jim
Maloney. Linkime Tamstai
kuogreičiausia patapti pa
saulio čampijonu.
Varde M. L. J. D. Sporto
Sekcijos,

J. Jasutis.

Tąsa koresp. ant 5 pusi.

kėlęi v i s
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O klausimas, rodos, visai
Dabartinės val
dančios grupės turi pilno ga
“Lietuvos Ūkininkas" ra limumo eiti į Seimo rinki
mus su konstitucijos keitimo
šo :
Nuo pat gruodžio 17 d. ūbaisiais. Jeigu kraštas taip
perversmo mes tvirtinome, nori keisti konstituciją, tai
Mažas musų Kaunas. Ne- šistams. Gerai progai pasi- kalauja tik tiek, kad Smeto
kad vienintelis kelias Lietu
^n.a didelis ir visas Lietuvos kraš- taikius,, jie kartu su krikde na paliuosuotų Voldemarą iš
vai vėl atsistoti ant tvirtų konstitucijos
pakeitimo
obalmais padarysią tautininkams
. ,. .s .
.
-.tas.
tas. Tečiau jo politiniai ir i..«l~
—............... ministerio pirmininko vietos
tvarkos pagrindų yra visų vi siais, in šie
.......išrinkti
‘
__ _ diplomatiniai užkulisai leng- harakiri ir tada įsteigsią Lie- ir pasiųstų ji i užsieni savo
Seiman
suomenės grupių suderini be jokių sunkumų tąkonsti- vai galėtų konkuruoti su tuvoj mussolinišką tvarką, sveikatai
pataisyti. Smetona,
:
mas, sujungimas valstybi- tuciją galės keisti. Kad tau-; Londono. Paryžiaus ir bet kurią laimina ir tautininkai, turėdamas
Skiapos užtikrini
i
; niam darbui. Tų jėgų suburi- tos \ aha pasireikštų, vis tiek kurio kito didelio Europos bet dabar dar neturi žmonių mą, kad katalikai ji remsią,
. mą mes supratome ir supran- reikės tos tautos balsavimo, j miesto užkulisais.
fašistinei tvarkai įvesti ir jai norėtų Voldemarui vizą išra
.tame ta prasme, kad visos
--------- i —------------į Intriguoja pas mus diplo- palaikyti. Tiesa, yra pas tau šyti; bet tas nei krust, iš vie
grupės, arba bent jų daugu
■ matai, intriguoja politikai, rininkus pora narsių Valen- tos. Atvirkščiai, jis grąsina,
ma galėtų lygiomis teisėmis
Laiškas
Lietuvos
j intriguoja ponios ir panelės, tukų Gustainių ir dvi dešim kad prezidentą atleisiąs iš
aktingai
dalyvauti valstybės
e?
į o pastaromis dienomis pra tys margagalvių studentų, vietos, nes jis, Voldemaras,
[tvarkvmo darbe, t. y. kad viKareivio.
siėjo intriguoti ir katalikų bet jie aukščiau savo bambos dabar esąs valstybė, vyriau
sos grupės dirbtų susitarimo,
(bažnyčios vyskupai. Ka negali iššokti ir tuo tarpu sybė, konstitucija, Seimas —
jo ne tautininkų anksčiau pa
( Rašytas dėdei T. šerki- rimuosius Kauno miesto gy kompromituoja tautininkus vienu žodžiu, visa Lietuva.
geidaujamo pritarimo keliu.
ventojus išjaudino ir nuste savo “mokslingais” straips Dėl to “griežto" Voldemaro
J Šitoks musų nusistatymas nui i Brooklyną.)
bino naujojo popiežiaus in- niais “labai mokslingame” nusistatymo būti valdžioj
; iš valdančiųjų grupių pusės Gerbiamas dėde:—
Kaune Skiapos tautininkų leiborgane “Lie vienam padariusi intervenci
! pritarimo negavo. Valdan- Tarnauju Lietuvos kariu- ‘ ternuncijaus
(ištark kietai) nepaprastas tuvy.” Dėl tos priežasties ją karininkų taryba (piatko•čios grupės jautėsi tiek stip menėje raitelių pulke. Padė lankstumas
apsukrumas. tautininkai turės nuo sosto mas). Karininkai patarę
rios, kad manė vienos galė- tis baisiai sunki. Drapanos Oficialiai jis ir
lanko katalikiš nusileisti kiek žemiau ir už Voldemarui perdaug ne
: siančios valdyti kraštą. Atro- sudriskusios, lopų nėr kur kas tarnaites, valgo pietus leisti vietą minkštame suole smarkauti ir nepamiršti, kad
! dė, kad tarp tų grupių ir tam uždėt, valgis menkas, zupės, su Kauno seminarijos klieri savo konkurentams krikde karininkai, o ne kas kitas jį į
tikro vieningumo esama.
jeigu kiek ir duoda, tai ir ta kais, vakarieniauja su labda mams ir jų kovos būriams fa- Lietuvos viešpačius pakėlė.
Bet šiomis dienomis paaiš niekam netikus. Geras žmo- ringomis poniomis ir daug šistams-ateitininkams.
Slaptoji karininkų organiza
kėjo. kad atsistatydino kr. gus šunį geriau prižiūri, ne- kitų viešų funkcijų atlieka.
Lietuvoj jau pasirodė ir cija Voldemarą gerbianti,
bloko ministeriai pp. Bistras gu Lietuvos valdžia kareivį, Konfidencialiai kaišioja sa pirmosios fašistinės diktatū bet Smetoną mylinti ir nedair Kalvelis, o taip pat iruki- Negalima norėt, kad butų vo ilgą nosį i Lietuvos vidaus ros kregždės. Atskrido jos iš leisianti, kad butų Įžeista
ninku partijos žmogus susi- taip kaip namieje, bet visgi ir užsienio politiką.
šiltosios Italijos ir pradėjo Smetonos ir jo šeimos garbė.
siekimo ministeris p.-Janke- galėtų but tvarkingiau. Ir Krikdemams opozicijon taisyti sau lizdus Kaune. Gavęs toki ultimatumą Vol
vičius. Vadinas tarp tauti- kantriausiam pritrūksta kan- perėjus ir neva kovą su tau Kalbu čia apie Italijos atsto demaras tuo tarpu nusira
ninkų ir kitų juos rėmusių trybės. Per visą tarnystę gau- tininkais pradėjus dėl Lietu vo Amadorį ir jo sekreto mino. Tečiau reikia spėti,
grupių vieningumo ryšiai ni nuplyšusias kelines ar vos konstitucijos, Skiapas riaus Mažini atvykimą, iškil kad anksčiau, ar vėliau “tau
;taip pat nutruko. Dėl ko taip mandierą — tai ir nešiok. pradėjo tarpininkauti toms mingą sutikimą ir priėmimą. tininkų bomba sprogs ir ga
—Sei. Maike. aš girdėjau. panašaus, nes jūsų pinigus : atsitiko., mums tikrai nėra Kas turi pinigų, tam pusė bė- dvasia ir idealogija giminin Jų akreditavimas Kaune aiš limas dalykas, kad prie Lie
y- -1
- bet “Lietuvis" prieš dos—nusiperka savas dra- goms. bet valdžia negalin kinamas tuo, jog Mussolini tuvos vyriausybės vairo vėl
armija. ! žinoma,
kad tu prie nezaležninkų pa pravalgo -popiežiaus
—
Kibą
atve
nezaležnin‘
kelias
dienas rašė, kad pasi- panas ir išbadėjęs duonos čioms pasidalinti partijoms. rimtai esąs nusistatęs sufa- grįš krikdemai su savo pa
rapijos prisirašei. Ar tas tei
’ ’"
kai papirko, Maike, kad tu ' tarime pas "
Respublikos
pre- 'kąsnį, Bet beturtis — nors
sybė?
šistinti Pabaltijo* valstybes. kalikais. Negalima tikėti,
i
Kaune
plačiai
kalbama,
o
juos
taip
giri?
.zidentą
paaiškėjo,
jog
kr.
gyvas
Į
žemę
lysk...
—Ne, tėve.
Tam darbui jis Lietuvą pasi kad jie ilgai Lietuvą valdy
vyriausybės
esą
Jeigu
siųstumėt
kokį
litą,
^įti
arčiau
yy
—
Ne,
tėve,
manęs
niekas
demokratų
ir
kitų
ministerių
—Na, tai tavo giliukis.
rinkęs savo tiltu, nes Lietuva tų, bet ir tuo trumpu laiku
Seimo rinkimų nedėkit i laišką, nes išima. žmonės tvirtina, kad itališ pirmoji iš visų Pabaltės vals Lietuvos darbo žmonėms rei
--------------------Jeigu butum prisirašęs, tai aš j negali papirkti. Aš kalbu tik- pažiūros tdėl
_ ___
„
v . keitimo būdųj Su dievu, likit sveiki. kas Skiapas buvo atsilankęs tybių parodė demokratizmui kės skaudžiai nukentėti.
j ir konstitucijos
tau bučiau antausius apdau- tai
tiesą.
—Bet ar tu žinai. Maike,'skiriasi, o kadangi min. kabi- Lauksiu nuo tamstų laiško. -pas. .poną- Smetoną,
„ .-. kuriam užpakalį ir pasuko Į monar- Tautininkų buožės smaugia
žęs.
;
G
•
•
i
-•
•
i
•
x.._r_
u.
—
......
.
•
j
d
po
ilgo
pasikalbėjimo
paza—Kodėl, tėve? Juk tu pats kad teisybės šioj gadynėj netas turis būti vieninga;is. tai
darbininkiškąjį luomą, o
dėjęs, kad Lietuvos klerika- chizmo ir diktatūros kelią. krikdemai smaugs dar la
prie parapijos priklausai. į nevalia kalbėti? Aš pats ži- finansų ir švietimo ministe- __________________
ko stebėtis, kad Lietu
jFirIkTt in i ilai nevarysią agitacijos prieš Nėra
’ _ daiktų,
’ ”
"--------“i vargu galėsią pasilikti
—jes, vaike, ale aš pri-! nau daug
katraos
no- 'Į “
riai
va
dabar
susidomėjo įvairus biau. Pas juos federantiškų
NETV^wnf iaINU0J
sumanytą refeklausau prie Rvmo kataliku rėčiaui kitiems
1 *
.pasakyt. ale ministerių kabinete,
buvusios
Kurliandijos Biro- budelių yra pakankamai. Ki-;
DIDĖJA.
irendumą dėl konstitucijos
parapijos.
ri ‘ negaliu aciyožyt.
acivožyt. Pavyz-Į
Pavyz-j Taigi, remiantis ta "LieSuskilus kantoniečiams jr, pakeitimo. Spėjama, kad jis no giminaičiai kunigaikščiai taip manančiam, negu tauti-j
aš
sykį
mačiau,
kaip
tuvio"
pastaba
i
“
reikėtų ma- sudarius, čankaišekui naują kalbėjęs autoritetingų kata- Rohanai ir kuria čia sau sos ninkas arba krikščionis, Lie—O koks tame skirtumai džiui,
’
tuvoj vietos nėra ir nebus.
—Skirtumas labai didelis,- Wų klebonas pėtnyčioj nvti, kad konfliktas tarp tau- nacidnalistinę vyriausybę, Hku jduogsniu vardu ir dėl to tus.
x
______________
l.
f
.
.
.
v
..
,
u
Maike. Musų parapija prigu- Kęptą vistą valgė. O .per pa-:tininku
_ -------- -------.................
..
ir kr. demokratų Įvy- žvmilfihjjBipiėjo pietų Kini-^'artaailogiška išvada.‘kad
Musų kraštas, tiesa, prin Gal dėl tos priežasties dabai*
Ii prie Rymo, o nezaležninkų mokslą
paskui
mums
sakė,
ko
dėl
nesusitarimo
konstiboa vrtA*.™ i-otoiiVni nėtnv ♦ •• iv
• c •
jos karo pajėgos. Dėl to šiau-' kc}eTnu 0p0zįcj ja dabarti- cui Rohaųui gali duoti nors žmonės emigruoja, kas kur
niekur nepriguli.
TT.tucijo^kertimo ir Seimo nn- rės Kmijos kariuomenės pra- Įūej vyriausybei esąs aukš- ir medini, bet vis dėlto sostą. gali, o daugiausia važiuoja į
—Bet pasakyk man. tėve, čioj ii\pauostyt mėsos neva- kimų klausimais.
dėda pulfr piėti^ kariuomenę Iriausios rųšięs politinis “ob- Bet ką musų Lietuva galėtų Braziliją.
lia.
Čia
jau
lyg
ir
išeitų,
kad
i
Skirtumas
gi
pažiūrų
i
šikam parapijai reikia tenai
gauti ar duoti Italijai, — vie Kad butų galima geriau
ir kai kuriose vietose jau lai- i manas” — (femaršas.
musų klebonas meluoja, ale ,tuos klausimus yra tas. kad mėjo žymias kovas. Besivys-j Tuos spėliuojimus patir nas ponas dievas žino. Apie pažinti, kas dabar pritaria
prigulėti?
—Kam reikia prie Rymo apie dvasišką asabą negali,kr. demokr. pasisakė už tai. tantieji įvykiai togo, kad Ki- -jna tas fakĮas pac| pas tauti- prekių importą ir eksportą tautininkams, o kas yra prieš
1nekas. O; kad kito Seimo rinkimai nijos tarpusavis karas dar
prigulėt? Ogi tam, kad Ry taip kalbėti,f ba ggrieka
ninkus ant “loskavos” duo čia ir kalbos negali būti. Pa juos — Lietuvoj parduoda
Lietuvoj,
vaike,
kur
valdžia I Įvyktų sena tvarka. o tauti- greitai nesibaigs.
me šventas tėvas gyvena. Jis
nos pasiliko krikščioniškojo silieka tik fašizmo importa mi po litą Smetonos žetonai.
yra viso svieto katalikų gal yra,katalikiška, tai už tokias , ninkai, kaip žinome, pii-ma
_______ ž ■
bloko darbo federeišinas su vimas Į Lietuvą ir tai bene Sako vienas lietuvis ameri
kalbas gali ir Į cypę papulti, nori referendumo keliu pava.
NAUJAS AUSTRŲ
garsiu Friburgo universiteto bus vienintelė prekė, kurią kietis jų atvežęs kelias dide
—Ar tai jus savo galvų Taigi matai, vaike, kad tei- keisti konstituciją, o jau pasPARLAMENTAS.
felšeriu Ambrazaičiu prieky. mes galime gauti iš Mussoli les dėžes ir padovanojęs tau
sybės sakyt nevalia. Na, ele, kui sulyg ta nauja konstituneturit?
ni. Lietuvos žmonės tą jaučia
partijos leiborganui
uskiuzmi, Maike, aš turiu cija daiyti kokius nors rinki Šiomis dienomis pasibaigė Tas Lietuvos buržujams išti ir plačiai kalba, kad Amado- tininkų
—Turim ir savo.
“
Lietuviui.
” Kas tą žetoną
austrų
parlamento
rinkimai.
kimas darbo federeišinas li
—Jeigu jus turite savo skubinti Į blaivininkų mitin mus.
ri,
Mažini
ir
keistas
Skiapas
perka
—
tas
išganytas, o kas
I naują austrų parlamentą
Iš paskutinių dienų ofi Įeina: 71 socialdemokratų kęs opozicijoj, kaipo kleri Lietuvai tiek reikalingi, kiek ne — tam gręsia skurdo pa
galvas, tai kam jums reika gą, ba jie tenai turi bačkutę
ciozų “Lietuvio” ir "Lietu atstovas, 74 krikščionys so kalų žvalgas ir avangardas šuniui penktoji koja. Te vojus. Pelningas ir garbin
linga da kokio ten italijono gero alaus.
vos” matome, kad svarbiau cialistai, 11 didvokiečių ir 9 fašistų Įtakai Lietuvoje stip čiau musų gruodžio 17 die gas amerikoniškas “monkey
galva, kurio jus niekad ne
rinti. Tuo tarpu, kai krikde
sias dabar klausimas, apie žemdirbiai.
matėt ir nepažįstat?
KLAIPĖDOS KRAŠTE
mai
ir ukpartija dėl “prostoj nos nelaimingosios atminties business.” Ir pinigu turėsi ir
kurį
sukasi
visa
politika,
yra
,
—Taip nekalbėk, Maike,
vyriausybė kitaip galvoja. tautininkų partiją padidinsi.
ĮVESTA FILMU CEN
vrn-cituiKj
n,
uAnksčiau
buvusiam
austrų
narod
”
kovosiančios
su
taukonstitucijos
keitimo
klausi

ba aš pradedu pykt.
ZŪRA.
parlamente buvo 97 dešiniu- tininkais dėl konstitucijos Neturėdama po kojų tvirto Beto, Lietuvoj dar manoma
mas.
r
—Piktumu, tėve, čia nieko
Klaipėdos krašto ir Kre
u
Ta "L. f.L ; iu partijų
oartiiu ir 68 socialistų at- pakeitimo, Ambrazaitis ir pagrindo ir pamiršusi popie išleisti ankietos valdinin
nepadarysi, čia reikia šalto tingos apskr. karo komen- čiausiai Įrodinėjama. k (i jų
kompanija ruošią dirvą fa- žiaus padarytas Lietuvai kams. Bus klausiama, kas už
dantZs’šteido j^kvmą." kudaryli negali/ stovai.
proto.
skriaudas dcl Vilniaus pri reformas, kas indiferentas ir
— Na. gerai, Maike. aš jau riuo Įvedama šiose apskrity ma, kad jų niekas nenori,
skyrimo lenkams, ji nuže kas prieš. Pasėkos tos pačios
nepyksiu, ale tu nesakyk, se rodomų kino filmų cenzū kad konstitucija būtinai rei
mintai nusilenkusi bučiuoja —žetoniškos. Nereiks ir re
kati nezaležninkų parapija ra. Nusikaltę tam įstatymui kia keisti referendumo keliu.
"švento tėvo" pantaplius, o ferendumo. Ankieta grei
yra olrait. Aš žinau, kad ji bus baudžiami iki 5,000 litų Kaip iš tikrųjų ji manoma
Mussolini pažada savo ir sa čiau ir tinkamiau tautos atsikeisti
ir
kada
manoma
daly

yra no gut.
vo
pavaldinių prisirišimą ir klausimą dėl konstitucijos
baudos arba 3 mėn. kalėji
ti pats tas referendumas,
—Aš, tėve, parapijų rei mo.
ištikimybę. Negražu savo padarys.
<(
aiškiai nieko dar nežinoma.
kalais neindomauju. Man
kraštą svetimiems parduoti, Apie patį referendumą pa
rupi tik mokykla ir mokslas, EUROPA RENGIASI I KO Apie konstitucijos keitimo
bet žmogui trokštančiam rašysiu kitą syki. Dabar einu
pobūdi, sunku net spręsti iš
liet jeigu jau aš kada nors VĄ SU PROHIBICIJA.
garbės visi keliai veda Į Ro i užkulisus rinkti medžiagos
tos painiavos, kurią skelbia
prie parapijos norėčiau prisi
mą, ir musų vyriausybė nu kitam straipsniui, kuris nedėt, tai aš pasirinkčiau taip Europoje Įsikūrė “Tarp “Lietuvis.” Seniau “Lietuvažiavo tuo keliu, pasikin: trukus bus pasiųstas “Keleivadinamą tautinę, arba, kaip tautinis Vyno Biuras," kuris .vis” rašė, kad musų valstykiusi šliachecką kumelaitę Į1 vio” redakcijai.
tu sakai, “nezaležninkų” pa kovos su prohibicijos proga- jRjnė tvarka ,pasi
įsisavinta iš rypopiežiškai-mussolinišką ve
Lietuvis.
K..*.,.v- iš paskupatu
rapiją. nes ji yra laisva nuo ganda ir tuo pačiu laiku žiu- tų, dabar vviename
žimą.
popiežiaus jungo, žmonėms, rės, kad alkoholizmas nesi-[Įjnjuju numeriu rašoma, kad
Dabar pora žodžių dėl tau ŽODIS “DOLERIS” PAEI
kurie priklauso prie tautinių platintų. Prie to biuro prisi- kas ‘pritinka' šveicarams,
tininkų
(vienas užsienių lai
parapijų, nereikia užlaikyti dėjo jau F rancuzija, Veng-,švedams ir kitoms kulturinkraštis
juos
pavadino trupu NA IŠ ČEKOSLOVA
nei popiežiaus, nei karališkų rija, Italija, Luksemburgija’gorns tautoms, tas netinka
KIJOS.
ti kitaip) viešpatavimo Lie
jo rūmų, nei kardinolų, nei ir Tunisija. A adinasi, tos sa- murns naujakuriams. Taigi
tuvoj. Oficialiai tautininkai
Ar žinot, iš kur Amerikos
—----mano apie
kitų dykaduonių. Tuos pini lvs, kurios gamina daugiau-. “Lietnvjs ” ,matyt,
gf
A
yra
labai
“
stiprus
ir
galingi.
”
doleris
gavo savo vardą? Iš
gus jie gali sunaudot saviems šia vyno, rūpinsis, kad jų biz kažin ką nepaprastą, naujo
“
Visa
Lietuva
su
mumis,
”
—
Čekoslovakijos. Netoli Joavišką, savotišką, bet apie ką
reikalams. Aš, tėve, žinau nis nenukentėtų.
kartoja jie nuo ryto iki vaka chimštalo tenai yra senos si
—nesuprasi. Nejaugi mes'
dvi tokias lietuvių parapijas:
ro. Bet Kauno užkulisai yra dabro kasyklos, kur 13-tame
vieną Scrantone, o kitą Law- PALAIDOJO GYVĄ KU kaipo naujakuriai, ture’ūme
visiškai
kitokios nuomonės. šimtmety buvo pinigų dirb
NIGĄ SU MERGINA.
nekultūringai tvarkytis? Ne
rence. Parapijonys tenai turi
Jie labai pesimistiškai apie tuvė, kuri dirbo pinigus vadi
Įsitaisę savo kapines, turi nu Iš Meksikos pranešama, jaugi, pagaliau, kaip prasi
tautininkų galybę kalba. Ei namus “phalerais.” Tie pini
Idl v tas
K-•* pats
ĮJOVO “UIUIUVI^
111^5
sipirkę daug gražios žemės, kad Jalisco valstijoj meksi-:j tarė
Lietuvis,” mes
na gandai, kad tautininkų gai buvo tokie garsus tų lai
pasistatę kempes, kur vasa kiečiai sugavo katalikų kuni- turėtume grįžti prie Vytauto
trijų labai “razumnų” ir mo kų prekyboj, kad jie buvo
ros laiku jie susirenka su sa gą su jauna mej-gina, ir abu laikų tvarkos?
kytų žmonių frakcija ir du vežami Į kitas šalis. Užsieny
vo šeimynomis pasilinksmin du gyvu užkasė i žemę.
Bendrai, “Lietuvis” šiuo1
desėtkai pasekėjų sudarę dvi
klausimu rašo labai daug ir
ti ir tyru oru pakvėpuoti. Be
! politines grupes. Viena no je tas vardas tapo iškreiptas.
to, Scrantone jie turi jau ir FAŠISTAI NUMUŠA DAR- labai dažnai imasi tokių iš
rinti Voldemaro, o antra jo Vienur “phaleru” pradėta
prieglaudą pasistatę, kur to-Į BININKAMS ALGAS.
ALGAS,
vedžiojimų ir daryti tokių iš
nenorinti. Voldemaras palai vadinti, kitur “talaru,” o Avadų.
kie senukai kaip tu, tėve,
fItalijos
fašistų
valdžia
nukąs tą grupę, kuri jo norinti, merikon atvežtas jis tapo
_
v . • ••
T j t• •
randa sau pastogę ir i«rii tarė numušti visiems Italijos Taigi konstitucijos keitio Smetona eina su ta gru “doleriu.” Nuo to paskui
gyvenimą. O ar tavo parapi ’arijininkams 10 nuošimčių mo klausimas yra ta ašis,
pe, kuri nusistačiusi prieš amerikiečiai ir savo pinigus
. tėve,
..
..
i,,. ais
To reikalaująs patrio- apie kurią sukasi visa dabar
ja,
gali tokiais
dalykais
.Voldemarą. Protestantai rei pavadino doleriai'*.
tinė musu aukštoji politika.
pasigirti? Pas jus nėra nieko tizna.

Politikos Ašis paprastas.

KAUNO UŽKULISAI
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KELEIVIS
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Pajieškau savo moters Liudvisės
ši draugija su laiku daugiau Aukavusiems širdingai ta Gedamir.ienės
su duktere Ąniute. Mo
parems labdaringus tikslus. riu ačiū.
teris vidutinio ūgio, biskį rauplėtas
♦
♦
♦
veidas, plaukai geltoni, šviesios išžiuNuo savęs linkiu, kad ši
ros. vidutinio ūgio, 38 metų amžiaus.
“Keleivyje” jau buvo ra- Duktė taip-put šviesi mergaitė, čiopasidaugintu narių skaičių- syta, kad LSS. 71 kp. pasiunmi.
J. Jtė45dol. aukų socialdemof
ikratams Lietuvoje. Dabar
TORONTO, ONT.,
bininku reikalai, taip greit MONTREAL, CANADA. kuopos sekretorius aplaikė
CANADA.
tos dvi kuopos mirė. Nors
_____
’j pakvitavimą ir padėkos laišDaugiau mandagumo.
Šis-tas iš Kanados padangės, komunistai ir dabar dar tu
nuo Lietuvos draugų.
Gegužės 22 d. Tetervelle
’___ —
Toronte lietuvių yra ne- dviejų kuopų numerius savo Parke įvyko pirmas Lietuvių Iš visko matyti, kad soDALININKAMS ŽINOTINA
reikalinga
perdaugiausia, bet ir tie patįs raštuose skelbia, bet tie nu Vytauto Kliubo piknikas. icialdemokratams
į
Kad dividendų po $10.00 nuo Šero bus
tarp savęs nepuikiausia su- meriai yra visai tušti.
(Minėtą Parką Kliubas esąs . parama ir nuo musų ameri
išmokama 20 d. Birželio-June, 1927 m.
gy vena ir kartais negalima Iš lietuvių laikraščiu čia paėmęs ant visos vasaros ir kiečių daug kas priklauso.
žinoti, inėi'kj'Je!^ reiki“ !;,i!ugi?.usi.a /kaitomas “Ke- darysiąs piknikus kas antra Geistina butų, kad pažangio
Čekiai bus išsiuntinėjami ant tos dienos ir
ji musų visuomenė prie bile
Daugelis yra tokių, kurie fa-Įįleivis.” Antrą vietą užima
tuo
adresu, koks buvo priduotas paskutiniu
” trečią "Tėvy
progos
atsimintų
apie
Lietu!
natiškai yra nusistatę su kitų “Naujienos,
sykiu.
nė,” o paskui “gazieta” “Sau-Į Kadangi iš ryto buvo Iv no- vos draugus — socialdemo-!
nuomonėmis nesiskaityti, ar lė.
” Yra apie pora žmonių,'Janti diena, tai daugumas
Kurie dalininkai turės reeikalą permainy
tai draugijiniame gyvenime, kurie skaito “Laisve” ir “V ii- žmonių susilaikė namuose, kratus. Mums visgi dešimtu-1,
kas
lengvesnis
negu
jiems
Ii-i
ti
adresą,
butų gerai, kad pamatę šį skelbi
ar privatiniame. Tokiu fana n; ”
"
įmanydami visai nebusiant
tas.
Paremkime!
naLs
jų
abiejų
paveikslai.
Ji
prasišali

mą
tuojaus
praneštų savo teisingą adresą,
tišku užsispyrimu ypač pasi ‘ Darbų kitokiu čia nėra,' pikniko: taipogi ir patys
nu’ nuo manęs su I’etru Juška, kuris
kas
daug
paskubintų
gavimą dividendo
žymi seniau čia apsigyvenę kaip tik anglių kasyklos-Nors kliubiečiai netikėjo, kad su
I yra
vra tivuiueiis
nedidelis vyras, šviesios išžiuros
čekio.
(23)
lietuviai.
1926 m
lini ja leido antram distriktui sirinks kiek jaunimo ir dėlto Buvęs kuopos vakarėlis ne, Jie išvažiavo► 12 d. rugpiučio,
*r maR praLietuvių ekonominė padė dirbti laike streiko, bet čia ^kė pakviestuosius muzi- visais žvilgsniais pavyko? .„.š, tani skinu 20
^dol.
“ysdovanų.
.
<
Rašy
BRIDGEWATER DARBININKŲ
<*
kite šiuo adresu:
tis nepergeriausia. Daugelis
Tiesa,
materialiai
išėjo
ne
<didelė
____ bedarbė,
______ , i kantus ir pasitenkino viena blogai: pelno liko 15 dol.,
VILLIA.M CEDAMINAS
KO OPERATYVE DRAUGOVĖ
jų turi paprasčiausius dar jaučiama
-------------------Bet, prasiblan61) IliuJ.-on avė ,
Brooklyn, N. Y.
Daug
kasyklų
visai
uždaryta,
;
armonika.
bus. Apielinkėj Toronto yra o kurios atdaros, tai dirba tik, <Įžius orui, apie 4 vai. pnsi- bet moraliai buvo trukumų.
42 SPRING STREET, Bridgewater, Mass.
Pajieš' au sesers Marės L'levičiukėskeliolika lietuvių farmerių.
įlinko jaunimo pusėtinai ir Žinoma, tai nebuvo rengimo Kučinskienės ir brolio Kazio Ulevipo
kelias
dienas
i
sąvaitę
ar
Per žiemą Toronte buvo
seniau gyveno Oakland, Ohio., o
IZIDORIUS RATILIS, Raštininkas.
:prasidėjo pilnos linksmybės. komisijos kaltė, kuri norėjo čiaus,
Kūčirs ienė gyveno Škotijoj- Iš Lietu
apsistoję keli desėtkai atva ba į mėnesį.
svečius
pilnai
patenkinti,
vos Maria:n;>olės apskr.. Bundžiškių
Tik gaila, kad besilinks
Pasaulio Vergas.
žiavusių iš Lietuvos jaunų
bet
pasipainiojo
kitos
prie

kaimo. Kas apie juo- žino malonė'.it
mindami ir betraukdami
pranešti arba p 'tįs laį atsišaukia.
vyi-ų, bet su pavasariu darbo
žastys,
kurios
sutrukdė
muziJIEVA ULEVIčIUKĖ
“mulą” musų vyrukai (tiesa,
BALTIMORE, MD.
aplinkybių verčiami išva
kalę
dali.
Ateityje
rengėjai
267 Gold st..
So Bo.-t ‘ii. Mass. .
nenorėjo atsilikti ir viena
Baltimorės naujienos. žiavo dirbti ant gelžkelių ir
pasistengs
geriau
apsirūpin

Pajieškau Savo vyro Juozapo Dalia-1
moterėlė, kurią mačiau sulai- ti.
apsivedimui . ...
merginos,
ant farmų.
Balti morės rubsiuvių orga įkė
FARMA, TIKRAS
nio (Dailus), kuris paliko mane bloga-1, Pajieškau
........
->
koks tai diedas besiekian*
»
♦
me
padėjime.
Aš
verkiu
kiekvieną
die^
url
^
’
Jb-tų
turėti
šeimynišką
rainų
Ateiviams, nemokantiems nizacija
jau
visai
bejiegė.l
BARGENAS.
Aš esu vaikinas
na nore ama a;n<- ji sužinoti Jis issi- ji gyvenimą meilėje
.t,,.yra
• 1 • slėpti
1- a • - reikia;
•» • -čią
a.mvA' - fili <<į
28 akel iai geros lygios žemės, labai
anglų kalbos, sunku mieste Faktų
nereikia
’ikjnužfundvti
į ,.blįck kokiam
„ ikajtai Užeina linksmos vasaros vežė su savim ir vai* utį. Todėl mel- ’■ lai.-vas nuo gėrimo it rūkymu,
džiu tavęs. Juozeli, parašyk man laiš i gerą darbą ir gerai uždirbu', esu 26 vaisinga, verta $300 už akerj, geras 6
darbas gauti. Tiktai per įpra- tiesą pasakyti. BaltimoreJj ; k ,
,į.s nesižino dienos. Miesto žmonės pra ką.
manęs, aš niekam tavo metų, taipogi norėčiau, kad merginos kambarių namas, barnė, vištinyėia, ra
šymą giminių ar pažįstamų daug daugiaus rūbų pasiuva kąPbe<u,.?; viens antram be- deda važiuoti Į girias, lau laiškoNebijok
nerodysiu ir niekam apie tai ne atsilieptų nuo 18 iki 25 metų. Kurios kandai, 2 geros melžiamos karvės, 1
sakysiu. Buk geras, neužmiršk ir ne norit turėt gera gyvenimo draugą, at arklys, 50 vištų, vežimai, pakinkalai,
kai-kada pasiseka gauti dar neunijistai siuvėjai, o unijis‘
siliepkite siųsdamos laišką ir sykiu gražus sodas, gera- apielinkė. netoli
pešioja
marškinius kus, kad pakvėpavus tyru išsižadėk manęs.
savo paveikslą. Kuri paveikslo neat mokyklos, storų, bažnyčios, geri nur
bas dirbtuvėj. Aplamai Ka tams tenka galbūt tik trečia nuo krutinės, kits kitam žan oru. Socialistai yra pasibrieANNA PALLL'S
siųs,
neduosiu atsakymo. Platesnes itėtai Kaina už vūjką $2,700. {mokėt
487
Grant
st.,
_,Akron,
Ohio.
nadoj daug darbininkų yra dalis. Skebinės korporacijos dus glosto pritrukęs žodžių, žę surengti visą eilę išvažia
i žinias apie save suteiksiu per laišką $800. likusieji ant lengvų išmokėjimų.
(22)
be darbo, o iš Europos atei pasiuva rubus pigiau, todėl o dar kiti purvyne voliojasi... vimų. Kviečiame juose skait Aš. AGNIEŠKA GALK1AV1CH. kiekvienai. A SAKALAS
(22) Rašykit angliška'.
MRS. GUSTA WEISLER
Chicago III.
pajieškau sesers Liudvisės Liutkus ir 3139 So. Ilalsted st.,
vius visu smarkumu veža į tankiai tos skebinės dirbtu Jau net ir iš -šalies žiū lingai dalyvauti.
. Box 174.
l’ncasville, Conn.
Mykolo ir Jono Petrauską. Jie
Kuopos korespondentas. sūnų
Kanadą ir nežinia kaip to vės daugiaus ir darbo turi. rintiems “dėdėms” pasirodė,
Pajieškau apsivedimui lietuvaitės
paeina iš Lietuvos Telšių apskričio,
Rietavos miestelio. Nuolankiai prašau merginas, katra mylėtų dorą gyveni- į PARSIDUODA 2 FARMOS
liau bus ir kaip jie čia pragy New Yorke sukerpa audeklą kad čia elgiamasi nebe
atsišaukti ant sekančio antrašo. <23) mą vestf ir butų prie kapitalo, tarpe ' Po 1C0 ak erių želhės, 9 kambarių
vens. žinoma, agentai visur ir atgabena Į Baltimorę, čia lietuviškai, taip kad nebeis117 ir 27 metų amžiaus. Aš esu vaiki- '
AGNIEŠKA GALKIAVICH
siūba, antra 12 kambarių su forniBox 6799, .Johannesburg, So. Africa. !| nas 27 metų, turiu apie $500. Prašau šiais ir Touring automobilius, 3 ark
skelbia, kad Kanada neap pasiuva ir pasiutus švarkus kentę pradėjo prašyti per
__________ I atsišaukti ir su pirmu laišku prisiųsti
liai, 5 karvės, 5 telyčios, 50 vištų, 2
gyventa šalis, bet pasidairius vėl gabena New Yorkąn. Tik traukos, pakviesdami vienus
Pajieškau pusbrolių Vinco ir Antano -*5**0
a i>v
(22>
kiaulės ir daug miško, daug visokių
LIETI
’
VOS
SOCIAL=
Puteliauckų, paeina iš Vilniaus gub., Į
_ UGNĮ-EC IIONAKY
po plačią šalį, tai mešką kitą pamąstykit, skaitytojai, kiek IĮ. šaltąją, o kitus Įsodinda
vaisinių medžių Firma randasi prie
Debiutos kaimo, Darsūniškiu parap. įį ’IOu Wa»h. st.,
St. I-ouis, Mu. pat dviejų miesčiukų ir niark'-tų;
matysime. 200 mylių nuo S. tai firmoms lėšuoja vežioti iš mi karan.
as
vra
<lide!£i
rmlaiJūsų
brolis
Mykolas
yra
didelėj
nelai..
7
~
7
DEMOKRATAMS.
Pajieškau merginos arba našlės be parsiduoda labai pigiai. No. 1—$3’>00,
Valst. rubežiaus į žiemius, vieno miesto į kitą darbus, o Taigi, ateityje bukite man Surinkta prakalbose South mej. Malonėkit tuo.iaus atsišaukti, ar2_ i vaikų
apsivedimui; aš esu našlys 38 įnešti $1500.No 2—$2000, įnešt $500'.
ba žinantieji praneškit jų adresą, už
MRS. JOSEPHINE NELSON
Kanados plotai žemdirbystei vienok jos, firmos, te nepai dagesni ; nepešiokite kits ki Bostone:
i
mbtų,
turiu
3 vaikučius, turiu savo naką busiu dėkingas.
(23)
Cherry Valley, N. Y;
... XX.,..,
■ mus *r kam- pasiturintis. Mylėčiau at- ,R. D. 3,
veik, .netinkami, nes klimatas so, kad tik nedavus dąrbo tam marškinių bereikalo.
TAMAS PILIPON1S
Gruodžio
30
d.,
1926,
27
Dean
st..
]
Norvvood
Mass
r
?
stf
saa
tlrau
cę
Kauno
apskričio.
šaltas: jau rudenį javai nu unijistams kfiaučiams. Alan Jeigu mes nuo pirmo pikniko Vasario 20 d., 1927,
GEROS PROGOS!
' Norinčios arčiau susipažinti malones*
_______ ’
šąlą, nfenUnoksta, ir šiaip di žinomos tiktai dvi korpora taip pradėsime pešiotis, tai
Pajieškau savo vyro Aleksandro prisiųsti savo paveikslą, kurį pareika- FARMOS NEPIRKIT PAKOLEI NR8 d., 1927,
Aleksiuno. Jis myli daug pavardžių lavu.- sugrąžinsiu. Meldžiu rašyt lie AiV.lLRĖSIT MUSU KOL1ONUĄ IR
deli plotai yra tiktai akme cijos, kurios siuva vien tik tokiais savo triksais įkirėsi- Gegužės
(23) NEPAMATYSIT MUS!
turėti. Jis patsai sakosi, kad jo pavar tuviškai.
Balandžio
10
d.,
1927,
SIMONAS CVIRKA
New Yprko darbą, tos dvi me ir tiems “dėdėms,” kurie
Mes turime tokių farmų, ?<okių tik
nynai.
t; •
dė yra Martin. Jis mane apleido 1 4 d.
Stoughtone.
293 New Port avė., Pavtucket. R. I. Jus reikalaujat ir užtikrinam tą, ką
kovo.
Pirmiau
buvo
Montnrai,
Canada,
Šiaip tarp lietuvių būna korporacijos pasiuva virš nebsutiks mus nusipurvinužadam. Musų yra didžiausia lietuvių
" Sykiu $45.14.
kolionija Amerikoje. Rašykite, prisiu
kaip kas ir prakilnaus nu 3000 švarku per sąvaitę.
sius savo baltomis pirštinai Daytcn, Ohio.
(-.)■
veikta. Nepersenai buvo su Viena tų dirbtuvių operuo tėmis čiupinėti, bet stengsis Paulina Dambrauskienė $2
PARDAVIMAI. sime katalioga.
PUJLI.II’S & MATTU.
loštas teatras ir taipogi buvo jama italijonų, o kita žydų. prilipdyti savo “ąžuolinukę” Minneapolis, Minn.
R. 2. B>x 83,
Scottville, Mich.
šokių vakaras, kuriame lan Lietuvių keturios dirbtuvės prie purvinos nugaros ir pa Pet. Plynn................ $3.00
PARSIDUODA BUČERNĖ
GERIAUSIOS FARMOS.
kėsi koks tai “daktaras’’ pasiuva per sąvaitę apie prašys “cash” po $25!
IR GROSERNĖ
New Jersey valstijoj, tarp didelių
Castle Shannon, Pa.
Naujas nanus, 6 ruimai ir krautuvė miestų, prie gerų kelių ir prie markeChapas iš Chicagos, kuris 4,000 švarkų. Dreigino ir
P. Y.
Vladas Povilaitis .... $1.00
su vi-ais įtaisymais ir garadžius 2 ka tų. Aš turiu visokių farmų, mažų ir
pasirodė ir vėl prapuolė. Ne Česnos dirbtuvės siuva Greirų, biznis eina gerai, nėra trosto. Ta didelių Platesnių žinių apie fan.ias
No. VVeymouth, Mass.
žinia kokis jo apsilankymo fos švarkus, o Juočio ir Mali
I vieta verta $13.000, bet parduosiu už klauskite:
(22)
Ona Karpirtskienė $1.00
$9.200. Parda' imo priežastį paaiškin
TON Y MORKŪNAS
tikslas. Reikėtų apsisaugoti nausko prisikalėdavoja dar CAMBRIDGE, MASS.
siu pirkėjui. Kas pirmutinis ateis, aš Box 41.
Sergcantvilie. N. J.
Pa.
manau, kad ir nupirks.
(23)
bo iš vietos žydelių. Yra ir Iš L. S. S. 71 kp. darbuotės. Danviile,
nuo to “daktarėlio.”
M.
Glaveckas.
Soc.
M.
1.00
S. L ATMINAS
'*
Torontietis.
daugiau korporacinių lietu Su gegužinėmis prakalbo So. Boston, Mass.
Rivcr Road S. E. corncr
Reikalavimai
vių dirbtuvių, bet kitos ma mis, kurios įvyko gegužės 1
Bridgc»ie’» R.»ad.
Ilclair. N. J.
Petras Andriejus .... $5.00
žos. Korporantai užsidirba d., LSS. 71 k p. užbaigė savo
PAJIEŠKAU PARTNERIO PRIE
PORTAGE, PA.
J. P. Raulinaitis .... $2.00
RESTORANTO BIZNIO arba norin
PARSIDUODA
Lietuviai, jų draugijos ir arba, geriau pasakius, kiti žiemos sezono darbus.
čio atpirkti nuo manęs Restorantą.
Lawrence, Mass.
l»VI
STUBOS
jiems uždirba neblogai, bet Apie prakalbas nėra kas J. Savinčius, vestuvėse
Biznis yra išdirbtas, ant puikiausios
darbai.
p > 6 kambarius,^ prie vienos 5 lotai, gatvės šiame mieste. Biznis eina gerai
tie,
kurie
dirba
nuo
kavalkų,
prie kites 7. kožno loto didumas ir gyvenimą gera iralima padaryti.
daug aiškinti, jos pavyko p-lės A. Savinčiutės su
Portage miestelis guli ant
o dabar nežinau kur jis randasi Kas 3<'x!9:i, elektros šviesa, garadžius, Norinti platinu sužinoti, kreipkitės
yra
baisiai
išnaudojami.
Pra

puikiai. Tai buvo vienos iš J. Šiupetriu ...............$19.00 tokią j,-pat-y patėmysite, malonėsite fruktavi medžini. vuogos, gera žemė šiuo adresu:
didžiojo Pennsylvania gele
(22)
pranešti si o adresu:
(21) dėl daržo, viskas auga gerai, sveikas
žinkelio, 94 mylių atstume i šytojai daugiaus neuždirba tokių prakalbų, kokių per il
MILIMAS GAI IMS
AI. E K SIU N1E N E
ir smagu- gyvenimas, nuo stoties 10 84 Esscx st..
I«awrencc. Mass.
Sykiu .... 79.14 124 EMILIJA
rytus nuo Pittsburgho. Gy per sąvaitę, kaip nuo $20.00 gą laiką Cambridge’uje nėra
Baerunt st.,
Brooklyn, N. Y. minutų ei: i. Norint įsigyti gerą įr ne
iki
$30.00
ir
sunkiai
turi
brangia gyvenimui vietą, atsišaukite:
buvę. F. Bagočius, S. Michel Pinigai priimti ir persiųsti
ventojų turi virš 5000. Lietu
PINIGAI SKOLINAMI
PajiešI n'J giminaitės Zuzanos Lido
dirbti,
kartais
ir
viršlaikį.
J. Y ASU NAS
(2:1)
sonas ir S. P. Mass. valstijos Lietuvos Socialdemokratams kiutės. Malonės tuoj atsišaukti, nes
vių jame randasi 42 šeimy
I!. F. I>. 2. Naugatuck Gardcn,
ANT MORTGIČIŲ.
G. A.
(24)
J. G. Gegužis. turiu svarbų dalyką.
MILFORD. CONN.
nos ir virš desėtko pavienių. Pas lietuvius daugiausia dir sekretorius Levis — tai žy
Pirmo, antro ir statymui (ConslrncP. O. B>>x 151,
Carteret, N. J
tion) paskolos.
(22)
Kadangi merginoms čia tin ba čia augęs jaunimas. To miausi kalbėtojai ir jie pasa
M. MENDELSON. Box 73. Bronkline.
kiems
gaivalams
organizaci

“
KELEIVIO
”
KALEN

kė po puikią prakalbą. Muzikamo užsiėmimo nėra, tai
FARMOS
APSIVEDIMAI. .
DORIUS
DYKAI SIUNČIAME
daugelis jų, net čia gimusiu, ja svetimas dalykas. Organi Ralis programas buvo taipgi
l’ajieškau draugės draugiškam gy
l»EL R( K \W( Iį PUIKAUS TABA
1927 m. jau išsibaigė.
išvažinėjo i kitus miestus. zuoti kriaučiai gauna dides puikus. Jame dalyvavo smui
venimui Katrai draugei reikalingas
Geriausios farmos prie T,uwell ir KO. Kreipkiles pas mos.
(31 .
draugas, gerai užsilaikantis, Grand Rapids miestų, ant gerų kelių
Aukštesnę mokyklą baigė ir nę užmokestį ir geresnes dar kininkės M. Beliauskiutė, M. Totlel gerbi;! m ujo “Keleivio” gera*
EUROPA ROOK CO.
mandagus,
gražiai
atr»>
lantis,
lai
tuo
puikių marketu Kas mylit įsigyti 57 Dcy St.,
New York, N. t.
mokytojų diplomus gavo dvi bo sąlygas, bet iš jų paveržė Anestaitė, pianistės A. Be-Įskaitytoji! prašome nuo šio pa jaus atsišaukia. Geistina, kad atsi prie
puikią f.-n-ma. mat'kit arba rašykit
darbą
skebiniai
darbininkai.
liauskiutė, A. Kairaičiutė ir skelbimo Kalendoriaus 1927 m.' šauktų draugės tarpe 25 ir 1<> metu pa>: JOS NTANTON
(28)
sesutės Ona ir Monika ŠauSVARBI ŽINIA
amžiaus, kad ir su maža šeimyna.
Taigi,
sudėjus,
metines
al

Realtor
Ix>well, Mich
daugiau
neužsisakyt.
pagarsėjusi
“
Vyturio
”
stigų
kiniutės. Jos dabar mokyto
Parduodu laivakortes į Lietuvą ant
Rašykite šiuo adresu ir nepamirškite
geriausių laivų. Taipgi laivakortes ii ■
jauja Portage apielinkėje gas, pasirodys, kad algos nė orkestrą, vadovaujant R. Ži- “Keleivio” Kalendorius 19281 uždėti savo adreso:
PARSIDUODA FARMA
Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių į AP.
SAMUNENAS
ra
didesnės
kaip
neunijistų.
m. bus taipgi gražus ir tilps nau
džiunui.
pradinėse mokyklose. Sma
Penkios mylios nuo Nashua, 90 ak meriką ir Kanadą. Padarau doviernas193 Grand st, Box 5, Brooklyn, N. Y.
Tai
tiek
apie
kriaučius.
rų žemės, gera 6 kambarių stuba. vi tis, įgaliojimus, pardavimo ir pirkimo
Publikos buvo apie 300 dingų straipsnių, l'žsisakyt ga
gu yra pažymėti, kad abidvi
sa išfornišiuota, taipgi Eordson Trak aktus ir kitokius raštus. Siunčiu pini
Ealtimorietis.
Esu
našlė
pu-ės
amžiaus
moteris,
lima
jau
dabar.
“
Keleivio
”
skai

ypatų. Buvo renkamos aukos
mokytojos yra progresyvės ir
noriu sueiti į pažintį su pamokintu torius. plūgai, akėčios ir visi kiti far gus į Lietuvą, Lenkiją, Rusiją ir į ki
trims tikslams: socialdemo tytojams prisiųsim už 25c. Kaina ir pasiturinčiu vaikinu. Esu nebiedna mos įrankiai. Dodgc trakas, Ford tas šalis. Užlaikau krautuvę visokiu
laisvos nuo tikėjimiškų prie
touring automobilis. 6000 tomačių die reikalingiausių dalykų. Iš toli ar arti
PITTSBURGH, PA.
ir patogi moteris.
(23)
kratams Lietuvoje, Dėbso Kalendoriaus 50c.
tarų.
gų. 13 karvių. 2 arkliai. 50 vištų.
visad kreipkitės:
(-),
A. DANILE
“Keleivio” Adm.
REGIT MLSTAFA
(22)
JONAS SEKYS
Nors lietuvių skaičius ir Vakaras Lietuvos našlaičių radio stočiai ir Sacco-Vanze
3534 So. Parnell avė.,
Chicago. III.
283 Main sL,
Nashua, N. II.
177 Park st.,
Hartford, Conn.
naudai.
tti bylai. Surinkta 33 dol. 18
nedidelis, bet draugijų čia
Pajieškau gyvenimui draugės, nuo'
yra kaip ir didelėse lietuvių Gegužės8 d. L. M, D. Sve centų, iš kurių 11 dol. pri PAJ IEŠKOJIMAI 20 iki 40 metų amžiaus, be skirtumo
I pažiūrų, bile butų apsukri, protinga ir
kolonijose. Didžiausia iš visų tainėje Meno Draugija pa duota Dėbso radio fondui,
pasiturinti, mylinti draugišką gyveni
ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS
draugijų yra Lietuvių Tautos rengė vakarą. Buvo suvai 11 dol. Sacco-Vanzetti gyni
mą ir sutiktų gyvent ant farmos. NoSVARBUS REIKALAS.
Pašalpinė Draugystė, nes ji dinta vieno veiksmo komedi mo komitetui ir 11 dol. 18c. Pajieškau giminių ir draugų gyve
Amerikoie. Aš gyvena Ka.seivra laisva nuo bažnytinių ja “Kuprotas Oželis.” Buvo greitai bus pasiųsta į Lietu nančių
nianse. Jonas V izgirdas. Adresus privą.
prietaru. Toliaus seka: S. L. dainų ir monologų. Vaidylos
duokit N. Gendroliui.
šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą.
l.eopoldo Vtilevskro, 1922
A. 48 kp., šv. Juozapo Palai savo roles atliko gerai. Pub Aukavo sekami draugai: m.Pajieškau
jis gyveno .San. M . Va. Kas apie jį
Romos
imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
pinė Draugy stė ir S. L. R. K. lika gardžiai pasijuokė, pasi J. Jankauskas 2 dol., B. Za- žino, malonėkit pranešti; yra svarbas
džią
krikščionybės,
Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
(-)
klausė gražių dainų -ir su pa bilienė. J. Putramentas, O. reikalas išN.Lietuvos.
A. kuopa.
(.EMHtOLIUS
mą. apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
J.. Raulinaitis, J. 255 Rroad^a). So. Boston, Mass.
Keli metai atgal Chicagos ..sitenkinimu
...................grįžo namo, šita Repsaitė, w
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių
ir Brooklyno tavoriščiai arba Meno Draugija nors dar ne- Rudis, L. Paulauskas, J. P.,
Marijona Blasgienė, pajieškau bro
krikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie garsų kinųkapitalistiškų dolerių žvejo-Įsenai įsikūrė, bet savo dar? F. J. Bagočius, Narys, Bevar lio Jurgio Petkevičiaus, jau 23 metai
mongolų karo vadą čingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
tojai buvo suorganizavę čia bu gerai atsižymėjo Pitts- dis, S. Michelsonas. J. Rim- kaip atvažiavo j Kanadą iš Anglijos.
a I Jis pats malonės atsišaukti arba kas
virnas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir
A. L. D. L. D. 202 kuopą ir burgho lietuvių visuomenė- kus, T. Viktoravičia, •J.
<1 P
Dtt- | apįp jj jino tep(.sįs pranešti, už ką bučigonai.
”
,
(24 >
L. D. S. A. 126 kuopą. Abi- je. Ji turi jau gerą skaičių liauskas, J. Zdanevičia, K. sių labai dėkinga.
MRS. MARIJONA BLASGIENfi
Knygoje yra daug paveikslų, žemlapių, piešinių. Išleido
dvi kuopos turėjo po virš 20 narių, su kuriais ji gali dar- Sasnauskas. J. Vinciunas, F. 921 E. Harrison st., Springfield. Ohio
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301.
nariu. Bet kaip greitai Portą- buotis lietuvių labui.
(Dobrovolskis, J. Valeika, S.
rinėios arčiau susipažinti su pirmu
Kaina .... $2.25.
Paviamonio kaimo, laišku malonės prisiųsti ir savo pa
Jurgiu
Orinas.
ge lietuviai pamatė, kad Chi-| Teko girdėti, kad mini-Zdanauskas po 1 dol. Bra- Veiverių parapijos. Mariampolės aps , veikslą. Aš esu 41 metų, turiu vertės
cagos n Brooklyno komunis- ma draugija minėto vakaro zaitis, J. Turauskas, J. Kai- pajieškau savo giminių ir draugų Ma $8^00 ir gyvenu ant ūkė Vyrai Iki
KELEIVIS
nerūšinė ja
(22)
tiškiems> Jbonieriamsdau-pelną paskyrė Lietuvos naš- raitis, R. Adomaitis po 50c. ' lonės atsišaukti.
255
BROADWAY,
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LITERATŪRA ir mokslas
\ uo to vargai sunkus
Žmones suspaudę.
Iš tikro kaip buvo,
Nieks gerai nežino,
Tik pasakos eina
Padavimo seno,
Kaip žmonės vergavo,
Darbus ponui ėjo,
Kaip guldė loviuose,
Kaip rykštes kentėjo;
Kaip ponas puotavo
Ant savo prabangų,
Ir kunig’s, jo draugas,
Kurs skyręs jiems dangų.
Primiršau priminti
Dar vieną dalyką—
Kaip aplinkui salą
Ežeras Įvyko.
Visaip kalbos eina,
Po sodžius ir laukus.
Daugumas kad vardu
Piemenė atšaukus.
Kad syki piemenė
Saloj bandą ganius,
Nenuoramą bulių
Dviragiu praminus;
lr vos tik tuos žodžius
Ištarti ji spėjus,
Kaip ežero dugnan
Bala nugarmėjus.
Kiek tame tikrumo,
Niekas to nežino,
Tik ji “Dviiagiu’’
Ir šiandien vadina.
Gal daugelis metų
Praslinko, praėjo,
Kaip ežero dugnan
Bala nugarmėjo,
Kaip pono nebėra,
Sugriuvo koplyčia:
Bus pusamžis metų,
Kaip stovi bažnyčia.
Bet ją jau ne ponas
Žmonėms tamsint statė
Nes buvo baudžiavos
Jau jie nusikratę.
Baudžiava pranyko,
Ir laikai vargingi,
Tik liko tie rūmai
Mums šiandien naudingi.
Baltais savo šonais
Jie salą papuošia.
Ir ateičiai žmones
Naudingus paruošia—
Čia liaudies mokyklą
Ūkio žemesniojo
Įsteigė kad lavint
Vaikus ir artoją.
Palocių, koplyčios
Žmonėms jau nereikia,
O reikia mokyklos,
Ką apšvieta teikia.
Žaliuojanti sodai
Ir murai baltieji
Praeinant keleivi,
H
Į salą vilioja.
Ramiai aplink salą
Ežeras teškena,
Ii ■
Lyg" draugui pa3oeiw
Jis praeitį mena.
O jis, jojo draugas, ;.
Lyg susigraudinęs,
Ant ežero kranto
Stovi nusiminęs.
Storosios jo sienos
Daug paslapčių dengia,
Ii* jas šiai gadynei
Išreikšti lyg v engia.
Kai vakare varpai
Gaudžia saloje,
Lyg atdusio garsas
Jame suvaitoja,
Eyg dūsauja? gailis
Už kaltes palocįai.
Kad daug prikentėjo
Dėl jų musų bočiai.
Ir kolei už dūšias
Varpai saloj dunda,
Jiems nuodėmes mena,
Piktoji pagunda.
Saulei nusileidus,
Kai naktis užstoja,
Sala jo meilužė
Užmirštin vilioja.
Lyg rankom ji sodais
Žaliais apkabina,
Iir glaudžia prie savęs,
Lyg meilės vaikiną^
Mažutis vėjalis
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Kaip pasakos eina,
Taip eiles kalu,
Kad ponas Įkūrė
Miesteli Salų.
Kai Lietuvoj buvę
Baudžiavos laikai,
Kai girios žaliavę,
šlamėję miškai,
Tuomet musų kraštas
Taip buvęs ūksmingas
Giriomis apaugęs
Ir žvėrimis gausingas
Tuomet koks tai ponas
Medžioti mėgėjas,
Žmonių kankintojas,
žvėrių niekadėjas.
Medžiojęs toj vietoj.
Medžiodams paklydęs
Ir kelio jieškodams,
šią salą išvydęs.
Bet tuom kart ištik re.
Nebuvus sala,
Nes ežero vietoj
Tik buvus bala.
Apsuptas kalnelis
Aplinkui bala,
Taip tuomet atrodžius
Šios dienos sala.
Ji taip jam patikus,
Kad mintis miesteli
Įkurti Įvykus.
Namo jis pargrįžęs
Turėdams tą vilti,
Liepęs tuoj žmoneliams
Pilimą supilti.
Supilti pilymą
Per klumpiają balą,
Kad kelią padarius
Į minimą salą.
Medžius tuoj iškirtęs.
Tuoj kelią padaręs.
Akmenų privertęs,
Daug žmonių privaręs.
Ir ėmęs tuoj ponas
Sau ramus statyti,
Ir žmones prie darbo
Kamuoti, žudyti.
Tuom tarpu mat buvo
Nelaisvės laikai.
Ir ponui vergavę
Žmoneliai dykai.
Ir vargę žmoneliai
Tam ponui galiūnui,
Už darbą jiem likę
Tik skaudus bizūnai
Įkūręs sau ramus,
Pastatęs koplyčią,
Kad žmones Į salą
Vyliojus lyg tyčia;
Jis kunigą laikęs,
Kad tamsintų liaudį,
Ir siūlyt’ už vargą
Jiems Dievo malones;
Kad melstus už poną.
Paklusnus jam butų.
Jei kas nusidėjo—
Datytų pakaitą.,^
Kafplakamas vergas
Dovanoti prašos,
Kunigas tad sakęs:
Čia gailios tik
Jei vargus šios zemė>,
Kantriai nukentėsi,.
Baisiojo pragaro>
M i ręs neregėsi,
juk Dievas mus mato,
Kryželi pats teikia,
Užtai mums nelrųsti.
Bet džiaugtis tik rtikiųĮ
Juk visą pasaulį
Vien’s Dievas tik rėdo
Įteikdams kryželį
Į dangų mus veda.
Užtai jei ant žemės
Mes kantriai vergausim,
Po mirčiai danguje,
Užmokesni gausim.
Į tąją koplyčią,
Taip žmonės ir slinko,
Klausyti jo žodžio,
Iš viso aplinko.
žmonėms čia ir buvo
Tikroji pagunda.
Nes švelnino žodžiais
Kunig’s būvi juodm
Liepdams nežiurau
Ant ponų prabangų,
Už vargus šio svieto
Žadėjo jiems dangų.
Taip žmones ramino
Jo toji koplyčią
1(
Teisingai pasakius,
Žmonių mulkinyČia.
Baudžiavos laikuose
Nebuvo mokyklos,
Tairtfuolius mokino
Kunigų sakyklos.
Ką kunigas sakė,
Jie aklai tikėjo,

I

!

Sodus kad linguoja,
Lyg meilės dainelę

Sala jam niūniuoja.
Bet jis nuo tos meilės

I

Lyg butų atšalęs:
Tyfi užsimąstęs,
Pageltęs, pabalęs.
Ežeras patyloms,
Jų žingsnius vis lydi,
Lyg draugui palociui
Jų meilės pavydi.
Mėnulis tik šypsos

i
i

1

Jų meilę pamatęs,
Ežeras tyčiojas,
Veidrodi pastatęs.
Taip ežerui matant
Žaislą jųjų meilės,
Kartais net ant kranto
Nuteška jo seilės.
Sala, jo meilužė;
Lyg visko to vengia,
Ji supasi sodais,
lr draugą pridengia.
Ir jis nors daug sykių
Panašiai tų matęs,
Ežerą pažysta,
Su juo apsipratęs.
Bet aulei pakilus,
Kai tylas išaušta,
Meilę prisiminęs,
Truputi parausta.
Lyg gėdis tos meilės,
Lyg klaidą supratęs,
K a< I ežeras (l raugas,
Bus viską lai matgf.
Meiles kaltininkė
Sala irgi liūsta,
Kad meilę jų žino,—
Net ašarom plusta.
Nors linksmus paukšteliai,
Pabudę jau gieda,
Bet jai vis nelinksma,
Jei ašaros rieda.
Tik rytų vėjalis
Ją bealgaivina,
Saulutė pakilus
Ašaras džiovina.
Man saloj taip jauku
Jaučiuos smagus, tvirtas,
1 r vargus užmirštu,
Lyg nuo jų atskirtai.
Ir visos tos mintys
Eilėmis tik pinas—
Seni padavimai
Sieloje vaidinas.
Jeigu aš turėčiau
Poeto gabumą,
Išreikšt savo jausmus,
lr sielos jautrumą—
Dailiai visą salą,
Asen apdainuočiau,
Visus žmonių vargus,
Eilėmis rimuočiau.
Neaplenkčiau prie žagrės,
Sekančio artoiaus,
Ant ežero kranto <
Žaliuojančio gojaus;
Ir meilę priminčiau,
Panelės, vaikino,
Ką gojus tik vienas
Jų paslaptis žino;
Sekmadieniais žmonės,
Suėję ką šnek^,
Kaip kalbos jų karštos,
Kaip upeliai teka.
Ir kiek ten visokio
Rasčiau Įvairumo!
Neminint bažnyčios.
Neminint to rūmo.
v* Bet tai jau užtenka,
Pridilo liežuvis,
Žinau, kad nemėgsta
Pasakų lietuvis. • ?;

DRAUGYSTE DIDŽIO LIE
TUVOS KUNIGAIKŠČIO
VYTAUTO.
P. O. Box 177

St Charles, IU.

VALDYBOS ANTRAŠAI:
Pirmsėdis Juozapas Misevičius,
177 West Main St,
Pirmsėdžio Pagelb. Liudv. Medzvega,
806 \Vest Main St.,
Nutarimų Rašt. F. Siliuna.-,
115—4-th St.. North.
Turtų Rast. Mvkolas Šoblickas,
’ i’. O. Box 342.
Iždininkas Antanas Kymantas,
P O. Box 96,
Knygius Kazimieras T^mašiunas,
115 West 2-nd st.
IŽDO GLOBĖJAI:
Martinas Bargulanskas,
P. O. Bot 243.
:Jonas Sadauskas. 323 So. Illinois st.
r‘Stanislovas Medzvega, 318 So. 3-rd st.
LIGONIU KOMITETAS:
Juozapas Stančikas.
323 So. Illinois st
'.Marta Armalienė, 11:3-—4-th st., No.
REVIZORIAI KNYGŲ:
Jonas Tamašiunas, P O. Rox 37,
Romualda Gričiunas, 521 No. Cedar st.
MARŠALKOS:
il'etras Kišonis, P. O. Box 403,
Kazimieras Arlauskas, 113 W. 6-th st.
Petras Brigmantas. 207 So 5-th st.
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A. J. KUPSTIS
332 W. BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 1662-1373 arbz 0141.
i

DIDŽIAUSIAS IŠRADIMAS.

Valdybos Antrašai:
1> Pirmininkas VINCAS GABRIS,
Duosiu 100 dolerių
730 McAllister Avė
2) Pagelbininkas J. A. BURSAS.
kiekvienam. kuris
1023 Jackson st, No Chicago, III.
3) Užrašų Sekr. A. SALUCRAS,
faktiškai prirodys,
810—8-th St.
4> Turtų Sekr. V. S. EL/.BERGAS, kad po ivykinimui
1045 "Jackson St. No. Chicago, III.
5) Iždininkas KAZ VAITEKŪNAS TEISYBIŲ TEISIŲ
726—S-th St.
galėtų rastis bedar
I
6) Iždo globėjai
bės ir vargas, Visa
P. WUITE, 716
‘ —S-th St.
SUSANNA GABRIS.
tai sužinosite "Tei730 McAllister Avė.
7) Knygiai:
sybių Teisių” "knyK. AMBRAZIUNAS, 845 Lincoln st.
JURGIS JOKŪBAITIS.
goj323 laberty St.
Kaina tik 1 dole8) Maršalkos:
A. DEI.RUS, 738 Jackson St.
ris.
(23)
I
JONAS JOKŪBAITIS.
i
712 So. Genesee St.
Susirinkimai atsibuna paskutiniame l
nedėldienyje kiekvieno mėnesio, 1 vai.
Į po piet. I.iuosybės Svetainėj, ant 8-tb

JAU ATRASTA .

TEISYBIŲ
TEISES-

KARUS

JONAS ORAKULAS
4140 S. Berkley A ve.,

l KANADĄ. ”
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta- ‘
mus, kaip vyrus, taip ir moteris ar ■
merginas iš Lietuvos į Kanada. Mano
patarnavimas yra sąžiningas, saugus,
greitas. Mano patyrimas laivakorčių
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi I
tie, kurie jau per mine atsitraukė sa
vo gimines yra man dėkingi už mano
rūpestinga patarnavimą. Kaip mergi
noms, taip ir visiems keleiviams pa
rūpinu geras apsistojimui vietas Ka
nadoje Mano patarnavimas ir kainos
laivakorčių yra pigesnė.:, negu kitų
agentų. Dėlei platesnių informacijų
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu:
ALEXANDER S. LEWIS
Tourist Agent
(-)
45 Windsor St.. Montreal.
P. Q., Canada.

i

DIDELIS PASISEKIMAS

Feen-a'mint
Chearing LAXATIVE
Malonus čiugumis, koris
palaiko pilvo reguliarišku•• mą. Vaikai myli jį.
15c. ir 25c.

Mrs. Winslow*s

.e

J^57

YANKEE

Eagle Brand išaugino dau
giau sveikų kūdikių, nega
visi kiti kūdikių maistai.

Apsisaugoki* noo nžsirozinimo. Gydyki* kiekvieną
įpjovimą, žaizdą ar Įdrės
kimą su stipriu ir nenuo
dingu aptiseptiku. Zonite
užmuša bakterijas ir pa
gelbsti gyti.

įBurdvnA
EAGLE BRAND

žiūrėkite kad gautumėt
ILE laikrodis, kuris parsi
duoda kaina artima Ingersoll dar nėra IngersoU.
Ingersoll turi daug pamėg
džiotojų, nes jam vyksta. Bet
jokis pamėgdžiojimas nėra Ingersoll gerumo.
Taigi bukite tikri kad jusu
perkamas laikrodėlis yra tikrai
IngersoU. Ieškokite vardo Ingersoll ant 'veido. Jis reškia
pasitikėjimą ir verte. Pirkliai

B

LIETUVOS HIMNO
VERTIMAS
, *

Tilpus "Keleivyje”apžvalgai knygos “Ourj
IJttle Lithuanian Cousin.” kurią parašė
Anna C. \Vinlow, kartu ten buvo patai-j
pinta ir tos pačios rašėjos Lietuvos Himno
vertimas.
Čia aš paduodu sav’O Lietuvos Himno
vertimo versiją. Tas vėrtimas buvo padary
tas 1923 metais, man būnant dar Bostone. I •

Mes ^dirbam ARMONIKAI
ir įmportuojame visokių rušią rankomis >
dirbtas Itališkas Akordinas
geriausias
pasaulyje.
Ant 10
metų gvararituotos.
Musų kaii nos žeme
snės negu kitų išdirbėjų. Dykai su■ teikiam pamokinimus Reikalaukit katnlofo, kuri prisiunčiam dykai
(-)
RUATTA SERENELU & CO.
1014 Blue Island av. DpL 80. Chicago

!

!
i
■
i
i

•

VISUT.

INGERSOLL WATCH CO. Ine.
NewYork

*

Chicago

*

San Franciaco

C

Už visokios rūšies smulkius pasigarsinimus, kaip tai: pajiočkojimus apsivedimą, įvairius praneši: mus, pardavimus, pirkimas, skai
tome po 3c. už žodį už syk). No
rint tą patį apgarsinimą patalpint
• kelis sykius, cž sekančias syjciue
j skaitome 2c. až žodį už syki.
’ "Keleivio” skaitytojams,-kone trr
užsiprenumeravę laikraštį ir ui
pirmą sykį skaitome pe-2c. už žodį.
Už pajieškojimus giminių arba
I draugų skaitome po 2c. ut žodį
' pirmą sykį; norint tą patį paj*eš; kojimą tai py t ilgiau, skaitome po
lc. už žodį už kiekvieną sykį.
"Keleivio” skaitytojams, kurie
; tUT užsiprenumeravę lai kraitį, už
pajieškojimus giminių ir draugų
skaitome ir už pirmą sykį po lc.
- už žodįPajUkojimai su paveiksi* prekiuoja daug brangiau, nes padary
mas klišės dabar prekiuoja b*an: giai. Todėl norint talpint paieško
jimą su paveikslu, reikia i.r’siųst
fotografiją ir klaust kainos
Siunčiant pajieškojimą arba ap
garsinimą reikia prisius* kartn ir
mokestį.
"KELEIVIS”
2W BROADWAY,
SO. BOSTON. M ASS.

*

mi
Utyrv buvau
uuvau suvalęs,
Kati net
HVl
Per ligą
ilgą laiką aš on^o-u
sirgtta H
ir tiek
suvargęs, IlU^iauęd,
nuslabęs, kad
wuu..vw».uu daktarams
V. U 1, VU . U • ■ ■ir
I. išmokėdavau.
. oj,
ir gyventi buvo atsibodę,*kiek. uždirbdavau
ir
ir hnV'in
buvau nricti<rx>«
pristigęs „iltie
vilties l»o/t
kad ka*
bepasveiksiu.
Mar.e kankino vidurių redfrbimas, pil
velio nuslabnėjimas, skilvio nemalimas ir
nervai; skaudėdavo galvą, krutinę, strėnas ir tt. neturėjau apetito ir neskanius
atsirūgimus; abelr.ai buvau visai suvar
gęs.
Matydamas, kad niekur negaunu pągelbos, ėmiau tyrinėti pats. Ir man tiek
pasisekė surast vaistus, vardu SALOTĖS
BITTERIS VYNAS ir į 6 mėnesius pali
kau sveikas ir tvirtas, ir dabar čionai aš
pasirodau visuomenei; taipgi yra tūks
tančiai žmonių pasveikę nuo SAGUTES
BITTERIO VYNO ir dėkoja jo Geradėjystei.
Taipgi veliju ir jumis, lčurie tik norite
būti sveiki ir tvirti, tai naudokite SALUTES BITlERJ ir jums suteiks sveikatą,
sudrutins: vidurius ir prašalins galvos,
Dabar
po krutinus in strėnų skaudėjimą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir
tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai haudingas noo influen7.os ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyt ig pardavinėti, kaip aptiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka $1.00, 12 bonkų $9.00.
Siunčiant j kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už 12 bonkų $1I.(W.
Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gauti,
tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taipgi norėdami
greit aplaikyti, siųskite sykių su užsakymu ir Money Orderį dėl padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusime dėl
tamstų reikalaujamu gyduolių.
(19)
PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuokit taip:

I

S ALUTES MANUFACTURING CO.

616 W. 31-st Street,

Chicago, m.,

<
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VISŲ ŽINIAI!

THE LITHUANAN NATTONAL
ANTHEM

Neda* 1Uatewfe.

1

UAIKEGAN. ILL.

A Vily».

•/ *•
Hail Fi •ee Lietuva forever,
Land of songs and:fTowteFsI
01d in age, būt young in 9pirit,
Fatherland of ours.
I
May Thy sons and daughters follow
t
Theifr heroic fathers
In dtvotion to their Country,
And good will to othees.
'■ > •
k
I;
May the sun artVgMitie ram,
Givers of the golden grain,
Fredy yield
In the field
Fairly cultivated^
May the Country of the Free
Long enjoy the Liberty,
Which was wot» ■> •
At the datfn ;
"
Of the day awaited,

Šiomis dienomis mes gavome daug namų ant
pardai inio visose Bostono dalyse, kaip tai So.
Bostone, Dorchestery, Roxbury, Roslindale,
Cambridge ir daugely kitų vietų, kuriaa čia ne
galima sutalpinti.
t*'*
L j
Turime daug gyvenimo namų nuo vienos šei
mynos iki 50 šeimynų, taip jau daug namų su
krautuvėmis. Krautuvės tinkamos dėl įvairių
biznių, taipgi turime daug namų, _ farmų ir
krautuvių dei mainymo. Nepraleiskite šios
progos.
taipgi mums reika_________ __
ir antrų mortgičių.
Skoliname
pinigus pirmų
ant
lir.gi pinigai dei pirmų ir antrų mortgičių.
Mes parduodame anglis ir malkas. Išrandavojame kambarius.
Inšuriname viską, kaip tai, automobilius,' gyvastis, nuo nelaimių (na
mų savininkams) sveikatos, ugnies ir vagystės.
Reikale kreipkitės pas:

LIETUVIŲ LAISVES
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE

. .

Naujasodė.

SVARBUS PRANEŠIMAS
VISUOMENEI.

«

Tel. Boulevard 7351

1
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;
.

'
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;
;
'
;
■
;
,
'

I
1

No.

22.

Birželio 1 d., 1»Z7.
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f
je, ar pas turintį teisės verstis
LIETUVIS
medicinos praktika gydyto
DR. MARGERIS
BUDAVOTOJAS IR
ją. Kas žinosi sergąs lyties
ARCHITEKTAS
liga ir dar užkrečia kitus,
Gydytoja* ir Chirurgą*
Mes pabudavojame geriausius
: (Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)
bus baudžiamas Baudž. StaValandos: 10—2; 5—9
.tarnus ir pigiai Taipgi padarau
/
SekmadienJait: 10—2
ituto 468 straipsny numatyto KAS VARO PROPAGAN parašu, kurią tai paskolą ;; visokius
planus, išmėruoju žemę ir
etc. Visokiais reikalais kreipkimis
bausmėmis.
Baudžiamas
A 3327 So. Halsted. Street
DĄ PRIEŠ “VIENYBĘ”? man ne tik ką neatmokėjo tės.
KAIP IŠRODO ŠIŲ METŲ , Kinų žemės!” ir “Šalin ran(-)
ir
tas,
kuris
žinodamas
apie
|
CHICAGO, ILL.
TITUS
P.
GREVIS
iki
šiolei,
bet
dar
apkaltino
PASĖLIAI.
PASĖLI AI.
: kas nuo SSSR!”
395 B-oadvay,
So. Boaton.
savo ligą, veda ar teka prieš “Sandaros
. - , ’* num. 19 tilpo mane direktorius J. Ginkus
z Tel. Boulevard 8483
bių metų žiemkenčiai ja- Konfiskavo kairiųjų revoliu vestuves neįspėdamas apie; ‘ ’ icnybės* Bendrovės Di ir redaktorius J. O. Sirvydas, Tel.: So Boston 2340.
vai buvo pasėti laiku ir pato- •
rektoriato
nusiskundimas šėrininkų seime 1926 m., buk
cionierių archyvą.
tai antrosios pusės.
giose sąlygose; jie gerai Įžė- ] Balandžio 29 d. pol. poli Prostitucijos reglamenta ! ant “Sandaros” ir jos bend aš 1915 metais buvau pa I
lė ir per rudeni buvo laikomi cija surado ir konfiskavo ar cija panaikinama. Draudžia radarbių už boikotą prieš statęs “Vienybę” ant Sheriff
GROBLEVVSKIO “ZMUECZNIK ’
gerais.
chyvą kairiųjų soc. revoliu ma laikyti paleistuvystės na “Vienybę,” kame ir man, Sale, ir šių metų šėrininkų
nuo
Žiemos pradžia pasėliams cionierių,, kurie dirba išvien mai. Neturįs aiškaus verslo kaipo vienam iš seniausių seimas to apkaltinimo neati
SKAUSMŲ ir DIEGLIŲ
buvo patogi, nes sniegas is- su komunistais. Jų vadas; asmuo ir savo elgesiu nusi “Vienybės” bendradarbių, taisė. Na, ar ne “švarus” biz
lai
bus
leista
išsitarti.
kuto 1 susalusią žemę ;r, tuo Serbentą slapstosi Tilžėje ir' kaltęs viešajai dorai bau
GROBLEWSKI & CO. Piymouth, Pa.
nis? Ir jei Sirvydas nemeluo
budu, pasėliai bu\ o apsaugo- važinėja Berlynan, kur pa džiamas atatinkamomis Bau- “Vienvbės” B-vės Direk- ja savo laiške iš sausio 22 d.,
“Trink kur Skauda.”
ti nuo įssutimo.
1 aiko_ ryšius su komunistų___
ko- ūžiamojo Statuto bausmė- lioriatas daro klaidas nesu- 1926 m., tai diręktoriatas dar
. Žiema buvo
.
iprasdamas laikraštinio biz- Įsakė Sirvydui nedet “Vienypastovi, be didelių atodrė- niitetu ir gauna iš ten lėšų.
lėšų. 1į mis.
kili
S\!111QW.
ir
\
ocopia
m
ii
n
_
•
i nio ir pats save boikotuoja, • bėn” mano jokių raštų, mano
kių. Sausio ir vasario mėn./pos organizacijos pagamin-i
buvo stipinus šalčiai,bet pase- Los proklamacijos buvo plati- RUOŠIA “AMERIKIEČIŲ; tečiaus kaltina “Sandarą” Į vardu pasirašytų. Iš tokio
už savo neleistinus darbus. Įdirektoriato “dekreto” maliai nuo jų nenukentėjo, ka- narnos po visą Lietuvą. Visa
SĄVAITĘ.”
Direktoriato
sudėtis neatitin itau norą nudildyti mano vai 
dangi buvo gerai apsaugoja-pakiiuvusi iiteiatura padėta šaulių sąjungos centro!
centro
mi storo
stoi o sniego
>niego sluogsnio.
sluogsmo.
policijos archyvan.
i.^i.ri.rVm
(valdyba nutarė cuvuači
suruošt at- 1 ka savo darbui — nes “šiau dą “Vienybės” skaitytojuo $
Kovo m. pradžioje sniegas Komunistų organizatoriai i vykstančiai į Lietuvą ameri- rius pyragus kepa.”
OFICIALĖ LINIJA
se, ką patvirtina ir metraštis,
Kiekvieno
laikraščio
pasi

pradėjo tirpti ir jau apie ko
i Kiečių ekskursijai priimti
■ iš kurio mano vaidas GorieJonavoje.
.J “Amerikiečių sąvaitę,” ku- sekimas paeina nuo iuzsi- loviškai iškapotas tapo.
vo mėn. 10 d. sniego nebebu
| Lietuvos Vyčiu Organizacijos
ekskursantai bus , brėžto kelio. “Vienybė,
” kai-! (5) Diręktoriatas kalba
vo laukuose. Ištisas dvi są-! Sąryšy su ruos.musi prie
,
-žindinarai plačiai
is laikraštis, ėjo apje savo “gerą” politišką
vaites buvo pavasario oras:: gegužes 1 <1. pol. pobeija pa! su įpo seniausis
S PRANEŠA, KAD DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA Š{ METĄ
darė
kratą
pas
komunistų
or
---1
1
■
dienomis įdienodavo, nakti
-ųyr' Lietuvos gamta, ekonomika, II visokiais keliais sulyg krei- nusistatymą link Lietuvos
—ĮVYKS—
ir —e‘ menu ir kitomis gyvenimo yojimų jos redaktorių, kurių barbariškos valdžios.
mis pašaldavo; laukai gana ganizatoriusJonavoje iri
lis
veiklesnius
jų
suėmė.
Pas
greit išdžiuvo, ir ūkininkai
sritimis.
i butą net 19, ir su kiekvienu) “Vienybės” politiškas nu
j
pradėjo ruoštis prie pavasa-! juos rasta partijos pinigų: Šią vasarą važiuoja iš A- nauju redaktorium iš bėdos 'ssistatymas
eina greta Smeto Laivu “LITUANIA” iš New Yorko, Birželio 14
07
doleriai
ir
kitų
—
litais.
turėjo
keistis
“
Vienybės
”
no darbų. Pirmi pavasario
rnerikos į Lietuvą apie 70
nos ir Voldemaro nusistatykelias — vingiuoti tai į deši- mo< iki gruodžio 17 d. visa ta
atgarsiai buvo labai palan
žmonių ekskursija.
“APČYSTIJO.”
nę, tai 1 kairę. Su nauju “trijulė” rodėsi “ideališka,
kus javams. Bet paskui pra
Balandžio
11
d.
pil.
La1
redaktorium
kreivojimas dar o ^0 satrapiška. Norint-ne60,000 LITŲ IŠLOŠĖ TRYS
dėjo pusti šiurkštus vėjai,!
___________
leistinas,
nes
nėra išeities. 1t norint
*
...... !
oras atšalo ir kovo men. pa-1 sinskas Povilas, gyv. Merki
ŪKININKAI.
iI Tie.
; kurie. negali pasinaudot viršminčta Vy-' 'iį
“................
Vienybei” prisieis
baigoje vėl iškrito sniegas ir nėj, būdamas Alytuje atvyko Lietuvos‘Rauclonojo Kry- Bet kada tas pats redakto-!į grįžt atgal pas katalikus Lie- !
I čiu ekskursija. turi da vieną progą išvažiuoti !
!tv
pridengė pasėlius sluoksniu j policijon ir nusiskundė, kad žiaus X Loterijos lošimo rius kreivoja, eina kairiuoju, • tuvoje.
8—10 cm. storumo. Sniegas būnant jam pas kažkokias stambiausi laimėjimą — 60,- viduriniu, dešiniuoju keliu—Į (6) Diręktoriatas neteisy- !
Į
STAČIAI Į KLAIPĖDĄ
j
laikėsi laukuose apie sąvaitę merginas, žuvo iš jo pinigi 000 litų išlošė trys smulkieji ir visais trimis, tai pasekmė foę skelbia apie Smetonos pa- !
j šią vasarą su “NAUJIENŲ” iš Chicagos ar į
ir balandžio m. pradžioje vėl nės 600 litų pinigų.
ūkininkai, gyveną Įvairiuose ir gali būt tik boikotas, nes veikslą, kuris kabo “Vieny- !
BALTUŠKOS iŠ Wilkes Barre ekskursijoms į
Pravedus
tuo
reikalu
poli

sutirpo. Iškritęs sniegas pa
kaimuose ^Skapiškio apylin skaitytojai taip nekreivoja ir, bės” svetainėje ir teršia Lie- :
• laivu “LITUANIA” 19 Liepos-July, 1927.
Į
šalinasi nuo tų, ką nepajie- tuvos ir Amerikos vėliavas. ;
kenkė tik tiems pasėliams, cija kvotą nustatė, kad La kėje.
į Esą, “nieko panašaus nebukurie buvo prieš užsningant pinskas buvo užsukęs pas Laimėję šiuos stambius gia savo keliu tiesiai eiti.
prostitučių
užlaikytoją
JakuVisai
kitaip
butų
nusida-:
v0 ‘Vienybės’ seime.”
atgiję, bet tokių pasėlių buvo
pinigus kaimiečiai raštu pa
VAŽIUOKIT ši PAVASARI | LIETUVĄ
byną
Praną,
kame
su
prosti

nedaug ir, bendrai imant,
prašė Lietuvos Raudonojo vę, jei “Vienybės” leidėjai! Mama Širvydienė į tai jau
SU AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMU,
galima laikyti, kad pasėliai tutėmis Paulauskaite Juze ir Kryžiaus Loterijos valdybą nuo pirmojo iki paskutinių atsakė du mėnesiai iš kalno
KUR JAUNIMAS TEN GYVUMAS, TEN
išlaikė užsnigimą gana leng Norbutaite Koste bendrai neskelbti jų pavardžių, kad butų buvę inteligentai — pa-' per “Dirvos” num. 12, se-;
girtuokliavo
ir
linksminosi.
SMAGUMAS.
tys galėję rėdyti laikraštį, ar. kančiai: “Buvo pakeltas lervai.
plėšikai neužpultų.
galėję pasirinkti tinkamą re- mas prieš tai, kam seimo
Išsiųstuose balandžio 10 d. j Prostitutės ir jų užlaikytojas
IŠPILDYKIT TOS ŠIRDIES TROŠKI
žemės ūkio korespondentų bendrai susitarę ir apvalė GYVOS PALAIDOTOS. daktarių, o ne imti redakto- kambaryje kabo A. Smeto- $
MUS, PAMATYKIT SAVO TĖVYNĘ,
c Utenos rių iš bėdos, kaip ana, J. O.1 nos paveikslas, ir patarinėta $
pranešimuose pasėliai buvo, Lasinsko kišenes. Tuoj po
Gamelių sodžiuje,
BROLIUS, SESERIS IR GIMINES.
taip įvertinami:
į Lasinsko apvogimo
valsčiuje balandžio 23 die- Sirvydą, kuris su savo krei- išmesti ‘to bandito’- paveiks- 8
Žiemkenčiai rugiai visose ita!te kažkur dingo bet ba-ną? beimant iš duobės bul- vojimu jau kelintą boikotą la, bet K. Strumskis paaiški- $
Ką akimis žmogus pamatai, tai amžinai neužmiršti.
• no, kari negalima nieko ture- ‘f
apskrityse buvo įvertinami įandzio 16 d. sulaikyta. Apie veg, £eines užgriuvo 10 metų ant “Vienybės” užtraukė.
aukščiau kaip vidutiniai. Iš pavogtų pinigų suiadimą amžiaus Emiliją Patalaus- Dabartinis boikotas prieš ti prieš Smetoną, nes jis yra $ | Kainos stačiai į Klaipėda:
įp 70 metu sene A. Rus- “Vienybę” yra Sirvydo ir di- garbingas žmogus, buvęs 8
visų gautųjų pranešimų, i pas tokius asmenis negali
buti
ir
kalbos,
o
todelei
jie
teik
{
enę
Po kiek laiko duo_ rektoriato iššauktas jų nu- 'pirmutinis Lietuvos prezi- $ i ~
dauguma laiko rugių pasė
............
Trečia
kliasa .... $107.
Trečia kliasa
kaltais
save
neprisipažino.
lius gerais, o kiti laiko vidų- *
bę atkasus, senutė jau rasta krypimu iš vidurinio kelio dentas.”
I
Turistine trečia .. $117.
Turistine ____
tiniais: blogi įvertinimai yra bet jų kaltė pilnai kvotoje !negyva Mergaitė gi buvo be dešinėn Smetonos pasilaižy- • Ant galo diręktoriatas yra i
Revenue
Tax
ir
Ilead
Tax Atskiram.
V La 11
n si tiejuke
uejunr Padėta
pautui igarnones
1 lodyta
Dabar ji sunkiai ti.
j usirūpinęs “Vienybės” biz- jj
pripuolamo pobūdžio ir gau iruti
o .kvota perduota
Analizuojant direktoriato niu, kaip rodo direktoriato g t.
ti tik iš Alytaus ir Traku ap- kalėjiman,
x
T
skričių
”
taikos teisėjui.
paskirius sakinius, jie nesu-1 sekretoriaus, K. Strumskio, ‘J
Žiniom Kreipkitės j Vietos Agentus ar j bendrovę:
tinka su teisybe.
Į atsišaukimas .i šėrininkus,
ŠIRDIES PROTESTAS.
Žiemkenčiai kviečiai 5 ap
KOVA SU LYTIES
: “Delko gi j: BALTIC AMERICA LINE 8—19 Bridge Street. New York ♦'V
(L) Diręktoriatas sako, Į kuriame jis sakoL
skrityse (Seinų, Trakų, Za
Mariampolė. Gegužės 1 d.
LIGOMIS.
rasų, Tauragės ir Telšių) lai
Mariampolės rinkoje gerai kad “V.” obalsis nuo dauge-1 ^ėrininkas neskaitoi savo
komi vidutiniais, o kitose ap-. Statistika rodo, kad Lietu-apsirėdęs ūkininkas,, nusi- lio metų — “Patriotvbė, Pa-'bendrovės laikraščio?
o________
JH ”
_
“ DirJ“
ir Lietuvybė.
| Mama Širvydienė
skrityse — aukščiau kaip vi- voj susirgimai lyties ligomis pirkęs “Lietuvą"” ir perskai- žanga
LAIVAS “FRANCE” NERADO
Direktoriatas su tais tri-'vos” ^um. 12 yra užeitavusi
dutiniais.
didėja. Trūkstant medicinos tęs mirti pasmerktųjų — PaIS IR J
LAKŪNŲ
ŽENKLŲ. — VAŽIA
Dobilai pirmamečiai taip personalo, išaiškinti tikrą jaujo, Tornau ir Žemaičio — mis žodžiais tik save išplįe-.sekančiak J‘Viskas buvo geVO 599 MYLIŲ Iš KELIO JIEšLIETUVĄ
jr gražiai viskas svarstyžiemo- ’^eri
rgančiujų šia liga skaičių laiškus, automatiškai Surikoi kė^pėsUuop obalsras ^gjuokė
pat, kaip ir javai, peržiemoKOIMMASS
.* BALTO PAUKšPER
BREMEN
U
4ra^dainąs‘‘^eųmžęnklh»^^Ukijedaiyyaye -ąandąriejo gerai ir daugumo laikosi i sumoj*
o ypačA^el^ad
pa^>^4^4ai
^ogaus4>asįty-.
if
_
■;
'
T
i
i*
v
*
••
____
a
•
t
i
a
ant 4id»a«sio ir greičiausio
tys
(lažnai su šia Iv;čiėjimas” ir sudraskęs tą se” (kabutėse). Patriotybėss
• keLį jų buvo minutei atgerais.
, ligoniai
_
Vokiečių laivo
! Kraneozu ląitM cA^ĮA NCE,”
(iš vieno, pražilusio sef-’ Antramečiai dobilai dau ga slepiasi ir į gydytoją krei-j numerį paleido ant vėjo. To- ir pažangos nesimato, nes tų
< • tCOLUMBUS
kuris atplaukė seredo53#Derad|>
giau nukentejo nuo rytinių piasi tik tuomet kai liga jau j liau negirdėt buvo, ką jis sa- obalsių vietoje “Vienybe”)n,(\pasidarė net keliI), bet ARBA KITAIS ŽIOS LINUOS
.jokiu ženklų Nunges^er
Coli
LAIVAIS
šalnų ir jie visose apskrityse isigali. Iš esamų sveikatos ikė, tik jo veidas nerviškai skelbia satrapizmą su atga-!včl išėjo. Mat, jų butą nutar- • TIK ASTUONIAS
DIENAS
ir
jų
nelaimingo
orlaivio.
leivybe, talpindama raštus,
skiepe, kad ‘Vienybė’ turi Puikios kajutos Trečiai Klusai—
(išskiriant'Zarasų aps.) įver departamente davinių, maty-Į drebėjo ir luposjudėjo...
j Francuzų valdžiai pareikalą• Tiktai Steitrumiai.
kokie neturėjo būti talpinatokia, kaip dabar yra
ti narni 'žemiau negu pirma ti naujai susirgusių lyties Ii-j
',vąs,
laivo “FRANCE” kapitonai
mi dabartiniame Lietuvos ‘Sandara,’ kurią geram lietugomis skaičius:
VĖŽIŲ RINKA.
NORTH GERMAN
mečiai dobilai.
[
Henri
Rjisson plaukė net 500 is
‘j.Tuo budu pasėlių išlaiky- 1922 m. 481 asmuo (2491 Rokiškis. Čia atsidarė Ve krizyje. Lietuvybė — jaja'v}u’ nejauku į rankas paim|7J,paskirtolėlio, tikėdamas surasti
lžių rinka: už šimtą vėžių mo- dengiasi ir išverstaskuriaipi- Jau visi laikraščiai sudeatžvilgiu praėjusi žiema vyru, 232 moteįii).
nors kokių že irklų prapuolusių
buvo,x bendrai imant, patogi.1 ‘ 1923 m. 479 asm. (272 vy-i karna 8—10 litų. Prieš trejus del biznio. O kur demokra- j moralizuoti, tik dar ‘DiiTa,’
65 Statė St., Booton, M:
oriaivininkti; P* Xa?tojimo Ply1
‘Vienybė’ ir ‘Amerikos Liearba pas vietos agentus
--------------:= ru,: 206 moterų.)
! metus apylinkės upelės buvo tvbė?
mouthe. laivrfs “FRANCE” pra
(2) Diręktoriatas sako, tuvis’ nepasiduoda peštuKRATOS IR AREŠTAI;
~ 1924 m. 588 asm. (332 vy-I! gana gausios vėžiais, per vievažiavo Pietinę Airiją ir sejįe
kad
“Sandara” peržengia la-j-^ams.”
;ną naktį galima būdavo prira, 256 moterų. I
Airijos vakarinį kraštą važiui
Sulaikytas žymus komu
” 1925 m. 668 asm. (372 vy {gaudyti nuo 500 iki 1000 vė I bai dažnai visas patriotingu- Aišku kaip ant delno, kad
jant i žiemius ir plaukė per Aknistas.
I jei. “Vienybė” butų likusi
žių. Dabar upelės tuščios, mo ribas.
rų, 296 moterų.)
lantika.
laivų linija ant 52-ro pePolitinės policijos buvo
Diręktoriatas su Sirvydu kaip “Sandara,” tai “Sanda-1
1926 m. 878 asm. (551 vy-, nes žmonės, merkdami linus,
j releiiško platumo.
sekamas Šiaulių miesto gy rų, 327 moterų.)
vėžius išnuodijo. Su tuo taip daro, o “Sandarą” kalti- ra” nebūtų dariusi pastabų
ventojas Šlevič Leiba, kuris Kasmet vis daugiau įre nieks nekovoja.
na, kaip Voldemaras “Lietui “Vienybei” ir direktoriatui
priklausė prie Šiaulių komu gistruojama ir įgimtųjų ly t
voje” ]kaltina Sleževičių už nebūtų reikėję guostis dėl
nistų raikomo. Balandžio 28 ties ligomis sergančiųjų. Sa DĖL MEILĖS NORĖJO dabartini karo apgulimą boikoto, nei leist aplinkraš
čio “Delko šerininkas ne
d. 16 vai. Šiaulių stoty jis bu vaime suprantama, kad ši
Lietuvoje.
NUSINUODYT.
I LIETUVĄ
LIETUVĄ
vo sulaikytas, ir pas jį rasta registracija toli gražu neapi Kaune 20 balandžio dieną
skaito
savo bendrovės laik
(3) Diręktoriatas norėtų
(nėr Anglija)
PER HAMBURGĄ
P. Mikolainis. I
23 rusių proklamacijų lietu ma visų sergančiųjų. Nevisi bandė nusinuodyt savo bute Įgauti “Sandaros” atgailą — raščio.
sumažinta kaina 3 klesos sugrąž-j
Ant. musų tri-triubinių laiyų
tinių laivakorčių
vių ir rusų kalba. Vienos rų- sergantieji ir gydosi sistema- mergina E. K. užtai, kad mo- j tai atleis visus nurodytus
r K A UNĄ 1R ATGAL
?' '
štes proklamacijų buvo pa tirigai. Ne maža yra tokių, tina neleido jai meilintis su ! “Vienybės” prasižengimus. Dėl Nevirškinimo, > Širdies NEWtORK(naujas)HAMBURG
DEUTSUHLAND.
BERENGARIA
ir
gaminta apie 300 egzemplio kurie žiuri į visą tai pro pirš-, vaikinu T. Supykusi mergiALBERT BALLIN.
“Sandara” turėtų Smeto Deginimo ir Prasto Apetito
REI.IAM E.
MAURETANIA .............. $21T
rių. Beto, jų tarpe 20 eg tusir užkrečia sveikus žmo- na išgėrė acto esencijos ir j ną laižyti, kaip laižo “Vieny- Nusr»-Tone yra suteikusios tikrą pa ir RESOLUTE,
ant populiariškų vienodais
laimą miltortams vyrų ir moterų laike
AQUITANIA................. $2l5j
zempliorių skiriamų naujo nes. Kadangi neišgydytos ly-sunkiai apsirgo,
j bė,” kuri turėtų atgailą pa- paskutinių 35 metų. Jos nuteikė jiems kambariais laivų Cleveland,
Hestphalia ir Thuringia.
J LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAISturtingo raudono kraujo, padi
kams ir 224 egz. kareiviams. ties ligos kenkia ne tik pa-'
i daryti ir sugrįžt ant tikrojo daug
-------------Savaitiniai išplaukimai iš New
LAIVAIS — $IS6.
dino jų širdies veikimą, sustiprino jų
IS BOSTONO
Čiam ligoniui, bet paveldėji-; SĖMENŲ EKSPORTAS, patrijotiško ir pažangos ke- nervus ir raumenis, suteikė naują stip Yorko. Laivai Thurinjria ir
Už brošiūrų platinimą.
Westphalia atplaukia į Bostoną.
rumą
dėl
kepenų,
inkstų
ir
pūslės
ir
CALIFORNIA
Birže#* 5
nereikės dėl kitu svarbių kūno organų. Toks
i^į padarius
fzcviMa*
lio o(j tą
Personaliai lydimi j Europą
Politinės policijos valdi mo keliu daugina silpnapro-' Linų sėmenų eksportas! 110,
LACONIA ...
Birželio 12
nė sapnuoti apie boikotus.
išvažiavimai.
<
sustiprinimas viso kūno prašalina
< ALEDONIA
Birželio 19
ninkai suėmė Veiveriuose čių, bepročių, paralitikų ir šiemet taip pat didesnis,
”
\ (4) Diręktoriatas giriasi prastą apetitą, nerviškumą, širdies de
bendrai
degeneratų
skaičių,
Nuo
pradžios
sėmenų
išveži-;
J Lietuvą greitu laiku. Išplaukiamas
___
iš
New
York
Krutulį Kazį ir Pieterį Juo tai susidaro mums visai rim- mo sezono jau išvežta 27, vedąs švarų biznį?
ginimą, prašalina gasus iš vidurių,
kas seredą. Keleiviai nepiliečiai jj
Kauną
ir
at^al
galvos skaudėjimą, nemalonų kvapą iš
ieidžiamj be kvotos varžymų. Visi 3
zą už “Gelbėjimo komiteto ’
(Pridėjus S. v
burnos, užkietėjimą, inkstų ar pūslės
tūkstančiai
tonų.
Pasakysiu,
net
“
per
švatas
pavojus.
klesos keleiviai turi kambarius Ne
jeigu
Taksus.)
bnošinrų platinimą.
neveikimą, stoka alielnos energijos
prilygstamas švarumas.
Puikus
rų.” Aš, tas “pražilęs senis, arba
Sveikatos departamentas
nusilpimo, jautimą nuvargusiu
maistas. Kreipkitės prie vietos
|>el Muzrįžima leidimų ir kitų in
Paimtos dvi raudonos
tuo reikalu yra sudaręs kovai PAGIMDĖ TRIS KUDI- kuris jau kalbuosi su anuo jr kitų nemalonumų, iš priežasties nu formacijų
agentų ar }
kkisskit pas vietos
silpimo
abelnai
viso
kulio.
vėliavos.
svietu,
”
kaip
“
Vienybė
”
raCUNARD
LINE f
su lyties ligomis įstatymo
KIUS.
agentus arba pas
_
......
. . •_« '
...
I Nusipirkit butelį Nuga-Tone Man33 Statė St, '
j
Zarasai. Šiomis
dienomis
Balandžio 29 d. pol. poli projektą. .
ĮĮĮĮĮ
MĮI sool-mame numery,
...is tikros;<«en — persitiknnkit jų sveikatą_ ir
BOSTON
Hamtarg-AmericM
Line
Įstatymo
projektas
apima
nuovados
viršininko
p.
Č.
užuojautos
“
Vienybei
”
1915
cija paėmė dvi raudonas vė
United American Line*. Ine.
1.
_•
-------- 1------------------------------- —j
= x—krizyjekrizyje
paskoliriau ninio, juso vaistininkus muloniai <rąliavas, kurios buvo ruoštos tokias
priemones
tai kovai,■ xžmona
pagimdė
tris kudi-metų
General Agents
gegužės 1 d. su tokiais užra- Kiekvienas lyties ligų ligonis kius: berniuką ir dvi mergai- $-1,200.00, ką ir J. O. Širvy- NuaaPTinWS_r^
131 Stale St_,
Bo-ton. Mass.
šais: “šalin imperialistus iš turi gydytis gydymo įstaigo-tęs, kurių viena negyva.
das paliudijo savo rankos sakMctts/
"J”

Laisvoji Sakykla

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
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No. 22.

Neužmirškit LSS. Rajono
pikniko.

I

Vietines Žinios

Birželio 1 d., 1927.

SO. BOSTON HARDWARE CO.

Lietuvių Socialistų Są.iunjgos VI Rajonas rengia dideli
_________
'pikniką Lietuvos socialde
PAVASARINIAI BARGENAI
mokratų naudai, todėl kiek
NORĖJO PASIDARYT PI inorą septyniolikinių kirpta- vienas darbininkas ir ime]1;
PARDUODAM VISKĄ PIGIAUSIOMIS KAINOMIS
NIGO SHARKEY VARDU. plaukių, ir leidosi ant pikni- gentas turčių jo neužmiršti
IR GERIAUSI TAVORĄ
įko. Važiuodami su jaunomis ir būtinai jame dalyvauti.
Kunigų “skymas” tečiaus
merginomis kavalieriai, ma Piknikas Įvyks 17 liepos HaMoors 20 spalvų penias, gi. $3.50 ( Monart h. Carmolight flat arba
nepavyko.
toma, norėjo "pasirodyt.” verhillio Lietuvių Kempėj.
Moors 20 spalv ų Flat pentas 3.00 1 žibantis Baltas tyras, Boston
"Darbininkas” pereitą są kaip greitai jų mašina gali
Sreefi pentas...................... 1.50
Star. Lead 100 svarų .. 12.50
daugybė visokių žaislų,
vaitę paskelbė, kad Lavvren- įbėgti, nes lenkdami kitą ka Bus
lenktynių,
gardžių
užkanMoors
grindų varnišius .... 3.00 Sienoms po p i era parsiduoda . .
ce’o lietuviai rengia Šarkiui rą netoli Leicesteriio apvirto
nuo 5c. iki 60c. rolis.
Egyptian pentas 24 spalvų 2.50
rungtynes su kitu kumštinin i su baisiomis pasekmėmis, ' džių ir gėrimų. Be to bus da
•
ir
prakalbos.
Kalbėti
yra
Special Flat penias............ 1.75 Stogams smala, galionas ... 85c
ku. Tam tikslui esąs pasam j Kastantui Kilkui tapo nu- kviečiami adv. Bagočius ir
dytas Colonial Teatras, kur j laužta kairioji koja, Berno
Geras baltas Enamel.......... 2.75 Langų sietūkams drūtai, pd. 2'/žc
sutelpa apie 3,000 žmonių, ir tas tapo visas supiaustytas ! “Keleivio"’ redaktorius Mi•lekas. baltas ir raudonas . 2.00 žolių sėklos, svaras.............. 25c
’AMES ELLIS KOMPANINusistatvmas šios krautuvės
nuo Šarkio esąs jau gautas {stiklais, o Feliksas, kuris ?helsonas.
šakės žemei kasti.................. 95c
JOS NAUJAS NAMAS
yra tas pats per 48 metus: tei- i’ento ir varnišiaus remuvepasižadėjimas, kad jisai tik : operavo automobilių, buvo
........
1.50
Grėbliai ............................... 50c
•James Ellis Rakandų Kompa- siingus pardavimas, kad kiekyje-* ris...................
rai busiąs.
visai užmuštas. Merginas So. Boston Hardwarc Co.
parduoda viską pigiausio
įija yra seniausia rakandų firma nas užmokėtas doleris atneštų Streen penias ........ ........ 1.00
Agentai VVhiting Adams BruNuvažiavo keliūtas lietu taipgi reikėjo vežti Worces<outh Bostone. Ji kas metai įsi- pilną savo vertę. Jie garantuoja Varnišius .............. ........ 1.00 šių. kurie parduoda pigiomis kai-’
mis
kainomis.
vių ir iš South Bostono. Bos terio ligonbutin.
Niekur visame mieste ne- gyja vis naujų ir naujų kostume- pilną pasitenkinimą ant kiekvie , Uloor varnišius ... ........ 2.00 nomis ir geriausi Brušiai.
toniečių Vaizbos Butas irgi i Užmuštas Bogužas arba ki
į no pardavimo.
■ Monarch 100% tyras, pentas 1.00 Langams uždangalai po .... 50c
planavo ruošti Šarkiui vaka taip žinomas kaipo Bauža asite geresnių maliavų ir ge- nų.
▼
I
’
ežinių
daiktų,
kaip
So.
Bosbuvo
40
metų
amžiaus
lietu

rą, todėl vaizbiečiams rūpėjo
i Uarmot, geriausis varnišius 5.00 Daržams laistyti paipos ir kito
I
pamatyt, kaip pavyks Law- vis, Bernotas 33, o Kilkus 45. on Hard\vare krautuvėj, ku( armot baltas Enamel .... 5.50 kie Įrankiai.
•ios savininku yra J. Klimas.
rence pramoga. Iš South
Apart paminėtu dalyku, turime visokiu įrankiu: l’entoriams.
Bostono norėjo ir daugiau Jau du kartu bandė apvogti Dabar šita krautuvė parduo
Plumberiams
ir kitokiems mechanikams. Viską pristatome vel
žmonių važiuot, bet pabūgo, Cambridge’aus lietuvių
I ta viską nupiginta kaina.
tui
į
pirkėjo
namus.
<audokitės proga. Krautuve
kad nuvažiavę negaus tikie- j
tonikinę.
TIKRAI GERIAUSIA VALGYKLA
tų, todėl važiavo tik tie, ku-’ Vagys ant žut-but pasiry •andasi visiems žinomoj vieoj,
po
numeriu
379
Broadrie turėjo tikietus iš kalno žo apvogti Naticnal Bottling
SOUTH BOSTON HARDWARE CO.
Dabar perėmė naujas savininkas ir suteikia geriausią
nusipirkę. Aš tikieto neturė- 2_., 86 Windsor st., Cam- vay. So. Bostone.
jau. bet nutariau rizikuoti: bridge'uje. Tūlas laikas at
patarnavimą. Valgiai visados būna geriausios rūšies ir su
379 BR03DWAY,
SOUTH BOSTON, MASS.
sakau, gal nors atbulas inei- gal vagys Įsilaužė i minėtą •Vorcesterio riaušėse sužeis
skoniu padaryti. Lietuvių publika kviečiama persitikrinti.
J. KLIMAS, Savininkas
Tel.: So. Boston 0122.
siu.
ta 25 žmonės.
tonikinę ir bandė išnešti 50
Nuvažiavus prie teatro, ti gorčių bačką alkoholio, bet
Worcester, Mass. — Čia
ksėtų bakse sėdi žmogus, ku Jas jiems nepavyko. Bačka treikuoja statybos darbinin
ALBERT HELGERMAN
ris apie likietų pardavinėji !buvo atrišta prie durų ir ten kai. Darbdaviai prisisamdė
301 Broadway. kampas D St..
South Boston. Mass.
I
mą neturi jokio supratimo | palikta.
Telefonas C11X-W.
Tel. South Boston 3520
;
ų vieton streiklaužių. PereiResidence University 1463-J.
Nusibodo žiūrėti, pakol jis Pereitos seredos naktį va-j ą sąvaitę streikieriai pasigapardavė vienam žmogui ti- gis vėl Įsilaužė Į NaUonal I ’o troką su skebais ir pradė
S. M. Fuišiutė-Shallin i " Dr. A. Gorman-Gumauskas
kieta. Klausiu, ar vra da vie- Bottling Čo. ofisą. Bet šiuo jo mušti juos plytomis ir akLIETUVIS DENTISTAS
LIETUVĖ MOTERIS
ADVOKATĖ
;
VALANDOS:
tų. “Šiur, kiek tik nori,” sa kartu jie jieškojo ne alkoho nenais. Skebams i pagelbą
Nuo 10—12 dienų
366 Broad* ay. So. Boston, Mass.
«i
ko.
Room 2.
Nuo 2—5 po pietų
i
lio, o pinigų. Sudraskė ap-| itbėgo policmanas. bet gavo
BUS DUODAMOS DOVANOS ATMINČIAI
Nuo 6—8 vakar*
.^iPj^autikie^ireinui
(.eifą) bet pi. r tas. Buvo sužeista 25 sku
Nedėliotai* Nuo 10—12 diena
Musu Naujoj Krautuvėj po numeriu
i
vidų. Staiga pasigirsta pler nigų joje nerado. Vienas to- bai ir vienas policmanas.
705 N. Main St- kamp. Broad St. I t
pianti kačių muzika: tprrrm, nikinės savininkų “Keleivio” ’askui pribuvo daugiau poli 233 BR0ADWAY, SO. BOSTON
MONTELLO, MASS
Lietuvis
Optometristas
tprrrm, pinr, pirrr... Pasiro reporteriui juokais išsireiš cijos ir apie 20 streikicrių
ATIDARYMAS BUS SUBATOJ
do, kad vietoj orkestro?, te kė. jog jie apsaugos šėpą lai areštavo.
4 d. Birželio-June
atre pastatytas “benas” su ko ne pinigų padėjimui, o tik
Su
nauja
ir
pilna-linija moterų, vyrų, vaikų ir kūdikių
SPECIALISTAS NERVU IR
ti-iubom ir birbynėm. Dai- i vagių “fulinimųi.”
Perkūnas trenkė 3 vaikus.
KRONIšKU LIGŲ PER SU- I
atminčiai
kiekvienam
drabužių.
Eus
du<xlamos
dovanos
lausi, ar nėra
VIRŠ 25 METUS. VISOS G Y- i
• svetimtaučių:
•.
•
Vagis sugauti. Ju butą net
kostumeriui.
Medvvay miestely, netoli
; DUOLSS SPECIALIAI PARŲ- I
I. POBER
sakau, Jokia muzika teatre
jauni airišiuk&i.
PINAMOS KIEKVIENAI Ll- !
Bostono, pereitą sąvaitę per
AČIŪ JUMS UŽ PRAEITIES KOOPERAVIMĄ
padarys sarmatą visiems lie*
Rew.
GAL GYDYMAS ELEKTRA, ;
kūnai užmušė Juozą Valen
1 KAS NORI.
tu\ iams. Bet; ant laimės, šver .- •
(Tik kelios durys nuo tos vietos, kur mes seniau buvom,)
tą, 13 metų amžiaus vaiką, o
timtančių nesimatė. Nedąuą Užmušė tėvą ir peršovė
lšegzamuiuoji* nkia, pnakir.u
Ė
akiniu*, kreiva* akte atitiaainu
lu jo draugu, Kazį Mockų ir
matėsi ir lietuvių. Teatras
tr atnblyopiškoM (aklo**) aky, ' motina.
PARSIDUODA
Juozą LapinskĮ, pritrenkė ir
buvo ..beveik tuščias. Tik Į
m sugrąžinu •vieta tinkam*
60 SCOLLAY SQUARE
laiku.
IR GROSĘR1V KRAUTI VĖ.
5
pabaigą susirinko gal kokie Roxburvje policijos kalė- ipdegino. Visi trys vaikai II MĖSOS
L'DSTON.
Naujausi įtaisymai, daug tavoro.
J.
L.
PAŠAKAMsilS
O
f»
<
300
mato-i
jime
- >0U žmonių.
Žmonių. Publika,
1
114C*
W- ■ J---— —už
— geležinių grotų da- buvo vieno amžiaus ir krūvoj I.' iica siO.tMl. iyz.as. Sąvaitines įplau
OLYMPiA THEATRE BLOG,
»<7 R»imu*^»v '*■"
V*«a 1
G4RSI0S
WHITNEY
ROOM 22
ma. numanė, kad kunigai čia bar sėdi Giuseppi Turco, 35 žaidė. Užėjus perkūnijai, jie kos -uvi.-š $600.00. Lietuvių apgyventa
VALANDOS: DIENOMIS nuo ;
■eta.
Parduoda
todėl,
kad
nesukalbu
nori pasipinigauti, ir nėjo. 1 metų amžiaus italas, kaltina- austojo kiauron pašiurėn ir li' tuviš'.ai. Gera vieta geram lietu9 iš rvto iki 7 vakare.
KŪDIKIŲ KARIETOS
; ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki
Tiesa. ne savo vardu kuni- mas, užmušimu savo tėvo ii uo tarpu Į tą pašiurę trenkė ui. Velyčiau parduoti greitai ir pi; 1 dienų.
]
į. .ai.
DAKTARAS
gai šitą jomarką rengė. Tam PeF?°?’irnu. motinos. Kiek po- perkūnas.
307 IV. Fourth st, So. Boston. Mass. GERIAUSIOS IŠVAIZDOJ,
Tel.: S B. 1862-M.
tikslui buvo sudarytas “atle-į!lclJai. pasisekė sužinoti, tai
KONSTRUKCIJOJ, ĮTAI
tų kliubas,” sudarytas vien > ^tonja sitos kruvinos trage- KAMBARIAI SI ŠILUMA.
SYME IR DĖVĖJIME.
32 CH AMBERS ST, BOSTON.
Telefoną* So. Boatoa 23M.
0
tik tam, kad išnaudoti sporti- įU°s esanti tokia. Giuseppi 3 kambariai ir maudynė, ap PARSIDUODA FORN1ŠIAI —
LIETUVIS DENTISTAS
$
Gydo
ypatiškai
ir
pasekmingai
Gali
pirkt
atskirai
arba
visus.
Gali'
STROLERIA1
NULEIDŽIAninko Šarkio pagarsėjusi: Turco jau nuo septynių metų šildomi garu, elektriko;; šviesa ir »>a matyt bile laiku.
(24) ;
Veneriškas
Laga*
vardą. Vakaras buvo rengia- turėjo su savo tėvu kažin ko kiti parankumai. Klau-kite “Ke S5 T st.. 3 lubos. So. Boston. Mass. MI Į UŽPAKALI, KOJI- Valandos:— Kasdien nuo X ik)
Dr. St. A. 6HVIRISKI f
Stasys Sakalauskas.
INIS STABDYTUVAS SU
mas neva Šarkio pagerbiJle gyveno visi tiy> leivio” ofise. 255 Broathvay. So.
|O. nuo I iki 3 ir nuo 6 iki 8
(GAL1NAUSKAS)
N'edėldier.iais nuo 9 iki 12
mui ir Šarkis tuo supratimu, i kast Bostone, bet aną dieną Bostone.
UŽDANGA NUO VĖJO,
ŽEMĖS ROJUS
<>fi«o vafandoa: Nuo 10 ryte iki X
matoma, sutiko Į tą vakarą seniai nuvyko pas savo dūk
š:3» diroų. Nuo 7—* vakar*.
e
RANDOLPH. MASS. 2 šeimynų na- ARTILERIŠKI RATAI.
Nedėliomi* pagal *ut*rti**.
a
ai važiuoti, o tuo tarpu publi1 Roxbury. Tuojaus atvypo 6 kambarius, maudynė?, miesĄ1M A TJIf
$13.50
411 BP.OADWAY,
|
to vanduo ir elektra Didelė daržinė. I
ka turėjo mokėti po $1.50tenal 1.l^s??.us kiuseppu
PARDAVIMAI f^bai pražus sodną-, žemės yra apie Kitokių stvlių go-carts ir KaSO. BOSTON, MASS.
g
įžangos. Rengėjai garsino, -kaip tik jis Įėjo, tuojaus ir
11 akerių.
------ .
pTdidŽS.
rietu nuo $10.50 iki $45.00.
Prie
;
•
• ” geį susikirto su tėvu, lame susikad.............
Šarkis “- faituosis.
r- į lotus arba įsteięti gazolino stotis ir
parsiduoda b \ k bers \rf;
/
Vietoj
Šar‘
‘
ėmime
jam
buvo
perdrėksautuve. Yra 1 karvė ir naminių
jis nesifaitavo.
v
■a mainy niu art fi’it'»nio‘u liar. s ar kil
THE JAMES ELLIS
noria va •aukščių. Prašo tik $9,000. Verta tų
klO,
bUVO
U<*KJV^»VYV»
~
pastatvti A&VUBMJ-Į.
kumš-^^,.vei(la2;- Jįs gojaus išbėgo
lo. Prinžasti- pardavimo
Tel. So. Borton M«-W
pinigų nemačius. Matyk: Ambrose.
< 22»
į Lietuvą.
čiuotisdu vaikai dvynukai. paukan- Duktė tuo tarpu pa- iuot
FURNITURE C0
61 l'airmnunt are_ H.'dc Park, M*į.?.
SPE< l \L BARGAIN
DAKTARAS
Kuomet Šarkis atvyko, ji-i SO^P?°. ,senius
stalo ir i
BEDFORD. MASS, netoli nuo LcI
Sngtono, 1 šeimynos nauja stuba. 7 i
405 BROADWAY,
MĖSOS KRAUTUVĖ
sai nustebo. “Ką gi
čiaP7?°^sl J.uos PaYais]ntL k
A. L. KAPOČIUS
ambariai, miesto
_____ vanduo ir elektra
darot?” — jis paklausė kuni- dint seniams pne stalo, stai Parsiduoda i”> nu m. 1<*.> Dorchc-tor Apie 2 akeriai žemes Stotis ir mokyk-.! SOUTH BOSTON, MASS.
LITUV1S DENTISTAS
1h»rrhc<1cr. Pilnai apsimokantis los arti. Prašo $608). Mažas įnešimas
gu. kuris ji pasitiko. Vyčiai fa atsidarė duiųs ir pasirodė \rf„
>ixni.s 3 žmonėms.
(22)
Nori
jrreit
parduoti.
Matyk:
Ambrose.
į
ŽEMIAUSIOS
KAINOS
VALANDOS.
Nuo • iki U dienų
ran- Telefonas: Columbia 3361.
tuoj atbėgę kyšt Šarkiui ir jo! Giuseppi
J^ius^epp1 su
>u revolveriu
įevolveuujan255 Broad*ay, Tel.: So. Boston 3071.
■Juo 2 iki » rak
NAUJOJ ANGLIJOJ.
DR. J. MARCUS
žmonai po bukietą gėlių.
Nesakydamas nei zoį
PARSIDUODA
VAL

VEDĖLIDMIS:
UCTliVUKAS
GYDYTOMS
pradėjo
DABAR YRA GERIAU
Bukietai buvo gražus, nes, džio,
^zio, jis tuoj pi
adejo šaudyt
GYKLA.
t
iki 1 r. po *i«tą
Specialistą* sekretnų ir chroniš
žinoma, ne vyčiu rankomis i
. kulipka pervere se- I Pigiai iš priežasties savininko ligos, SIAS LAIKAS DĖL ATSI
ku vyrų ir moterų lizuTRAUKIMO
SAVO
GIMI
Seredotni* iki 11 dienų.
ir skoniu padaryti, bet labai mul £alv^
P^016.^’0 liznis yra geras Klauskite: (23)
261 Hanover St.. &»ston. Man.
Room 7
NIŲ J KANADĄ.
nevykusiai buvo Įteikti. Pas-lyy7? gintu tai n jai vienas 218 Broad" ay. So. Boston.
Ofisą* "Keleivio" name.
Te!.: Richmond 0668.
(-)
151 Rro*dway. tarpe C Ir D M,
Mes atitraukiame jūsų gimines iš
kui
k ui kažin iš kur iššokus viena suvis pataikė j galvą. GiusepValandos: Nuo 9 ryto iki 8 rak.
SO. BOSTON. MASS.
visu kraštų j Kanadą greitai ir gausi
TURI
BŪT
GREITAI
vvtukė bėga-bėga prie Šar- P1
lsb^°. laul5aP, SP
Nedėldieniaia iki 4 vai- po P»«tų
nę vietas dėl jų Kanadoj, jog kaip
PARDUOTA
atvažioos neturės jokios bėdos. Jei
kio žmonos ir pribėgus kyšt revolvenu rankoj ir leidosi
lamstų giminės yra sveiki, moka skai
Nedidelė
krautuve
South
Bostone,
jai dėžę saldainių, tartum bėgti per miestą. Žmonės ir reroj vietoj Renda $20.00 į mėnesi tyti ir rašyti savo kalboj, tai dau
policija ji sugavo. Senis Tur- Yra 3 kambariai užpakaly krautuvė.- giau* mes viską patįs parūpinsime,
Tel.: 1375.
mažai mergaitei.
ir fomičius dėl 3 kambarių. Vienas gau-ime dėl jų affidavitus, ant kurtų
P. Trechokas ir Vaitaitis.
co
mirė,
o
senė
gal
pasveiks,
i
Vienu žodžiu sakant, visa
anglinis pečius, vienas gesinis pečius, pasirašys atsakomingi žmonės. Mes
Lietuvis Daktaras
krėslai ir daugelis visokių ma jau per 10 metų daug žmonių esame į
šita klerikališka afera darė Tai ve, prie ko veda piktu- lovos,
PARKIVAY
gesnių daiktų. Už krautuvę ir forni- Kanadą atitraukę ir mes esame po .
labai prasto Įspūdžio. Kuni mas.
ių sykiu tik $375.00. Nepraleiskite kaucija (Bonded agents). Visuose Ka- ‘GERIAUSIAS TYRAS BALTAS
DJ. M. J. COLNEY
nados reikaluose kreipkitės ypatiškai | LEAD. 100 svarų............ ,... $11.95
ios progos. Kreipkitės pas
AUTOSERUICE
gai čia norėjo pasirodyt di
arba
per
laiškus
prie
musų.
(-)
A.
J.
KUPSTIS
( \l KšTAK ALNIS)
FLATINĖ BALTA MALIAVA
Artistų ačiū!
deliais patriotais, neva pai 332 W. Bmad«ay. So. Boston. Mass.
: aad FILL1NG STAT1ON
GEO
KAUPAS
&CO.
galionas ..................................... 1.75
Pasekmingai
gydau se rctnns
gerbti savo tautos atletą, o j Lietuvių Vaizbos Butui, Tel.: So. Boston 1662—1373 arba 0111. Lietuviška Agentūra laivakorčių SHELLAC 5 sv. eut. gal. ............ 2.75 ’ STUDEKAKER KARU AGENTŪ
ir
ožs
genėjusias
ligas vyrų ir
RA IR TAISYMO STOTIS.
parodė tiktai dideli savo go- Balsui (E. Zaleckiui), art.
PardaVtmo ir Pinigų Siuntimo
moterų, neskiriant kokia liga jus
SVARBUS PRANEŠIMAS.
SIETU MALIAVA ... ...... gal. 98< Jeigu norite, kad Jūsų automobilis
sergate, aš galiu junvi pagelbėt
durną ant pinigų ir nešvarų St. Pilkai ir kitiems priete- Šiomis dienomis mes gavome prane 6603 St. Clair A*e, Cleveland. Ohio. GALVANIZUOTI SIETV DRATA1 ilgai laikytų, tad duokit pataikyt
modemiška.s gamtiniais budais,
šimų
iš
anglių
kompanijos,
kad
kainos
roliuose. po 2c. už ketvirtam? pėdą;
Petrui Trečiokui. Darba* gera*,
^avo norą išnaudoti musų liams, prisidėjusiems prie su- ant anglių nupigo Bostone. Cambridir vartoju elektrų, kuri labai
i
Illili
Perkant mažiau negu rofj po 2’/i<T.
kaina prieinama. Jeigu norit, kad
stiprina n'-sdpnėjusias kūno da
sportininko vardą. Žmonės rengimo Bostone mums kon ge’uje. Brightone ir Somcrvillčj. šian
Jūsų
karau
gerai
trauktų,
imkit
F VWW ldlUy SIETINĖS DA RYS ...................... 1.98
lis ir naikina ligų perus.
kainos yra sekančios:
išsiskirstė pasipiktinę tokiais certo, teikitės priimti širdin dien
gesoliaą paa mua.
193 GRANO ST, Room 301.
Egg $15.25; Stove $15.75; Nut $15.50.
Na^ek gydančias putas
ŠMIRKŠTYNĖ.
gą ačiū ’
klerikalų “skymais.”
. awu ay«
p
,s, GAKAVri 0TA sv KRANL.
A. J. KUPSTIS
415 Old Colony Avė.
W ATERBURY. CONN.
Jūsų J. Babravičius, A. 332 W. Broad«ay. So. Boston. MaM.
Ten buvęs.
Valandos: nuo 9 ryte iki 8 v.
SO.
BOSTON.
MASS
FREEDOL ii KUS
vakare, kasdien.
(-)
Vanagaitis, M. Yozavitas. Tel.: So. Boston 1662—1373 arba 0411.
Telefonas: So. Boston S07S-W.
VISOKIE GELEŽINIAI
t

STRAND LUNCH
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Feliksas Bogužas užmuštas
automobiliaus nelaimėj.

Ristynės atidėtos.

r -15 Cambridge'aus lietu
kai •’ bksas Boguža>. Antatas ir Kastantas
,.d bfjpf
Kiihus, f < itą nedeidiet į
i bda?o ’autdmobiliurn i
'Vn itprį pasiėmė tonai

Laukiamos ir jau žadėtos
K. Sarpaliaussu A. Vanagai
čiu rietynes’ drl .teuiiii a»ylų Kliūčių atidedamos. Apie
“ristynių” lai Ką ii- vietą bus
pranešta vėliau.
Rep

PARSIDUODA
NAUJA VIENOS ŠEIMYNOS SIUBA. 6 kambariai ir sanporch. dvieju
karų garadžius. gumwood finis h, kny
gom šėpos, garo šiluma ir visokių
cxtra įtaisymų. Tikras bargena,- ir to
dėl ilgai nestovės. Kaina $8.500,
FRANK H. RICF.
Builder
189 Milton st.
iMrchcstcr, Mass
’ Tel. Talbct 8112.

Tai yra receptą* garsaus šveicariško
Profesoriaus. FRĖEDOL greitai Įsige DAIKTAI IR MALIAVOS.
ria j od* ir po 5 minutų
liną įdegimą bei skausmą. rRLr.DDI. VIETINIS PRISTATYMAS DYKAI.
stebėtinai greitai išgydo šašus. Bonas.
Egzemą. Hemoroidus. šunvote*. Ne 1095 WASHINGTON STREET,
žali ir kitokias <xtos ligas. Kaina *l.<>0.
Prie Dover EI. Stoties,
Reikalaukite aptiekose arba prisiųskife .<1.00 ir mes tuojau* išsiųsime P*r
BOSTON. MASS.
paštą bonką.
,
FREĖDOL IMSMRhVCO..
388 D M arren St,. Ro«tnn 19. Mass.

Dr. Ned. LEO J. PODDER iš Petrogrado
gped*H*taa Slaptų Hgų moterų Ir rwų. kraujo Ir odoa. Kalba teakiškai ir ru»iškai.
Telefoną* Hay marint 1394
1 ALLEN ST, Car. Oamtor* SL.
BOSlTlN, M AM.
■f
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