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MAŠINA UŽMUŠĖ VAIKĄ

Bedievis Voldemaras Skelbiasi
Geriausiu Kataliku.

, Gervėnų kaime, Seirijų
Amerikos
prezidentas
vai., plaunant kluone akselį,!
Coolidge mušė Europon kap.
prie mašinos pribėgo Petro
Lindberghui telegrama, kad
Žuko 5 metų vaikas, kurį
sugrįžęs
Amerikon
jisai
su
KRUVINOS
MUŠTYNĖS
volas
užgriebė ir parbloškė
6
savo motina atsilankytų pas!
PRIE BAŽNYČIOS.
žemėn, gi mašinos rato ran1$ NEW YORKO TIESIOG 425 galionai gazolino, taip ii į svečius. Dabar oficialus •
Gegužės 15 d. Rumšiškės, kena uždavusi smūgį galvon, SMETONA GIRIASI GA patį musų prezidentą apdo
vanojo medaliu.”
VĘS MEDALI NUO
kad ji gali lėkti be sustojimo Washingtonas į-uošiasi jo pa- ! miestely prie bažnyčios Įvy-{vaiką užmušė.
Į BERLINĄ.
Taip giriasi Smetona su
sitikimui kaip didžiausiai ! ko smarkios peštynės. Kovo-1
5,800 mylių.
POPIEŽIAUS.
Voldemaru
savo organe.
STEIGS
DŽIOVININKAMS
Į 42 valandas Chamberlin
Chamberlinas, kuris nulė tautos šventei. Lindberghas: je vartota šaunamieji ginklai (
Reiškia,
jus,
mužikai, kurie
SANATORIJĄ.
Tuo norima įtikinti Lietuvos
padarė 3,800 mylių.
kė iš New Y orko i Berliną, tapo Amerikos didvyriu dėl- įr akmens.. _______
Rezultate 1 nu-į
bijot Dievo ir popiežiaus, ne
Nespėjo pasaulis atsipei yra pavadinęs savo orlaivi to, kad pirmas perskrido At- šautas ir keliolika sužeistų, I Lietuvos Raudonasis Kry kaimiečius, kad tautininkai drįskite prieš Smetonos-Vollantiką.
;
-------------i žius yra nusistatęs įrengti A. yra geresni už krikščionius. demaro kompaniją šiauštis.
kėti po to nusistebėjimo, ko “Columbia.” Jo mašina, pil
Panemunės miške ant Nemu Lietuvos “samozvancai”
nai
prilioduota
išlekiant
iš
KIRVIU
SUKAPOJO
kį padarė pramuštagalviškas
1,500,000 BEDARBIU
no kranto sanatorija bepra- nutarė da syki permainyt sa
New
Yorko
svėrė
5,630
sva

PRIEŠĄ.
Lindbergho šuolis orlaiviu
LENKIJOJ SPROGO PA
AMERIKOJE.
dedantiems
sirgti džiova.
Kutelių kaime, Biržų aps.,
iš New Yorko į Paryžių, o jau inį. Jos motoras turi 200 ark
vo
kailį.
Jie
mainė
jį
jau
ke

RAKO MAGAZINAS.
kitas amerikonas perskrido lių pajėgą ir kajutą Įtaisytą Amerikoje šiandien yra pil. Miežinskas, turėdamas,
lis
kartus.
Da
nesenai
buvo
Netoli Krokuvos pereitą
per Atlantiką be jokio susto 8 žmonėms, kuinų vienam daugiau bedarbių, negu An pyktį, norėjo atkeršyti Joku- { NORIIŠVYT TROCKĮ IR tie laikai, kuomet jie stojo už
ZINOVJEVĄ.
yra
vietos
ir
miegot.
Chamnedeldienį
sprogo didelis pa
glijoje. Nors Amerikos kapi boniui. Bet Jokubonis, pa-1
jimo. Ir perskrido ne vienas,
“
plačiausią
spaudos
ir
žo

pasiėmė su savim talistų valdžia šito neskelbia, griebęs kirvį, puolė Miežins-1 Pradėjus Trockiui ir Zi- džio laisvę.” Tai buvo tuo rako magazinas Witkowicų
bet ir pasažierį su savim nujberlinas

_ novjevui išnaujo kritikuoti met, kai Lietuvą valdė krikš forte. Sprogimas buvo toks
455
galionus
gazolino. Šitas bet žmonės, kurie žino padė ką ir padarė jam apie 17
sivežė.
kuras
buvo
išskirstytas
po
tį,
tvirtina,
kad
iš
12,000.000
žaizdų. Miežinskas apskri- komunistų politiką, ypatin- čionys demokratai, o Volde smarkus, kad sudrebėjo Kro
Šitą žygį atliko Clarence
D. Chamberlin. Pereitos su-_ i visas mašinos dalis, kur tik darbininkų Jungtinėse Vals ties ligoninėj pasimirė, o Jo- £a* Kynuose, Maskvos ko- maras su Smetona sėdėjo kuvos miestas ir žmonės nu
batos rytą, 6 valandą, jisaij yra kokia tuščia vietelė. Di- tijose dabartiniu laiku apie kubonis padėtas į kalėjimą, jnunistų pildom asai komite- Varniuose. Bet kai 17 gruo sigandę pradėjo bėgti iš na
tas pareikalavo, kad jiedu uzuu
_________
,džiausis magazinas, tai or 1,500,000 neturi darbo.
mų, nes manė,* xkad
tai
žemės
išlėkė iš New Yorko.
tie ponai
pvnai pagrobė
uaEtuuc valvai- « i -•
•
džio tie
laivio
vuodegoj,
kur
buvo
Taip pasakė Anglijos par NETYČIA NUŠOVĖ PO- jbutl* išvyti iš visos Rusijos džios vairą i savo rankas, tai
Nedėlioję tarp 3 ir 4 vai.
,S1 Panei komunistų partijos.
sutalpinta
320
galionų.
Į
iš Varšuvos telegrama
lamente
Sir Arthur SteelLICININKĄ.
po pietų pralėkė pro Angliją.
iie pasidarė tikri spaudos ir dėli
kad nuostoliai esą la
Panedėlio ryto apie 7 va kiekvieną sparną sutalpinta Maitland, Anglijos darbo, Antazavėj policijos punk
žodžio laisvės budeliai. Šitą sako,
RUMUNIJOS KABINETAS
bai
dideli.
Nemažiau kaip
po
30
galionų.
Beto
da
į
patį
ministeris.
landą nusileido Vokietijoj
te, betvarkant iš piliečių kon
tautininkų reakciją rėmė ir 10 žmonių esą
REZIGNAVO.
užmušta ir
netoli Klingės miestelio, į orlaivį paimta 15 kenų po 3
fiskuotus
šaunamuosius
ginklerikalai.
Smurtininkams
I
*A • * 1
galionus.
pietryčius nuo Berlino.
klus, raštininkas
netyčia nu- Iš Bukarešto pranešama, paskelbus Smetoną prezi apie 500 sužeista.
kad pereitoj subatoj tenai re dentu, visi kunigai bažny
ANT
$50,000.
Abiejų orlaivių motorai;
Jis skrido išviso 42 valan
šovė policininką Ajutį.
zignavęs ministerių kabine čiose giedojo “Te Deum lau- VOKIEČIAI ATIDAVĖ
______
__ yra Wrighto konstrukcijos ir j Buvusis Lietuvos Seimo
__ ir padarė
____ 3,800
das
mylių.
LENKAMS JU KARALIŲ
atstovas Radys, kuris yra at- RADO LAUKUOSE NE- tas su premjeru Avarescu damus.”
Kap. Lindberghas, kuris ke--yra oru vėdinami,
{priešaky.
!•
Sakoma,
kad
tos
, PAVEIKSLUS.
vykęs Amerikon vieno Lietu
liom dienom pirm to nulėkė
GYVĄ SENELĮ.
Bet dabar padėtis pakitė
rezignacijos
pareikalavęs
Atsilygindami lenkų val
iš New Yorko į Paryžių, Atli PRASTAS AMERIKOJ vos banko reikalais, patrau Pramiežio dvaro (Ūdrijos
jo. Klerikalai iš Smetonospats
karalius,
kuris
norįs
sukė
Brooklyno
“
Garsą
”
teis

______
,
% PAVASARIS.
_______________
ko savo kelionę. cĮ __
33 valanvai.) laukuose rastas senelio daryti tokią Vyriausybę, ku- Voldemaro
pasi- džiai už tai, kad ji nutarė
V oldemaro valdžios p;~
das, padarydamas 3.610 myšių metų pavasaris Ameri- man uz kriminali šmeižtą. Štąnulio Jurgiė lavonas. Sta- ri-ęn’Įneitų visu partijų atsto- ^au£ė ir stojo opozicijom. nelikviduoti Lenkijoje Vo
yra traukia- nulis buvo 80 metų amžiaus,
lių. Bet Lindberghas skrido
" ‘ ’ kos ūkininkams nelemia nie- Atsakomybėn
. t
Jie buvo prisidėję tikėda kietijos nuosavybių, kaip
šiai.
>
”
redaktorius'ir
vienas, o Chamberlin vežęši ko gera. Šiaurinėse valstija- ™as karšo
bet neturėdamas iš ko pra
miesi pasipelnyti. Jie jauteli Versalės sutarty yra pasa
Rymo
Katalikų
Susivieniji

su savim žydą Leviną, kuris' se dėl. šalto ir lietingo gegu
gyventi ir sirgdamas elgeta RADO UŽMUŠTAS DVI už tautininkus stipresni ir kyta, šiomis dienomis vokiemo
valdyba.
Prieš
juos
yra
davė jo kelionei pinigų.
žės mėnesio pasėliai suvė
vo.
manė, kad renkant naują Ičiai sugrąžino lenkams tris
MOTERIS.
užvestos
dvi
bylos:
viena
i brangius istorinius dalykus,
Bėrimas laukė Chamber- luoti dviem sąvaitėm. MissisApartamentų name Det Seimą tautininkai bus iššluo i Vienas jų yra Lenkijos kara
kriminale,
o
kita
ei
vile,
ku

PRITRUKO PAŠARO.
lino kaip didžiausio stebuk sippi klonyje potvinis yra už
roite pereitos nedėlios vaka- ti. Tuomet krikščionims tek liaus Stanislovo portretas,
rioj
p.
Radys
reikalauja
iš
lo. Aviacijos laukas, kur nu liejęs penkiose valstijose
Daugely Lietuvos vietų ra rasta užmuštos dvi jaunos tų nuplauti ir suvežti į savo
akrų šmeižikų $50,000 atlyginimo žmonės visiškai pritruko pa- moterįs. Policija jieško kal- svirnus viską, kas tik tauti antras — jo kardas, o trečias
sileidžia orlaiviai, per visą daugiau kaip 3.000,000 akrų;
naktį buvo apšviestas žibu dirbamos žemės. Pietryčių ir už nuostolius.
ninkų buvo pasėta. Todėl ;—kito karaliaus paveikslas.
šaro. Laukuose dar nieko nė- tininkų.
senovės
riais.
Orlaiviai nuolatos pietvakarių valstijose viskas
krikščionys ir reikalavo, kad ■ Prie
*Tie to
V? da
(,a pridėta
PrK,e
ra. o pašaro nei už pinigus
butu renkamas sena- (, enkijos vėliava.
skraidė jūrių linkui ir žiurė išdžiuvo. Ganyklos favela- flan Klpčrinclnc negalima gauti.
Seimas butų
JUODVEIDIS ŽMOG
9n<nnfowm«hHs
vo. fivvnlhi
Gyvulių augintojams
bus Uvll. IX1VOV1IIOA.1D
jo, ar neatlekia amerikonai. trr.
ja
tvarka.
Socialdemokratų
ŽUDYS.
Tūkstantinės minios stovėjo sunkus metai, nes kiauliena
ir liaudininkų partijas jie BALKANUOSE NERAMU.
UŽDEGĖ NAMĄ.
Juodveidis
vardu
Burley
Sušaudytas.
per naktį ir laukė sensacijų. atpigo $4.00 ant 100 svarų,
Balkanuose vėl oras paAlytaus miestelyje nakties buvo areštuotas Mississippi norėjo apskelbti nelegalėmis
Bet nesulaukė. Chamberlinui o komai, kuriais kiaulės yra Rygos žiniomis, Lietuvos laiku kažin kokie piktada valstijoj sanrišy su nužudy ir prašalinti jas nuo rinkimu, kvipo paraku ir galima tikėpasitaikė nelaimė. Jo maši šeriamos, pabrango 15c. ant Generalio Štabo viršininkas riai apipylė Segalio Leizerio mu dviejų baltveidžių mote kad užtikrinus pilną sau lai tis smarkių ekspliozijų. Ju
nai pritruko kuro ir 12 valan bušelio.
gen. Kleščinskis jau sušau namų stogą žibalu ir padegė. riškių ir tuojaus prie kaltės mėjimą. Bet jų planai nepa goslavija ir Albanija sutrau
dą nedėlios naktį jis buvo
vyko. Tautininkai suprato kė tarp savęs visus diploma
dytas. Jis buvo areštuotas Gaisras gyventojų pastango prisipažino.
priverstas nusileisti Eislebe- $2,703,635 ADVOKATAMS kaipo rusų šnipas. Plačiau mis buvo laiku sustabdytas.
sau pavojų Seimo rinkimuo tinius santikius ir sekantis
ne pasiimti gazolino. Tai bu
UŽ VIENĄ BYLĄ.
apie jį buvo rašyta pereita
TARP SUOMIJOS IR LAT se ir nutarė Seimo dabar ne žingsnis gali būt jau karas.
vo da 110 mylių nuo Berlino • I Keliolika metų atgal New me “Keleivio” numery..
šaukti. Pirma jie nori pertaiKivirčai tarp tų dviejų
BEPROTĖ ĮŠOKO I
VIJOS PANAIKINTOS
ubagiškų
tautelių eina jau
svt
konstituciją
ir
duoti
val

Pusė po-keturių panedėlio; Yorke mirė milionierius Jay
ŠULINI.
VIZOS.
džiai tiek galios, kad Sei senai, bet kulminacijos pun
rytą jis vėl pakilo oran. Nu_'Gould. palikdamas $80,- MISSISSIPPI POTVINIUO- Seirijų miestelyje nepilna- Gegužės 17 d. Helsinkyje
_____
skristi 110 mylių iki Berlino 000,000 turto. Tiems turtams SE PRIGĖRĖ 114 ŽMONIŲ. prote Jeglinavičaitė Rochilc buvo susitarta panaikinti vi- mas nieko nereikštų. Nega kto pasiekė aną dieną, kuo
reikėjo tik valandos laiko. prižiūrėt tapo paskirti 4 glo Raudonojo Kryžiaus su 25 metų amžiaus įšoko į šuli-: zas tarp Suomijos ir Latvi lėdami ant savo pastatyti, met Albanijos valdžia areš
Bet nesusipažinęs gerai su bėjai, kurie “nuglobojo” rinktomis žiniomis; iki šiol nį: ištraukta iš šulinio mirė. jos. Abiejų valstybių pilie klerikalai pasitraukė iš val tavo Jugoslavi jos pasiuntinį
Vokietijos
geografija, $50,000,000. Giminės užve Mississippi upės potviniuose
čiai galės keliauti iš vienos džios ir organizuojasi tauti GjurachovičąTiranosmieste,
Chamberlin pasuko perdaug dė bylą, kuri tęsėsi 11 metų prigėrė iš viso 114 žmonių,
GAISRAI.
valstybės į kitą su užsienio ninkus išversti kitokiu budu. kaltindama jį šnipinėjimu.
į pietus ir į Berliną nepatai ir tik šiomis dienomis buvo būtent: Arkansas valstijoj Gegužės 3 dieną Butrimo pasais, bet be vizų. Susitari Kad kunigams nepavyktų Jugoslavija pareikalavo, kad
kė. Jis nulėkė apie 70 mylių sutaikyta. Advokatai paėmė 59. Illinojuje 2, Louisianoje nių vai., Raižių kaime sude mas pradėjo galioti nuo bir sukelti prieš šitą valdžią Albanijos valdžia suimtąjį
toliau ir ties Klingės mieste už savo “patarnavimus” ly 9, Mississippi 42 ir Tennes- gė Dovydo Asamavičiaus gy- { želio 1 d.
tikinčiųjų minių, tautininkai paliuosuotų; šita atsisakė, ir
liu sugedo jo orlaivio moto giai $2,703,635, o “referee” see 2. Raudonojo Kryžiaus venamas namas, tvartas iri
pradėjo pataikauti į tikybi dėlto diplomatiniai ryšiai ta
ras. Jis nusileido į pelkes. O’Gorman gauna už savo draugija sušelpusi potvinio kluonas; trobesiai buvo ne DĖBSO RADIO FONDAS nius minių jausmus. Ministe po nutraukti.
Nulužo jo orlaivio propele- “patarnavimus” po $60 Į apimtose vietose 568,359 apdrausti.
rių pirmininkas Voldemaras,
AUGA.
ras ir visa mašina įklimpo į valandą.
' žmones.
Tą pačią dieną Garliavos Naujosios Anglijos socia visiems žinomas kaipo di- BELGŲ KARALIUI PA
KELTA ALGA.
balą. Lakūnai tečiaus nesuvalsčiuje sudegė ūkininko listų organizacijos sekreto džiausis bedievis, dabar
sižeidė. Miestelis juos pri KRUVINOS RIAUŠĖS ... AMERIKIEČIŲ RAŠYTO Markausko kluonas ir tvar rius drg. Lewis praneša, kad skelbiasi geriausiu kataliku.
Iš Bruselio pranešama,
ėmė, pavalgydino ir norėjo
JAS NUSIŠOVĖ.
PRIE KALĖJIMO.
tai. Sudegė ir gyvuliai. Spė Dėbso Radio Stoties Fondas Gi prezidentas Smetona gi kad Belgijos karaliui Al
nuvežti į Berliną automobiTampa, Fla. — Pereitą są Muenchene, Vokietijoj, jamas padegimas iš keršto. auga. Bostono socialistai turi riasi gavęs net medalį nuo bertui tapo trigubai padidin
lium, bet Chamberlinas atsi vaitę
surinkę jau $3,000 ir da $850 popiežiaus už didelius savo ta alga. Iki šiol jis gaudavo
apie 2000 žmonių mi pereitą sąvaitę nusišovė Dr.
sakė automobilium važiuot.
Tik 3.300,000 frankų metams.
ŽMONĖS SERGA ŠILTINE. yra pažadėta. So. Bostono nuopelnus bažnyčiai.
Jis bandys pataisyt savo or nia čia užpuolė kalėjimą, no Galius Thomann, 81 metų
rėdama išgauti ir nulinčiuoti amžiaus amerikietis rašyto Pranešama, kad Utenos, lietuvių socialistai taipgi yra pasiklausykit, kokia šventa Reiškia, dabar gaus 9,900,laivi ir pabaigti juo kelionę. tūlą
tautininkų partija:
000 frankų. Už seną “pėdę”
Levinsą, kuris nakties jas. Savo žmoną jis irgi nu Trakų, Raseinių ir Seinų ap prižadėję surinkti $100.
jis jau negalėjęs pragyventi.
“
Musų
žmonės
jau
ir
už

SKIRTUMAS tWrP LIND laiku užmušė kuju savo pa šovė. Ji turėjo 50 metų am skrityse kai kur pasirodžiusi
LIETUVIŲ
IMIGRACIJOS
kampiuose supranta, kad Nabagėlis!
čią, tris vaikus ir vieną sveti žiaus. Jis rašinėdavo Į Ame dėmėtoji šiltinės liga.
BERGHO IR CHAMBER- mą vyrą. Prie kalėjimo buvo rikos magazinus. Daktarai
KVOTA JAU IŠSEMTA. {tautininkai nėra bedieviai,
Iš Washingtono praneša ; kaip prieš rinkimus apie juos VARŠUVOJ POLICIJA
LINO ORLAIVIŲ.
pašaukta milicija. Minia pra mano, kad nuo didelės senat
PASIRODĖ DZŪKŲ
ma,
kad lietuvių imigracijos buvo skelbiama... musų žmo- ŠAUDO Į KOMUNISTUS.
LAIKRAŠTIS.
Abudu orlaiviai, kuriais dėjo svaidyt į miliciją ak vės jo protas sumišo.
Pereitą sąvaitę Varšuvoj
Alytuje gegužės 15 d. iš kvota šiems metams jau iš i nės žino, kad tautininkai yra
Amerikos lakūnai šiomis die menimis, o paskui ir šaudyt.
semta.
Paskutinis
žmogus
komunistai
turėjo Filharmo
LENINGRADE
PRASIDĖ

geresni
katalikai
už
pačius
Kareiviai
šovė
į
orą,
bet
mi

ėjo naujas dvisąvaitinis pa
nomis perskrido Atlantiką,
buvo
Įleistas
18
gegužės
die

nijos
salėj
koncertą,
o išėję
JO
50
ASMENŲ
BYLA.
krikščionius demokratus. Jie
veiksluotas laikraštis “Dzū
yra monoplanai, kas reiškia, nia netik nepasitraukė, o
gerai atmena, kad krikščio iš koncerto iškėlė raudonas
turi tik po vieną eilę sparnų. puolė ant kareivių da dides Maskvos žiniomis, Lenin kas.” Pirmas numeris atrodo ną.
nių demokratų viešpatavimo vėliavas ir įtaisė demonstra
niu
Įniršimu.
Tuomet
karei

grado karo tribūnoje pradė labai gražiai.
Lindberghas apkrikštijo
UŽSIMUŠĖ
2
LAKŪNAI.
laikais musų valstybės santi- ciją. Buvo Į 500 komunistų.
savo mašiną vardu “Spirit of viai šovė tiesiog, ir 7 žmonės ta nagrinėti 50 asmenų byla,
Colombijos respublikoj šįjkiai su šv. Tėvu buvo labai Policija užpuolė demons
kurių 18 kaltinama šnipinė SKIEPIJA KIAULES.
St Louis.” " Ji sveria 5,000 tapo sužeisti.
panedėlį
užsimušė 2 lakūnai, blogi — net Popiežiaus at- trantus ir pradėjo šaudyt, suPradėta
skiepyti
visoje
Sutemus minia vėl puolė jimu Latvijos naudai, o liku
svarų, tai yra pustrečio tono.
Jos lėmuo padalytas iš meta kalėjimą. Milicija pradėjo sieji varymu kontrabandos iš Lietuvoje kiaulės nuo rau kuomet jų orlaivis nukrito stovas turėjo iš Kauno pasi- žeizdama 11 žmonių. Deųuillos miestą. Be .to šalinti — o dabar, prie Pono onstracija iškriko. Policija
lo, o sparnų reniai iš medžio. šaudyt iš kulkasvaidžių. Trys Latvijos. Iš kaltinamų šnipi donligės. Iš laboratorijos iš Į Pa 4
vežta
Hanor
t
v
na
ra
tu
seru
j
u
žmonės
tapo sunk’’'”' Smetonos, popiežius vėl f tečiaus spėjo suimti 50 ko
Vietos joje yra tik vienam žmones buvo užmušti ir 19 nėjimu prisipažinęs t’k -; munistų.
siuntė savo atstovą, ir L _
mo
sužeisti ar t žemės,.
nas.
žmogui. Į jos magaziną teh a sužeista.
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APŽVALGA

LIETUVIŲ-GUDŲ RES
PUBLIKA.

Ui

[PRIE KIEKVIENO L1AUDININKO IR SOCIALDE
MOKRATO STOVI
ŠNIPAS.

PAMĖGO ŠAUDYMĄ.

sako, jog svetimos valstybės
nori pasidalyt Lietuvą ir tuo
tikslu Įkinkė darban tauti
ninkus. Jis rašo:

Pereitą sąvaitę mes ra.-em
“Keleivyje,” kad kunigų ir
šnipų algoms Lietuvoje iš
mokama daugybė pinigų, ši
tą dabar patvirtina ir “San
daros” korespondentas. Ku
ris sako:

Pereitą sąvaitę rašėm, kad
Amerikos žinių agentūros Kaune tapo suimtas Lietu
“Associated Press” kores vos armijos generolas Klešpondentas praneša iš Varšu činskis. Dabar iš Kauno pra
"Cenzūrą turime tokiu, k.;-.
vos, kad Lietuvoje prasidė nešama, kad jis jau sušaudy
kios pasaulis dar nėra malęs..
jęs judėjimas, kurio tikslas tas!
esąs susivienyt su gudais ir Išrodo, kad Smetona su Nėra dar buvę pasauk n tokių
įkurti vieną Lietavių-Gūdų Voldemaru yra pasiryžę Įra kovos būdų, kokie yru nu.- mus.
šyti savo vardą Lietuvos isto Valdančiųjų spauda ra.- . viską,
Respubliką.
Kaune buvęs jau tuo tiks rijon krauju. Da neilgai jie kas tik jai ateina gaiv<>:.; Ki
lu sušauktas gudų veikėjų su viešpatavo, o kraujo praliejo tiems gi reikia tylėti. l'a\ • '•‘ri
važiavimas, kuriame dalyva jau gana daug. Kaipo žmog dančiųjų organas tašo apie
vę daugiausia Lenkijos oku žudžiai, tautininkai galėtų Valst. liaud. organizac a. Įta
ria, žinoma, bolševizme. ;r .Jau
gauti prizą.
puotų gudų atstovai.
Bet kažin, ar ilgai jie ga sią: pasisakykit viešai .ir . > >u
Eidami prie bendros su
lietuviais respublikos, gudai lės taip žmones šaudyt. Kuo bolševikais ar ne? Kuomet para
statą savo tikslu atimti iš met valdžia ima niekinti pi šo ir pasako aiškiai, kaip mes
Lenkijos Vilnių, Gardiną ir liečių gyvybę, tai jos pačios žiūrime Į Lietuvą, kaip žiūrime
Naugarduką (Novogrodek). gyvybė irgi negali bui bran Į bolševikus ir kas mes esame.;
Ir mes esam tvirtai tai tokio straipsnio patalpinu
Mes manom, kad šitokia ginama.
kad Smetona su negalima; cenzūra išbraukia.
respublika butų neblogas Įsitikinę,
Voldemaru
susilauks tos die Paskui po to vėl rašo ir sako:
daiktas. Bet mums nesinori
nos, kuomet jiedu bus pri mes reikaiavom pasisakyti kas
tikėti, kad ji galėtų Įsikurti, statyti
prie tos pačios sienos, jus. Jus tylite. Nenorite prisi
nes tam yra tris svarbios prie kurios
jie dabar stato pažinti viešai esą bolševikais.
kliūtys, būtent:
politinius savo priešininkus. Bet jūsų tylėjimas pasako už
(1) Didesnė gudų (balt- Smurtininkai, matoma, ir jumis, kad jus su bolševikais... j
gudžių) dalis jau turi savo patys šitą supranta. Kad jie
“žvalgyboje tarnauja beveik!
respubliką, kun priklauso bijosi kariuomenės sukilimo, išimtinai tautininkai, studentai.
prie Sovietų Respublikų Są tai parodo tas faktas, kad Jie gana gerai aprūpinti, ir Jų
jungos. Taigi likusiems gu naktimis karininkai (oficie- yra tiek, kiek jų politinių prie
dams, kurie gyvena po Len nai) miega kazarmėse prie šų. Prie kiekvieno liaudininko
kija ir norėtų nuo jos atsi kareivių, ir kas vakaras yra ir socialdemokrato yra pastate-1
kratyti, daug lengviau butų atimami iš kareivių visi gink tas šnipas. Ir tas valstybės iž
prisidėti prie jau esamos gu lai. Tik sargybon einantiems I dui kainuoja labai daug. Už II
dų respublikos, kurios cent duodamas šautuvas.
tuos pinigus butų galima pasta
ras yra Minske. Šitokį jų
ant kojų ne vieną naujaku
So. Bostono "Sandarai” tyti
žygį mielu noru paremtų ir rašoma
rį arba padaryti kuri nors šuliš Kauno, kad—
Maskva.
turinį darbą.”
“Gegužės 15 d. turėjo būti
(2) Lenkija niekuomet ne
Korespondentas priduria,
sutiks, kad gyvenantis po ja fašistų sukilimas. Buvo suma kad daug žmonių areštuoja
.gudai pasiimtų Vilniaus ir nyta suimti Plechavičius, Mer ma ir šaudoma slapta, kad
Gardino gubernijas ir suda kis ir kiti, o Ladyga diktato visuomenė nežinotų.
rytų su lietuviais nepriklau rium. Bet nenusisekė. Ladygai
liepta atsistatydinti ir jis suti
somą respubliką.
ko tą padaryti. Daug karininkų TAUTININKAI SKANDI(3) Lietuva dabar yra pa iš tautininkų perėjo fašistų pu NA LIETUVĄ SVETIMU
tekusi Į juodžiausių reakci sėn. galima laukti perversmo ir VALSTYBIŲ PAPIRKTI?
ninkų rankas ir priespauda grynai fašistinės padėties.”
Tas pats “S.” korespon
tenai daug aršesnė, negu
dentas, kuris rašo apie ap
Lenkijoj, todėl dėtis gudams Vos kelios dienos atgal statymą socialdemokratų ir
prie tokios Lietuvos reikštų buvo pasmerkti sušaudymui liaudininkų veikėjų šnipais
tą patĮ, ką šokti iš skaurados Pajaujis, Tomau ir Žemaitis
kam rengė kovo mėnesyje
j ugnį.
Jeigu yra gudų, kurie no liaudininkų sukilimą, o da
rėtų vienybės su dabartine bar jau girdime apie fašistų
Lietuva, tai jie yra veikiausia sukilimą.
kokie “samozvancai,” tokie Kuomet visi nori sukilimo,
kaip Lietuvos tautininkai, tai jau valdžia nuo jo neapsi
kurie mėgsta kalbėti savo saugos. Ir juo aršiaus ji savo
tautos vardu, bet kurių tauta priešininkus smaugs, tuo ar
visai nepripažįsta.
šesnis bus jai pačiai galas.
KODĖL D-RAS GRINIUS
ĖMĖ ŠL1UBĄ CERKVĖJ?
r

pimu. atimti namus, bet dar ko
tai truko ir kol kas dar susilai
kė.
"Taipogi meta lauk ir Lietu
vių Moterų Globos Komitetą.“ I

“Apie praeitus smurto val
džios darbus butu galima daug
Šituos žodžius rašo toks “Lietuvos Žinios” rašo: 1 valdžios priešaky. D' arinin^sakyti, bet šiandien kyla kiti asmuo, kuriam negalima ne
Kaip yra žinoma, svar kų skaičius visai nedidelis,
klausimai, daug svarbesni, ku tikėti.
biausias tautininkų politinis be to, jie yra išmėtyti po visą
rie mažesnius nustumia šalin,
uždavinys ligi šiol tebėra Lietuvą. Nė vieno savo atšiandien visa burna kalba pas
“SURPAIPĖS DIDVYRIS” Konstitucijos keitimas. Apie i stovo i Lietuvos Seimą dva
mus, kad perversmas darytas
ATSILIEPĖ.
ši keitimą jie galvoja ir rašo rininkai ligi šiol nesugebėjo
svetimu valstybių agentų, kad
Ponas Vidikas, kuris reda jau penki mėnesiai, nes pa pravesti. O neturėdami savo
tų svetimų valstybių agentų
guoja
komunistų "Laisvę,” leidę Seimą neturi teisėto atstovų Seime, dvarininkai
buvo sudarytas perversmo U
negalėjo vaidinti ir žymesnio
gruodžio planas, buvo pasamdy iškoliojo d-rą Pajaujį “niek kelio tiems pakeitimams pra
politinio vaidmens Lietuvo
ti už gerą atlyginimą to plano šu,” kam jis prašė Smetonos vesti.
Dabar tautininkai atkak je. Visai kitas dalykas, jeigu
ivvkintojai. Kad patraukti ka susimylėjimo. Nurodęs, kad
______
______ Lietuvos
___
nori Įkalbėti
vi konstitucija butų pakeista ir
rininkus savo pusėn, reikia spe Smetona pakeitė Pajaujo liai
Seimo reikšme butų suma
kuliuoti dideliu patriotizmu. mirties bausmę amžinu kale- š’Jomeiiei, kad ji trokštanti
žinta.
Todėl viskas įlaroma neva iš jimu, Vidikas “Laisves” 122 kaip tik to, ko ji nenori. Jie,
numery
sako
:
matyt, tikisi, kad, aiškinda Garsusis kvalitaty vi nes ar
didelio patriotizmo. Daug kari
"Taigi Pajaujo asmenyje li mi spaudoje ir per radio sa ba kokybinės daugumos dės
ninkų ir nežino, kad jie yra ap
nis, kuriuo ketinama paremti
gavikų Įtraukti i pinkles. Tie ko gyventi da vienas aiekšas, vo sumanymo tikslingumą,
Lietuvoje naujai kuriamą
patys agentai j ieško dabar kitų pavojaus valandoje issižadėjęs jie pagaliau nors “nepartinę
“
žaliavą,” kaip rašo “Lietu demokratiją,” iškyla dabai
grupių, kuri darytų kitą sukili visko, už ką jis kovojo.”
aikštėn be jokios kaukės.
vis,” turės savo pusėje.
mą ir tt. žodžiu norima privesti
Bet “Laisvės” redaktorius
šis tautininkų užsispyri Lietuvoje maža dvarinin
prie pilnos anarchijos ir paskui!Ii
užmiršo, kad da nelabai se-’i mas
keisti konstituciją yra kų, bet užtat, tautininkų išKam bus reikalinga pasidalyti
nai
jis
pats
visko
išsižadėjo,
Lietuvą.
charakteringas. Ir ; manymu, kiekvienas dvari
kuomet pamatė policiją “Ko labai
mums svarbu yra išaiškinti ninką- savo kokybe atstojąs
"Jeigu prisižiūrėti dabarti
vos
”
redakcijoj.
Tai
buvo
šimtus, u gal ir tūkstančius
niams valdovams, jų veikimui,
Pn.ež.astis’ kurios '
karo metu,. 1kuomet
_____ ’ Vidika“'timnkus
per penkis mene- tamsių ūkininkų. Suprantatai tokie gandai, tokios kalbos
buvo “Kovos” redaktorium.
įsius apie tą keitimą kalbėti įmi taip pat darosi tautininturi pamato. Dabartinė valdžia
ikų laikraščio is'adžiojimai
Atėjus
tuomet
policijai
nedaro jokio tvervbos darbo,
(apie "tautos vadus.” Juk tais
kratos
daryti,
Vidikas
taip
priešingai, užsiima griovimu
i
čia
Lietuvos
dvarininko
laikais, kada prie valdžios
jau pirmiau padaryto darbo. nusigando, kad Įlindo i toi- kunigaikščio K. Radziviio
stovėjo
jie ir
letą
ir,
išsispraudęs
iš
tenai
Visos valdžios jėgos yra sukon
straipsnis, Įdėtas tautininkų buvo taisdvarininkai,
“
tautom
vadais.
”
laukan,
pabėgo.
Nuo
to
jam
centruotos tam, kaip apsisau
laikrašty
“
Lietuvy
”
š.
m.
ge

goti nuo politinių priešų, nuo tų ir “surpaipės didvyrio” vai gužės 10 d., visą klausimą Visokie Radzivilai, Višneveckai, Čartoriskiai su savo
grupių ir asmenų, kurie ištikro das prilipo.
stato naujoj šviesoj.
Ir dabar šitas žmogelis tu Pasirodo, kad Lietuvos baudžiauninkais ką norėjo,
nori Lietuvai gero.
tą darė, kur norėjo, ten juos
"Ardomas visuomeninis dar ri drąsos vadinti Pajaujį dvarininkai, paleisti su savo
bą.-. Ardomos tokios kultūrinės “niekšu,” kad tas pasmerk ,80 ha, liko “ubagais,” (cen vedė.
O ar reikia aiškinti, kad
organizacijos,
kurios jokiai tas sušaudymui prašė bude zūros išbraukta) šiandien
“
Lietuvio
” straipsniai, ku
valdžiai
kenkti negali, bet lių palikti ji gyvą!
dėl žemės reformos vykdy l riuose tautininkų laikiaštis
Vidikui tuomet mirties pa mo jaučiasi labai nuskriaus
griaunamos tam, kad ardyti
kulturinį darbą. V’arpo bendro vojaus visai nebuvo, ir tai jis ti. Jie, girdi, nesą pilnatei skatina vyriausybę ir visuo
Lietuvoje
vė pradėta griauti su pirokseli- nusižemino ligi toileto “sur siais Lietuvos piliečiais. Is menę grąžinti
nu. Teko sužinoti, kad pradėtas paipės,” o ką tas bailys dary jų, girdi, esančios atimtos “Gedimino ir Vytauto lai
griauti
Raudonasis Kryžius. tų, jeigu jis atsidurtų d-ro nuosavybės teisės Į ‘.‘amžiais kus,” Įgyja dabar taip pat
savotiškos prasmes? Jeigu
Norima atimti iš jo nuosavą Pajaujo vietoj?
sukrautus turtus.”
kas pirmiau galėjo tuos skaxiamą. tą namą, kurs prieš karą
Tečiaus vienu žemės re itinimus suprasti kaip kalbom
buvo Rusijos Raudonojo Kry
POPIEŽIUI SUKAKO
formos panaikinimu negali [figūrą, tai dabar visai be juo
žiaus ir kurs einant statutu dar
70 METU.
ma atidaryti dvarininkams ko galima tuos skatinimus
1919 metų pradžioje buvo to
Gegužės 31 dieną Romos kelio prie valdžios vairo. Iki (suprasti ir raidiškai. Nes ka
laiko, vyriausybės atiduotas katalikų popiežiui sukako 70 Lietuvoje veikia dabartinė
Lietuvos Raudonajam Kryžiui. metų amžiaus. Tą dieną jis konstitucija ir valdžią suda- da, jeigu ne Gedimino lai
Jau buvo nuėjusi ir komisija, gavo daug pasveikinimų nuo ro Seimas, dvarininkams nė- kais Lietuvoje bajorai dvari
ninkai turėjo didžiausios itaVidaus reikalų ministerio palie katalikų.
i ra jokios galimybės atsistoti

V'J.”_

kos?! Tik ar turėtų tie skati
nimai reikšti taip pat, kad
mums reikia išsižadėti elekt
ros, radio, aeroplanų, gele
žinkelių ir kitų kultūrinių
žmonijos laimėjimų per tuos
ilgus šimtmečius?! O jeigu
ne, tai kaip galima juos skir
ti nuo politinių laisvių ir de
mokratinės lygybės dėsnių,
kurie yra lygiagretės dvasi
nės pažangos vaisius?
Apie tai saujalė žmonių
tur būt negalvoja.

Remkime Social
demokratus!

“Viename ‘Vienybės’ num.
I buvo rašyta apie Dr. Grinių, ir
VOKIEČIAI SUGAVO
atsiliepta visai ne liberališkai,
VOLDEMARĄ ME
nei jo vestuvių. Tas žmogus viLUOJANT.
• są savo amžių kovojo tautybės
labui, jo žmoną nušovė bolševi
Vienas Kauno gyventojas
kai Kislovodske; dabar gana rašo “Sandaroje,” kad—
sunkiai sirgo akimis ir, neturė“Voldemaras, norėdamas iš
:■ damas ne dukters, vedė, — kad
hutų kam nelaimėje (apjakus— Vokietijos geresnes sąlygas iš
kas visai galima) apeiti. Dėl siderėti, skelbė visą laiką, kati
‘ sliubo kreipėsi i kun. Tumą, bet deramės su lenkais. Vokietijos
, šis nesutiko sutuokti; pagaliau valdžia susižinojo su. Lenkijos
j kreipėsi Klaipėdos savivaldybėn užsienio reikalų ministerių Za
j —ir čia tas pats: mat. nesą do- leskių, ir Voldemaro melagystės
; kumentų, kurie rodytų, kad tik- paaiškėjo. Pamatę vokiečiai,
• rai jo žmona mirė — užmušta. kad jie buvo apgaudinėjami, su
• Todėl jam ir prisiėjo kreiptis pyko ir jokios derybos neįma
dėl jungimosi rusų cerkvėn. Dėl nomos — nesiskaito.”
šito nevertėtų D-ro Griniaus
Be to da vokiečiai labai
smerkti, nes tas liberalams ne Įtūžę ant mūsiškių tautinin
leistina ; tai neleidžia liberaliz
kų ir dėl Klaipėdos Krašto;
mo principai.”

kur karo stovis ir kitos repre
sijos paraližiuoja gyvenimą
ir griauja ekonominę šalies
būklę. Eina gandai, kad vo
kiečiai ruošiasi Klaipėdos
Kraštą iš Lietuvos atsiimti. >

4 : Art,
Draugai ir draugės!
;
Lietuvoje siaučia pikta re*
akciją. Musų draugams sociaklemokratams reikalinga
, pagalba. Jų susirinkimai
.draudžiami, organizacijos
darbas baisiai surikus, darbi
ninkai neturi darbo,'mėnesi
nių rnokescių i Partiją negali
Įmokėti, (į pinigų reikią ir lai
kraščiui leisti, ir kelionėms
ir byloms, ir kitokiems daly*
kams. Paremti juos gali Ūk
tai amerikiečiai. Taigi rin«
kim aukų prie kietfviehois
j progos ir remkim savo drau
gus., ‘
’> • • A
Aukas prašome siųsti So?
, cialdemokratų Rėmimo Fon
dui, kuris yra sudarytas prie
LSS. VI Rajono. Fondo pin
mjninku yra drg. J. Valeika,
raištininku S. M icPfelsonas, o
kasierium .J: Jankatfskas.
čekius ir money orderius
reikia išrašyti J. Jankausko
vardu, o nusiųsti reikia Si
Michelsonui, 255 Rroadvvay,
So. Boston, Mass.
■ ~r

f

‘‘Vienybės” redakcija da
bar atsiprašo ir sako, kad jai
esą “iahai nesmagu.” žino
ma, kad gauti tokį antausį,
tai nekoks smagumas.

NAUJOJ ŠVIESOJ.

PLECHAVIČIUS GRĄSINO VOLDEMARUI
BRAUNINGU.

Amerikiečiai lietuviai tur
būt atsimena, kaip buvo an z^.t^Sąiidarai” rašoma-isLiedai musų spaudoj rašyta? tuvos:
P'*'' ’
kad Kaune įvyko buvusio
“Kada Malamedas buvo nu
Lietuvos prezidento d-ro K.
Griniaus vestuvės, bet šliu teistas mirtin, . tai patsai Ple
pas buvo ne katalikų bažny chavičius nuvykęs pas Voki e
čioje, o rusų cerkvėje. Dėl ši marą su brauningu rankoje pa
to šliubo Brooklyno “Vieny sakė: ‘Jei Malamedas nebus su
bė” tuomet labai piktai Gri šaudytas A—Smetona duos pasi
nių užsipuolė ir visaip jį iš gailėjimą. tai Voldemarui taip
bus r *
niekino.
4
t
.
5 A
•J
.
rialą iškėlęs
iškėlęsąikšą
Dabar, 65-tame “Vieny Šitą skandalą
bės” numery, agronomas V? tėn vienas vokiečių laikraščio korespondentas, už ką jis
Mickus rašo štai ką:
buvęs išvytas iš Kauno.

Birželio 8 d., 1927.

Modeminis
skonis

Linksminasi

ŠTANDTEMMAI rūkytojai—ypatmgiaud ir aunkiauaia užganėdinamt
—atranda tavo rūkymo pageidavi
mus Įkūnytus maloniame gerume
GameTn.
Jie reikalauja parinkčrauiio Turkiško ir Vietinio tabako,
ir Mtranda ji Cameluose puikiausiai
»um>lšvta. Modeminiai rūkytojai
stato Camel pirm visų kitą cigaretų.

r i*

Gerume
Camel
>

Tnrėtuntėt pažinti tą minkštu
ma, tą malonumą, kuris teikia
užjsnėdininrt *iu dienų rūkyto
jam.. Jip lai surasite Cameluose-—
kaip ir kiekvieną gerą dalyką kurio
ieškote cigaretuose.
jj,,

modeminiai numylėtmiau

“fmArita OrmeJ.'*’

I
•> I

KUNIGUI NUSIUNTĖ
BOMBĄ.

Pittsburghe kunigui Zahniserui kažin kas prisiuntė
supakuotą bombą, kuri buvo
užtaisyta ir laikas nustatyta*
sprogimui. Kurngo gaspadinė bombą laiku pastebėjo ir
atidavė ją policijai.
r ••
r, v ‘
■t,

•

birželio b d.. 1927.

Kas skaito ir rašo,
Tas duonos neprašo.

3

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

Kas nieko nereUdių

To niekas nepeikia.

Igoti nuo didelių šeimynų,,
CLEVELAND, OHIO.
i bus amžinai prakeikti. Girdi, i
Reikale lietuvių ristikų
^Faktai Apie^
i vedusieji privalo turėti tiek
turnamento.
vaikų,
kiek
tik
jų
gali
gimti,
Lietuviams darbininkams
Gerb. “Keleivio” redakci
]a Touraine
jau yra žinoma, kad Pitts kad ir keli desėtkai. Ii- tuos
ja! Mačiau Juozą Komarą
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Mr. E. J. Butler,
“Buvau rašęs apie lietuvių
garsus kavos eks
kams algas ant žemiausio esančios be vertės.
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Streikieriai iki šiam laikui
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streiklaužių po visą šąli, bet
“
Jums
Patartina
Pasirinkt
Geriausia
”
Čia
ir
vėl
bedarbės
šmėk

tis buvau visur laimėtojas
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grasinęs, jog jis busiąs smar bet ir moteris. Iš girtuoklys pastatymo scenoje permažai Jau yra gana daug pasižy
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smė jam busianti dovanota. pa, kuri jau trečias metas tai darbavosi. Bet vyrai —tai atletikos šakose lietuviai už vilizacijos ir kovas už laisvę su savo vaikučiais prisirašė vau žinomas ir užtai neturiu
Minėtas girtuoklis pasižadė miega letargo miegu.
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Lenkų klebonas, bijoda sminosi kaip tik kas išmanė, linksmas: buvo šokta ir dai Juozą Šimkų, kaipo smar-j Po programui buvo pa manote važiuoti Į Montrealą, neparito. Ir dabar rašo, kad
nuota, suvalgyta skanių san- kiaušį lietuvi listiką.^ Daug;§au|ętj kalbėtojai ir draugi- manydami, kad čia gyvenan- aš nesiritau su lietuviais. Aš
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PHILADELPHIA, PA.
aptemdžius ir taip tamsias vaduotis publikos aplodis MONTREAL, CANADA.
pergalėjo viens antro.
nieko gera jie. nesuteikia. Jie tetas turi mano $200 užstato,
parapijonų galvas.
Atidarymas Tautiškų
Ar verta pagirimo.
mentais, tai korespondentas
tol
yra geri ir žada darbą, kad aš nuo rystynių nepa
Smagu
yra
pažymėti,
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Kapinių.
Neapsimokėtų daug rašyti gali pranešti* skaitytojams,
Nesenai “Keleivyje” buvo lietuviai atletai kelia lietu
kol turi pinigų, o kai nebetu- bėgsiu nei nuo vieno ristiapie tokias kvailas kunigų kad vaidinimas skaitomas idėta žinutė apie Montrealo
Gegužės 22 d. buvo pa-, rj pinigų ir jiemsnebeužfunmlšijas, jei tos misijos nepa pavykusiu, ir tūli vaidilos už Lietuvių Jaunuomenės Drau vių vardą amerikonų tarpe. šventinimas Tautiškų Kapi- i diji alaus, tai ir darbo nėra. ko. Pirmutinė dienatumaReporteris.
mentui paskirta birželio 19,
liktų savo Įtakos darbinin sipelnė pagyrimo. Vadovau giją, kurią korespondentas
nių, kurių organizatorium Tada ir važiuok sau sveikas! nedėldienis.
Kadangi Koma
kuose. Suprantama, apsi jančias roles lošė sekanti vai- išgyrė visokeriopai. Bet
yra kun. Žukauskas, Tautiš praleidęs pinigus. Tai mato ras nori su manim
persirst už
LAWRENCE,
MASS.
švietę darbininkai netiki ku dilos-mėgėjai: Margaritės, klausimas, ar minėta draugi
kos Bažnyčios klebonas. Bu te, kokie yra Montrealo lie čampijonatą, tegul prisiunnigų žodžiams, nes jie žino, pilies priveizdos duktės rolėj ja yra verta to pagirimo. Tie Lietuvių Tautiškų Kapinių vo iškalno paskelbta, kad no tuviai. Tiesa, yra ir rimtų vy
• čia savo užstatą ir tegul pats
kad kunigai iš humbugiško —Lilė Geležiutė: Gertratos, sa, tokia draugija čia susi dešimt metų jubilėjus.
rintieji važiuoti i iškilmes tu rų, bet tokių labai mažai.
pribuna tuojaus, kad visi
biznio daro sau pragyveni Jono motinos rolėj — p-nia tvėrė iš keleto jaunuolių, Gegužės 30 d., Lietuvių ri užsiregistruoti iškalno, nes
matytų
ar jis tikrai nori su
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mą. Bet tamsus darbininkai Ona Lukoševičienė; Jono, bet kol-kas ji nieko gera ne Nepriguiminga Parapija mi bus važiuojama busais. Tituviams
linkėdamas
gero
iš
i
manim
susieit
ant matraso.
pilnai tiki kunigų, o ypač kurpiaus rolėj — Nadas Ras nuveikė. Ar ji kuomi nors nėjo dešimties metų sukaktu kietas i kapines ir atgal kai- I
savo tikros krutinės, nepata Girdamasis savo sunkumu ir
misijonierių žodžiams. Todėl tenis; kunigaikščio rolėj — pasirodys ateityje, tai teks ves nuo Įsteigimo Tautiškų i navo 1 dol.
nei vienam važiuoti i važinėjimu po visas šalis nemusų privalumas nurodyti Matas Rutkus. Šie visi keturi dar pamatyti.
Nenrigulmingų
Kapinių. Į Paskirtoje valandoje prie riu
Montrealą
darbo jieškoti. O• nugalėsi manęs.
darbininkams, jog kunigų vaidilos turėjo nevien lošti,
Kas keisčiausia, kad minė I Prie to buvo rengtasi iš kai-1 Tautiškos Bažnyčios susirin- montrealiečius irgi šaukiu,
Karolis Sarpalius,
misijos yra niekas daugiau, bet ir dainuoti, kas, žinoma, ta draugija neturi nei vardo no ir buvo užkviestos visos ko keli šimtai žmonių, pasiLietuvių
čampijonas-ristikas.
kad
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ir
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kaip tik tamsių žmonių mul yra nelengvas uždavinys. sau pasiskyrusi. Nusistaty progresyvės organizacijos., puošę tautiškomis vėliavogus papročius pamesti. Mesti
kinimas.
Bet jie tatai atliko su geru mas jos irgi neaiškus. Taigi Apie 10 vai. ryte publika su- mis. Prieš išvykstant grajino girtuokliavimą, o pradėti
Vieną vakarą milijonie pasisekimu. Mažesnes roles pirmiausia ji turėtų sau var sirinko prie Tautiškos-Baž- benas ir visi tvarkingai susė- kulturingus darbus dirbti.
TO HOLDERS OF
rius iškeikė laisvamanius ir lošė sekanti mėgėjai: Mar dą pasirinkti ir nusistatyti nvčios, iš kur specialiai gat- do Į busus. Išviso buvo už$- Nes laikas, jau laikas Į kultū
jų spaudą ir ant galo pasakė, garitės pakeitėja — Alena kokioj linkmėj bus veikia vekariai vežė visus iki Ia>- kyta 10 busų, Į kuriuos susė- ros darbą stoti. O labiausia SECOND UBERTY LOAN BONDS
well st., Methuen, Mass. čio- do 360 žmonių. Taipgi daug jaunimui, nes tik nuo*jaunijog kunigai vargingai gyve Vasiliauskaitė; Gydytojas— ma.
nai
visi susirikiavo i eiles ir žmonių
------ - —
-1------savais
'----- auto mo priklauso geresnė žmoni
na, nes gauna tik po pusant Kaz. Liutkus, Grafas von Korespondentas nurodinė
važiavo
EICHANGE OFFERING OF NEW
TREASURT BONOS
ro dolerio Į dieną. Čia jau Laubė — J. Neikus, Rašti- ja. kad mes, ateiviai, mažą vieno seno darbuotojo Petro mobiliais. Buvo ir daugiau jos ateitis.
Penly.
net ir tamsus lenkai pradėjo nirtkas — K. Andreikus. Tar kultūros laipsni atsivežėm iš Šimonio vedami maršavo Į norinčių važiuoti žmonių,
ia rlren ©f • n*w cATenn* «f
juoktis, nes jie savo kunigui nai : V. česnavičius, J. Kle- Lietuvos. Ant to aš turiu paša Tautišką Parką, kur ant smė bet kadangi jie nebuvo nusi-|
UNTTED STATĖS TREASURY BONDS.
EXPED1T, PA.
0 I©4 Junt 15, 1927. and
tnlerest
moka po 125 dolerius Į mė vička ir R. Grajauskas. Sce kyti, jog musų, ateivių, kul liuoto kalnelio randasi minė pirkę tikietų iškalno, tai bo
Irom tha t dat© at th© rat© ©f 3 H P*r
Bedarbe.
c©nt. Th© bood* will matare in twenty
nesį ir duoda vietą gyveni noje dalyvavo ir mišrus cho tūringumo užtenka tarp Čia ti kapai, kuriuose jau daug suose jiems nebuvo vietos.
y*ar«, būt may c© eaUed for r©d©rupUvn
»ixt*en years.
mui. Negana to, kunigas kita ras. Pasidėkavojant komp. augusių kanadiečių. Mes, at lietuvių guli. Čionai buvo pa i Ant kapinių irgi grajino Šios apielinkės angliaka- aft©r
>>©and IAberty Loan banda will b© acin eieftanr© at par.
Accrued ntiek prisilupa už krikštus, Petrauskui ir L. A. A. Kliu- keliavę Į svetimą šąli, greitai ruoštas altorius, kur kun. S. benas. Iškilmėse dalyvavo syklose darbai beveik apsi erpt*d
t©reat on the S*©«od IAberty bond< cfstojo.
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patd aa of .
šliubus, laidotuves ir kito bui, baltimoriečiai turėjo sugebėjom ir vakarus rengti šleinis laikė pamaldas. Po trįs tautiškų bažnyčių kuniJim© 15, 1927.
S©rond L* bert y Loan banda hav© been
kius bažnytinius patarnavi progą pamatyti scenoj antrą ir tuojaus supratom reikalą pamaldų prasidėjo pikniko gai. Kun. Mikalauskas pasa- syklos visai užsidarė, o kitos eal.'ed
for paymant on Nomanber 15, 1927.
dirba
po
vieną
dieną
Į
sąvai

attd
w»tl eeaae to bear intereot on that
{programas
vasarinėj
salėj,
k
ė
gražų
pamokslą,
mus. Taigi kunigo apskrita gerą komp. Petrausko veika organizuotis. 0 čia augęs
’ ' j. Žinoma,
dat©.
HoMern of
who de«i-e
ad vantas e of th© ©tebandė off?r
randasi kitame šone j jis negązdino
negazdino žmonių
žmor pekla, tę. Išviso tik viena kasykla to otake
alga neša daugiau kaip de lą. Kaip pereitais metais jaunimas niekuo nepasirodė, kuri
___ ....
id eoneult tberr bank or
e<wnpany at once.
The esrhange pririję*©
šimts dolerių i dieną.
“Birutė” padarė gilaus Įspu- kol mes juos neišjudinom. parko. Žmonių susirinko kaip tai daro romiški kuni- dirba kasdien. Atvažiavu wiB
be aoęjlaMe for a Irmited period omy.
may aapire aboot J u ne ISth.
Vieną vakarą misijonie- Įdžio, taip dabar “Užburtas Čia augusių jaunuolių visas daugybė, buvo ir iš kitų mie- 'gai, bet puikiai nušvietė Tau- siems iš kitur nei už pinigus aodFuithai
tafortnation tnay b© ©btainrd
čia
negalima
gauti
darbo.
from baaka or truat eomoanies. or
m
rius pašventė savo misijas ■ Kunigaikštis” pasiliks balti- idealas — tai sportas. Darbo stų. Programą atidarė para-įtiškų Kapinių reikšmę, Kun.
any F©dera! Boaerre Bank.
Lietuvių
čia
yra
nedaug,
pijos
pirm.
K.
Vidunas.
P.
Į
Mikalauskas
pasakė,
jog
šioįmoriečių
vaidintuvėse
ant
jaunimas turėtų susidomėti
vien tik vedusioms. Jis ėmė
A. W. MELLON.
____
H apie
, .. vedusių gy__ | ilgų metų. Jei komp. Petrau- tikrais darbininkų reikalais, M. Choras po vadovyste se kapinėse bus laidojami vi- bet ir tarp tų sutikimas pras
rėžti
spyčių
Seentiry of the Treasury.
venimą* sakydamas, kad tie skas pasiliks pas mus gyven- o sportą palikti kaipo antra vargoniniko J. Tamulionio si lietuviai, nepaisant ar jie tas — pjaunasi kai katės WMhta«ton, May 31, 1927.
R. C. K.
tėvai, kurie bando apsisau- ti ant ilgiaus, tai baltimorie- eili dalyką. Montrealietis. !sudainavo Lietuvos Himną butų bedieviai ar dievoti. maiše.
PITTSBURGH, PA.
Miesto policija tarnauja
anglių trustui.

Tai Yra Rūšis
Kuri Nesimaino

fe Touraine Coffee
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jos išdavikas ir lt., ir tt. Čia
nei kiek negudresnis plepėji
mas už p. Sirvydo tariamą
Visas pasaulis žino, kad “prisipažinimą.” Tik prisi
i
Chicaga
yra milžiniškas mie minkit, komunistėliai, anų
i
negu iš kita ko, o ir pati deg
stas.
Bet
kuomi
' Šiomis dienomis Rygoje
v Chicaga yra metų “revoliucijonieriškus” Girtuokliavimas užsilikęs da tinė esanti gardesnė, stipres
nuo baudžiavos laikų.
buvusis rusu kadetų vadas
tai tuibut ne visi žino, įvykius, kuomet K. Vidikas
prof. Miliukovas skaitė pa- Todėl .visų žiniai Pranešu,
pranešu, ir Stalioraitis, pamatę poli- Šis kraštas, rodos, nieka nė. Tauragės ir daly Rasei
skaitą “Apie tautiškumą ir kad Chicaga yra garsi mėsa, cisto buožę, sulindo į “sur- dos nepasižymėjo savo blai nių apskr. cukrinės degtinės
iry kazvromis.
ši- paipes,” arba kuomet J. Stil- vumu, net ir baudžiavos lai pasidaro dažnas ūkininkas,
internacionalizmą.”
rmunšainu
.* —
.4X1?
__ —
Po pertraukos, kai vėl tudovanos Chica- sonas buvo nuteistas tris me kais. Kiekviename dvare bu bet kokiai pramogai: šven
tus kalėti, lai jis pareiškė, vo degtinės varykla (bravo tėms. vestuvėms, krikšty
rėjo prasidėti antra paskaiJ™ net perdaug,
kad jo silpnas kūnas (svaigi ras), o pakelės nusodintos noms, vakaruškoms, talkoms
tos dalis, prie estrados, ku
ir kitiems galams, juoba, kad
rioje stovėjo P. Miliukovas. “Vienybė” sako, kad Ame nančių gėrimu nukamuotas) smuklėmis (karčiamomis). iš cukraus darant nesą reika
i prisiartino koks jaunas žmo- rikoj lietuvių socialistų yra neiškentės tos bausmės ir jis kurių buvo kiekviename kai linga tokių kombinuotų ma
mažai. Daug ar mažai — ne turės numirti. Tuomet liko me. Tose smuklėse žemaitis šinų. vamzdžių, kaip darant
! gus su raštuku rankoje.
pražudyta $10,000 žmonių
Jis užšoko ant estrados ir siginčysiu, nes tikros sociali suaukuotų pinigų, kad tą baudžiauninkas ir skandino iš ragių. Miesteliuose ir kai
priėjęs prie Miliukovo suda stų skaitlinės nežinau nei aš. “drąsų revoliucionierių” ap savo vargus, bėdas. Baudžia muose įsisteigė atskiros,
vė jam per veidą, numušda Bet kiek yra lietuvių fašistų, saugojus nuo mirties. Arba vą panaikinus, padėtis ma slaptos “cukrinės” smuklės,
tepakito.
mas akinius. Miliukovas in- tai tikrai žinau: Čhicagoj
^^|kas atsitiko su “revoliucio- žaiPrieš
pat didijį karą nors kurios veikia su didesne apy
stinktyviškai nutvėrė chuli trys, Brooklyne vienas
- r’nieriu” J. Šukiu? Dėdė Sa- smuklės ir buvo praretėju varta. negu “lietuvinės” (su
vienas __
— išviso
ganą už rankų, bet tas i>tru- Clevelande
pėnkL Kuometjk išnyktai mas mažiuku pirštuJam pak sius kaimuose, bet mieste prask — valstybinės), “blai
ko ir leidosi bėgti. \ ievybės” ar kitos kurios. Jos
publika jį sulaikė. reikęs idėt .i Etnologijos knv- F^in.0’ V’, J1S. uzsmi.aupe liuose buvo daug traktierių net viena su kita konkuruoja
nok
ir alinių, o gėrė beveik visi,
jų pav eikslus su parašu:
Tiktai energiškos polici- .C• ’ąIšnykę
pigumu, patogumu, nepavogyvi
sugėrimai
’
,
‘
laugjau
netardamas
apie
kodidi
ir maži, seni ir jauni.
”
jos pastangos išgelbėjo jį T"”” "
jingumu,
stiprumu ir tt. Sa
Pustapėdis.
revoliueiją. Kinuo publikos teismo.
Karo
pradžioje
degtinė
buvo
?
tiems bailumą primetat, bet
ko. net cukrus kai kur paTuo laiku iš chuligano bu„ _ J ..
*
patis esate didžiausi bailiai. panaikinta, bet vokiečiai ją brangęs nuo didelio jo reika
Dr. Pajaujis yra nuteistas
Kazys,
jvo atimtas raštukas. Tame
sugrąžino.
lavimo degtinei daryti.
iki
gyvos
galvos
kalėti.
Tik
’
raštuky kokie “studentai į-uAbsoliutiška blaivybė pra Žmonės tiesiog paskendę
rai” prašo Miliukovą pada nėra pasakyta, iki keno gal PATAS IR PATAŠONAS. sidėjo
1914 m. nuo didžiojo
degtinėj.
ryti su jais pusvalandžiui pa vos? Aš suprantu, kad iki
karo
paskelbimo
dienos
ir
Smetonos gyvos galvos. Jei Pas italus ilgas Patas
Jeigu paimsime statisti
sikalbėjimą.
tęsėsi
iki
1915
metų
pabai

Tučtuojau iš estradoss Lat— taiP’tai reikia manyt, kad vi panašiai, kaip šventa Igr.atas, gos. 1916 m. pradžioje, kai kos duomenis Tauragės,
Kretingos, dalinai Raseinių
vijos rtisų mažumos atstovas sai
\ netoli tas laikas,
•« .. kada
__ .. ,■ “ciciiikams" šonus gniaužo;
vokiečiai buvo paėmę visą ir
Mažeikių apskrityse iš
Seime Tichonickis nuo Ry- ^metonos puodynė subiręs ir j pas mus labai trumpas ponas, kraštą, iš Vokietijos pradėjo
Pajaujis
bus
liuosas.
valstybinės degtinės ir
gos rusų vardo išreiškė pasi
mažas, kreivas Patašonas.
gabenti vadinamą “voniuš- gertos
tai
palyginsime
kitose
piktinimą ir pasibiaurėjimą
ką,” kuria žemaičiai smar Lietuvos apskritysesu išgertu
demokratams sprandus laužo.
! smurtu, pavartotu prieš Ru “Vienybėje” Sirvydas ra
kiai atsigavėjo po pusantrų
tai nepamatysime
sijos laisvės judėjimo vadą ir šo: “Žiūrėkit, Dr. Pajaujis Pas italus Mussolini,
butų
suprasti,
aš
tau
duosiu
—Tfu’, tfu
metų sausmečio. Vėliau atsi kiekiu,
pasikinkęs
juodmarškinį.
nieko
baisaus.
Pasienis atro
prisipažino
prie
kaltės.
”
Atydemokratiškos
inteligentijos
—Ko taip spiaudais, tėve? šitokį pavyzdį, tėve. Įsivaiz
rado prie voniuškos visokių dys net apyblaivis.
Bet greta
—Kaip nespiaudyt, kad dink. tėve, kad mes turime lyderi. Įvairiausi Latvijos džiai perskaičiau tą “prisi fašistinę tvarką varo;
pigių
feršnitų.
likerių
ir
kitų
pikta. Nupirkau “Keleivio” tūkstanti plytų ir norim žino visuomenės atstovai. Seimo, pažinimą” ir jis man primi musų mažas Augustini.
galų, pagaliau girtavimą vai valstybinės pastatykime cuk
nė
anų
metų
mano
nelaimę,
!
nariai
ir
kiti,
taipogi
nišų
Kalendorių, kurį tu man taip ti. kiek jos sveria, bet neturi
pažabojęs smetoninį,
nikavo 1917 m. grįžę iš Rusi raus, vokiškos “voniuškos”
kuomet
du
banditai
užpuolė
gyrei, ir mislinau. kad rasiu me tokių didelių svarstyklių, studentai išreiškė P. Milių-,
jos žmonės, kurie ten buvo ir anodijos kiekį (reikia pa
ponams kelius daro.
----- ? su atkištais revolvegerų pasakų, o kaip pradė ant kurių visą krūvą galėtu kovui savo užuojautą. P. Mi- mane
išmokę daryti namie degtinę, sakyti. kad pastarosioms nė
Pas italus fašistukai,
liukovas
atsisakė
pradėti
byĮ
’
iais
ir
pareikalavo
rankas
jom abudu su zakristijonu me padėti. Mes turime svar
“varui samogonką.” Nuo to ra jokios statistikos) — nusigrovai.
markizai
ir
dūkai
gąsime: valstybinė neatlą
prieš
chuliganą
ir
dėkodaiškelti
į
viršų.
Aš
be
pasi

............ .
skaityt, tai radom didžiausį stykles. ant kurių galima pa 1_
laiko
ligi
šios
dienos
Lietu

visą baido;
melą parašytą.
sverti tiktai vieną plytą. Pa mas visiems už užuojautą pa- priešinimo tą padariau, o jie Europą**»*••
voje. ypač Žemaičiuose, nie svers nė dešimtosios šių da
**
—O kas gi tenai pameluo sakyk. tėve, kaip tau išrodo: sakė, kad neapykanta ir bru- man kišenius iškraustė ir Kauno Gustai. Vaientdkai-*—
kados nebebuvo sausmečio. lies!
talus
smurtas
jo
nepertikrin-galvą
pramušė.
Nejaugi
p.
ar mes galėsime tas plytas
ta ?
dveigiai buliai, kumetiukdi’.
Girtuokliavimą nemaža Neperdėdamas sakau, jog
~
. •- . ji
siąs.
.Širyydas pasakys, kąjl aš žmoni■u..'Laisvę-kojoms
—Tenai pasakyta, Alaike, pasverti, ar ne?
-gpgrdo.
padidino ir katalikiškoji žemaičiai šiuose surogatuo
Miliukovas nuraminęs pu- 11U^SU noru iškėliau rankas į i Rotnoj diedas Mussolink'
kad musų žemė sverianti 6 1j —Nausa!
“Blaivybės” draugija, kuri se skęsta visa šio žodžio pra
sekstilionus tonų. Šitokao —Tu sakai “nausa,” o aš bliką tęsė toliau savo paskai- vn^V' ’
Įj
daviau banditams, . 4 • "
•
* įjfc?
pristeigė daugybę smuklių ir sme.
melo, vaike, tai aš da kaip sakau “jessa,” mes galim tų ta. ir kai užbaigė jam buvo apkrausimi mano kišenių _>pas mus mažas Augtisbr.i,
traktierių.“Blaivybės” smuk
gyvas nebuvau girdėjęs. . plytų svorį sužinoti. Daleis- padaryta grandioziška ova As taip.daruuĘ fcąd išgelbfer •Y,V»u vienon dtidųn pučia' . .
lės niekuo nesiskiria nuo ki
jus
’ _Na. o kiek gi žemė ture-’
' mes pasversime vieną cija. *
...
... savpigy'vybę. Dr. Pajau- ' ir piktaturą remia, drūčiaitų. nes kai kunigams rupi FAKMERID BEI UKI»IW
j's
Jiaiaše-šĮ^o
“
prisipažinĖiŽini- Seni-žmonės tevian-Šal&Š ' J
tų sverti pagal tavo supratu Pl5^a ir atrasime, kad ji šve
Kaip paaiškėja, Miliuko- •1k's
pelnas, tai visi jų idealai ir
DONU.
ria svarus. O jeigu viena vą puolęs jaunuolis von Ar- mą” irĮL-tik tuo tikslu, kad “Mussolini kad patrako,
ntą, tėve?
dora
eina velniop.
plyta sveria 5 svaras, tai aiš dekas — vokietis. Iš viso ko išgelbėjus savo gyvybę.
—Aš, vaike, nežinau.
Šiemet aš skaičiau “Lietu
“nėra koštėbėtis,
' _
—Jei tu nežinai, tėve, kiek ku. kad tūkstantis plytų svers matyti, kad jis tik pildė kitų
I
voje
” keletą korespondenci Kaip išnaikinti kelmus.
“bet kad musų pons padūko
ištikrujų žemė sveria, tai tūkstantį kartų daugiau, nes įsakymą. Puolimą organiza Komunistiški pleperiai sa “ir i Romą jis pasuko.—
jų, esą žymiai sumažėjęs ar Vienas “Keleivio” skaity
kaip tu gali žinot, kad “Ke jos yra visos lygios. Reiškia, vę rusai monarchistai. kurių vo gazietose plepa, kad Pa
visai nebeeinąs spirito šmu tojas prašo mus paskelbti ši
leivio” Kalendorius meluo mes be apsirikimo galime pa yra nemaža Latvijoje. .Jie jaujis esąs bailys, revoliuci- “visai tautai reiks gailėtis.“
gelis iš Dancigo ir Vokieti tokį patarimą ūkininkams:
sakyt.
jog
visa
krūva
plytų
keršija Miliukovui už caro
jos. Tai netiesa — kiekviena Kas turi savo lauke daug
ja?
—Aš tą žinau valuk to, sveria 5,000 svarų, nors visų nuvertimą Rusijoje.
me kaime jus galite gauti po kelmų, tai gali juos lengvai
Maike, kad nėra ant svieto jų mes ir nesvėrėm.
gerą statinę peršmugeliuoto išnaikinti sieros pagalba.
Aišku, kad demokratinėje
tokio bezmėno, ant katro ga —Šitaip, vaike, tai ir dur- Latvijoje chuliganai bus ge
spirito “voniuškos,” tik kuo Tas daroma šitokiu budu:
lima butų žemę pasverti. O nas gali padaryt. Ale išviro- rokai nubausti.
toliau nuo sienos, tuo bran jeigu kelmas turi 30 colių
jeigu jau toks bezmėnas ir zyk tu man, kaip pasverti žegiau ir. žinoma, rečiau: gre dorumo ir apie 12 colių auk
butų. tai kasgi galėtų jį pa- mę? Juk ji nėra krūva plytų,
ta statinės spirito gausite ščio. tai įgręžk į jį 3 skyles iš
kelti? Zakristijonastuojaus —Tas tiesa, tėve. Žemė
mažesnį skardos indą anodi viršaus, pataikydamas ties
DARBININKAI,
pasakė, kad tai negalimas nėra krūva plytų. Bet moksjos, arba knopkės, d rupkės. didžiausiomis jo šaknimis.
daiktas.
las žino, kiek ji turi apie saBe to. anodiją dažnai nešio Vartok tam tikslui colinį
APSISADGOKITE!
—Jeigu tu, tėve, paklaus- ve mylių. O žinant žemės dija tam tikros keliaujančios ?rąžtą ir gręšk apie 6 colius
tum savo zakristijono, iš kat- durną, nesunku juk išskaitmoterėlės ir pardavinėja po gilumo. žiūrėdamas, kad
ro galo reikia bažnyčią šiuo- liuoti ir kiek iš jos plytų gali- Visi darbininkai, kurie
1—1.50 lt. pusbonkę.
'kylės butų maž daug vienojieškot įvairių darbų, apsiti, arba kiek reikia žvakių ma butų padalyti.
Nuo anodijos pilvai taip išsi lo tolumo viena nuo kitos.
per mišias uždegti, tai jis ga —Palauk. Make, čia tu saugokit nuo sekamų vietų:
pučia, kad guzikai ištrūksta, Paskui į kiekvieną skylę pri
lėtų tave neblogai painfor- vėl meluoji.Jeigu tu išjuzinsi Puckety Creek, Pa.,, Covermik sugrustos sieros (sulfuo iš burnos liepsna šauja.
fuoti. Bet kuomet kįla klau visą žemę ant plytų, tai ant dale, Pa.., Mollenauer, Pa..
ro), po tris colius į skylę, ir
simas apie matematiką, tai ko tu tas plytas tada sudėsi ir Montour, Pa., Layton, Pa.,!
Anodiją daugiausia geria tas skyles užkalk mediniais
•Jacobs Creek. Pa., Smithon.
jau čia tau zakristijonas nie kur tu pats atsistosi?
moterys ir vaikai, tik ne taip, kamščiais. Padaryk tatai iš
ko neišaiškins, čia jau reikia —Nenusigąsk, tėve, aš vi Pa., West Newton, Pa.. Sukaip kitados užsipildami po rudens, o sekančią vasarą su
kreiptis pas mokytus žmo sai nemanau eiti į plytų pra ter, Pa.. Coulter. Pa., Arnold
kelis lašus ant cukraus, o gurk apie kiekvieną kelmą
nes.
degtinės stikleliais ir stikli ugnį. Visviena kokie kelmai
nsuje paminėtomonę. .Aš" tik
“ pavyzdi’ tau
—Na, gerai, Maike, tu jau duodu, kaip galima teoretiš se vietose yra anglių kasyk
nėmis, išgeria pusvaikiai ir nebūtų — žali ar sausi — jie
rokuoji save mokytu, o ar tu kai žemę pasverti. Moksli los ir visi angliakasiai yra or
suaugę vyrai. Anodijos stik išnyks kaip kad jų visai nežinai, kaip galima žemę pa ninkai, kurie ją svėrė, taip ganizuoti į U. M. W. of A.1
lelį išgėręs žmogus staiga >utų tenai buvę.
uniją.
Nuo
balandžio
1
die

sverti ?
ima
storėti, nežmoniškai iš
pat nedarė iš jos plytų. Visų
—Suprantama, kad žinau. pirma jie paėmė paišelį ir iš- nos š. m. visi darbininkai iš
sikelia pilvas ir apatinė kru Jeigu jūsų kelmynė labai
—Meluoji, biauiybe! Kur skaitliavo, kiek žemė turi ku ėjo į streiką už palaikymą
tinės dalis. Iš liemenės ir ap Lanki, jeigu kelmas stovi
savo
senųjų
algų
ir
darbo
są

gi tu gausi tokį bezmėną?
siausto ima trūkinėti sagos; prie kelmo, tai į kiekvieną
binių metrų. Paskui jie pa
—Tėve, man “bezmėno” svėrė vieną tokį metrą žemės lygų. Bet dabar anglies vieš
nepratusį žmogų nuo to. be nėra reikalo nei gręžti; išvisai nereikia.
svaigulio, apima didelė bai gręžk tik po vieną skylę į
vienoj vietoj, kitoj ir trečioj, pačiai sumanė musų uniją
—Tai kokiu spasabu tu kad suradus, kiek apskritai, panaikinti ir už bado algas
mė. Kuris negali greitai pra- storesnius kelmus, o mažes
k«ula šis sveikas muilas išvalo duobutes.’
gali visą pasaulį pasverti?
raugėti, reikia įsibėgus pilvą nieji ir taip išnyks, kuomet
kubinijynetras žemės sveria. I nuvaryti prie darbo. Todėl
bnivn. taip ir Vit.io duobutes. ■pjVEISTA kap greit pastebime
—Tas galima padaryti Suradę šitokį svorį, jie pa- jie
ir kratinę mušti į medį ar vasaros sulaukęs kelmynę
J.irant išvaizdą ivclnia. lygia ir
kvapsnį pas kitą, o kaip retai
11 pradėjo po visus kampus
siv/Sa.
paišeliu, tėve.
j’jo’.irr.c ka-ia,' ir r.—s nusidc'iainc.
sieną. Paprastai, kelis sykius uždegsi.
daugino jį tiek kartų, kiek iš Amerikoj jieškoti streiklau
Nors
r.-gis
visai
ncprakaiuiojaO
d.tr
geriau,
muilas
apsaugo
žių
ir
vežti
juos
čionais,
ža—Kokiu paršeliu?
taip sudavus, žmogus atsi
Bet prieš degimą reikia
viso musų žemė turi kubinių
mc, vienok rfucbntės odoje nuo
nuo ligą — prašalėdamas nentsi—Ne paršeliu, bet paiše metrų, ir tuo bud u surado, ijlėdčimi gerus darbus, geras
rūgsta
ir
tuoj
prasiblaivo.
Jei
apsaugoti
likusią girią, kad
latos leidžia su uosti n) drtgnnm).
i
mikrobus nuo ranku.
liu.
O
vienok
lengva
iivcng
’
i
n.'raugėdamas prigėręs anodi- ugnis nenueitų kur nereikia.
l.ifebnoy turi įvarą. įveik)
;emes kamuolys
kad visas žemės
1
mak>nnmu—vartokite Liftbuny.
—O kas tai do nočinas?
k' cpėnmą --- kuris greit išgaruo
jdtfdėga
degtuku pypkę ar Tuo tikslu iškask nuo girios
.-ve.
.«
sekstilionustonų.I
ni
?^
c
s
9»\b
eiklauzių
jiesko
sveria šešis si
Taip Šviežias, kad milion'i kas
ja po nuplovimo — ir pasako,
—Tai toks daiktas, tėve, Šitas skaičius rašoma taip: I)N^av,.n^a,-‘ nKJa,;J Daugelį
šiaip
stovi
netoli liepsnos — > pėdų pločio griovį ir pri
dien juo prausiasi. Jis amžinai
kad t "i k; a d>-A.snp apnuogia. O
kuris sausas ant popicros ra 6.000,000,000,000,000,000,- darbininkų atveža iš gana to
nukrato prakaito kvapsnį.
pasidaro
didžiausias
žaibas, leisk vandens, jei galima.
I.ifcbooy ka-nuoj.i tiek mažai.
Jo
rausvai-raudvna
spalva yra
li.
ir
kuomet
tie
darbininkai
šo.
ugnies kamuolys, net apsvy Reikia ir gyvulius saugot,
Palaiko išvaizdą sveika
000.
spalva jo pa'mos vaisią aliejų.
—Tai kam tu jį vadini pai —Na, tai ačiū, Maike, už das’žino, kad kompanija
Sveika oda yra aiški, šviežia.
la
ūsai ir antakiai. Mirties kad neineitų į degančią kel
Pirkite šiandie.
žibanti. Kaip muilo Lifebuoy anšeliu? Juk tai yra pensilis. Ir paaiškinimą. Dabar aš jau juos prigavo ir atvežė skeatsitikimų
nuo anodijos ne
Lc'-er Bros. Cn.. Cambridft, Mm.
tiseptiškos putos išvalo odos duovėl nori mane fulyt?
bauti,
tuojaus
grįžta
atgal
iš
mačiau, bet žmonės sako, mynę. nes gali nusideginti
matau, kad tu daugiau už
kur
atvažiavo.
Todėl
visi
—Lietuviškai las vadinasi mudu su Zakristijonu žinai.
kad buvę apylinkėje keli: kojas arba ir vistu sudegti.
paišeliu, tėve.
* ___
darbininkai, kurie jieškot
nepraraugėję irsprogę.
Kad tas neatsitiktų, patarti
darbų, apsisaugokite nuo
—Na, gerai, valke, kaip tu.
na kelmynę aptverti. Visa tai
Keista, bet taip yra.
Išmoko degtinę daryt iš
viršpaminėtų vietų, nes čiosu juo pasversi žemę.’
reikia atlikti prieš degimą.
cukraus.
—Aš pats jos nesvariu, Ar jus pastebėjot, kad nais yra angliakasių streikas
S O A 9
H
a
KAI!
Dabar kažin kas išmokė Šitą patarimą mums pritėve, bet aš galiu tau paa,. baugiausia pasilsio ir vaka- ir darbininkai su šeimynomis
u .nikrobiu prašabr.
žemaičius degtinę daryti iš siuntė Jonas Grybas iš Škov. idu" rankon, voniai
•p’kalania didžiausi tin- yra mėtomi lauk iš kompanikint, kaip mokslininkai ją c
cukraus; tai esą daug pigiau, Ii jos.
pasvėrė. Kad tau lengviau ginia..
jų btubti.
Streikicris.

PASTABOS

Rusu Chuliganai Užpuo
lė Niliukovą Rygoj.

*

Žemaičiai Skęsta Degtinėj.
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KELEIVIS

f

metimais. Direkciją iškėlus,
pasak laikraščio, Vilnius
Vilniusgaga- NEKROLOGUA. '
New Yorko Moterų. Bak lutinai virstų provincijos užDICKSON C1TY, PA.
suotojų Lyga, praneša, kad tampiu.
Mirė V eronika šuklienė.
I Balandžio 29 d. š. m. persisky
O
Jungtinėse Valstijose yra
metų 4 liepos dieną franeuzų 345,000 moterų, kurios ište- NUSLINKO KALNAS. ! rė su šiuo pasauliu Veronika Šuk
.........
...........pirmininkas
...... ..
.... kęjo ir tapo murinomis turė- Iš Maskvos pranešama, I lienė. Velionė paliko dideliame
SKELBĖ BOIKOTĄ AME- komiteto
M.
RIKOS PREKĖMS.
iLessepš oficialiai ĮteiE sto-khmos vos tik 15 metų am- jog Tifliso mieste" dėl smar- I nubudime vyrą Kraną, dvi dukte
*
•’
 I ris ir keturis sūnūs. Tapo patai
Meksikos valdžia apskel- '—
vylą Amerikos
ambasadoriui (žiaus.. Tėvai leidžia tokias kių liūčių nuslinko dalis Dorį
ri.
į
jaunas
dukteris
už
vyrų
pavydo
kalno.
Sugriauta
keleri
bė Amerikos prekėms boiko- į Mortonui. Rugpiučio 5 d.
.
įdota ant Tautiškų Kapinių, sų
~ 1 Pastai dpltn
namai TA
įtvarui ištą ir Įsakė visiems savo de- 1884 m., ant Bedlee Salos
dėlto, kad
kad niiaikranusikra-namai.
Is nn
po ori
griuvėsių
is- bažnytinėm apeigom, kame paDALININKAMS ŽINOTINA
partamentams nieko Jungti-!buvo atidengta papėdė, o vė-įėiiis “bėdos. ’ Moterų Bal- traukta 14 lavonų.
tarnavo vyskupas Gritėnas.
Kad dividendų po $10.00 nuo Šero bus
nėse Valstijose
__ ‘ nepirkti.
neoirkti. ĮMau,
iliau. birželio mėnesi,
mėnesi. 1885 m. suotojų Lyga
Lyga.reikalauja
reikalauja New
Neu-,_____ 7TT- ~ "______
Velionė paėjo iš Šiaulių apskri
išmokama
20 d. Birželio-June, 1927 m.
SAVŽUDYSTĖS
VARŠU

ir vi! Francuzu
Isere atvežė, orko valstijoj tokio istatyMeksikos tambasadai
_____
________
- _laivas
____ __________
čiu. Užvenčiu parapijos, žaberių
VOJE. ,
siems jos konsulams Ameri-* stovylą iš Francuzijosi Newr mo, kuris pakeltų merginoms
Čekiai bus išsiuntinėjami ant tos dienos ir
kaimo. Apleido Lietuvą 1903 me
vedybų
amžių
nuo
14
iki
16
Statistinėmis
žiniomis, per tais. Pribuvus Amerikon tuojaus
koje prezidentas Calles pra Yorką. Stovyla buvo pasta
tuo adresu, koks buvo priduotas paskutiniu
1925 metus vienoj Varšuvoj užsirašė laikrašti “Keleivį,” kuri
nešė, kad jie nemokėtų Ame tyta ir atidengta 1886 metų metų.
sykiu.
nusižudė apie 1400 žmonių, ji skaitė lig mirties.
rikos kapitalistams jokių pi 21 spalio dieną.
Kurie dalininkai turės reeikalą permainy
LATVIJOS DEMOKRATI kurių 870 moterys. Per 1926
nigų už perkamas čia prekes.
Tegul jai būna lengva ilsėtis
ti adresą, butų gerai, kad pamatę šį skelbi
NĖ TVARKA BUSIANTI Įmetus Varšuvoj Įvyko labai Amerikos žemelėje.
Šitą boikotą Meksika ap FARMERIŲ SKAIČIUS
mą tuojaus praneštų savo teisingą adresą,
PAVYZDŽIU NAUJAJAI daug savžudysčių, bet statisMAŽĖJA.
skelbusi Amerikai kaipo at
Jeigu kas iš giminių arba pa
kas
daug paskubintų gavimą dividendo
RUSIJAI.
tinių žinių dar nesą paruošta. žįstamų norėtų apie velionę pla
silyginimą už daromus Ame Suv. Valstijų farmerių
čekio.
rikos valdžios trukdymus skaičius pereitais metais su Šiomis, dienomis Rygoje Dabar Varšuvoj kasdien nu tesnių žinių, lai kreipiasi šiuo
meksikiečiams darant Ame mažėjo 649,000 žmonių. Tai laikė paskaitas žinomas Ru- sižudą po kelis žmones. Nu- adresu:
4ufl i
BRIDGEWATER DARBININKŲ
>J
sijos
kadetų
liberalų
vadas
ir
sižudymų
priežastis
—
ne

rikoje bizni.
MISSJILLIE SHUKL1S
yra didžiausias sumažėjimas
KO-OPERATYVĖ DRAUGOVĖ
istorikas ir sociologas darbas ir sunki materialinė 159 Harriett st.,
Tuo tarpu Washingtono nuo 1920 m. Šių metų sausio garsus
prof.
P.
Miliukovas.
padėtis.
Dickson City, Pa.
valdžia sakosi ji Meksikos 1 d. ant farmų gyveno 27,- Prieš pradėdamas paskai
42 SPRING STREET, Bridgewater, Mass.
boikoto visai nesuprantanti. 892,000 žmonių, o "1926 metų tą Miliukovas išreiškė savo
IZIDORIUS KATILIS, Raštininkas.
IŠGASTIES VAISIAI.
Ji jokių trukdymų meksikie 1 sausio ant farmų buvo 28,- džiaugsmą, kad jam tenka
Francuzas Henri Raymon, PAJ IEŠKOJIMAI
čiams čia nedariusi ir neži 541,000 gyventojų.
matyti
Latviją
Įgyvendinu13
m vaikinas, karo pradžioApskaitoma,
kad
2,155,nanti, ko Meksika supyko.
SVARBUS REIK ALAS.
savo tautinius troškimus. je parnatęs vokiečių kavale
Tiesa. Amerikos valdžia ne 000 žmonių persikėlė nuo sią
Pajieškau giminių ir draugų gyve
-Jam
esą
ypač
malonu,
kad
leidžia gabenti Meksikon ūkių i miestus, o iš miestų iš Latvijos valstybiškumas vys riją persigando ir neteko at nančių Amerikoje. Aš gyvenu Rasei
minties. Neatmindamas na niuose. Jonas V izgirdas. Adresus priginklų ir karo medžiagos, sikėlė 1,135,000 žmonių.
Pajieškau merginos arba našlės apPajieškau savo vyro Aleksardro
N. Gendrobui.
tosi
demokratybės
keliais.
mų drauge su kitais pabėgė duokit
bet tas esą daroma jau ne
Pajieškau Leopoldo Milevskio. 1922 Alcksiuno. Jis myli daug pavardžių sivedimui. nuo 35 iki 44 metų, kuri
Esą,
gali
būti,
Latvijos
kuliai išplaukė laivu Į Angliją. m. jis gyveno Sun. W. Va. Kas apie jį turėti. Jis patsai sakosi, kad jo pavar mylėtų gyventi ant ukėę A.š esu farBAŽNYČIA EINANTI
nuo šiandien, ir Washingtomalonėkit pranešti; yra svarbus dė yra M^rtin. Jis mane aplei<io 14 d. merys, vaikų mažų nyturių. Malonėš
lybos
pavyzdžiais
reikėsią
Laivas nuskendo, tik jis su žino,
PRIE BANKRUTO.
nas mano, kad neleidimas
kovo. Pirmiau buvo Montreal, Ganada, prisiųsti su pirmu laišku:ir‘ paveikslą,
reikalas
iš Lietuvos.
(-)’
j pasinaudoti ir rusams demo keletą kitų išsigelbėjo ir nu
kurį pareikalavus stigrąžinriu. Pla
N.
G
EN
BROLIUS
Meksikon ginklų Meksikos San Franciscos mieste da kratams atstatant naująją
čiau paaiškinsiu per laiškų. •
255 Broad*ay.
So. Boston. Mass.
vyko
Anglijon.
Tik
šiais
me

M r. X. N.,
Gult. Iowa.
valdžiai esąs daugiau nau bar yra susirinkęs presbite Rusiją.
tais jam grižo atmintis ir jis Aš, AGNIEŠKA GALK1AVICH.
dingas, negu kenksmingas. rionų dvasiški jos kongresas,
I’ajieškąu apšivėdimui merginoj,
pajieškau sesers l.iudvisės Liutkus ir
nuo 20 iki 25 metų amžiaus, geistina,
kuris svarsto kaip palaikyti NUTEISTAS MIRTI BAN parvyko Į savo gimtinę.
sūnų Mykolo ir Jono Petrauską. Jie
kad butų liutenpidea; aš esu vaikinas
paeina iš Lietuvos Telšių apskričio,
LAIKĄS SUDĖT DURŲ IR bažnyčios smukimą. Paruoš
neturtingas, 30 metų amžiaus. P! ar
DITAS UŽMUŠĖ TEISMO PAMINKLAS KIAULEI.
Rietavo* miestelio. Nuolankiai prašau
LANGŲ SIETUS.
tesnių žinių suteiksiu per laišką. Su
tas kongresui raportas paro
DIDUIMIMV
A
atsišaukti
ant
sekančio
antrašo.
PIRMININKĄ.
pirmu laišku malonėkite prisiųsti pa
AGNIEŠKA
GALKIAVICH
\
okietijoj
mieste
LuneGeros šeimininkės užduo do, kad “organizuotoji krikš Varšuvos “Kurjer Poranveikslą.
J. J. E-s
Box 679Si, Johanr.esburg, So. Africa.
burg
keleivius
stebina
didelė
255 Broadvvay,
So. Boston. Mass,;
tis yra anksti sudėti sietus į čionybė Europoje dabar sto ny” praneša, kad Krokuvoj
Pajieškau
pusbrolių
Vinco
ir
Aūtano
kiaulės
stovyla
iš
granito.
vi
ant
kryžkelės.
”
Vienas
ke

langus ir duris, ir užmušti
Pajieškau apsivedimui merginos ar
buvo svarstoma pagarsėjusio
Puteiiauckų, paeina iš Vilniaus gub,
ba našlės kad ir su 2 vaikais, apie >0
kiekvieną musę, kol jos dar lias vedąs prie vienybės, o ki bandito Janovskio byla. Tei Mat prieš keletą metų, ta I)ebint<»s kaimo. Darsūniškiu pa.ap
metų amžiaus, nemažesnės kaip 5 pė
brolis Mykolas yra didelėj nelai
negauna progos įsiveisti. Pa tas — prie susmukimo ir smas pasmerkė ji mirti paka kiaulė.bejieškodama maisto, .Jūsų
dų 8 colių. Aš esu našlys, pasiturintią,
mėj.
Malonėkit
tuojaus
atsišaukti,
ar

gerai atrodau, 42 metų, sveriu 170
prasta musė padeda nuo 120 bankruto. Kuriuo keliu baž riant. Perskaičius sprendi dirvoje iškniso druskos. Že ba žinantieji praneškrt jų adresą, už
svarų, 5 pėdų 9 colių. Esu doras vyras
mės
savininkas
Įsteigė
drus

ką
busiu
dėkingas.
•
š
nyčia
nueisianti,
dabar
da
iki 159 kiaušinukų vienu sy
mą, banditas staiga ištraukė
ir myliu švariai gyventi. Merginos
TAMAS HLIPONIS
norinčios arčiau susipažinti, malonės
kiu, o per visą vasarą padeda negalima esą pasakyti. Tik iš kišenės didoka akmeni ir kos kasyklas ir labai pralo 27 Dean st,
Norwood, Mass.
prisiųsti su Laišku ir paveikslą, kutį
bo.
Būdamas
dėkingas
tai
viena
esą
aišku,
kad
po
karo
iki 600. Šie kiaušinukai išsipagrąžinsiu pareikalavus Platesnei
paleido į teismo pirmininką. Jautei, pastatė jai paminklą. Pajieškau draugo Juozo Vilkausko,
informacijas suteiksiu per laišką.
peria i dvidešimts keturias bažnyčios autoritetas ir inta Akmuo pataikė jam Į galvą
5 metai atgal gyveno 80 Church st..,
DORAS NAŠLYS
(25) ••
£owell, ilass.'Kas žinot praneSkit, ar o dabar nežinau kur jis randasi. Kas
valandas. Praėjus nuo dviejų ką labai nusmukę. Rusija, su ir jis paplūdo kraujuose. Vei
I tokią ypatą patėmysite, malonėkite
1238 Fror.t avė, N. W,
ba pats lai atsišaukia pas
IŠ
JŪRIŲ
ŠOVĖ
UGNIS.
Grand Rapids, Mich.
ir prisės iki dvidešimts dienų, 140,000,000 gyventojų, baž kiai sužeistasis mirė. Pradė
TOFIL GLEBUS
pranešti šiuo adresu:
124)
9
Oolton
Ct.,
Peabodv,
Mass.
nyčią
beveik
visiškai
išnai

Kaspijos
.juroj
ties
Bakų
EMILIJA
ALEKSIUNIEN
e
jauna-musė jau deda kiaušitas tardymas, kuris turės iš
Taipgi pajieškau moters prie namų 124 Baerum st.,
Brooklyn, N. Y.
nukus. Kitaip sakant, vasarą kino. Turkijoj tapo panai aiškinti, iš kur banditas kalė I išsiveržė didelis povandeni darbo.
PARDAVIMAI.
nis ugniakalnis. Iš po van
kas 11-14 dienų atsiranda vis kintas kalifatas, kuris maho jime gavo akmeni.
PRANEŠU
VISIEMS,
kad
neatsa

■Pajieškau savo moters. • Liądviąės
PARDUODU VIENA DALJ TONU
metonų pasauly reiškė toki
dens išsiver^ęą. stulpas ug Gedamir.ienės
nauja musių laida.
su duktere Amute. Mo kysiu už skolas padarytas per mano KO IŠDIRBI S f ĖS. V ienas partnery^
Moniką Kalpokienę, kuri 2hd.
vidutinio ūgiu, triškį raiuolėtas
_ ....
<w<nr/.ė<i
Musės paprastai Įsigauna i pat autoritetą, kaip pas kata = VILNIUS BUS LAISVU nies kelių dešimčių sieksnių teris
gegužės, man
man išpins
išėjus danban
danban, nasičfnė
pasiėmė palieka, o antras pasitrauki#. Plates
veidas,
plaukai
geltoni,
šviesios
išžiunių žinhi klai’skitlnas
' <24>
aukščio.
Išsiveržimo
vietoj
likus
“
šventas
tėvas.
”
Čeko

savo
.drabužius-irprasisalii4>.
namus duris darinėjant ar
MIESTU?
ros, vidutinio ūgio, 38 metu amžiaus.
•
LOVVELL BOTTLING CO.
JI
LIŪS
KALPOKAS
Duktė taip-pat šviesi mergaitė. Čio19 Davidson st,
Ix>weil, Mass.
per plyšius. Visi valgiai turi slovakijos kunigai atsimetė Spaudos žiniomis, Vilniuj susidariusi sala.
292 ChesfBut si.. Lawfencc, Mass.
Telefonas: 1783.
nuo
Romos
popiežiaus
ir
einą gandai, kad geležinke
būti gerai uždengti, kad mu
PARSIDUODA BUČERNĖ
sės negalėtų jų pasiekti. Pa pradėjo vesti pačias. Meksi lių direkcija iš Vilniaus bu FORDAS PALEIDO NUO
APSIVEDIMAI.
DARBO 400 ŽMONIŲ.
IR GROSERNĖ
sekmingas musėms nuodas, koje kunigai buvo taip su sianti perkelta Į Baltstogę.
•Esu našlė pusės amžiaus moteris,
Pereitą sąNaujas nam?s, 6 ruimai ir krautuvė
tai sumaišymas trijų mažų varžyti, kad jie patys pame “Slovo" tuos gandus riša Troy, K
noriu sueiti j paZintį su pamokintu su visais Įtaisymais ir garadžius 2 ka
ir pasiturinčiu vaikinu. Esu nebiedna ru. biznis eit a gerai, nėra trosto. Ta
šaukštukų komercijinio for- tė bažnyčias ir apleido tikin su neva tarptautinių sferų vaite iš Fordo. automobilių
ir patogi moteris.
(23)
vieta verta $13.000, bet parduosiu už
malino su puskvorte pieno čiųjų minias. O kur valdžia iškeltu projektu paskelbti fabriko čia paleista neribo
A. DANILE
$9,200 Parda>iin<> priežastį paaiškin
yra
reakcinė
ir
eina
kartu
su
tam
laikui
apie
400
darbinin3531 So. Pamell n ve, Chicagir, III. siu pirkėjui. Kas pirmutinis ateis, aš
Vilnių laisvu miestu, Danci
arba pasaldinto vandens.
bažnyčia, tai tenai žmonės go pavyzdžiu “su tikslu sure ;kų. Jiems paaiškinta, kad kai
manau, kad ir nupirks.
(23)
Pajieškau merginos arba našlės be
S. I. ATMINAS
nuo
bažnyčios
šalinasi.
Vie

jie
bus
reikalingi,
tai
jiems
guliuoti lietuvių-lenkų ginLAISVĖS STOVYLA.
vaikų apsivedimui: aš esu našlys, 38 River Road S. E. corner
nu žodžiu, bažnyčios biznis
bus
pranešta.
metų, turiu 3 vaikučius, turiu savo na
BridrevicM R>ad.
Delair. N. J.
Kiekvienas atvykęs Į New eina prie bankruto.
mu* įr kara. pasiturintis. Mylėčiau at
“
Przegląd
AVilenski
”
dėl
Yorką žmogus atsimins Lais
rasti sau draugę Kauno apskričio.
PARSIDUODA
ŽUVO SU
Norinčios arčiau susipažinti malonės
vės Stovvlą, kuri stovi prie MEDŽIOKLĖ ANT BAN to pažymi, kad panašus spė 108 ŽMONĖS
DVI STI BOS
p:i.-ių.-ti savo paveikslą, kurį pareika
LAIVU.
Bedlee Salos, New Yorko GINIŲ DAVĖ $1,000,000 jimai negali turėti realio pa
lavo. sugrąžinsiu. Meldžiu rašyt lie po 6 kambarius, prie vienos 5 lotai,
prie kitos 7, kožno loto didumas
tuviškai.
grindo. Užtat tikresnis esąs Filipinų pakrašty per aud
uoste. Bet nedaug kas žino
30x100, elektros sviesa, garadžius,
SIMONAS
CVIRKA
PELNO.
spėjimas, kad nusistatymas rą nuskendo garlaivis “Neg
šitos stovylos istoriją.
2.13 Ncw Port avė, Pawtucket, R I. fruktavi medžiai, vuogos, gera žemė
dėl daržo, viskas auga gerai, sveikas
Stovyla turi 151 pėdą aug- Pereitą savaitę New Yor- iškelti iš Vilniaus direkciją ros.” Kartu su laivu žuvo 108 nais jų abiejų paveikslai. Ji prasišali
ir smagus gyvenimas, nuo stoties 10
Pajieškau
apsivedimui
merginos
arščio; ji tokia didelė, kad vien kan atėjo milžiniškas stotis- surištas su strateginiais su- žmonės.
no nuo manęs su Petru Juška kuris ‘ ba našlės bei gyvanašlės, laisvos, in- minutų eiti. Norint įsigyti gerą ir ne
yra nedidelis vyras, šviesios išžiūrės, ! teligentiškos, turtingos, gali būti su brangią gyvenimui vietą, atsišaukite:
tis jos nosis turi puspenktos laivas, kuris per tris mėne
J. YASl.NAS
(23»
jiė išvažiavo 12 d. rugpiučio. 192<> m. j vienu vaiku. Aš esu 30 metų amžiaus
sius
medžiojo
apie
pietų
R. F. I>. 2. Naugatuck Gardėn
pėdos ilgio. Jos ranka yra 16
Kas tokią pora patėmys ir man pra 1 ir norėčiau gauti draugę tarpe 17 ir
žemgali banginius. Su juo
MILEORD. CONN.
neš. tam skiriu 20 dol. dovanų. Rašy 30 metų.
Aš turiu namą vertės
ir pusė pėdų ilgio.
$10.000. Norinčias apsivesti meldžiu
buvo
6
mažesni
laivai,
kurie
kite šiuo adresu:
Šitą stovyla paaukavo
SVARBI ŽINIA
WILLIAM GEDAM1NAS
tuojaus atsišaukti ir savo paveikslą
Parduodu laivakortes į Lietuvą ant
Preoklyn, N. Y. prisiųsti, kurį pareikalavus sugrąžin60 Iludson avė,
Jungtinėms Valstijoms fran- apginkluoti kanuolėmis ir
geriausių laivų. Taipgi laivakortes iš
------------------- : siu.
M R. A. V. S
euzai. Ją padarė garsus harpūnais šaudė banginius, o
Pajies'-au brolio Jono Virčai''*". na- , 1301 Marine Dnve E.,
Lietuvos, įlenkijos ir kitų šalių į Aeina iš Suvalkų redyla-s. Zapyškio pa- •
Francuzijos skulptorius, Fre- didysis laivas tirpino tuos
Šou’h Vancouver R. C., Canada. meriką ir Kanadą. Padarau dovierr.asjūrių gyvulius j taukus. Per
rapi-ios. Judraičiu kaimo.'21 metai at- .
tis, įgaliojimus, pardavimo ir pirkimo
deric August Bartholdi.
gal išvažiavd į Brazilija ar į Argenti
Pajicšlau apsivedimui merginos ar aktus ir kitokius raštus. Siunčiu pini
tris
mėnesius
buvo
nukauta
ną, jr per tą laiką negalim susirašyti. ba našlės nuo 25 iki 35 metų am gus į Lietuvą. Lenkiją, Rusiją ir į ki
1874 m. buvo paskirtas ko
Yta latru svarbus reikalas. Jis pats žiaus. kad butų laisva ir mylėtų skai tas šalis. Užlaikau krautuvę visokiu
mitetas rinkti aukų. Ir tūks 530 banginių (velioribųj , iš
arba žinantieji apie jj malonės pra tyti pažangią literatūrą. Aš esu vai reikalingiausių dalykų. Iš toli ar arti
tančiai žmonių Francuzi jo j kurių ištirpinta 1,500,000 ga
nešti. Aš netik busiu dėkingas, bet ir kinas 36 metų amžiaus, turiu gerą visad kreipkitės:
<-)
lionų
aliejaus,
kurio
vertė
atlyginsiu
iškaičius. M»no antrašas: : darbą, svaiginančių gėrimų nevarto
JONAS SEKYS
šitą darbą rėmė, aukaujant
JUOZAPAS VAIČAITIS
Hartford. Cor.n.
ju ir nerūkau. Uždirbu neblogai. Mer 177 Parlt st..
kiek galint pinigų tam tiks esanti 1,000,000 dolerių.
1210 E. Moyamensing avenue.
gina. kuri norėtų rimto šeeimyniško
Philadelphia. Pa , U. S A.
DYKAI SIUNČIAME
gyvenimo, malonės arčiau susipažinti.
lui. Suv. Valstijose žmonės Medžioklės vieta randasi už
--------------------------------------------------- JI
!)'!,■*>— Su pirmu laišku malonės prisiųsti ir
2,000
mylių
į
pietus
nuo
Ze

DĖL
RŪKANČIU PUIKAUS TABA
sudėjo $300,000 tik papėdei.
Pajieškau Antano Naikaus, tryveno paveikslą, kurį pareikalavus sugrąžin KO. Kreipkitės pas mus.
(31)
landijos
ir
700
mylių
šiapus
SpringfieM.
Ohio,
neturiu
adreso,
ma

siu
J. KILKIS
Iš viso stovyla ir papėdė kai
EUROPA BOOK CO.
lonės
atsisaukt.
Taipgi
pajieškatll
159 Newton st.,
Waltham, Mass. 57 Dey St.,
New York, N.
navo milijoną dolerių. Papė pietų ašigalio.
Elzbietos Gerulienės, gyveno Bnook-j
Seniau?,
kuomet
banginiai
lyn, N. Y. Karės metu buvau pas,
dės aukštis yra 89 pėdos.
juos Brooklyne. Malonės atsišaukti (
buvo medžiojami rankiniais
Stovyla sveria 450,000 sva harpūnais, padaryti tiek alie
arba žinantieji teiksis pranešti. (25)
ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS
TONY GERULIS
rų (arba 225 tonų). Vien tik jaus butų reikėję 100 laivų ir
503 Marion
^Sa0'naw, Mich. |
žalvaris sveria 200,000 sva visų metų laiko.
|
Marijona Blasgicne. pajieškau bro
rų. 40 žmonių gali stačiai at
lio Jurgio Petkevičiaus, jau
metai
sistoti stovylos galvoje, o 12
kaip atvažiavo į Kanada iš Anglijos.
šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą,
Jjs pats malonės atsišaukti arba kas
žibintuve. Nuo stovylos apa LATVIAI KONFISKAVO
apie
jj
žino
teiksis
pranešti,
už
ka
bu

Romos
imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
SOVIETŲ JAVUS.
čios iki galvos yra 154 laip
siu lal>ai dėkinga.
(21l
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
MRS. M ARIJO? A RI.ASGJENĖ
Pradėjus visam pasauliui
tai.
924
E.
Harrison
st.,
SpringfieM,
Ohio
mą.
apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
__ galva
___ buvo UŽ pulti Rusiją iš naujo, latviai
Stovylos
radimą
Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių
PAjieškau giminaitės Zuzanos LideibaigtaParyžiaus Parodai,' irgi pasidrąsino ir šiomis diekrikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie garsų kinųkiutės. Malonės tuoj atsišaukti, nes
1878 metuose,
metuose, bet
Rygos prieplaukoj
1878
uvu rankos nomis
«>
turiu svarbų dalyką.
G. A.
(24)
mongolų karo vadą Cingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
P. O. Box 151,
Cartcmt. N. J į
dalis, nuo alkūnės iki plasta-1 konfiskavo 100 tonų javų,
vimas
Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir
kos, buvo pasiųsta Amerikon kurie priklausė sovietų val-l
Pajicškao Jono Sventicho, iš Lietu
čigonai.
”
,
vos paeina Pėdiškių kaimo, Krosnos
ir išstatyta (’entcnnial Paro- džiai. Javus užgriebė ne Lat
Knygoje yra daug paveikslų, žemlapių, piešinių. Išleido
valsčiaus.
Mariampolė- eps'riti'
aps' rities.
doj Philadelphijoj 1876 me vijos valdžia, bet privatinė
1927 meta’*. 23 kovo išvažiavo i C»Tėvynės
Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 201.
latvių organizacija, kuriai
, nadą, J miestą Wimiipeg,
tuose.
Kaina .... $2^5.
I apie ji prašau pranešti
S/alių 24 d., 1881 m., Pa Sovietų valdžios prekybos
pats lai atsišaukia, nes turiu svarbų
reikalą iš Lieti ve*
(21)
ryžiuje dsos dalys buvo į atstovybė esanti kalta 40,000
KELEIVIS
A. AVENTJCKAS
doleriu
ir
nenorinti
užmokė

vietą suU >fns Stovyla bu
255
BRO,\DWAY,
SO. BOSTON, MASS.
2JO1 Trav lir dg- st.,
t
vo užbaigta 1883 m.; d 1884 ti.
Hdu»trum«.k, Mieli,
i
___

V

Įvairios Žinios.

345,000 MERGINŲ IŠTEKĖJO PO 15 METŲ.

i

Ull 1^1.1 liejos

f

Bridgewater Darbininkų
Ko-operatyvč Draugovė.
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Birželio 8 d., 1927.

vadinas, žmogus nuožmo- žiurkių blusos. Taip visados'
1 ' gaus, anaiptol
apsikrėsti
nelimfiniu nauKų
liaukų ir
ir
i U” ,. C- i
•
•
..r.
* * . būna su
įimnniu
i
---- m su
-j
Įgali, c įa būtinai reikia tarpi- ikraujo
plėgomis.
Tečiaus
vi!
i ninkės blusos.
sai kitaip būna su plaučių
i
Nuo apsikrėtimo ligi ligos plėgomis. Čia ir be žiurkių ir
i
9.
— ženklų pasirodymo paprastai be jų blusų apsikrėsti gail
Šiomis dienomis mes gavome daug namų ant
ima dvi dienas, bet gali pra-'imą. Užtenka tik susidurti su
pardavimu visose Bostono dalyse, kaip tai So.
Negalima iškęsti čia nesu- saugotoji išliko visiškai svei- eiti
MARAS ARBA “JUODOJI
ir penkios dienos, o kar-l plaučių plėga sergančiu, ir
Bostone, Dorchestery, Roibury, Koslindale,
I
minėjus vieno labai Įdomaus ka.
Cambridęje ir daugely kitų vietų, kurias čia ne
MIRTIS.”
ir dešimts.
kaip bematai ja apsikrėsi.
galima sutalpinti.
“juodosios mirties”’’ pasiro-l
pasiro-Į Bus ne prošalį, man regis,
regis. laisSimptomai
prasideda
stai

Turime daug gyvenimo namų nuo vienos šei
Tai
yra
baisiai
limpanti
liga.
(
dymo tarp Tigl io ir Eufrato'sutraukoje padavus šitos liRašo Dr. Margeris.
mynos iki 50 šeimynų, taip jau daug namų su
- plėtimosi
— ------ kelius: (1) giai. šaitis krečia, galvą ir Ja sergančio seiles yra labai II
krautuvėmis. Krautuvės tinkamos dėl įvairių
' ( Mažoj Azijoj). čia jaunas!gos
biznių, taipgi turime daug namų, farmų ir
Žodis kitas iš jes istorijos. vyrukas apsirgo ir į ti-umpą j Pirmiausia ;apsikrečia žiur- nugarą gelia; neramumas, pavojingos, nes jose pilna
krautuvių dėl mainymo. Nepraleiskite šios
anksta temperatūra, greitas bacilus pestis. Net ir ligonio
5, j1923!kės, (2) Žiurkių blusos labai
progos.
Aršiausiu savo smarkumu laiką mirė grudžio 25,
ikiisus ir kvėpavimas. Bet vi- kvapas yra pavojingas, nes ir
Skoliname
pinigus
ant
.pirmų_ ir antrų_ mortgiėių,
_ . taipgi
_ _ mums reika“juodoji mirtis kiaute Euro m. jo motina, kuri jį ligoje;mėgsta kraują, kuriame ran- -i; ryškiausis ženklas — tai
lingi pinigai dėl pirmų ir antrų mortgičių.
jame
gali
kupinai
būti
šitų
piaci bacilus
uavuuo pervis.
pešti ('•> ) Ž1U1- limfinių liaukų sutinimas,
poje pačiam keturiolikto prižiurėjo, taipgi apsirgo ir.dasi
Mes parduodame anglis ir malkas. K-randavojame Irambarius.
bacilų.
mirė.
Jaunesnis
jos
sūnūs
'
kių
i<iu
blusos
labai
puola žmošimtmečio vidury. Tai buto
Inšurina.ne viską, kaip tai, automobilius, gyvastis, nuo nelaimių (na
<i; žiliausiai kirkšnyse, biskį
Kai 1911-12 metais “juo
mų savininkams) sveikatos, ugnies ir vagystės.
'
o įkąsdamos jį, sykiu
baisus melai — metai 1348- tuoj apsirgo ir mirė. SausioIgų,
Reikale kreipkitės pas:
pažastėse, o vaikams, <doji mirtis” siautė Mandžu1349! Į kelis mėnesius “juo šeštą dieną trečiasai sūnūs (įleidžia į jo kraują ir bacilų.- rečiau
.i ir kakle. Limfinės liaukos rijoj, tai ji tada tarsi išimti
doji mirtis’ paklojo tieną mirė, o sausio aštuntą ir tė (pestis. (4> Tarp pačių žiur- r
japrasiai i vieną dieną arba nai pasirodė tik plaučių plė
ketvirtadalį visų Europos vas mirė. Į kelias dienas ir !kių ilgos perus išnešioja žiur- kariais ir į dvi nuo ligos pra- :
gos formoje. Plėtėsi ji kaip
iriti įlenki šitos šeimos nariai |kių blusos. (5) Pernešima<
332 W. BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
gyventojų.
<it!ėiiino sutinsta net ligi ir kokia liepsna arba kaip
Ar šita baisi mirtis pir mirė, o keturi likusieji išbėgo (ligos perų iš žiurkės krauju i Kiaušinio didumo. Jas paly
Td. So. Boston 1662-1373 arba 0441.
ir.fluenza
1918
metais.
i
Bagdadą.
Du
jų
mirė,
vie
žmcgąus
kraują
išimtinai
at

miau kada nors pragaištingą
Daktarams ir slaugėms
liekamas blusų. Tiesioginis tė jus — baisiai skauda.
savo darbą varė, ar ne, tai nas sausio 18, o kitas 26.
Į įiekurias paviršiaus vie- prie šitų ligonių eiti yra bai
sunku tikrai pasakyti. Grai Kai kuriose vietose atro vieno žmogaus apsikrėtimas
DIDŽIAUSIAS IŠRADIMAS.
kraujo suplau- siai pavojinga. Nebent tik
kų klasiniai rašytojai, kurie do, kad šita baisioji mirtis nuo kito labai retai kada pa kia.daugiau
taigi, pasidaro paodinis gerai
i
apsimaskavus yra šiek
ištiki-u jų netingėjo daug ra lyg ir silpnėti], štai ve, statis sitaiko. (6) šita baisi*epide Kiaujapludis.
Tokios
vietos
Itiek saugiau.
šyti, apie šitą mirtį nė žodžio tikos iš Charbino rodo, jog mija visados pirmiausiai atrodo tamsiai rausvos arba
nėra pasakę.
U)10 metais “juodoji mirtis” prasideda žiurkėse arba ki ir visai juodos. Oda pasidaro i P. S. Kitame straipsnyje Duosiu 100 doleriu
pakalbėsiu apie tai, kaip rei kiekvienam, kuris
Antrame ir šeštame šimt riaukė tarp aštuoniasdešimts tuose gyvūnuose, kaip įai vo
labar
lyg
ir
šlakuota,
plėt-j
kia tos ligos saugotis ir, ja faktiškai prirūdys,
mečiuose po Kristui butą ga ūksiančių (80,U()0) žmonių, verėse (Californijoj). Prasi
muota. Dėl to žmonės ir pra- ;apsirgus, gydytis.
na baisių epidemijų, bet šio kurių mirė devyni tūkstan dėjus epidemijai šituose gy
kad po Įvykinimui
kie tokie aprašymai, kokius čiai (9,0001, tečiaus 1921 vūnuose, apie į dvi savaites minė šitą ligą "juodąją mir- •
TEISYBIŲ TEISIU
mes šiandien apie jas turime, metais “juodoji mirtis” čia inasirodo ji ir žmonėse. (71 imi.” juo labiau, kad laike
FARMOS
galėtu rastis bedar
ne visai atatinka* “juodajai siautė tarp ti ijų šimtų tuks ’Nesanitarinis žmonių užsilai baisiosios epidemijos (13481349)
juodos
dėmės
beveik
mirčiai.”
iančių (300,000) žmonių, o kymas tik tiek prisideda prie kiekviename ligonyj ryškiai ( Geriausios farmos prie Lowell ir ius ir vargas, Visa
Grand Rapids miestų, ant gerų kelių tai sužinosite -Teišitos ligos išsiplėtimo, kad
Po tos didelės rugpiutės, mirė tiktai 3,125.
prie
puikių marketų Kas mylit jsigyti
pasirodė.
Sakoma
betgi,
kad
i
kokią “juodoji mirtis” turėjo Labai galimas daiktas, žiurkės daug geriau mėgsta
puikia farmą, matykit arba rašykit sybiu Teisių” knvj
JOS STASTON
<28»
keturiolikto šimtmečio vidu kad daktarų, valdžios, paga prie apsileidusių žmonių ap- daoar šitos dėmės labai ma- pas:
Realtor
Lowell, Mich. goj.
žai
arba
ir
visai
nepasirodą.
ry, ji tartum dingo kažin kur. liau ir pačių piliečių atsargu sigj-venti.
Kaina tik 1 <Io!eir beveik nepasirodė net ligi mas “juodajai mirčiai” labai Šitos žiurkių blusos, ku Užtai ir plėgos pavadinimas
STOUGHTONE
rias čia ne kartą teko sumi ••juodąją mirtimi” pradeda Parsiduoda 25 akrų farma ir S kam1665 metų. Už tai 1665 me vyrauti nebeleidžia.
Ii>arių gražus namas, barnė ir tlidvlis
nėti, yra ne visame kame ly lyg ir iš mados eiti.
tuose ji, lyg ir kokia baisi au
sodnas.
— vyKas “juodąją mirtį”
Kai
limfinės
liaukos
jau
■ra s mirė.Priežastis pardavimo(21)
gios. Jų ir vardai kitokesni.
dra, visą Londoną nušlavė.
pagimdo.
SOPII1E JACKSON
Tos. ką paprastai mėgsta šil gerai ištinsia-išsipučia, tai ŠouMRS.
Septyniasdešimts tūkstančių
t h SC,
Avon. .Mass.
JON AS ORAKULAS
aukšta
temperatūra
šiek
tiek
“
Juodoji
mirtis
”
atsiranda
tus kraštus, yra vadinamos
žmonių žuvo. Londono ko
1110
S.
Berklev
Avė
nupuola.
Dabar
ligonis
ar
ge

ANT PARDAVIMO
mercija ir industrija beveik ne be tam tikros priežasties. Pulex cheopis, o tos, ką ge
ryn.
ar
da
prastyn
pradeda
Farma
46 akerių. namas su 12
Tikra
jos
priežastimi
yra
ne

i
riau mėgsta šaltą klimatą. —
visai sustojo, nes gyventojai
kambariu
ir storu, gazolino stotis,
eiti.
Dažniausiai
jis
eina
praj
įžiūrimas
vabalėlis
—
bacij
Ceratopfyllus fasciatus. Pa
išlakstė į laukus ir kaimus—
farmos įrankiai ir gyvuliai. Parsiduo
k.s pestis. Tai mikroskopinis i starosios kanda žmogų smar styn. Jis baisiai nusilpnėja, da visai pigiai.
(24)
toli, toli už miesto.
Shavsheen st., eor. Main st.
širdis
vos-ne-vos
juda,
liežu

gyvūnėlis,
kuris
atrodo,
lyg
kiau
už
pirmesnes.
Paskui “juodoji mirtis” ir
No. Wilmington. Mass.
i
vėl kaz-kur dingo. Tik 1878 vidury butų tuščias, biskį iš Žiurkių blusos apkrečia I vis paranda, labai prastai at Tel: Loveli 71935.
—1879 metais ji vėl pasiro sipūtęs, o galuose lyg juodes žmogų tik tuo momentu, ka siduodanti medžiaga susi | FARMA ANT VIEŠKELIO
dė. Dabar ji puolė pietinės nis, tirštesnis. Bet iš tikrųjų, da jos žmogų kanda, ima ir krauna ant dantų ir lupų, li Miestelio centre, 45 minutės nuo
___ gonis vemia ir klajoja. Mirš Bostono, matosi jūrės, priešais Piuni
savo kraujo biskį į____
žmogaus
Rusijos kaimą, V etlianką — tai jis taip atrodo tik todėl, j_____________
Tsland Bay Ketvirtadalis mylios ant
ant dešiniojo Volgos kranto. kad jo galai geriau dažus.xrauja išvemia. Ju kraujas ta paprastai į tris ar keturias I vieškelio,
trečdalis mylios ant kito ke
šį sykį atsirado išmintin priima. (Reikia žinoti, jog žinoma, jau yra bacilais pes- dienas nuo ligos prasidėji lio, kiekviena pėda tinka stubu Intams.
dirbama, traktorium ariama, be
. s tis apsikrėtęs, taigi, jis ir mo. ir miršta, reikia tiesa Žemė
gas žmogus, kurs ėmė ir šitą dažniausiai tik i nudažyta
akmenų. Dvi stubos, didelės barnės,
baisią ligą gana smulkiai ap bakterijas pro mikroskopą žmogaus kraują tais mikro- sakyti, labai didelis procen šviesos, vanduo Galima padarvt perą
GEORGE A. IODD
tas : 80 arba 90 iš kiekvieno užeipa.
įbais apkrečia.
rašė. Tai, rodosi, pirmą kar žiūrime.)
ROVLEY, MASS.
'šimto
ligonių.
Gyvybei bacilus pestis yra i Žiurkių
žiurkių blusos paprastai
k
—
tą šis tas nuosakiau buvo
^<1
1
Paprastai
sakoma,
kad
GEROS
PROGOS!
labai
pavojingas.
Įleidus
jį
p
r
j
e
žmogaus
labai
limpa,
apie šitą ligą pasakyta. O tuo
.. f b/
NEPIRKIT PAKOLEI NEišmintingu žmogum buvo žiurkei į kraują arba limfą,, Tyrinėta žmonės, kurie visai jeigu tik ligonis'nenumiršta FARMOS
AP211RĖS1T MI SV KOL1ON1JĄ IR
kraujas smarkiai užsinuodi- neilgai buvo apkrėstuose prieš pradėsiant sutinusioms NEPAMATYSIT .MLS!
Radcliffe.
Bum-ta
turime tokių farmų, kokių tik
1893 metais “juodoji mir ja. žiurkę apima konvulsijos namuose. Ant jų kojų suras- limfinėms liaukoms pūliuoti, JusSiesreikalaujat
ir užtikrinant tą, kr
; tai jau. girdi, yra geras ženk- žadam. Musų yra didžiausia lietuvių
Bum-ta
tis” pasirodė Hon Konge, o ir ji nudvesia i 40 ar 60 va- daug žiurkiniu blusu.
kolioniįa
Amerikoje.
Rašykite,
prisiu

landų.
(las. jog jis pasveiks. Ir iš tei
Bum-bum-bom
1896 — Bombajuje.
sime katalioga.
(-)
Kurias
kūno
dalis
bacilus
Išskyrus
uodus
ir
karve■
sybės.
kaip
tik
pradeda
šitos
Pastaraisiais metais “juo
PHILLIPS & MATTIK
Liberalai jau
Seottville, Mich.
doji mirtis” daugiausiai ža liūs, bacilus pestis limpa prie pestis dažniausiai puola. liaukos pūliuoti, tai ligonis R. 2, Box 83.
ant boru!
_______ bacilus pasitaiso. O taip dažniausiai
los padarė Britų Indijoje. visų naminių gyvulių irpau-į Visu labiausiai
PARSIDUODA FARMA
Čia ji nuo 1896 iki 1917 me ksčių. Bet visųlabiausiai ji?;pestis puola limfines liaukas, atsitinka penktoje nuo ligos 212 AKERIV. žemė pirmos rūšies,
• Jais fašistai
lygi, molis su juodžemiu. 120 akerių
tų nušlavė apie dešimtį mi mėgsta žiurkes. Bene tik to- —tai tas liaukas, kurios ran- pradžios dienoje.
dirbamos, 30 akerių miško. 150 kordų
Jau važiuoja,
lijonų (9341,396) gyvento del gana daug bakteriologų dasi kūno paviršyj, kaip tai
gatavų malkų, pripiaunam 100 tonų
Kraujo plėga.
Daro bėdą
šieno, 50 akerių užsėta, per ganyklas
{žąponės, k^ė^su ypatingu’ĮdricŠnyše, pažastėse ir kakjų.
"y'' \
eir.a
upeliai.
Dvi
didelės
barnės.
sailė,
Ir
šitos
rūšies
plėga
žmogų
Lietuvoje.
>Netnažai baimės žmonėms atsidėjimu ibakterijas tyripė.Is 11,600 šita liga sergan
15 kambarių stuba. Budmkai apdraus
gali
apkrėsti
tiktai
sergančių
nėja)
ir
sako,
kad
“
juodoji
ti ant 74)00 dol. 30 melžiamų karvių. 1
čiųjų, kuriuos prižiūrėta Ar^jdodoji mirtis” įvarė 1899
pieno gaunama ant dienos 110
Gaukit
metais, kuomet ji pasirodė mirtis” yra pirmon eilėn thur Road ligoninėj, Bomba- ja žiurkių blusos. Tiesiogi bulius,
gorčių. 4 arkliai, 5 kiaulės. :daug viš
niai
žmogus
nuo
žmogaus
žiurkių
mirtis,
o
žmogui,
tai
tų,
ančių,
žąsų,
naujos
mašinos,
trak

juje,
beveik
78
nuošimčiai
“Rimbą” šį
Brazilijoje. Sakoma, kad tai
neapsikrečia.
torius, plūgai, kuliama mašina, ma
tik
pripuolamai
mirtis.
turėjo daugiausiai paliestas
pirmu sykiu ji taip toli į va
tuojau.
lūnas sailėm filint ir visos kitos rei
Žiurkės šitą ligą, geriau limfines liaukas. O kai jau Bet kas svarbiausia čia pa kalingos mašinos. 35 akeriai užsėta
karus pasiekė. •Sužinosit
miežiu, avižų, komų, bulvių. Obelių
191041 metais “juodoji sakant, jos perus išnešioja. “juodoji mirtis” supuola i sakyti, tai kad šitos plėgos medžių
yra 100. Sfeito kelias eina pro
dar daugiau!
mirti/'.siautė Mandžurijoje. Bet štai kas įdomu žinoti: limfines liaukas, tai tada ji (kurią pagadina bacilus farmą. Dvi mailės iki miesto ir sto
Norėdami gauti platesnių žinių
Vos-Jrk keliais mėnesiais ji jeigu tik serganti žiurkė ne paprastai vadinama limfinių pestis) visos trys rūšys galų ties.
Birželio mėnesio “RIMBAS” parodo kaip Sirvydas išvažiuoja iš ALT.
kreipkitės pas savininką
gale
kraujo
plėgomis
virsta.
t
pa prarijo šešiasdešimts turės blusų, tai sveikos žiur liaukų plėga (bubonic plaSandaros ir kaip jo visi kolegos susirietę stumia iš užpakalio JfftietoCHARLES BALTI ŠNEK
Nebent
tik
tuose
ligoniuose,
nos
vežimą. Atsiųskite 10c. tuojau ir gausit vieną numerį. Ant metu
R.
F.
D.
4.
Munnsville.
N.
Y.
i
kės
nuo
jos
neužsikrės.
Žiur

’•
tūkstančių (60,000) gyven
gue). Bet būna atsitikimų,
‘ Rimbas” kainuoja $1.00. Kreipkitės šiuo adresu:
kurie
pasveiksta,
kraujo
t
kių blusos, mat. nuneša baci kad bacilus pestis daugiau
“RIMBAS.” 1 Bateman Plaee.
Sooth Doston. .Mass'.
tojų.
. - -U
.
FARMOS!
FARMOS!
t
Jungtinėse Valstijose “juo lus pestis ne tiktai iš vienos siai į kraują supuola ir jį plega nepasireiškia. O kurie 120 AKRU. 50 dirbamos, -žemė juo
15 akrų miško-, sodas 15 metų se
doji mirtis” gana ryškiai yra žiurkės kraujo į kitos krau .smarkiai užnuodija. Tada I miršta, tai jau visų kraujas da.
numo,
3 mailės. į miestą,
gana
smarkiai
užnuodytas
_
_______
,if - pusė. mailės
-k..l|
pasirodžiusi 1919 metais ją, bet ir į žmogaus kraują. (jau sakoma kraujo plėga
iki statė road. 15 karvių, biznį daro iš
būna
pieno, 3 geri arkliai, daug vištų, veQaklando mieste, Californi- Štai kokį gerą bandymą (septicemic plague). Kartais
SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME
žiniai, trokas ir visi farmos Įrankiai,
joj. Sakoma, kad šita baisi padarė daktarai Indijoj. Jie pasitaiko, kad bacilus pestis Bet vis tiek yra pamato ši geres
triobos, viena iš geriausių fi
ilgą laiką aš sirgau ir tiek buvau suvargęs, nuslabęs, kad net
kraujo plė- mų šitoj apielinkėje. Parduoda su vis- j I ir Per
viešnia čia (Amerikoje) jau suleido dvi beždžiones į ly beveik užpuola išimtinai tik tą plėgos rūšį
gyventi
buvo atsibodę, kiek uždirbdavau daktarams ir išmokėdavau,
om už $9,000 Jmokėt S4.5OO.
ir buvau pristigęs vilties kad bepasveiknuo 1900 metų apsigyvenusi, gias klėtkas. Klėtkos buvo j plaučius. Tada, žinoma, bū i ga — turėti kaipo savaran- k”.»•
ir-r
AKRU žemės, 35 dirbamos,
ąin.
V
tik ji čia taip silpna pasiro taip padarytos, kad blusos na plaučių plėga (pneumo- įkią plėga. Jinai, mat, yra vi- gios ir be akmenų, geros triobos, 2 ,
Mane kankino vidurių nedirbimas, pil
mailės
į
miestą,
trokas,
traktorius
dėl
i sų staigiausia ir smarkiausia.
velio nuslabnėjimas, skilvio nemalimas ir
džiusi, kad maža kas jos te- negalėtų įeiti iš viršaus. Pas niįplagye), Varimo žemės, plūgas, akėčios ir kiti
nervai; skaudėdavo galvą, krutinę, strė
paisė. Vienok 1919 metais kui abidvi klėtkas padėjo į Taigi turime trijų rūšių Į Ji taip greitai žmogų užmu- įrankiai. Parduoda už $3,500. Plates
nas ir tt. neturėjau apetito ir neskanius
niu
žinių
klausk
pas:
(25)
jša,
kad
limfinių
liaukų
simp

vienas žmogus, Di Bortoli, blusų pilną gyvulių tvartą, plįgą, kitais žodžiais sakant,
•atsirūgimus; abelnai buvau visai suvar
A. ŽVINGILAS
gęs.
.
.
..
apsirgo šita baisia liga rug-; kur nesenai trys jūrių kiau “juodąją mirtį,” būtent: (1) tomai net nespėja pasirodyti, R. F. D. 1.
Jevrett City, C<Kin.
Matydamas, kad niekur negaunu pa
j
Užtenka
vienos
dienos,
ir
lilaitės
buvoužsikrėtusiosir
tik
limfinių liaukų plėgą, (2)
piučio 15, o 20 rugpiučio mi
gelbės, ėmiau tyrinėti pats. Ir man tiek
Senesni Žmonės
pasisekė surast vaistus, vardu SALUTES
rė. • Kitas žmogus, kuris gy keliatą dienų atgal pastipu kraujo plėgą ir (3) plaučių Įgonis miršta, — taip lengvai Kaip Įgauna
Naują
Stiprumą
BTTTERIS VYNAS ir į 6 mėnesius pali
i
kovą
su
žmogaus
gyvastimi
sios.
Vienos
beždžionės
klėtplėgą.
Limfinių
liaukų
plėga
1
veno tam pačiam name, ap
kau sveikas ir tvirtas, ir dabar čionai aš
Tūkstančiai silpnų ir nusilpusių vy
pasirodau visuomenei; taipgi yra tūks
ru ir moterų vartoja Nuga-Tone ir pa
sirgo rugp. 25, o mirė 28. Jo ką daktarai saugiai aptaisė yra viena pavojingiausių. Ji; kraujo plėga laimi.
tančiai žmonių pasveikę nuo SALUTES
tyrė.
kad
įgavo
stiprumų
ir
sveikatą
pati apsirgo rugp. 29, pasvei limpama musių popiera, še daugiausia ir gyvasčių pasi Į
Plaučių plėga.
RITTERIO VYNO ir dėkoja jo Geradėir jos yra puikios kūno pavaduotojos
: mat,..patirta. grobia.
jystei.
ko rugsėjo 6. Tuojaus ir kiti šiųt coliu pločio
.
Štai
kokios
statisti<Įe)
jų.
Jus
irgi
galite
būti
sveikesnis
Žmogus
limfinių linuliau- ir laimingesnis — galit turėti stipresV
,
. ozv •» ». . ' ""
‘"su.-t gali
uau nniuiiiu
Taipgi veliju ir jumis, kurie tik norite
trys žmonės, kuriems teko kad žiurkinė blusa negali kos gauta: apie 80 is šimto i<n nip(r!1 ^1 ir ovVm <rauti ----------būti sveiki ir tvirti, tai naudokite SALU
■Susidurti su pastaraisiais, ap-Į aukščiau penkių colių užrėp- miršta dėl limfinių liaukų p]auči.u įdegimą — plaučių’«*rrij» >r «cyti veiklesnius ir stiprės,
TES BITTERI ir jums suteiks sveikatą,
sudrutins vidurius ir prašalins galvos,
sirgo ir mirė. Kaip bematai,'lioti. Kitos beždžionės klėt- plėgos, apie 15 is šimto dėl 1)lėgą. • Atsitinka • taipi>nal
Dabar
Pirmiau
po krutinės ir strėnų skaudėjimą ir abelkiti septyni, kurie gavo susi- ką paliko be jokios apšau kraujo plėgos n apie uis dažnai. Bet tikroji, savaran-Į trumpą laiką. ",
nai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, mūiegą ir.
,______ _ taipgi yra labai naudingas nuo^influenįfluentvirtumą raumenų (muskulų),
ki Uiti su pastaraisiais trimis,'gos. Už dviejų naktų abidvi šimto dėl
o plaučių plėgos.
1 kė plaučių plėga pradeda sa- j tos ii^Stipromo Bud*votojaš,” * kurios
kitų ligų. ~
Pertai’ jį
gali'visur
laikyt “
ir pardavinėti, kaip
zos ir nuo L2_
"
_
'
'
’
* apapsirgo ir visi mirė.
’
klėtkas išėmė. Ant neapsau- Dabar imsime ir atskirai vo darbą ir be kitu pagalbos, yra suteikusios dauą pero milionams
$1.06, iz
12 bonkų
$9.00
tiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina I1 bonka
honka ąi.on,
nonkų $9.ov.
Siunčiant į kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už 12 bonkų $11.00.
Štatistika parodo, kad bė-‘gotos beždžionės surasta dvi išdėstysime šitas plegas.
(
Jū kad ir vienų ■ viena bu-. ^jns
mctus jos jnvttai pataisa^ų**Reikalaukite aptlekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gauti,
cyj pastarųjų 24 metų Jung- blusos; penkios buvo prilipudama,
vis
dėlto
lengvai
SU
titą, pagelbsti virškinimui, prašalina
tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufactnring Co. Taipgi norėdami
Limfinių liaukų plėga.
tinėSC Valstijose apsirgo
ancirori eina
sios nrip
prie nnnipms.
popieros, kuria bnbu
greit aplaikyti, siųskite sykių su užsakymu ir Money Orderį dėl paden
žmogaus gyvastimi apsMir-’< teikia pašilsiantį ir atšviežinantį
"r."’"'?."''"'!',’-miegimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusime dėl
vo
kitos
beždžionės
klėtka
‘fjuddaja mirtimi” apie 500
Kai de! apsikrėtimo, tai ba.
I ga. padaugina svarumą silpniems vytamstų reikalaujamų gyduolių.
(1»>
Neapsaugotoji limfinių liaukų plėga gali
1 rams ir moterims. Nuga-Tone parduo
PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuokit taip:
žmonių. .Mirčių btita nepėt- apsaugota.
•
-i
-L.-Jau
ne
sykį
buvo
sakyta,
su tikra garantija, kad suteiks
daugiausia. Vadinasi, šita beždžionė apsirgo ir parodė žmogus apsikrėsti tiktai ser- kad plėgos mikrobus peine- damos
SALUTES MANUFACTURING CO.
pilną užganėdinimp arba, jūsų pinigai
bus grąžinami. Nusipirkit butelį nuo
me krašte “juodajai mirčiai” labai tipingus “juodosios
618 W. 31 -st Street,
Chieagp, IIL,
Tel. Bonlevard 7351
s1^ 1’8® gurkly blu- ša is jais apsikrėtusios žiur- savo
vaistininko šiandien — tik Imti
mirties” simptomus, o ap- sai jį įkandus. O tiesioginiai, kės kraujo į žmogaus kraują nai reikalaukit
nėra geros d ii vos.
Nuga-Tone.
»■
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žmonės džiaugėsi bent kartą . GRIEŽTOS PRIEMONĖS
LIETUVIS
rimtesnio pavasario sulau- PRIEŠ KONTRABANDI
i| DR. MARGERIS i
BUDAVOTOJAS
IR
NINKUS.
Liudvinavas, Mariampolės kę. Bet oro temperatūra staiARCHITEKTAS
apskr. Prieš gruodžio 17 d. ga vėl pradėjo pulti žemyn ir Mokesčių departamentas
Gydytoja* ir Chirurgas ?
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.) ; įvykius musų miestelis buvo galop, oro atšalimo rezulta- kovai su kontrabandos spiri
Mes pabūdavojame geriausius
Valan<i<>s: 10—2; 6—*
■tarnus ir pigiai Taipgi padarau
Sekmadieniais: 1G—2
pradėjęs žengti kultūros ke- te gegužės mėn. 11 d. pradė- to įvežimu ir slaptu spirito visokius planus, išmėruoju žemę ir
3327 So. Halsted Street 1
etc.
Visokiais
reikalais
kreipki

BAUDŽIAVOS LAIKŲ
(-)
niekam paklausimų duoti liais. Buvo susitvėrusios: vai- jo snigti ir žaliasis žemės pa- varymu paruošė įstatymo tės.
TITUS P. GREVIS
PĖDSAKAI.
CHICAGO, ILL.
į
nedavė ir tuoj dvarininko stiečiu liaudininkų kuopa, viršius ir besprogstantieji projektą, kuriuo visi prieš tą
395 Broadway,
So. Boaton.
Įstatymą
nusižengę
bus
prof.
*
darbininkų
sąjunga,
medžiai
apsidengė
baltu
šyTel.
Boulevard
8483
Arlaviškių kaimas, Pane Antanavičio automobiliu taBuvo rengiamos paskai- du. Žmonės vėl nusiminė ir griežtai baudžiami, net ligi : Tai.: So Boston 2340.
i
munės valse., Kauno apskr. po nuvežtas Kukenavon.
tos, daromi susirinkimai, va-'susirūpino dėl augalų likimo, viso kaltininko turto likvida
Kur Nemunas staiga pasisu
vimo.
karėliai ir tt. Darbininkai;
APSILEIDĖLIAI.
ka iš pietų į šiaurę, kur pir
EMIGRACIJA.
GROBLEWSKIO “ZMIJECZN1K ’
miau sueidavo trys guberni Dijokiškis, Kruonio valse., pradėjo turėti darbo ir litų.'
jos — Suvalkų, Kauno ir Trakų apskr. Mažas kaimelis Ūkininkų tarpe taipgi buvo] Kybartai. Pakilusi po visą INTERNAT10N4L PAFER
nuo
Vilniaus čion ant Nemuno tarp kalnų ir miškų. Žmo pradėjęs išnykti žiaurus! Lietuvą emigracijos banga
SKAUSMU ir DIEGLIŲ
COMPANY
i nepaliko nepalietusi ir kykrantu — Arlaviškių kaimas. nės gyvena taip, kaip gyveno obalsis “litų nėra.”
GROBLEWSKI & CO. Plymouth, Pa.
New York, N. Y.
Tamsus, kampelis! Nuo senų dar Vytauto laikais. Ypatin Dabar organizacijos numi-į bartiečių, kurie, kuone kasGegužės 25, 1927.
“Trink kui Skauda.”
senovės arlaviškiai ėjo po gas trobesių senovės stylius rė, susirinkimų bei vakarėlių Į dien matydami Purius traunedaroma,
paskaitos
neorga-j
Kiniais
pravažiuojančių
pro
Kompanijos Direktoriai pa
nams Baukolams (BuffoT- >u mažais langeliais, su tam
ams) baudžiavą, ponai lupo piomis kamaromis, rodos, nizuojamos. Slopi tyla visuo Kybartus emigrantų į Brazi s;skelbė reguliarius kvartalinius
jiems kailį, mainė juos tan čad tai senovės liekana. Gy se kampuose tuno. Jeigu liją ir kitas “laimės” šalis, dividendus vieno ir triju-kvotekiai i šunis, pralošdavo į kor vena visi vienam kaime ir į žmogus su žmogum nori pa- nepajėgia atsilaikyti prieš Su procentų (1%'/') ant Comu
‘I 1. ir, .Įvairių. agentėlių
_ ‘ ’ J lative 7% Preferred Stock šios
tas, kaip dar ir šiandien gali viensėdžius skirstytis nenori. sikalbėt, tai lenda kur į uz- pagundą
kampį,
sako:
“
baisu,
čia
išJ
---dar
paviliojami,
vienas
už Kompanijos, ir reguliarius kvar
ma išgirsti iš senelių apie tas Jų ir gyvenimas rodos nepa
girs...
”
Kito
stengiasi
greičiau
nu
 talinius dividendus vieno ir pu 8
baisenybes pasakojant. Bau metė. Žiemos laiku šiaip taip
OFICIALĖ LINIJA
j
Sekmadieni
praeik
pro
skristi į tuos kraštus.
sės procentų (l1^) ant Comudžiavos liekanų pasiliko iki isigiję malkų, veža jas į!
šiai dienai; jie tamsus, ap- Kauną, veža vien kas antra- pulkelį miestelin susirinku Važiuoja \ isi: paprasti lative 6'z' Preferred Stock šios
Lietuvos Vyčių Organizacijos X
skurdę, gyvena baisiai ne lienį — jomarko dienomis, sių kaimiečių ūkininkų ir žmoneliai ir inteligentai, Kompanijos, uz bėganti metų I
darbininkų,
tai
ten
išgirsi
tarnautojai
ir
juodadarbiai,
8
bertaini,
išmokant
Liepos
15,
švariai ir vien tik degtinėje kad Kruony turėtų ką pra
■ Y
1927, pagal rekordus, sutrau « PRANEŠA, KAD DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA šf METĄ
jieško nusiraminimo. Pama gerti. Ką uždirbo — pragėrė. vienus ir kitus šaukiant: “Li sodiečiai ir valdininkai.
tę šviesesni žmogų — bėga Rodos jų v isas išganymas ta tų, litų nėra, darbo, darbo Proporcingai imant, iš Čia kiant bertainini bizni Liepos 1,
—ĮVYKS—
Y
ir apylinkės emigruoja gal 1927. čekiai bus išsiųsti. Transsužinoti naujienų ir parodo ne. Laikraščių neskaito, mo nėra!”
■ daugiau, negu iš kurio kito ferių knygos nebus uždarytos.
visišką savo nenusimanymą kyklos vaikai nelanko — se
DARBAS i Lietuvos kampelio. Keturi
j Laivu “LITŪAMA” iš New Yorko, Birželio 14 Y
apie tolimesnius dalykus. ni ir jauni skaityti nemoka ir KULTŪRINIS
OWEN
SHEPHERD.
Y
SUSTOJO.
emigracijos biurų Įgalioti
Kunigų jie įbauginti pekla ii visa jų laimė — degtinė.
Vice-Prezidentas
ir
Ižidininkas.
Y
I
smala, 'kurioj reikės degti ir Kaip reik į Kanadą ar Brazi Kybartai. Šio kampelio niai ir eilė nelegalių agentų
Y
nesudegti. Laikraščių išsira liją važiuoti — tai jiems bė gyvenimas įėjo į “naujas vė vos tik suspėja apsidirbti su
Y
šyti bijo, nes kas laikraščiui da, mat, nemokančių skaity žes.” Prieš pusmetį Kybartų tais kandidatais Į “brazilio- $2,800 Vertes Knygą
1B
Y
nus.
”
Jų
palydėti
beveik
kasir
apylinkės
jaunimas
buvo
skaitys, tas netik ką pekloj ti nepraleidžia, o važiuoti į
Y
Tie, kurie negali pasinaudot virAminėta Vy fI
degs, bet ir miško negaus nu Braziliją pas visus didelis ^usispietęs į visą eilę organi įdien susirenka į stotį minios
Y
čiu ekskursija, turi da vieną progą įvažiuoti I
Už $600.
sipirkti ir žemė bus atimta ir įoras, tik apie tai ir kalba, zacijų ir -dirbo ten pozityvų pažįstamų, genčių ir šiaip
Y
I
STAČIAI Į KLAIPĖDĄ
daug daug visokių nesąmo kad ten aukso kalnai ir pieno švietimosi darbą, ruošdama sau piliečių, kurių vieni ver Esu priverstas parduoti įvai
Y
I
sis tapti su laiku kultūros į kia, kiti juokiasi arba visai rių knygų vertės $2,500 (du tuk-,
šią vasarą su “NAUJIENŲ” iš Chicagos ar I
upeliai teka ir jų laukia.
nių jiems įpasakota.
Y
“šaltai” laikosi, bet visų jų stančiu penki šimtai dolerių) b
liaudį
nešėju,
o
šiandien
tas
BALTUŠKOS iš Wilkes Barre ekskursijoms I
Y
B
Gyvena jie ilgais siaurais
kalbų tema viena: Brazili skaitant pilna kaina. Daug kny-'
pats
jaunimas
beviltingai
laivu
“
LITUANIA” 19 Liepos-July, 1927.
t
DARBININKAI
VAŽIUO

I
šniūrais, žemės apdirbti ne
bastosi miesto gatvėmis, į ja... Brazilija... Brazilija... gų apdarytų — perkant visas sy-1
I
f
JA LATVIJON.
moka ir negali, pamokyti nė
kurias
jį
išvijo
visiška
pa

kiu atiduosiu už $600, geriau pa
Šiaulių
darbo
biržoje
rera kam ir pas visus vargas,
Y
organizacijų taip TRŪKSTA DUONOS IR sakius, rokuosiu tiktai po 24 cen
VAŽIUOKIT ši PAVASARĮ J LIETUVĄ
vargas begalinis. Bylinėtis Įistiuojasi darbininkai, va žangiųjų
Y
PAŠARO.
nesenai plačiai varyto
tus už dolerio vertės knygų.
SU AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMU,
jie labai mėgsta. Už mažą žiuojantieji Latvijon lauko dar
Y
darbo stagnacija.
Šėta. Šėtos valsčiaus kai Knygos geriausių autorių, dau-,
KUR JAUNIMAS TEN GYVUMAS, TEN
Y
menknieki tąsysis po teis darbams. Tokių atsirado kultūrinio
Vietos
“
Kultūros
”
būrelis,
giausia
Olszewskio
laidos.
Per'
kurių
kaimų
ūkininkai
visai
Y
mus, advokatams viską ati /i e n mieste 130 žmonių. intensyviausiai veikęs visoj
SMAGUMAS.
mažesnėmis sumomis
Y
duos, bet tik bylinėtis po ke- Latvijos žemės ūkio draugi apylinkėj, stumęs priekin vi pritruko pašaro, net naujas- jkantiems
sulyg susitarimo. KnyIšPILDYKIT TOS ŠIRDIES TROŠKI
Y
letą metų, o vaikai apsusę, ja samdo darbininkus šiomis są vietos kulturinį gyvenimą, nių stogu šiaudus naudoja '. rokuosiu
gų pirkėjams ir pardavėjams di
gyvulių
pašarui.
MUS,
PAMATYKIT
SAVO
TftVYN?,
Y
sąlygomis
:
garantuota
ne
šašuoti slankioja po purviną
per
palyginti
dar
neilgą
savo
ode proga. Dėl informacijų a
Dauguma
ūkininkų
rugių
BROLIUS, SESERIS IR GIMINES.
aslą, kur ir gyvuliai karti mažiau 6 mėn. darbas, duo gyvavimo laiką surengęs vi duonai nebeturi nuo vasario kreipkitės šiuo adresu: (26)
damas pilnas užlaikymas ir
gyvena.
Ką akimis žmogus pamatai, tai amžinai neužmiršti.
są eilę populiariu paskaitų ir mėnesio. Tenkinasi miežiniu
J. MICKEVIČIUS
>8
Čion dar i stebuklus tiki, ne mažiau 80 lt. kas mėnuo atlikęs daug kitų kilnių ir ragaišiu duonos vietoj, bet ir
1003 N. Richmond St..
l|
sako “nezaunyk priešais per jinigais, apmokama kelionės musų kraštui naudingų dar to iki naujų rugių neužteks.
CHICAGO,
ILL.
kūną,” gali užsigauti. Perei šlaidos, nesuradus darbo 10 bų, šiandien yra merdėjimo
Kainos stačiai į Klaipėdą:
Kainos į Klaipėd? ir atgal: Į
I Y
tą vasarą kalvis neprausta dienų bėgyje darbininkas stadijoj, nes visas jo pastan SUSISIEKIMO MINISTE DABAR YRA GERIAUTrečia kliasa .... $107.
Trečia kliasa .... $181.
gali
grįžti
atgal
draugijos
lė
B
.
SIAS
LAIKAS
DĖL
ATSI|
i
burnis vaikėzas pasijuokė,
gas — išgelbėti gatvėje žus- RIJA PANAIKINAMA.
Turistine................ $196.
t
TRAUKIMO SAVO GIMI- įf i Turistine trečia .. $117.
ką gali perkūnas padalyti. šomis.
Darbo sąlygos palygina- V1"1!
“ paraliziųo- Susisiekimo ministeriją
Revenue
Tax
ir
Head
Tax
Atskiram.
Nepraėjo pora dienų, užsi
NIŲ Į KANADĄ.
į|
vietos darbininkų
—n?eTntos
ku"°5 vyriausybė mano išskirstyti:
mai su vietos
darbininkų —
rūstino perkūnas ir vidudienį ...aisu
;
Mes
atitraukiame
jūsų
gimines
iš
sunkios. Lietuvos darbinin- "sa1,. trumpu laiku pastate viena dalis (sauskeliai) bus j visų kraštų į Kanadą greitai ir gausi- \ I.
trinktelėjo į kalvio klojimą,
i neorganizuotai vykdami tureliuijavo veto jaupen-, priskirta prie vidaus
Žiniom Kreipkitės į Vietos Agentus ar į bendrovę;
riuauo iLinaiujme
dėl jų Kanadoj, jog kaip
reikalų ; me vietas dei
sudegino triobas. Še tau, ką kai
antro dolie i apvažiuos neturės jokios bėdos. .Jei \
kius
kartus.
(lail. I
.rimine
cailr, moka
mnl-o skaiclrai. J'
N BALTIC AMERICA LINE 8—10 Bridge Street, New York
padeda Latvijos dvarinin
mini ^e 1*1 JOS, O dilu d. '*f***°Lamstų
giminė
1* yrao sveiki,
gali perkūnas padalyti.
(geležinkeliai)
bus
priskirta
tyti
ir
rašyti
savo
kalboj,
tai
dau£
ir buožėms numušti at
Y
Matyti, kaip dar gili seno kams
BANDITAI PRIE DEMAR prie finansų ministerijos.
’
r
'
:
au
®
me
L,
v
.
isk
»
p
?
1
’
1
’
.
,
parūpinsime,
£
lyginimą vietos lauko darbi
1
gausime dėl jų affidavitus, ant kurių v
vė užsilikusi, kaip atsilikę ninkams.
KACIJOS LINIJOS.
------------------------------------------------- pasirašys atsakomingi žmonės. MeS| —
Sėkmingesnė butų
musų arlaviškiečiai nuo gy kova, jei abiejų
Kaunas.
Naktį į gegužės! ANT SLENKSČIO NAUJO ’jau per 10 metų daug žmonių esame į ■■
kraštų
prof.
Kanadą atitraukę ir mes esame po
venimo. Tiesa, jau keletas sąjungos sutartinai veiktų. mėn. 11d. Daugirdžių dvaro,
19 IR |
GYVENIMO,
kaucija (Bonded agents). Visuose Ka
jaunų vyrukų paslaptomis
rajone, Trakų apskr.r.Jenkų Birželis tai nuotakų mene- nados reikaluose kreipkitės ypatiškai
LIETUVĄ
arba per laiškus prie musų.
(-)
skaito pažangesnius laikraš "fe LIETUVOS SIUNČIA I
. PER JEMENĄ
.GfiOKAUPAsaco,
čius, jieško progos pasimo
na pnMCMl.Mm dulrtęn^-,į**£.
r~
r.*■
W>K1£I.UA—
ant didžiausio ir grėicitasiaLietuviška
Agentūra
laivakorčių
kyti ir uz keleto kilometrų j
Lenkų sargyba sakosi, susi naujam gyvenimui ir pasako Pardavimo ir Pinigų Siuntimo
Vokiečių laivo
COLUMBUS ’
lanko vakarais mokyklą, mo-' Prieš keletą sąvaičių buvo rėmimas įvykęs su 8 ginkluo- ■ jai visa, ką jį pati patyrė sa <*03 St Clair Avė.. Cleveland, Ohjp.
■ 1------ ---------------------- '
kosį-skaityti ir rašyti ir nori [paplitę gandai, kad Tjlman- tais banditais, pabėgusiais iš: vo gyvenime. Žinodama, jog
ARBA KITAIS ŠIOS LINIJOS
so dirbtuvės Kaune gavo iš Lietuvos Brastos kalėjimo ir
LAIVAIS
Į KANADĄ.
surasti naujus kelius.
TIK ASTUONIAS DIENAS
Rusijos didelius užsakymus ginklu bandžiusiais pereiti “sveikata yra brangesnė už Atitrauksiu .JuSų gimines, pažįsta Puikios
kajutos Trečiai Klesai—
mus, kaip vyrus, taip ir motelis ar
geležies gaminiams gaminti. Lietuvos pusėn. 7 banditai
i Tiktai Steitrumiai
FAŠISTU MITINGAS.
merginas jš Lietuvos į Kanadą. Mano
Darbininkai
apsidžiaugė,
patarnavimas yra sąžiningas, saugus,
NORTH GERMAN
Naujamiestis,. Panevėžio kad gaus keliems mėnesiams suimti. Pas suimtuosius rasta
■.'įeitas. Mano patyrimas laivakorčių
Ičznyje
per
20
metų
tai
liudija.
Taipgi
apskr.; Kun. Mironas savo darbo po šešias dienas sąvai- daug pinigų, kuriu taipe 130
tie, kurie jau [>er mane atsitraukė sa
pra/iešime gegužės 8 d. pir- tėje (dabar dirba tik 4 die litu.’
vo gimines yra man dėkingi už mano
65 Statė St., Boston, Ma
Fupestittgą patarnavimą. Kaip mergi
Įnįaiisia pareiškė, kari dabar nas). Bet veltui... Pasirodė,
noms, taip'ir- visiems keleiviams pa
arba pas vietos agentus
ATŠALO
ORAS
IR
pas mus nėra sprendžiamo kad p. Tilmansas tuos užsa
mpinu geras apsistojimui vietas Ka
r Jei įilaflsoj^te vasarinę kelionę • ■
PRISNIGO.
nadoje Mano patarnavimas ir kainos
organo. Šeinio, kurio rinki kymus pasiuntė Vokietijon,
laivakorčių
yra
pigesnės,
negu
kitų
Vendžiogala, Kauno apsk.
mų, galiojant dabartinei per kur irgi turi savo fabrikus.
agentų. I)ėlei platesnių informacijų
į Lietuvą
Šis
pavasaris pasirodė ūki-!
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu:
demokratiškai konstitucijai,
"Plaukite po Amerikos Vėliava”:
ALEKANDER S. LEWIS
v
nėra galimybės skelbti, nes Ar nevertėtų, kam tas pri ninkams nelabai malonus: Iš
Nupiginta ten ir itgal kelionė >
Tauria t Agent
(dera,
atkreipti
į
tai
dėmesį,
trečia kUsa į
pat pradžios jis pasižymėjo
45 VVindsor St., Montreai,
kraštas vėl prieitų to, kad jį
Iin
kad
gaunami
Lietuvoje
užsa

P.
Q..
Canada.
LIETUVĄ
oro
šiurkštumu
ir
stiprokais
Valdytų 85 karaliai. Vaduo
tik >203.00 ir brangiau per
r
jantis dabartine konstitucija, kymai nebūtų siunčiami į kartais sausais, o kartais su
Cberbourg ar Bremen
užsienį,
nes
tai
daro
ne
tiktai
4;
lietumi vėjais, kas nelabai brangakmenius,” ji įkalba
kun. Mironas sako, pirma 75,
Liepos išplaukimai:
*
darbininkams,
bet
ir
visai
gerai
atsiliepė į žieminius jai, kad Trinerio Kartusis
vėliau 85 karaliai valdė kra
per Angliją-Francijf-ar Vokieti}* £
s
pasėlius. Pavasaris per anks- * Vynas yra geriausia namų
štą ir privedė prie to, kad valstybei nuostolius.
SS. LEVIATHAN
p
I LIETUVĄ
LIETUVĄ
ti pradėjo imti savo teises ir: gyduolė, kuri visuomet turi
Liepos 2
gruodžio 17 dieną krašto
(per
Angliją)
• S S. REPUBLIC
PER HAMBURGĄ
sargai turėjo pasiimti inicia- j KRIKDEMŲ “TRAICĖ” iš to nieko neišėjo: dėl daž- rastis gyduolių šėpelėj. Jis sumažinta kaina 3 klesos sugrųžf
Liepos 2
Ant mušti tri-triubinių laivų
tinių laivakorčių
tyvą.juos nuversti. Pogruo-;
NESUSITAIKO.
no oro atšalimo augalai silp- pagelbsti virškinimui, sutaiS. GEORGE WASHINGTON •
NEWVORK (naujas)HAMBURG
J KAUNA IR ATGAL
džio 17 d. tautininkai ėmė į Paskutiniu laiku is p. Vob.nai
-------w
----- T ir
.. prašalina
r---- „
atsigavo
ir silpnai auga, so prastą apetitą
Liepos 13
DEITSCHLANI).
vairą
su demaro --kabineto
išstojo
pa- : viuuuu
vidurių užkietėjimą. •Pilvo BERENGARIA ir
,
SS. FRESIDENT HARDING ->
savo rankas
ransas valdžios
vau
V etn ou
--------------nu. © kai kuriose vietose net
ucu paALBERT BALI.IN,
Liepos 16
į
RESOI.UTE. RELIANCE.
’
...........................
_
‘ rugių
‘ lape-: ligos
_
-- - •
ne_ MAURETANIA .............. $211
tikslu, kad pakeitus Seimo knkscionių demokratų
«u sirodė pageltusių
kiekvieną
padaro
ir
ant
populiariškų
vienodais
S
S.
PRESIDENT
ROOSEVELT*
rinkimu įstatvma ir konsti- ministeriai. Juodu atšaukė U
” Žolė dar visai maža, ii smagiu,
----- .r• nnervišku
.
lių.
ir .......
nuodina AQUITANIA ......... $215
kamienais laivų Cleveland,
Liepos 27
,
į
.y ik at</al šiais
TVestphalia ir Thuringia.
1•
.. •»
<
tucija ta prasme kad Seimo K. D. C. Komitetas. Iki šiol galima sakyti, ganyklos dar šeimynišką gyvenimą. Trine- I LIEPOJ
,
|
^NAUDODAMI
visas
progas
r
e
guba
riy
Savaitiniai išplaukimai iš New
LAIVAIS — $l#«.
*
\
tąarinin
I
nite<l
Statės
I.jnes'.ek*kursijxj
•
sastatas butų nedaugiau kaip krikščionys demokratai susi- neatstoja gyvuliams reikia- rio Kartusis Vynas • niekuoYorko.
Laivai Thuringia ir
Iš BOSTONO
I g^mate'kelionės patogumu ir patarnavimą
kur.laivai valdomi ir operuojami 3rsVVestphalia atplaukia ) Bostoną.
30 nariu, kad jis posėdžiau- dėjo iš trijų grupių: tikrieji mos pašaro normos; tas blo- ■ met neapvilia. “Pittsburgh, C A LEDOM A
Birželio 19
1 • ’-’enstu Vakiijų Valdžios pagarsėję.
Personaliai lydimi j Europą
SAMAKIA
Birželio
26
Pamrmkite
hfte ii aogsČiatt įvardinto'*
tu 4 mėn į metus, kad prezi- krikdemai, ūkininkų sąjunga gai atsiliepia į ūkininkų buk- Pa. Gegužės 12,1927. Aš esu CA.MEROMA
išvažiavimai.
Liepos 3
laivų jr ftthaU'.itv
draug »e
dentas butu renkamas 7 me- ir darbo federacija. Dabar lę, ypač kad ir pereitą vasa- labai patenkintas pasekmėi aut iečių po asmeniška prie/iuri prityrusių
Lietuvą greitu laiku. Išplaukimas
iš New York
l nit<<l .Statės Line* atstovų.
■ ,
as seredą. Keleiviai nepiliečiai įtams ir jam atiduota visa darbo federacija linkusi prie rą nedavė pakankamai paša- mis ir rekomenduoju Trine- leidžiami
Vi vi jtftrengimai perkrlH jus ir jtmj
j Kauną ir atgal
be kvotos varžymų. Visi 3
bagaža iki kHtoeės tikslo hn< jum* atlikti
(Pridėjus S. V.
krašto valdžia, o Seimas jam tautininkų politikos. • >
ro.
rio Kartųjį Vyną visiems, klesos keleiviai turi karųbariue Nepirm
lulipaitc ant laivu.
jeigu Takaus.)
prilyg'atamas
SvaFumas.
F'uikus
Klat^kire* vletns Iaitnk*rĄu agento
Gegužės
kurie kenčia nuo pilvo ligų.
butu padėjėjas, ministeriai .-f
—-—-/4 dieną preziden- Kiek gražesnis oras buvo .----š^mdie
luiormaciji),
aiba rašykite pas
Kreipkitės prie vietos
kaipo pisoriai. Tada, girdi, tas patvirtino vieton atsista-per Velykų šventę ir daugiau August Wagner.” Parsiduo- maistas.
l)el sugrjžieio leidimų ir kitų in
agentų ar i
formacijų klauskit pas vietos
musų kraštas susilauks tvir- tydinusio švietimo jniniste- šiltesnis apie gegužės mėn.; da pas visu* aptiekorius ir CUNAKD LINE f
apetitus arba pas
33
Hute
St,
1
tos valdžios. Piršo balsuoti rio p. Bistro (kademo) p. K.4 d.; tą diedą šiose apylin- gyduolių pardavėjus. SamHambtirg-American line I
busimam referendume, bal- Šakenį (tautininką) irvie-kėse pirmą kartą pasigirdo palai gaunami pasiuntus 15c. BOSTON
United
American Lines, Ine.
suoti už konstitucijos ir Sei- ton finansų ministerio p. smarkoka perkūnija; po lie- pas Joseph Triner Compeny,
General Agents
ff Štate StreM. Bow.-n. Ka**.
mo rinkinių įstatymo pakei- Karvelio (irgi kademo)— taus vėl buvo šilta, žolės 1333 S. Ashland Avė., Chi1.11 Štate St..
Boston, Mass.
45 Broadw»y. Ntw T jrk Ci»v
t
į
timą. Pabaigęs pranešimą p. J. Tubelį.
kaip ant mielių paaugėjo,įcago, III.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

SKURDAS IR NUSIMINIMAS.
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BALTIKO AMERIKOS LINUAI
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TIESIAI Į KLAIPĖDĄ
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CUNARD
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203

« Unitai
Statės Lines

1

A
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KELEIVIS-,

8

Vietines Žinios
SACCO-VANZETTI GYNI
MO KOMITETAS KALTI
NA KOMUNISTUS.

Sako, Maskvos agentai nau
doja bylą savo propagandai.

Areštavo 4 ateivius su pa
dirbtais pasportais.

-*

Sandariečių piknikas.

;r.

•

» '

4

'

PARDAVIMAI

Ateinančio] nedėlioj, bir
želio 12 d., Tautiškam Par
ke, Methuen, Mass. bus dide
lis N. A. Sandariečių pikni
kas. Bus gražus programas
su dainomis ir žaislais.

East Bostone tapo areštuo
PARSIDUODA NAUJAS
ti 4 ateiviai, kurie atvyko
NAMAS.
čionai su padirbtais paspor
2 šeimynų namas, 5 ir 6 kambariai,
tais. Pasportai esą padirbi
maudynės, sun-parlioriai, ąžuolą grin
ant pagrindų ir pradėjo nėjami Italijoj ir Graikijoj,
dis, naujausios mados įtaisymai, prie
vandens, re ridų atneša $1,380 ant me
kviesti prie tvarkos. Jam kal sekant tikrais pasportais.
tų. Kaa turi $2,000, gali tą namą nu
bant lermas nutilo. Bet vos kurie yra išduodami Ameri Art. St. Pilkos padėkos žodis pirkti ir turės apie 16 procentų pelno
ant savo pinigų. Kreipkitės į S. >li-*
tik jis nulipo, vėl prasidėję koje išvažiuojantiems iš čia
Baigęs savo “sezoną” sve chelsoną, 255 Broadway, So. Boston,1
triukšmas ir muštynės. Tuo ; žmonėms.
tingam Bostone, visus, kas Mass.
met policmanams lieptu
triukšmaujančius išvyti iš sa Advokatė Šalnienė išvažiavo teikė man tiek daug simpa
SOUTH BOSTONE
tijos ir paramos, prašau pri Parsiduoda Grusernė. Yra 4 kamba
lės. Prisiėjo išvyti daugiau
Europon.
imti mano nuoširdžios padė riai sykiu. Rar.da $25. Tinkama vieta
kaip pusė. Nors buvo da ke Advokatė
btiėet nes Sutiks mainyti a.-it namo>
Puišiutė-sąl- kos žodžius. Spaudžiu‘ran <lel
arba mortgičiaus Nori greit išeiti iš
liatas kalbėtojų ir policija nienė praėjusį nedėldieni iš
.Matyk: Ambrose,
‘__ e, 25j Broad-J.
liepė mitingą tęsti toliaus. važiavo New Yorkan. o iš te kas mano maloniems “Žemės biznio.
•.ay, Tel. So. Boston
I
rojaus
”
bendradarbėms
ir
tečiaus pirmininkas tuojaus nai garlaiviu “Leviathan” išSPEC1AL BARGA1N
Svetin
jį uždarė. Jis davė tik Sor- Į plaukė Europon. Subatoje bendradarbiams.
BERFOR1).
MASS.. netoli nuo Lemenčiui pasiaiškinti; šiam j pas Michelsoną jai buvo su- goms
vingtono. i1 šeimynos nauja
stuba. 7<
“ .. \ . Jenkinso ir d-ro
. ” Ka- xingu>no.
liauja stuba,
ir t. Za- kambariai, miesto vanduo ir elektra.!
pasiteisinus, kad jis nesąs : -engtas išleistuvių vakarėlis, jKlciaUS pastangoms
manu
viiatinm! AP*e - “keriai žemės. Stotis ir mokykypatingai )(>> artl Praso
Ma7a> jne.imas.
joks šnipas, susirinkimas pa i Linkime jai smagios kclio- Ieskiui — iinano
gili padėka.
Nori greit parduoti. Matyk: Ambrose.|
sibaigė. Policija triukšmada !nės.
1 255 Broad* ay. Tel. So Boston 0897. Į
Jūsų Stasy* Pilka.
rių neareštavo.
—

•

»
S

No. 23.
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s

'

•

*

Birželio 8 d., 1927.

STRAND LUNCH
TIKRAI GERIAUSIA VALGYKLA
Dabar perėmė naujas savininkas ir suteikia geriausią
patarnavimą. Valgiai visados būna geriausios rūšies ir su
skoniu padaryti. Lietuvių publika kviečiama persitikrinti.

Organizacija, kuri rūpina
ALBERT HELGERMAN
si Sacco-Vanzetti gynimu,
301 Broadway, kampas D St.,
South Boston, Mass.
pereitą subatą paskelbė vie
šą protestą prieš komunistus.
Ji sako, kad Maskvos agen
tai, norėdami pasidaryti sau
iš Sacco-Vanzetti bylos ka
Dr. Med. LEO J. PODDER iš Petrogrado
pitalo, pradėjo šmeižt SaccoSpecialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalke tak
tiškai ir rusiškai.
Telefonai Hay marke* 339*
Vanzetti Gynimo Komitetą.
i
ALLEN
ST,
Cer.
Chambere
SL,
BoSTON
Atremdamas komunistų
šmeižtus protestas sako:
“Kovodamas per septynis
PARSIDUODA VAL
metus už teisingumą SaccoTel. Šou t h Boston 3520
Telefonas 6112-W.
3 kambariai ant rendos. I
GYKLA.
Vanzetti byloj, jų gynimo Paskyrė komisiją Sacco- ■ Vagys sumušė moterį.
Residence Univcrsity 1463-J.
Lynno
policija
jieško
dvie

"Keleivio” name yra pui Pigiai iš priežasties savininko ligos.
komitetas nesykį turėjo pa Vanzctti bylai peržiūrėti.
Dr. A. Gorman-Gumauskas
yra geras. Klauskite: (23)
jų
banditų,
kurie
pereitos
suS. N. Puišiutė-Shallna
kus
kambariai su šiluma, Biznis
smerkti komunistų vartoja Pereitą sąvaitę gubernato
218 Broad* ay, So. Boston.
LIETUVIS DENTISTA8
LIETUVĖ MOTERIS
mą taktiką šitoj byloj. Da rius Fuller paskyrė iš trijų batos vakarą įnėjo i Mrs. maudyne ir kitokiais patogu
ADVOKATĖ
VALANDOS:
Nuo 10—12 dienų
bar komitetas ir vėl yra pri asmenų komisiją, kuri teiks Montier krautuvėlę, smogė mais. Labai paranki vieta PARSIDUODA FORN1ŠIAI 366 Broad* ay. So. Boeton. Ma*a.
Nuo 2—5 po pietų
Room 2.
jai
per
galvą
ir
apiplėšę
ją
Gali
pirkt
atskirai
arba
visus.
Gali

švariai
šeimynai
be
vaikų.
verstas pakelti prieš juos jam patarimų perkratinėNuo 6—8 vakare
ma
matyt
bile
laiku.
(24)
>abėgo. Jie išlupo $9 iš kasos Ateikit į “Keleivio” ofisą, 6o 1 st, 3 lubos, S*. Boston, Mass.
protestą.
Nedėliorais Nuo 10—12 diena
jant Sacco-Vanzetti bylą. r $6 iš moteriškės krepšio. tai galėsit juos pamatyti
Stasys Sakalauskas.
705 N. Main St kam p. Broad St.
“Mes esame priešingi ko (Komisijos nariais tapo pa
.MONTELLO. MASS
munistų. taktikai šitoj byloj skirti ir apsiėmė šie asme-' Bulvių maiše buvo paslėpta
Lietuvis Oetemetnstas |
ANT PARDAVIMO
'500,
tai
tų
nepastebėjo.
PERSPĖJIMAS PUBLIKAI
dėlto, kad jie aiškiai parodo, ■ nys: buvusis teisėjas Robert.
Du 3 šeimynų mūriniai namai su
Kaimynai
rado
parmuštą
toiletais. gazu ir set-tubs. Jeigu 395.25
jog svarbiausis jų tikslas yra (Grant, Harvardo Universite
saugokit finansinių
į mėnesį. Kaina $7.000. Kreipkitės:
ne Sacco-Vanzetti paliuosa- to prezidentas Abbott Law- moterį be žado tik sekantį
piratų.
J SPECIALISTAS NERVŲ IR
292 C Street,
So. Boston. Mass.
ytą.
KRONIŠKŲ LIGŲ PER SUyimas, bet pasipinigavimas rence Louell ir Massachu-Į
Piratai — tai jūrių plėšikai.
:
VIRŠ
25 METUS. VISOS GVPARSIDUODA
ir
padidinimas
1; DLOLĖS SPECIALIAI PARŲ- !
uūoįrv
^i,~ 4 savo
i' partijos.
x '.'ju'setts Technologijos Instituto Mirė nežinomas žmogus. •Le publikai nėra taip pavojingi, SO. BOSTONE
2 šeimynų stuba ir
ž PINAMOS KIEKVIENAI LIrirHianitakant’ ko.”?unistai: prezidentas
Samuel W.
kaip finansiniai piratai, kurie krautuvė, visi Įtaisymai Priverstas
I GAL GYDYMAS ELEKTRA,
Pereitą
nedėldieni
miesto
pirkliauja savo mitinguose 3tratton.
KAS NORI.
kiekvieną valandą tyko iš žmonių greitai parduot. Duokit pasiūlymą.
So. Boston. Mass.
igoninėn vežikas atveže išplėšti pinigus, šitie finansiniai 346 E st,
Sacco-Vanzetti vardu, kadi
tfaczaaunoojn ana, jmnno
Galit
kreiptis
į
“
Keleivį.
”
pasidarius sau pelno.”
I , " na komisija posėdžiaus ipalpusį žmogų ir palikęs jį
akinius, kreivai akis atitiumu
«r amblyopiėknM (aklose) aky
; Sa-co-Vanzetti
gvnimo!sIk’!',?um nU0 gubematonaus. enai nuvažiavo sau. Ligonis piratai tankiausia prisiplaka
va sugrąžinu švies* tiakamu
CAMBRIDGE
komitetas viešai per Bosto-: J,a! bus Prl?.atJ? , .' !«>, b-''1® uoj mirė ir ligonbutis neži prie biednų, mažai prasilavinu
'aiku.
60 SCOLI.AY SQUARE PARSIDUODA maža- delikatesen ir
no anglų laikraščius skelbia. Itlobumentaiir liudininkų pa- lo, kam jis priklauso. Jis sių žmonių ir siūlydami jiems Še rnargumyrų
J. L PAiAKARNIS O h
i;
BOSTON.
t'G?
storas su gerai išdirbtu I
*47 Brmdaav <o Raotoa Ma»*
OLYMPIA THEATRE BLDG,
kad surinktas Sacco-Vanzet-.™1}™31' Pe^symm sitos, esąs mėlynų akių, turis 5 pe rus kokių nors humbugiškų kom r izniu. Puiki vieta dėl vyro ir moters.
;!
ROOM 22
1
Renda su dviem kambariais su leasu
ti gynimui aukas komunistai i
K“be™tonus pa- las ir 7 colius augščio ir sve- panijų. žadėdami didžiausius pel- $30.
; VALANDOS: DIENOMIS nuo
Priežastis pardavimo — savinin
< 9 iš rvto iki 7 vakare.
i
rus. išvilioja iš nesusipratėlių kė susirgo.
MRS. BURGESS
naudoja savo propagandai. ;samdė da 20 stenografįsčių.1 iąs 150 svarų.
i ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki
422
Frankiin
st,
Cambridge.
Mass.
paskutinius
pinigus.
Daug
žmoTelefonas 31234
i; 1 dieną.
■' c
;
Negana to, ką komunistai Šią sąvaitę jisai tikisi išklau
rių pinigų jau žuvo ir daug dar
sinėti
da
nuo
30
iki
40
liudi

j Nenorėjo įsičiepyti, apsirgo.
nusineša surinktus jų pačių
MEDICINOS DAKTARAS
•
i
žus. jeigu žmonės neišmoks apsininkų.
Bylos
tyumėiimas
gu

mitinguose pinigus, jie da
Abingtono
miestelyje,
ne
C. J. NKOIAITIS
nori prisiplakti ir prie Sacco- bernatoriaus darbuose pasta toli Bostono, apsirgo difteri- saugoti nuo šių finansinių piraTelefoną* So. Boston 23S0.
lų. Jie ima pinigus nuo našlių ir
tytas
pirmon
vieton.
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų,
Turime daug gerų namų, didelių ir
Vanzetti gynimo kasos. Tuo
ja
visa
Nashų
šeimyna:
te

$
LIETUVIS
DENTISTAS ’
našlaičių — jiems negaila jų aša n'ažų, kuriuos nrrri išmainyt ant ūkių.
: V/- ;
. u >, ••
nuo 7 iki 8 vakare.
tikslu ' jie pradėjo varyti la >
tas, motina ir 8 vaikai. \ isi rų.
T d«J. kurie norit išmainyt savo ukes
| Dr. St. A. GALVAaiSKI
107 SL.MMER STilĘET,
ant gerų namų, kreipkitės pas: ■
bai šlykščią agitaciją' prieš Atvyko garsus Švedijos ad Lapo išgabenti ligoninėn. Pa
Better Busiriess Bureau savo
LAH RENCE, M ASS.
vokatas Sacco-Vanzetti
gynimb komitetą.
?
(GALINAUSKASy
sirodo, kad visoj apielinkėj I«-rspėjimaiš! apsaugoja publiką
V
A.
P.
Kodis
bylai ištirti.
Prieš šitokį niekingą dar
j Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki
hiekas šita liga neserga, o at nuo tų piratu ir tuomf sutaupo
i
A 5:30 dienų. Nuo 7—* vakar*.
395 M'. Broad* ay, Room t,
bą Šacco-Vanzetti Gynimo šį panedėlį
i.
Bostonan atvy sigulė tiktai viena Nashų fa- žmonėms miliphus dolerių kas
■
South
Boston.
Mass.
Nedėliotnia pagal autarti**.
Komitetas energingai protes ko iš Švedijos advokatas nilija. kurios motina neleido
I
Tei.: South Bostot $107.
' (24)
metai.
Niekuomet
netikėkit
jo

i
414 BROADVAT,
OR. J. MARCUS
tuoja ir prašo darbininkų, Georg Branting, buvusio gar miestelio daktarui jos įčieSO.
BOStON, MASS.
kiems
agentams,
kurie
jums
siuLIETUVIAMAS GYDYTOJAS
kad komunistams daugiau saus Švedijos socialistų vado ’ oyt nuo tos ligos. Būdama ti1j didelius pelnus. Pirmiau ištirSpecialistai sekretny ir chroniipinigų jie neduotų.
! kinti fanatikė. Nash'ienė ti kit. o beveik visuomet atrasit, NUO ODOS LIGŲ
H. Brantingo sunūs.
ku vyrų ir moterų litrų.
261 Hanover St.. Boston, Mana.
Naud?k gjdančia.4 putas
Jaunąjį Brantingą. kaipo ekėjo, kad Dievas apsaugot .kad jų paliulymai yra niekas
Room 7
! ei. So. BortoD B0S-W '
Triukšmingas mitingas prieš garsų advokatą, atsiuntė A- į jos šeimyną nuo ligų ir be
Tel.: Richmo:id 0668.
(-)
icaugiau, kaip tik humbugas.
FREEDOL
fašistus.
DAKTARAS
merikon Švedijos darbinin i čiepijimo. Bet jis neapsaugo i BOSTON BETTER BUSINESS
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 rak.
įl
Nedėkitemaia
iki
4
vai.
po
pietų
'lai
yra
receptas
garsaus
šveicariško
kų
ir
socialistų
organizacijos,
jo.
Scenic Auditorium salėj
A L. KAPOČIUS i
BUREAU
Profesoriau*. EREEDOI. greitai įsige
pereitą nedėldienj buvo su kad jisai ištirtų visą Saccoria į odą ir po 5 minutų vis ikai praša201
Devonshire
st.,
Boston.
LITU VIS DENTISTA8
l»-a įdegimo bei skausmą. FREEDOL
rengtas didelis mitingas Vanzetti bylos istoriją. At Kalbės Upton Sinclair.
stebėtinai greitai išgydo šašus. Runas.
VAMMMJS.
Nuo » iki 11 di«nų
prieš fašistus. Dalyvavo ja važiuodamas Amerikon drg. Ateinantį nedėldieni. 12 SVARBUS PRANEŠIMAS. Egzemą. Hemoroidu*. šunvotes. NieP. Trechokas ir Vaitaitis.
žu'i ir kitokias od'ts ligas. Kaina tl.M.
Nuo 2 iki • rak '
me daugiausia italų. Vos tik Branting buvo atsilankęs į birželio, 4 valandą po pietų
Reikalaukite apliekose arba prisiųskjSubatoje,
Biržeiio-June
11
d.,
NEDALIOMIS:
pirmininkas atidarė susirin Paryžių. Berliną ir Londoną Boston Common sode kalbės
PARKIVAY
tc M.SS ir mes tuojaus išsiųsime per
1927,
pyks
labai
gražus
progra

paštą bonka.
Iki 1 ▼. ųo statų
kimą, tuojaus iš publikos pa ir tenai kalbėjosi su darbi garsus socialistų rašytojas
mas iš dainų, šokių ir deklama
FREEDOL
RĖMU
}
(t).
AUTO
SERVICE
ninkų
atstovais,
norėdamas
Upton
Sinclair,
kuris
yra
pa
sigirdo protesto balsai, kad
Seredomta iki 12 dtans.
388 D. Warrcrt Jjt- Boston 19. .Mass.
and F1LL1NG STATION
kalbėtojų tarpe ant pagrindų patirti, kaip tenai darbinin rašęs “Raistą” ir daug kitų cijų. Programą išpildys mokiniai
Of:s»s "Keleivio” uuns.
STI DEBAKER K ARU AGENTŪ
(51 Broadw»y. tarpe C tr D M. <
sėdįs apmokamas Mussolinio kai žiuri į pagarsėjusią Ame įdomių knygų. Paskutinis jo Lietuvių M. žinyčios, kampas
RA IR TAISYMO STOTIS.
SO. BOSTON. MASS.
veikalas yra “Oil.” kuris pa 1-th ir Atlantic sts.. So. Boston.
agentas ir šnipas. Pasidarė rikos bylą.
Jeigu norite, kad Ju«o automobili*
* Ko « »**a
Mass.
Meldžiame
lietuvius
ateiti
didžiausis triukšmas, bet 40
ilgai laikytų, tad duokit pataikyt
Bostonan atvykęs drg. rodo. kaip aliejaus magnatai
GARSIOS
WflITNEY
Petrui Trečiokui. Darbas geras,
policmanų šiaip-taip susirin Branting tuojaus nuvyko į Califomijoj daro ir cik\oja 'ir pasiganėdint savu -jaunimu,
a
kaina prieinama. Jeigu norit, kad
įžangos
nebus.
.
.
Komitetas.
kusius nuramino.
Valstijos Rumus pas guber milionus. District Attomeyi
Jūsų karas gerai trauktų, imkit
TeL:
1375.
t
KŪDIKIŲ KARIETOS genolinų paa mum.
I
Kalbėjo keliatas kalbėto natorių Fullerį ir išdėstė jam Bostone uždraudė šitą knygą,
Lietuvis Daktaras
platint,
o
policijos
viršininĮ
ARM
ONIKAI
415 01d Colony Ave.
jų ir visi smerkė kruvinąjį savo kelionės tikslą. Guber
GERIAUSIOS IŠVAIZDOJ,
fašizmą. Vyskupas William natorius jį maloniai priėmė, j kas sako areštuosiąs D* JOS '."Q v«okių ruKONSTRUKCIJOJ, JTAI- SO. BOSTON. MASS
D L M. J. COLNEY j
rankomis
M. Brown, kuris ragino ko Paskui svečias nuvyko pas autorių, jeigu jis čia pasiro | šių
Telefonas: So. Boston 3075-W.
dirbtas Itališ
SYME IR DEVEJIME.
( Al KšT \K ALNIS)
voti prieš fašizmą ir kapita advokatą Thompsoną, kuris dys. Taigi Sinclair ir nutarė kas Akordinas”^
STROLERIAI NULEIDŽIA
lizmą, ant galo aštriai kriti veda Sacco-Vanzetti bylą, ir pasirodyt. Jis čia kalbės apie t geriausias
Pasekmingai
gydau se’ retu:.s
pasaulyje.
MI I UŽPAKALĮ, KOJI
ir iu žs
' ‘i senėjų-; i a.s li^as vyrų ir- |
kavo Amerikos ambasadorių iš jo ofiso darys visus tyrinė tą knygą, ir kodėl kapitalis Ant 10
,.i
i:,...
moterų, nes, iriant ikokia
liga jus_ •
srraNIS
STABDYTUVAS
SU
Herricką už j'o prakalbą Pa jimus. Gubernatoriui drg. tų užtarėjai jos taip bijosi. metų
serga
’
e,
aš
galiu
jv
’
n.pagelbėt
>
rantuotos.
moderniška s gamtiniais budai-, 3I
Musų kai
ryžiuje per Kapinių šventę. Branting pasakė, kad Švedi
UŽDANGA NUO VĖJO,
ir vartoju elektrą, kuri labai I
Pereitą nedėldienj garlai- nos. žemeM ARTILERIŠKI RATAI.
Pabaigus vyskupui Brown jos darbininkai esą įsitikinę,
stiprina nusilpnėjusias kūno da R
SOUTH
I
~ KAINA TIK
lis ir naikina ligų perus.
kalbėti, salėj atsistojo jaunas jog Massachusetts teismai viu “Cedric” iš Bostono uo.■
$13.50
I
153
GRAND
ST,
Room
:;ot.
vyras ir sako itališkai: {
ruattZ'ššuvelu a co.)
nukrypę nuo teisingumo ke to išplaukė Europon 1,000
Kitokių stylių go-carts ir Ka
AVATERBI RY. CONN.
I
turistų.
" Islaad
‘
1
“Ponas pirmininke, aš pra lio.
1014 Blu*
*v. DpL «•, CMcSg* rietų nuo $10.50 iki $45.00.
Valand s: nuo 9 ryte iki 8 v. I
i
-—
B
šau balso.”
‘ .
vakare, kasdien.
(-)
I
į“Visiems bus duota progos
GERIAUSIAS TYRAS BALTAS
Išvežė 10,000 varlių
THE JAMES ELLIS LEAD. 100 MvariĮ.................. $11.95
I
vėliaus,” — paaiškino pirmi
I
SANDAROS CENTRO
Japonijon.
I
BALTA MALIAV A
•
ninkas.
FURN1TURE C0.; PLATINS
t
galionas
...................................... 1.75
Pereitą
sąvaitę
Hamburg“Aš prašau dabar.”
I
DAKTARAS
i
405BROADWAY,
American
linijos
garlaiviu
SHELLAC
5 nv. cut. gal................ 2.75
t
“Prašau sėsti.” .
i
! SOUTH BOSTON, MASS. SIETV MALIAVA ................ gal. 9<k
—“Ne, aš noriu padaryt “Turingia” išplaukė iš Bos ti
tono
Japonijon
10.000
var

GALVANIZUOTI SIETU URATAI
»
pranešimą,” — sušuko jau
32 CHA.M BERS ST„ BOSTON.
ŽEMIAUSIOS
KAINOS
roliuoi*. p<» 2c. už. ketvirtainę pėdą:
lių.
Kaipo
prižiūrėtojas,
kar

»»
Gydo ypatiškai ir pasekmingai
NEDĖLIOJĘ,
nas vyras ir, rodydamas pir
perkant mažiau negu ro!į po 2'įc.
NAUJOJ ANGLIJOJ.
Venerikas Ligas.
štu į sėdintį ant pagrindų tu su jomis išplaukė ir John 1I
SIETINĖS DURYS...................... 1.98
T.
Benson,
žinomas
varlių
Valandom:
— Kasdien nuo 8 iki 1
i
kalbėtoją Sormenti, jis pra
♦
50
PĖDU
GUMINĖ
ŠMIRKŠTYNĖ.
lo,
nuo
1
iki 3 ir nuo 6 iki 8.
dėjo sakyt, jog tas žmogus ekspertas. Varlės yra su Ii
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.
GARANTUOTA, SU KRANUMETHUEN, MASS.
esąs Mussolinio apmokamas skirstytos poromis ir supa ii TAUTIŠKAM PARKE,
i KAIS .............
4-50
kuotos
į
samanas,,
kurias
p.
I
šnipas. Salėje kilo lermas.
»
(I’rie viešo kelio tarp La»rence ir Lo~ell)
VISOKIE GELEŽINIAI I
Lietuviška Aptieks 1 DAIKTAI
PLUNKSNAS, Pūkas, Padaikss,
Žmonės pradėjo tariamąjį Bensonas kasdien laistys tI
Patalus, Kaldraa ir visokias tarų
IR
MALIAVOS.
Pradžia 10 vai. prieš pieL
•I
Mes užlaikome visokių Vaistų
irėdmen. parduodam pifiaauiat.
šnipą koliot ir grumot jam. šiltu vandeniu.
ir šaknų
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit
I
Visos
šitos
varlės
buvo
su

Šiame
piknike
dalyvaus
šie
artistai
—
dainininkai:
Zosė
Vaitkaitč,
VIETINIS
PRISTATYMAS
DYKAI.
Tuo tarpu keli fašistų šnipai
I
Na* Reumatizmo, nusilpnėjimo
Didžiausis sandė
strėnų. kraujo vafymo, nuo slaptin
sučiupo kalbantį vaikiną už rinktos Louisianos valstijoj. «I ešerys - Rožė ir Ona Černiauskaitės, Jonas Naubaria, ir Gabijos
lis. Gvarantuojam
SOUTH
END
HARDWARE
vyrų
oktatas.
Pianą
skambins
Anelė
Bnrtčnaitė.
Taipgi
bus
jvairiųi
gų
ligų,
kosulio,
patrūkimo,
etc.
apykaklės ir ištempę jį prie- Ką su jomis darys Japonija, t Įvainausių žaislų ir kitokių naųjanybių.
užsigapėdinimų.
Taipgi užlaikom Dielių iš Lietuvos.
«
COMPANY
varlių
profesorius
Benson
Patarnavimas
kuogeriausiai.
įvai

nenėn pradėjo mušti. Kiti
Pas mus gausit*
♦
Taigi, seni, jauni ir maži, visi kaip vienas j piknikų!
1085 ftAŠHINGTON STREET,
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
tikras europiškas
pu.,!* mt fašistų ir vaikiną negalėjo pasakyt. Jisai tik II
voj*. Vaistų prisiunčiam ir per
plunksnas ir
S.sk;TU utkandti’* ir “ėrimų. Dalyvaujanti visi bus pa
•*...........
;či irgi praridė1' spe a, kad Jai >iJ;a gal , Gri t» ,tenkint,. v
Prie Dover EI. Stoties,
paštų. Musų Aptieki tebėra toj pa
apgy iė. r
V įsi dalyvaukite Jiame piknike. Pasimatykime so tukstančioj vietoj.
Triukšmas buvcJjų privelti pas t*a’e kao pa- i tme minia is vmos apielinkes. suvažiavusių! Praleiskime djįnų jspuBOSTON.
* MASS.f
*
Europe&n Feather Co.
* nušty.iė.-*
• i ' 4 isis.
*
100 SALĖM STItEET,
skui
|0s
galėtų
naikinti
voi
. MOSTUS. MASS.
KVIEČIA RENGĖJAI.
■ ■ ■
■
M
26 Lonell StresL, Bostca, Mass.
i ..-Line cpržantfis uzbm dingus vabalu* ir k’rmęlev
I
■t r
? * •j ’
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•

••

Dr. KILLORY
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