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žingsniais kams ir darbininkams tik vadų Maskva žada pasida- atsiųstas iš Minneapolio, bu
dyt, o juo labiau, kad jis ži
matęs, kad jis dega. Girdė žengia į bedugnę. Visai Lie bado šmėkla akyse stovi, o ryti gavusi iš Varšuvos atsa- vo 520 pėdų ilgio ir turėjo
ko Kaimus.
nojo ir kitus dabartinės Lie
17,000 parašų.
dama tuos žodžius, jo pati tuvai, jos nepriklausomai Plechavičiaus kariškių gau- kymą.
tuvos vadus, kurie dirba sve A. Smetona pradėjo lan- tarė: “Nemeluok. Juk tu ži valstybei duobę kasa A. ja kasnakt uliavoja. Jų šian-l Lenkijoj šitas įvykis iš- Šį panedėlį Lindberghas
timoms valstybėms už atlygi kvti kaimus. Vadinasi, nori I nai, kaip ugnis atsirado. Tu Smetona, Voldemaras, Mer dien vyriausias obalsis —tai šaukė didelį nerimą. Bijoma- buvo vaišinamas New Yorke.
nimą. Jo nesušaudžius, galė sekti buvusį prezidentą Gri I žinai, kaip tu įstūmei mane kys, Plechavičius, Mačuika, ;Į mergos, kortos ir vynas. Ir si, kad netruktų santikiai su Jo pažiūrėti susirinko apie
tų kilti baisus skandalas. Da nių, kuris mėgdavo su kai į klazetą. Pasakyk visą tei Skorupskis, Steponavičius ir jie sako, kad jie Lietuvą iš Maskva ir kad neprieitų prie 2,000,000 žmonių, nors nevi
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Pasirodo, kad žvalgybos žės 24 d. Smetona buvo Pa Girdėdami šitokį kaltini siai. Musų valstiečiai, darbi A. Smetona Dievo vardu Mosickis mušė Kalininui te bė svieto privažiavo iš kitur.
viršininkas Budrys, kuris nevėžy, o 26 — Mariampolė- mą, ugnagesiai pašaukė poli ninkai yra iš prigimimo kan įdavė priesaiką, bučiavo kry-j legramą, giliai apgailestau New Yorko viešbučiai prisi
anais metais paėmė Klaipė je, tautininkams palankiau ciją, kuri tuojaus Skatiką trus žmonės; kaimas yra! žiu ir žegnojosi, kad busiąs damas Voikovo nužudymą ir kimšo kupinai. Net birža tą
dą, sekė gen. Kleščinskį ki siose vietose. Voldemaras areštavo. Skatikienė tuo tar bendrai konservatingas ir konstitucijai ištikimas. O da prašydamas priimti širdin dieną buvo užsidariusi. Iš vi
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Kada 19 gegužės pas Kleš šaukia visa gerkle: “Žiūrė Skatikas tapo apkaltintas gyvenime dedasi, kokia ant do ir kito nešaukia. Katalikų užsienio reikalų ministeris gen. Pershingas buvo Ameri
činskį atsilankė - sovietų at kite, žiūrėkite, ponas musų žmogžudystėj. Apkaltinimo jų kaklo kilpa neriama. Tokį bažnyčia užtai jį turėtų iš Zaleckis nusiuntė panašią te koje taip vaišinamas, kuo
stovybės tarnautojas Soko- prezidentas važinėja po aktas sako, kad jis savo žmo kraštą bepigu smurtinin keikti ir iš bažnyčios išmesti, legramą Maskvos užsienio met jis po didžiojo karo su
lovas, Budrio žvalgybininkai žmones, kurie pasitinka jį ną sumušęs, prismaugęs ir kams valdyti. Bet ir tai, kad bet kunigai tyli, nieko nesa-; reikalų komisariatui.
grįžo iš Europos.
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pranešimą sovietų valdžiai. Ve kokiu budu: Vidaus rei- Angliškai Skatikas vadinosi jau virš 10 metų kaip praūžė, dininkai ima kyšius ir visur nėra kartais platesnis mo neša, kad drg. E r ązmas Iva
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tapo nukreiptas prieš Angli
naujakuriai urvuose ‘
junga, kad paštą aplenkia. didesnį būrį “publikos” ir lęs. Po to Skatikas išvažiavęs pirkti,
„vena.
bedarbių
atimamos
kitų
despotų
valdžios
visiems
ją. Anglija esanti tas vel katorgą. Bet drg. Ivanauskas
Skaudvilės valsčiuje, Taura- kartu saugoja, kad “mylima- į Worcesterį ir apsivedęs. Į iŽos. Vien Kaune yra dau- amžiams dingo.
nias, kuris kursto prieš so pasisiūlė išvažiuoti Brazili
gės apskrity, krikdemai jau ji prezidentą” km nenudėtų, Holyoke’ą jis atvykęs su,lc^ve. -- ---------- - j----------vietus visą reakcijos kirme- jon tai,nuo ištrėmimo jį atu
Kam
rupi
geresnė
žmonių
įsitaisė du kulkasvaidžiu. ko despotai visuomet gali ti žmona apie 6 mėnesiai atgal. ; giau kai 1,000 , darbininkų,
’.ido. Tuo budu reakcininkai
____
,
__
|
_____
______
Žmonės čia labai tamsus, kurie
‘ netūri darbo, o per tai ateitis, tas privalo Lietuvos lyną.
Kokiu tikslu kunigų partija kėtis.
'nusikratė
da vieno veiklaus
’_j ko valgyti. Bet A pa.ominkus
pazoininkus ir valstiečius iš
Atsilygindama reakcini
Tai taip išrodo tos Smeto girtuokliauja, laikraščiu ne neturi
pradėjo gink luotis, kol kas
kams už jų intrigas, so' -tų darbininko.
Smetona t m Jėšų_saviesien -U visų savo išgalių remti
nos ekskursijos tikrenybėje, skaito.
da neaišku.

Plechavičius, Glovackis ir

SMETONIENĖ LOŠIA SU
KARININKAIS.
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pa- jie tam darbui labai tiktų. užmušime, bet negalima nepri
drąsesni. kad jie jautės:
lyginamai stipresni .r.: tau
<avo b izniškais gabumais jie pažinti, kad jiedu mirties nebi
"bytina” ir garsųjį Jocių, ku jojo, nes principas jiems švie
kus ir buvo tikri, kad ne
ninkai. bet jie. krikšte
lis moka parduoti žmonėms čia... nesveikas principas, bet
IĮ
rys faktiną Lietuvos ■>
;>:t:s ant ežero dugno. Dusių ■ vistiek principas.
Krikščioniu pozicija bu\<> i
ganytojai gali parduot kata
“CarroH’o ‘principas’ buvo
savo laikrašti ir net radio pa patogi: nesiimdami at-.
MELAS APIE POŽĖLĄ.
liku; netik lotą, bet visą mergos, šampanas ir doleris.
šių metų Steigiamojo Sei tą. Paprastosios davatkėlės ii
skelbė. kad krikščionys minis-j bes prieš visuomenę uz. įvykiutią "dangaus karalystę.” Taigi Buvo tai žemas ištvirkęs egoiz
Turbut visi atsimena, kaip
mo
septynerių metų sukaktu tos niurna, kad krikdemai
no 17 gruodžio perversmo teriai norėję viską suvesti prie perversmą, jie turėjo vilti'es šv. Juozapo bizniui vesti ku mas. Ne tik jo siela nepakilo, vių paminėjimas išėjo labai norį apgauti poną Dievą,
nigėliai labai tiktų. Bet bet dar ir kūną taip nusmukdė, nevykęs. Gruodžio mėn. 17 Voldemarą ir visus kitus da
Lietuvos ir Amerikos atža savo partijos interesų, norėję valgyti jo vaisius.
savo partijos iždą papildyti, no
uai - • Darbininkas” sako, kad—
“
Krikš<
ėioniu
minister
kad net ir Į kalėjimą nepajiegė d. perversmo pastatyta vy bartinius Lietuvos šventuo
gareivių organuose buvo rėję panaikinti kairiąsias parti
skelbiama, kad atėjus tą jas ir tt. žodžiu, atsilyginta su buotė p. Voldemaro vyria v be!
"Tie. kurie musų nuomone nuvažiuoti sveikas.
riausybė mėgino gegužės 15 sius ir palaimintuosius.
>.
aiškiai
parodė,
kad
jų
“Ištvirkimas yra blogesnis už apvaikščioti su didele pom
naktį karininkams areštuoti krikščionimis ne visai broliškai.
butų visais žvilgsniais tinkami,
Valdančioji partija-tautinorėj’o realiai pasinauc
vidaus reikalų ministerį VI.
pa ir iškilmėmis, bet visuo ninkai savo pozicijas stipri
negali apsiimti dėlei kliūčių nuo fanatizmą."
“Krikščionys daromų jiems dėtim. Tiek p. Karvelis.
Požėlą, jis jiems pareiškęs užmetimų kratosi. Esą jie išėję
jų nepriklausančių.”
Vadinasi, kunigas pripa menė i tas vyriausybės pa na, bet sustiprėti jiems nesi
Bistras, kiekvienas sa\ •
šitokį dalyką:
stangas reagavo labai šaltai.
iš valdžios tik grynai valstvbižinoma, dvasiškai asabai žįsta, kad ir fanatizmas yra Kaunas be jokio entuziazmo seka. Neturi žmonių. Pasi
“Gerai, kad paskubėjote, niais sumetimais. Kokie tie mo srity darė, kas tik ;
neišpuola eiti tarp žmonių su blogas daiktas, tik netiek ‘‘po kazionnomu” pasipuošė siūlė jiems į pagelbą dvari
nes po kelių dienų Kaune ‘tikrai valstybiniai’ sumetimai kad patarnautų savuj
ninkai su kunigaikščiu Rad
"Darbininku” ir siūlyt: “Už- blogas, kiek ištvirkimas.
Putų plevėsavusios raudo buvo. mes tikrai nežinome. lams. lr dėlto per pra<
vėliavomis.
Žaliojo
Kalno
Katras
iš
tų
dviejų
blogų
vilu prieky. Suglaudė tauti
penkis mėnesius vyko \ \ •iau>\ - sirašykit, o priedo gausite
nos bolševikų vėliavos.”
i.. i.i:
yra blogesnis, mes čia nesi parade sukimšta kariuome ninkai savo sugeltas krutinės
Krikščionys sakosi nenorėję bes tarpe paslėpta. >x.i .1 ♦ihdnn
gražią
farma
už
debesų.
”
Šitokie neva Požėlos žo laužyti Konstitucijos, norėję
nė laikėsi pasyviai. Kariuošitokį darbą turėtų atlikti ginčysim : mes čia tik pasa nenės ir organizacijų para su dvarininkų ir atgal atšo
džiai buvo išspausdinti ir šeinio rinkimų, bet apie Seimo kova už tai. kas fakt;
ko pastebėję, kad Lietuva
eiliniai parapijoms. Bet pa kysim, kad ir vieno ir kito
286-tame “Lietuvos” nume rinkimus vietoj prasitarė kaipo Lietuvą.
de Žaliajam Kalne tiek daug tų tautininkų ir dvarininkų
yra
daugiausia
tikinčiųjų
"Imtynės
valdžioj
sirodo, kad parapijoms da
ry, išėjusiame 1926 metų 20 apie labai tolimą daiktą.
buvo prikimšta įvairių ka
i
Krikščionių
minister
neturi “gerų liežuvių;” jie tarpe. Kiekvienas kaistai ti riuomenės dalių, jog dėl jų susiglaudimą palaikė Lietu
d. gruodžio.
"Tiesa, ‘Lietuvis’ parašė, kad
savo norą, gavo K
nemoka kalbėt, nes iki šiol kintis žmogus yra aklas fa gausingumo organizacijų at vos licitacija. Labai norėtųsi
Bet dabar pasirodo, kad dabartinę vyriausybę dar re prieš
Kr
iš vyriausybė
už juos kalbėdavo kunigai. natikas. Visa šventosios ink stovų ir pastebėti nebuvo ga tautininkams pas “įasnie
Požėla niekuomet nėra taip mia darbo federacija. Bet krik tipartija
priversta atsisti
Ir dėlto, kad iš eilinių katali vizicijos istorija, visi tie lau lima. Jei buvo manyta, kad vielmožną poną ’ kunigaikšsakęs. Protestuodamas prieš ščionių ‘Rytas’ pavadino tuos atskironliko opozicijon
dabar
kų iki šiol da neatsirado nei žai, ant kurių sudeginta kariuomenės gausi ngumas štį nuvykti pietų, bet bijo,
tą šlykštų melą jisai paskel rėmėjus tik Ambrozaičio kom- niam kabinetui ir tolimesnę
kad žmones jų triupus su
sa vienas su “geru liežuviu,” tuksiančiai nekaltų žmonių,
pakels Kauno piliečių ūpą, pras ir duris parodys į Var
bė šių metų "Lietuvos Žinių” parija. Dabar, kaip girdėti, pa vo politiką vesti jau ne tauti
 švento Juozo susaidės sei tai vis religinio fanatizmo
69 numery’ šitokį laišką:
ti darbo federacija jau vidurių ninkų. bet išimtinai savon są mas tapo atidėtas neapribuo- i’ezultatas. Sensacinga mo tai labai skaudžiai apsirikta. šuvą, kur, sako, musų ponai
kytojo Scopes’o byla Dayto- Kariuomenė laikėsi pasyviai ir namus jau turi nusipirkę.
"Pone Redaktoriau I
liga susirgusi. Ambi ožaičio gru skaitom
tam laikui.
ne ir nepaliaujamos ”funda- ir dėl tos priežasties labai
“Prašau Įdėti į Tamstos ve- pei sudarė opoziciją Raulinaitis
"Iš krikščionių bloko šiuo le
Arba vėl kitas skandalas.
mentalistų” atakos ant evo skystai nuaidėjo ir Įvairių fa Tautininkų
damaji dienrašti šį manu laiš ir Radzevičius.
miamu momentu tartum atski
SOCIALIZMAS IR NA
“Lietu
liucijos mokslo kitose vietose šistinių organizacijų kelia vis” pradėjoorganas
ką.
"Taigi dabar jau turime prieš lo Darbo federacija, prisiglau
gastroliuoti ne
CIONALIZMAS.
Amerikoj, pagalios užpuoli mos ovacijos prezidentui ir paprastais strateginio
“‘Lietuvos’ 286 Nr. iš gruo akis visišką tautininkų — krik dusi prie p. Voldemaro. Ar tat
pobū
Musų atžagareiviai mėgs mai ant traukinių ir kitokie Plechavičiui. Nebuvo ūpo.
džio 20 d. pernai metų vedama ščionių bloko suirimą, ne tik yra “ščiras” federantų sutapi
džio
vedamais
straipsniais.
jam straipsny gale, tarp kito i šio bloko, bet ir krikščioniško.- mas su numatyta tautininkų li ta plepėti, buk socializmas katalikų ekscesai Meksikoje, Delko nebuvo, kiekvienam Sovietų Rusijos su Lenkija
lietuviams netinkąs, nes jis tai vis gyvi faktai, kad reli aišku. Lietuvos visuomenė
ko, parašyta, buk aš pasakęs partijos Ivg ir vienu keliu nebe nija? (Cenzūros išbraukta.)
negalėjo pritarti mažai tau karą pranašavo, Lietuvos po
atėjusiems suimti mane kari eina.“
"Bet mes kartu neužmiršta- svetimas, tarptautinis judė- ginis fanatizmas ir šiandien tininkų partijos grupei, kuri ziciją nustatė. Visi džiaugėsi
ninkams:
i me. kad Federacija yra krikš- ! jimas. Lietuviai galį būt tik- nemažiau yra atkaklus, kaip smurto keliu pagrobė į savo nepaprastais
“Lietuvio’
.Ir
“
Lietuvos
Ūkininkas
!
" ‘Gerai, kad paskubėjote, nes
i čionių demokratų krikšto duk itai nacionalistai. Tokį pa- jis buvo viduramžiuose.
strateginiais gabumais. Tik
po keliu dienų Kaune butų ple džiaugiasi, kad valstiečiai Į tė. augusi klebonijos virtuvėje, • mokslą pasakė ir SmetonosPaimkime dabai ištvirki rankas Lietuvos valstybinį štai Kaune suima atsargos
vėsavusios raudonos vėliavos.’ neprisidėjo prie Smetonos- išpenėta klebono plutelėmis. Ir | Voldemaro “Lietuvis” “So- mą. Ar yra pasauly kur nors vairą. Lietuvių visuomenės generolą Kleščinski ir pasi
kompanijos. mes esame linkę manyti, kad j cialdemokratui.” Todėl “So- 1 buvęs didesnis ištvirkimas, dauguma yra demokratiškai
“Turiu pareikšti, kad jokiom Voldemaro
rodo, kad tų gabių straipsnių
panašios kalbos nebuvo tarp Šiandien jiems taip pat butų musų klerikalai, prisitraukda jcialdemokratas rašo:
kaip popiežių rūmuose ir nusistačiusi ir ją nepaviliosi autorius buvo tas pats gene
paradais ir kitomis iškilmė
manęs ir karininkų, šita žinia reikėję iš tos kompanijos mi dėl priešo akių nuo lietuviš
“ ‘Lietuvis’ piktinasi, kam klioštoriuose? Kun. Macorolas Klesčinskis. Tautinin
mis.
trauktis su ilga nosimi, kaip kos Trojos sienų, palieka tauti gi. girdi, socialdemokratai afi- cho skandalas "stebuklin
suvartota charakterizuoti
kų bendradarbis ir svetimos
Ties karo muziejum pasi valstybės šnipas! Skamba
džio 17 d. Įvykiui, yra nesąmo reikėjo klerikalams.
ninkams dovanų p. Milčių. kai šuojasi tautiškumu. O kur jis goj” Čenstakavoj ir katali"Socialdemokratas” daro po medinį arklį, kurio viduriuo tą tautiškumą randa? Ogi so jkų kun. Smito gyvenimas kartojo žaliojo Kalno istori
nė ir ištisai pramanyta.
negražiai, bet faktas yra
“Teikitės priimti nuo manęs platesnę tautininkų-krikščio- se pasislėpė tie krikščioniškojo cialdemokratų kovoj dėl Kini 'New Yorke. tai tik šešėlis to, ja. Susirinkę piliečiai skai faktu ir su juo reikia skaity
pagarbos žodžius. V. Požėla nių “divorso” apžvalgą. Jis bloko didvyriai, kuriems pave jos nepriklausomybės. Bet ‘Lie i kas dėjosi "šventojo tėvo” čiuoja automobilius ir šilki tis. Gal su tuo faktu skaitėsi
rašo 12 gegužės numery:
nius ponų cilinderius, kurių ir kriminalines policijos pa
‘Kaunas. 27.III.22.
dama atidaryti Trojos vartai, tuvis’ turėtų žinoti, kad čia ' Aleksandro VI dvare,
pastaruoju laiku labai daug kviestas pasiaiškinti tauti
j
Ne,
didesnio
fanatizmo
ir
“Praėjusi savaitė davė savo kai ateis tinkamas momentas.” socialdemokratai nesiafišuoja.
Anksčiaus šitą juodašim
rimtai 1kelia tautų nepri- didesnio ištvirkimo, kaip tie. Kaune atsirado. Į vieno auk ninkų vadas ponas Tamošai
čių melą drg. Požėla negalė tiško paaiškėjimo politinėj kra Reiškia, musų draugai so bet
kiausomvbės reikalą. Socialde-, kuriais yra pasižymėjęs dva- što kerininko pakvietimą tis. Tokių faktų pas tautinin
jo sumušti turbut dėlto, kad što padėty; be ilgų kalbų ir spė cialdemokratai mano, kad mokratai
pirmi.kurie ir de! siškijos gyvenimas, pasaulis šaukti “ura” atsakė vėl fašis kus rasime ir daugiau. Patys
tuojaus po perversmo jis bu liojimų persitvarkė pagalios Klerikališkoji federacija pa Lietuvos buvo
tukai ir jiems palankus gai negalėdami ir nenorėdami
nepriklausomybės ko- nežino.
vo priverstas išvažiuot iš ministenų Kabinetas. Iš vyriau siliko valdžioje tik tuo tiks vejo ir dabar
tebekovoja. So-į Taigi “Darbininko rasy- valai. Susirinkusi tų iškilmių darbo dirbti, o labai norėda
sybės sudėties išėjo pp. Karde
Lietuvos.
iu,
kad
atėjus
paskirtai
va

cialdemokratai mano, kad tik tojas butų daug teisingesnis, pažiūrėti publika i karininko mi valdyti, — susirenka vi
lis ir Bistras — krikščionių de
landai
galėtų
užduoti
smūgį
laisvai ir demokratingai tau-* jeigu kalbėdamas apie Sacco “storones” jokio dėmesio ne sokius nusususius ponelius
mokratų ministeriai — ir jų
KAIP BUVO SUIMTAS
Smetonos-Voldemaro
valtoms apsisprendžiant, užtikrin- ir Vanzetti fanat ;zmą ir kreipė.
vieton įėjo pp. Tūbelis ir Šake
dvarininkus ir generolus, ii
GEN. KLEŠČ1NSKIS.
džiai
iš
vidaus.
ta pasaulio taika. Socialdemo-j Carroll o ištvirkimą, neužnis. tautininkų žmonės. Susisie
Ministeno pirmininko su su ramia sąžine ruošia Lietu
kratai todėl kovoja ir prieš im-' mirštu pakelti ir tą uždangą, ruoštas karininkų “Romo- vai karstą. Apie komunisti
Musų skaitytojai jau žino, kimo ministerija, buvusi Ūki
perialistus ir vist-kius šamo- už kurios slepiasi bažnyčios vėj” balius taip pat buvo ti nius pavojus tautininkai visa
kad šiomis dienomis Lietu ninkų partijos žmogaus veda REIKALINGAS GERAS
KATALIKAS IR
»
zvancus.
.vadųy’dos.
voje buvo areštuotas ir su ma. nutarta visai panaikinti,
pingas. Jame dalyvavo daug burna rėkia, o kai tarp jų pa
MELAGIS.
šaudytas gen. Klesčinskis. priskyrus ją dalinai prie finan
“Tik reikėtų ‘Lietuvio’ ‘gal-1
žemų ir aukštų karininkų, čių atsiranda šnipų, tai kuk
Atėjusi dabar iš Kauno “Lie sų ministerijos, dalinai prie vi Šiomis dienomis turėjo vočiams’ apsižiūrėti, ar ir jie SOCIALDEMOKRATAI diplomatų ir beveik visi de liai apie juos nutyli. Neskel
tuva” paduoda apie tai dau daus ministerijos Tuo budu vy Įvykti šv. Juozapo brostvi- internacionališkumo ar tarp- TURI GABIŲ ŽMONIŲ, partamentų direktoriai, o vi bia tokių tautininkų nuo
giau smulkmenų. Ji sako.
riausybė pasidarė vienalytė, su ninku seimas. Bet “Darbi- tautiškumo žymių neturi. Juk
Kalbėdamos apie “Lietu- suomenės atstovų nebuvo pelnų ir jų gramafonas vi
‘
galvočiai
’
turėtų
žinoti
valstvdaryta
iš
gryno
plauko
tauti

ninkas” praneša, kąd jis j
‘‘Gegužės mėnesio 19 d. pu
; vos Žinių” pranešimą, kad nei vieno. Kaune kalbama, daus reikalų ministerijos
ninkų,
prie
kurių
pritapo
tik
socialdemokratų kad ministeris pirmininkas spaudos biuro vedėjas, arba
buvo atidėtas neapribuo- binę £eisę, kad nacionalizmas
siau dešimtą valandą vakaro
vienas
p.
Aleksa,
aiškiai
pasiry

ne
Lietuvoj
gimė
ir
kad
jistaip
^
ar
b
uoto
ja
dr-gė
Liuda Pu- tuo budu galutinai atsisakęs kaip žmonės ji vadina —
i
tam
laikui,
atidėtas
dėl
labai
»u\o suimtas savo bute ats.
Į
žęs
riti
vieną
kryptimi
su
visu
-pat
farptautjškas.
Arba
kad
ir
r
|
n
f
en
ėtapO
priimta
prisie- nuo vTsuomenės.,ir dar kartą dveigis buliukas Gustaitis
svarbių
priežasčių.
‘
gen. Kostas KTeščinskis. Kaip
kabinetu.
Pasiliko
savo
vietoj
ir
kapitalizmas,
ar
ne
tarptautišadvokatų
luoman
ir pabrėžęs savo priklausomy Gana. . Kitus raštus pasių
Kokios gi to priežastys,
žinoma, jis musų kariuomenėj
kas.
ar
ne
intemacionališkas
?
”
•
t
•
p.
Mil<
ius.
valstybės
kontrolie

■ dėl kurių reikėjo atidėti tokį
užimdavo, kaipo buvęs genera
,yra pirmutinė Pabaltijoj mo bę nuo perversmą padariu siu per Rygą!
rius.
Darbo
federacijos
narys,
sių ponų leitenantų ir kitų.
svarbų
seimą?
linio štabo karininkas, labai at
i-;. .
Kaunietis.
Tai teisinga musų patrio teris, pasiekusi tokios žymios Taip Kauno visuomenė ir
it
tuo
pabi
eidamas,
kad
ir
fedesakingas vietas. Esamomis kri
vietos,
“
Naujienos
”
sako
:
Iš “Darbininko” ]praneši_
tams pastaba.
Įvertina tą dabartinės vy
minalinėj policijoj žiniomis, jis rantai nedvejodami palaikys mo sužinome, kad šv. Juoza
I
* . “Adv. Purėnienės.rxyras. A. riausybės žygi.
tautininkų
paimtąjį
kursą.
dirbo vienos svetimos valstybės
po Sąjungai reikalingas lie- IŠTVIRKIMAS IR FANA- Purenąs, yra Lietuvos Univer
“Toks vyriausybės pasikeiti žuvninkas jds biznio pakeli-i
naudai ir buvo areštuotas tuo
Krikščionys demokratai
TIZMAS
siteto profesorius ir taip ■ pat.
v*
momentu, kada pas ji buvo atsi mas yra reikšmingas ir lemian mui. Girdi:
gegužės mėn. 15 d. iškilmėse
kaip
ir
ji.
uolus
socialdemokra

Kun. Taškuno redaguoja
lankęs tos valstybės tarnauto tis tolimesnei' jos politikai.
Krupavičius ir
“Iki šiolei biznis buvo parem- mas So. Bostono “Darbinin tas. Jos broftfe; J. Vienožinskis, dalyvavo.
(ištrauka iš Voldemaro ir
jas, ir pastarajam generolas bu- Krikščionys ir jų žmonės .val
Stulginskis
labai
arti stovėjo
yra žymus Lietuvos meninin
tas
RAGINIMAIS.
Pradžioje
Stulginskio dialogo.)
kas
”
daro
palyginimą
tarp
•
,vo raštu įteikęs savo eilinį pra džioje bent formaliai stovėjo^
prie pono ministeno pirmi
kes,
buvęs
Lietuvos
?4eno
Tary

to
užtekdavo,
bet
juo
tolyn,
juo
Sacco-Vanzetti ir CarroH’o. Į
nešimą su parašu “Ivanov 12.“ tai. kad Seimas butų vėl renka
ninko. Tečiaus oficiozai jų
,
aiškiau darėsi, kad RAGINI
Sakoma, kad šiomis die
Sacco ir Vanzetti, tai du bos pirmininkas.
mas.
kad
konstitucija,
jei
ir
bu
šitas pranešimas pateko į kn
dalyvavimą
kūkliai nutylėjo.
“Pasirodo, kad socialdemo
MAIS
netoli
nuvažiuosi.
Net
ir
nomis
Kaune susitiko du di
italai
radikalai,
kuriuos
ka-;
minalinės policijos rankas. Ai- tų pakeista, butų keipama nor
Tautininkai vis dar negali
kratų
partija
Lietuvoje
turi
to

toks
gabus
RAGINTOJAS,
kaip
deli
tūzai:
klerikalų tūzas
pitalistiškas teismas yra pa- j
;sargos generolas Klesčinskis maliu. konstituciją nustatytu
dovanoti krikdemams pada
kių
stambių
inteligentiškų
pa

kun.
Kemėšis,
paskutiniais
sa

Stulginskis ir tautininkų tū
smerkęs miriop, o ponas
gaudavo iš musų valstybės iždo budu. Krikščionys buvo p. Vol
jėgu savo rireke, kokiu jai gali rytoji politinio demaršo ir zas Voldemaras.
vo
buvimo
Amerikoje
laikais
ne
Carroll,
tai
New
Yorko
teat-'
pensiją su viršum 500 litų kas demaro vyriausybei tas akmuo,
k rėk tepajėgė PRIR.ĄGINTI. rų savininkas, išlepusios ir pavydėti stipriausios ir turtin verčia juos gailėtis už nuo
• mėnesį, be to, turėjo privatų už kuris jai teko vilkti pririštas
Stulginskis jaučiasi esąs
Galimas dalykas,
šiandieli RAGINIMAIS tiek te ištvirkusios buržuazijos ti-' giausios Lietuvos organizacijos. dėmes.
prie
jos?
kojos,
dėlto
buvo
trv^
siėmimą. kuris jam duodavo ir♦
kad krikdemai ir gailisi. Di svarbus asmuo, nes buvo Lie
/ • padarysi. kiek pav. padarytų inpas, kuris yra nuteistas me LŽVfa’i klysta tie amerikiečiai, delis yra skandalas netekti tuvos prezidentu, o paskui
' gi kas mėnesį 500 litu ir dar ra domaC’fudejimo laisvė. Dana r
surance kompanijos, jei pasi tams kalėjimo už kreivą prie kurie Įsivaizduoja, hfkl social
šydavo Įvairiuos™.
laikraš- tas akmuo atrištas ir paspirtas
demokratai tai karštagalvių valstybinio ragaišio ir gar Seimo pirmininku, t cm 1 ei pra
tenkintų vien tik RAGINIMU saiką teisme.
čiuosna. Kaip Lietuvos kariuo iš kelio. Pats kelias stovi prieš
agitatorių.būrys ir daugiau nie bės, prie kurių krikdemai dėjo barti į vyrą neišatigusį
apsidrausti!
^Centro
Valdybai
Pasmerktieji
’
miriop
Sacco
menės savanoriui, jam buvo I p. Voldemarą ĮijudPas. niekeno
Voldemarą, kam jis laužo
yra aišku, kad tik pasinaudo-, ir Vanzetti kalba drąsia? ir kas. ReikiaSįšiminti, kad ir vi tiek buvo įpratę. Tą patvirti
Iį netrukdomas. ' V?:
duotas žemės sklypas.”
konstituciją.
na
ir
krikščioniškos
“
traisa eilė kitų vadov aujančių toje
“Kiek svarbūs yra tolimesnei jajit amerikietiškais biznio me- mirties nesibijo; tuo tarpu
cės” sprogimas. Darbininkų —Aš laužau konstituciją'!
todAk
tegalima
ptnrtatyti
buržujus Carroll dreba kaip partijoje žmonių yra aukšto reikalų “gynėjas” darbo fe- —prunkštelėjo Voldemaras.
įvykių eigai įvykęs vyriausybės
KODĖL KRIKŠČIONYS
“D-ko” biznį ant tinkamų pa zuikis ir vežamas kalėjiman moĮgtfo ir didelių gabumų as
persitvarkymas ?
IŠĖJO IŠ SMETONOSmens. Stambiausias partijos va dereišino vadas Ambrozaitis —O kiek kartų tamsta ją
matų.”
alpsta.
Alpsta
netik
jis
pats,
“
RefHJhmga
yra
tas.
kad
pamatęs, kad būti opozicijoj laužei?
' '
•
VOLDEMARO
Todėl reikalingas yra toks bet ir jo pati. Tai yra tas pats das. drg. St. Kairys, pav. yra in gal ir labai garbinga, bet ne
krikščionys liovėsi pagalite:
VALDŽIOS?
Carroll, kuris nelabai senai žinierius, specialistas kanaliza pelninga, paaukojo savo glo Stulginskis užsigavo:'
buvę tautininkų sąjungininkai. agentas, kuris—
jo priežiūra
; Apie pasitraukimą krikš Po gruodžio 17-tos dienos per
—Žinok, su kuo kalbi.
“butų veiklus ir turėtų ‘gerą buvo suruošęs musų tautietei cijos sriTyje;
čionių demokratų iš Smeto- versmo jie pirmutiniai pasisiū liežuvį.’ Busime dėkingi skaity Daugeliutei šampano mau yra atliekami’kanalizacijos dar bojamus darbininkus dvari Voldemaras nenusigando:
nos-Voldemaro bloko “Irfe- lė būti bendrais nadfai pradėtoj tojams, jei mums toki žmogų dynę ir iš tos maudynės su bai Kauno mieste ir. kaip žino-' ninkų ir stambiųjų ūkininkų
—O kas tamsta toks?
vai pripažįsta, atliekami taip malonei. Krikdemai neva
tin os Ūkininkas” rašo taip: eroj. Krikščionys tuomet pasiel prirodvs. Nėra reikalo kalbėti, savo svečiais gėrė.
smerkia tą Ambrozaičio —Kas aš toks? Aš Stul
Darydamas tarp šitų žmo gerai, ^ad ir atsilankantys už žingsnį, bet patylomis patys ginskis, Seimo pirmininkas
“J susidarančią po gruodžio gė, kaip įgudę politikai, tikėda kad jis turi būti geras prakti
17 I \yriausybę kr. blokas Įė miesi ‘gauti gausų atlyginimą kuojantis katalikas. Jis galės nių palyginimą, kunigas ra sienio firmų atstovai juos gi jieško kelių į koaliciją su ir vice prezidentas!
ria.”
jo su dideliausiu trittkšmu. Išė už savo pataikavimą. Krikščio sau pasidaryti gera ‘pėdę...’ jei šo:
tautininkais sueiti. Kaune ir
Tautininkų gaidys atkir
dirbs.
”
jo t* tos valdžios patylomis, ga nys tai padarė be jokio su sa
“Sacco ir Vanzetti — tai ko ’ 0 kas gi jiėra girdėjęs visoj Lietuvoj niekas nenori to:
lima sakyti visai negarbingai. vim kompromiso. Jie (cenzū
Kitaip sakant, reikalingas munistai fanatikai. Carroll — apie teisininką Požėlą, bei tikėti, kad krikdemai ištik —Seimas yra paleistas ir
Iš tautininMįta^paudos galima ros išbraukta) ėjo talkon, tikė geras katalikas ir melagis.
patvirkusio teatro savininkas. prof. Čepinskį? Atkaklios rujų pasidarė dideli demo
spręsti, kad;t>askutiniai kr. mi- damiesi piauti ir suvežti j savo
atakos prieš kratai ir nuoširdžiai gina tamsta nesi joks jo pirminin
Melagių, žinoma, netrūks
“Galima nesutikti su Sacco reakcininkų
nisteriai tiesiog išprašyti buvo. kluonus tai, kas bus tautininkų ta. Kiekvienas dvasiškas tė ir Vanzetti pažiūromis, galima juos kaip tik pabrėžia jų rim žmonių reikalus prieš tauti kas, joks vice-prezidentas, ir
• jr dar daugis” Tautininkai per pasėta. Krikščionys buvo tuo velis turi “gerą liežuvį.” Ir Įtarti, kad jie galėjo būti kaiti tumą.
sau eit... ganyt.
ninkų sauvaliavimą ir smur-'gali
4
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Gegužės 15 Diena Kaune
ir Kiti Dalykai.

Ponas Stulginski, Jukš
Kiaulių Ganyt!
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Kas skaito ir ražo,

Tas duonos neprašo.
DETROIT, MICH.
Apie Babravičiaus-Vanagaičio koncertą.
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

vi$ dar yra paprotys laike
programo
pasišnekėti su
į
“draugu” arba “drauge,”
vaikščioti nuo kampo į kam
pą ir tt.
Šiame koncerte net buvo
galima patėmyti, kad artis
tui J. Babravičiui tokis pub
likos užsilaikymas iššaukė
ant veido nerviškumą. Tokis
nekuriu žmonių užsilaiky
mas nevien nervuoja artis
tus, bet ir tuos, kurie ateina
su tikslu pasiklausyti dainų
ir muzikos.
Aš manau, kad ir ateityje
musų gerbiami artistai atlan
kys mumis, o mes prisireng
sime geriau juos pasitikti ir
įvertinsime jų kulturinius
darbus.
Piršlėnas.

<• <•«« «x •
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^raktai Apie^

Prizinės Kavos
Keturių Šalių

Gerbiamoji “Keleivio”
Gegužės 11 d. Lietuvių
Redakcija:—
Svetainėje įvyko J. Babravi
Jūsų gerb. laikraščio No.
čiaus, A. Vanagaičio ir M.
EOM
14
po mano korespondencija
Jozavitu koncertas.
La Touraine (F.y- I
tra) parsiduoda tie
yra
pil. V. Zakarausko laiš
i
Nors. “Naujienų” kores
siai įjrosernmkams
La Touraine (Extra) nėra tai viena kava. Tai yra
kas, dėl kurio meldžiu leisti
Tas sutaupo tarpi
pondentas ir buvo rašęs apie
mišinys keturių geriausių kavų, kokios tik užauga.
ninkų pelną.J i par f
tarti ir mano žodį.
minėtą koncertą, bet manau
siduoda dubeltavai
i
Kiekviena
tų
keturių
rūšių
ateina
iš
skirtingos
ša

Brazilijoj lietuviai buvo
klijuotuose karto
bus neprošalį plačiau panuose, ne Lenuose
lies.
Kiekviena
rūšis
yra
tos
tautos
pasididžiavimu.
visiškai
neorganizuoti. Jų
briežti apie to koncerto ge
I Si ir kitos ekonodesperatiška padėtis viešai
I mijos — sutaupant
Jeigu jus karta sužinosit šios kavos skoni ir aromaras ir blogas puses.
I apie po 11 centų
nebuvo diskusuojama. Pa
į
tą,
jus
niekuomet
neapsieisite
be
jos.
Tai
yra
pa
Artistas J. Babravičius
I ant svaro — užmogalios man pavyko patalpin
I ka už extra rūšį
I rinktinė kava.
yra neįkainuojamas daini
I La Touraine (Exti eilę straipsnių apie Lietu
Parsinešk pakeli namo šiandien. Duok savo šeimyI tra).
ninkas. Jis supranta ir at
V
vą įtakingiausiuose Brazili
I
Tode!
vartotojai
I
nai
paragaut
jos
skanumo.
Jūsų
groserninkas
parjaučia Amerikos lietuvių sie
| gauna šią puiki/;
jos laikraščiuose, kaip “G
I duoda ją ir rekomenduoja.
los troškimus. Kam iš musų
kavą beveik už tą
Estado de Sao Paulo” ir kit.
pačią kainą.
J
nėra brangi Lietuva arba tie
Žmonės iš Partido Democra“Jums Patartina Pasirinkt Geriausia”
"''Žht
prisiminimai apie praleistas
tico
(dabartinė dpozicija)
“Vcr^b(
Lietuvoj jaunystės dienas?
53c. už svarą
man
patarė
suorganizuut lie
Žalios lankos, ošiančios gi
tuvių draugiją. Sako, organi
WAUKEGAN, ILL.
rios, banguojantis Nemunė
zuotiems
nebus sunku su
TMD. Apskričio kuopų
1
lis ir močiute sengalvėlė...
exikaj
darbais,
etc.
Laikraščio išlei
atstovų suvažiavimas.
Tą • isą gerbiamas musų dai
dimui
rimtos
firmos priketinininkas savo dainose gy
Ketvirtas metinis TMD.
no metinių skelbimų.
vais vaizdais apiplėšia ir ne Wisconsino Apskričio suva
BOSTON
C
hicago
N
ewYork
Porą kartų susirinko pas
vienam besiklausančių nu žiavimas buvo skaitlingas at
mane
po kelis desetkus lietu
riedi sidabrinė ašara per nu stovais. Jame dalyvavo 21
vių. Buvo nutarta leist “Bra
vargusias blakstėnas.
atstovas nuo keturių kuopų. reikalai butų tvarkomi ne sa
CAMBRIDGE, MASS.
šingi bendroms su komunis- dentu; Viktoras Pilkytis, pa zilijos Lietuvi,” pirmą lietu
Artistas Babravičius ne Padaryta daug gerų nutari vo asmens naudai, o visos
tais prakalboms todėl, kad gelbininku; Ant. Poloskis, vių laikraštį Pietų Ameriko
Dėl raudonojo fašistuko
dainuoja mums dainų iš sve mų. Nutarta patarti Centro tautos gerovei.
jie jau perdaug gerai patyrė sekretorium; Juozas Kur-1 je. Užsirašė 7 skaitytojai.
šmeižtų.
timų opeių, kurios mums Valdybai, kad ateityje TMD.
tavoriščių
apetitus ir taktiką, dauskas, kasierium; Vikto- Viso labo sumokėjo apie 60
Ši rezoliucija priimta atsi- Raudonųjų fašistų organe
mažai suprantamos ir musų leidžiamos knygos butų vie
Socialistai
kvietė prie vieny- ras Slikis, Edvardas Bazilis, milreisų (apie 7 dol.). Spau
sielai svetimos. Jis dainuoja nodo formato, kad sudėjus žvelgant į Lietuvos vargus ir “Nelaisvėj” įdėta tūlo vieti bės protaujančią visuomenę, Jurgis Kolonskis, kontrolie- stuvei sumokėjo 80 milreisų.
nio fašistuko “aprašymas” kurios protas liuosas nuo su- riais; Juozas Kolonskis, Juomums numylėtas liaudies jas į knygynėlį gražiai atro musų meilę prie jos.
Tuomet pilietis Zakaraus
Pirm. Jonas A. Baukus, apie socialistų gegužines varžymų, o tie, kurie protau- zas Černiauskas ir A. J. Slidaineles, kurias mums mo dytų. Paaukota iš Apskričio
kas
pradėjo tveri savo grupę
Sek.
Martinas
Kasparaitis,
iždo
20
dol.
“
Varpo
”
Bend

prakalbas ir šiaip bimbiškos ja pagal Mussolinio ar Bim- kas, globėjais.
čiutė prie lopšelio nuniavo.
ir
prašė
neleist laik
Narys P. Zakarevičius.
“teisybės” apie socialistus. bos paliepimų, lai neįsivaizTaip ir šiame koncerte, išski rovės spaustuvės atstatymui.
”Valdyba
2_22 *.____
22_2_ 2
o__ raštį kol manęs
susideda
iš gana
jie nesuorganizuos.
riant vieną itališką dainą, Nutarta paruošti žiemos se
Nors tą “kazionką” vos dina, kad socialistai gali ką darbščių vyrų ir reikia tiTuomet
jie
patys leisią. La
zonui
pamokų
maršrutą,
kurioj jis parode savo balso
keli žmones Cambridge’uje nors bendro su jais turėti.
SCRANTON, PA.
ketis,
kad
Lietuvių
Kliubas
bai
puiku
!
Nors
turėjau nuo
stiprumą, dainininkas daina pakviečiant su pamokom
skaito, bet kad ten apart me
Manoma, kad tasai tavo- galės padaryt daug gero stolį, bet prenumeratorius
Nekrologija.
vo musų numylėtas lietuviš Chicagos Lietuvių Mokslo
lo ir šmeižto niekas daugiau riščius, rašydamas minėtą vietos lietuviams. Reikia lin
kompensavau ir savo reika
draugus. Taipgi padaryta ir
kas daineles.
Šiomis dienomis mirė šie neparašyta, tai negalima už korespondenciją,
sėdėjo kėti, kad visi vietos lietuviai lais su anglais inžinieriais iš
daugiau sveikų ir naudingų lietuviai:
tylėti.
Antras pagarbos vertas
prieš veidrodį ir kiek sykių tuojaus prisidėtų prie minė vykau Brazilijos gilumon ir
nutarimų.
komp. A. Vanagaitis. Nors
jis
pažvelgė į jį, tiek sykių to Kliubo ir atėjus valdinin kitosna pietų Amerikos resŠtai to tavoriščiaus “tei
Greita mirčia mirė SimaReikia
pažymėti,
kad
T.
A. Vanagaitis tankiau atlan
nas Steponavičia. Jį rado ne sybė:” Jisai sako, kad gegu pamatė veidmainį ir tuojaus kų rinkimams galėtų savo publikosna.
ko detroitiečius, negu dai M. D. kuopa šį suvažiavimą gyvą iš po nakties. Paėjo iš žinėse prakalbose griežiant stengėsi primesti jį socialis balsais pasirodyti.
Nežiūrint, kad daugeliui
nininkas J. Babravičius, bet paruošė labai tinkamai. Iš Panevėžio apskr., amžiaus Internacionalą socialistai ne tams.
Kliubo Narys.
savo
iždo
apmokėjo
už
sve

nelaimingų lietuvių esu padetroitiečiai visuomet A. Va
turėjo 48 metus, niekur ne norėję atsistoti ir atsistoję
Tokiu budu tasai aprašy
tainę
ir
atstovams
paruošė
gelbėjęs patarimais, nurody
nagaitį pasitinka entuzias
prigulėjo, buvo apsidraudęs tik tada, kuomet visa publika mas išėjo gausiai pamargin
NANTICOKE, PA.
labai
skanius
pietus.
mais
ir nieko už tai neskai
tiškai. Komp. Vanagaitis yra
apie ant šešių šimtų dolerių. pakilusi. Tikrenybėje gi tose tas veidmainiais.
Susirinkimas.
tęs, o dar savo centus jų rei
Wisconsino Apskritis su Buvo neblogo budo žmogus, prakalbose Internacionalas
tikras liaudies žadintojas: ar
Tasai užsipuolimas ant so
Lietuvių Laisvų Kapinių kalais eikvojęs, bet p. Z. ra
sideda
iš
5
kuopų,
kuriose
dainas dainuoja, ar pianu
gyveno, pas Kašinskus. Liko visai nebuvo nei “griežia cialistų daromas veikiausia
skambina ar deklamuoja — yra apie 150 narių. Apskri si gražiai palaidotas ant Lie mas” nei giedamas, o tik todėl, kad šie pusėtinai ap Bendrovės specialis susirin šo “perspėjimą” ir prašo
kimas įvyks 19 d. Birzeliojis vis mini Lietuvos liaudį, čio ir kuopų ižduose yra pu tuvių Tautiškų Kapinių. Bu mergaitės griežė Marsalietę gadino biznį tavoriščiams, June, 10 vai. ryte, ant kapi apie mane žinių iš Amerikos.
jos vargus, tėvynainius dar sėtinai pinigų. Gautomis vo knygų mylėtojas. Taipgi ir prakalbų pirmininkas pir keldami jų “teisingumą” aik nių. Visi nariai malonėkite Tik man stebėtina, kad jis
buotojus, rašėjus, poetus ir TMD. knygomis nariai labai skaitė per keletą metų “Ke- miausia atsistojo, bet publi štėn. Dabar visuomenė pra atsilankyti, nes yra svarbių mane sutikęs visuomet labai
žemai lenkiasi (kas man
artojus sermėgius. Klaussn- patenkinti. Greitu laiku.na leivj.
ka nesiskubino, nes nebuvo dėjo šalintis nuo jų ir pasta reikalų apsvarstymui.
priklu), skundžiasi, kad tik
riai
gaus
naują
labai
svarbią
ties Vanagaičio tarytum
Adenui Dypvftas
Džonas irgi
irgi mm1-1 ikk8>?&
kas bus rieji tavoriščių parengimai
Adomas
Pirm. J. Bieliaviči’js.
ačiū jo žmonos darbui jis
knygą
“
Dailės
Milžinai
”
ir
skaitai Lietuvos liaudies is
.„bčia.
Besėdėdavai*
1“8:.Pajaus pakilo su visais “bendrais frontais”
rė
greita
mirčia
r
mintąs,
etc.
toriją. Ir todėl mes mylime pabaigoje metų gaus “Knyg mas nupuolė nuo porėių ir! visi- Tasai tąvonscius mato- davė nemalonių jiems pasek
CHICAGOJE
BEDARBĖ.
nešį.”
A. Vanagaitį.
Nekartą pamokintas, aš
nusilaužė nugarkauli. Grei-;m8>
tlek apsipažinęs mių.
“
Keleivio
”
agentas
dr-gas
pasitraukiau
iš lietuvių tar
tai
tapo
nuvežtas
i
ligonbuti
^.Internacionalu
kad
negaPianistas M. Jozavitas yra Rezoliucija prieš smurtinin
Ką gi darys daugiaus. Ne Ig. Verbila prašo persergėt
po.
Gi
į
Amerikos
lietuvius
Ir
6š^no^eSfOj^
dipnu pasimirė ;leJ° apkirti
nuo Marsalietes.
kų valdžią.
>
dar jaunas talentuotas piaAmerikoj
Marsalietes
komunis- gali teisybės pasakyti, tai lietuvius, kad nevažiuotų į
iįP£tas, bet man jismetaip pa
TMD. Wisconsino Apskri metu. amžiaus turėjo & me-'tąrnebepnpazĮsta. Taigi ar reikia nors šmeižtą vartoti. Chicagą jiėškot darbo. Da jokių atsišaukimų, nemaniau:
rašyti, nes Amerikos lietuj
tinka. M. Jdzavitas dar netu čio kuopų atstovų suvažiavi
.
Socialistas.
bartiniu
laiku
Chicagoje
di

viai turi kupinai savo reika
«P» k«
■■ , ■ ■ I
ri išsidirbęs artistinės graci me, įvykusiame 22 d. gegu tus. Paliko pačią, du sunu ir ?.’* į8^1
delė
bedarbė,
£mbnių
minios
lų, o Čia organizacija turi būt
LAWRĖNCE, MASS.
jos, t y. nėtaip susiriša savo žės, 1927 m. Liuosybės Sve dvi dukteris. Paėjo iš Suval- Jls
.
vaikščioja be? darbo, dauge sutvarkytą vien vietinių sąi
asjmėninŲ su publika, kaip tainėje, Waukegano mieste, kųrėd.. Skriaudžių parapi-; Toliaus jis sako, kad kalAukos Sacco-Vanzetti
lis naujai atvažiąvusių tie lygų pamatais.. O apie mano
artistas privalo. Bet p. M. apkalbėjus Lietuvos padėtį, jos, Ilgakiemio kaimo. Buvo bėtojai buvę prasti, nieko
gynimui;
siog
badaują. ‘
’ č
darbą Amerikoj ne tokiems
jjdzavitasyrą daę jaunas pia tapo išnešta sekanti rezoliu senas Scrantono miesto gy- nepasakę, tik vienas Lewis
■i
t
^9
9*
‘X.----------------------------------------------- tipams kaip p. Z. spręsti.
Sulyg aukautojų prašymo,
ventojas, gerai visų pažįsta- jam kiek į akį kritęs.
nistai
pianą valdo gerai, cija :
muzikos 4 .akordai
liejasi
Taigi p. Z>. pasidarė sau
1) Kadangi 1926 m. gruo mas, tiad ir likosi gražiai pa-: Taj yra savaimi aišku: fa- meldžiu paskelbti “Kelėivyšklahd^laf.’lJis laba? stifcalvėje
”
vardus
tų
žmonių^
igfoJ
krūmelį.
Žmogus bemokslis,
džio mėn. 17 d. perversmo laidot>s be bažnytinių apei- natikųi visada negeras tasai
aukavo
Sacco-Vanzettųjryjp publiką1 vienu kuriniu organizatoriai Smetona, Vol gų ant angliškų kapinių.
j kunigas, kuris savo rėksmu
^A. Kalėdai, Rockford, III, tinginys, rankioja nuo žmo
nimut
~
, T .
‘Vliapperętt'i,” kurio negali- demaras, Plechavičius, Glo
nių pinigus ir vis sako jau
Mvkolas Norusis mirė po nepravirgdo davatkų. Taip
—Jūsų prisiųstoj laiško iš išleista. Ji$ giriasi, kad su
S.
Grigaliūnai
1
dol.,
•
Š
ĮyikįbUvo ąfei klausyti.
vackis ir kiti nuvertė Lietu ilgos ir sunkios ligos. Buvo ir čia: nebuvo Bimbos ir jo
karpoj nėra nieko naujo.
fi'TikiUr ^..Įiteityje p. M. voje tuomet^ esančią teisėtą dusulingas, ilgai negalėjo bimbiškų keiksmų, tai, žįno- Tverega I dol.j. W. Blažonis Kunigai buvo progreso prie rinktų pinigų 250 milreisų
sumokėjęs advokatui, kad
’jūžaVitas užpildys ir tuos demokratinę valdžią ir įvedė darbo dirbti, jau buvo senas’ma, kalbėtojai turi būti “pra- 50c., A. Račkauskas 50c., ¥. šai ir pasiliks.
leidimą
draugijai išgautų. Tą
žmogus, paliko pačią, penkis1 sti.” Tasai raudonas fašistu- Čulada 50c., J. Milvida^ 50b.,
trukumus^ koriuos čia minė- krašte terorą;
F. Nanjex, Philartelphia; buvo galima be jokie* cento
įatr ur vieš privalome remti
2) Kadangi nuvertimo sunus ir dvi dukteris. Visi - kas turėtų''suprasti, kad tos D. Kirmel 50c., M. Čulada
Pa.
— Mes irgi esame tos atlikti. Žmonės reikalauja
30c.,
_J.
Kaenorski
30c.,
J.
tokius-talentus.
.
valdžios tikslas buvo grynai ženoti. Paėjo iš Suvalkų rėd.‘ 1 prakalbos buvo rengiamos
nuomonės,
kad lietuvių tau pinigų, bet Z. negrąžina.
Waikšnorius
25c.,
J.
Baumi‘ ;-SĮprsthnties < publikai iš- jų asmens ir savygarbos, o Šventežerio parapijos, Miki-ne jam, bet Cambridge’aus la 25c., A. Paulauskas 25c., tinės arba neprigulmingos Draugijos tikslo pats nežino.
čių kaimo, Seinų apskr. Vė-i protaujančiai
visuomenei,
gtrtląu'' įtekmių išsireiški- ne tautos interesas;
lionis
prigulėjo
prie
S.
L.
A.
'
kuriai
kalbėtojai
gana pati- P. Yenikonis 25c., T. Yeske- parapijos patarnauja lietu Sako, statys fabrikus, skleis
3) Kadangi smurtininkų
jųds: ‘?Ne'Liėtwylų Svetainėj
levicius 25c., J. Mikulas 25c., vių katalikiškai visuomenei komunizmą ir tam panašiai.
Babravičiui dainuot.” Ir ko- vadas Smetona nuversdamas ir prie Lietuvių Tautinės Pa-lko. O kas progresui patinka, K. Steponavičius 25c., S. Ze- daug geriau ir teisingiau, Bet jo buvę- draugai sako,
žmo-j
r apijui. Buvo
ouvu pažangus
paz.angur'z.tur
 tas regresui negali patikti.
\ ktetuvių Svetainė nėra teisėtą valdžią sulaužė Lietu rapijos.
meitufcas25c., F. Strevinskas negu romiškos. Tamstos pa kad jis nepilno proto. Buvęs
Toliaus užmetama socia
hip’bloga koncertams, suly vos valstybės konstituciją ir gus, užimdavo pirmininko
sikalbėjimas su tūla davatka Biržų burmistras laike soc.
10c., F. Dvoreckis 10c.
ginus sueitomis svetainėmis. savo paties duotą priesaiką vietas visokiose draugijose. listams, kad pastarieji bend
valdžios, čia atvykęs įdavė
Tony
Račkauskas.
netilps.
.
Likosi palaidotas su bažnyti rai su sandariečiais turėję
Bet rienjas blogumas štai ka saugoti konstituciją;
W. K.—Komunistai buvo jam 5 milreisus, bet pamatęs
me :Lietuvių Svetainė yra
4) Kadangi Smetona su nėm apeigom ant Lietuvių slaptą susirinkimą reikale
FORESTCITY, CONN.
įtaisę ne vieną, bet kelias de jo kromelį, pareikalavo at
pasmerkimo Bimbos, kuomet
taip popieriais išdekoruota, savo pasekėjais žudo nekal Tautinių Kapinių.
gal, o Z. negrąžino. Tai taip
Vincas Ragaišis tapo už pastarasis buvo teisiamas Susiorganizavo Lietuvių Po monstracijas Kaune 1926 ištikrujų čia stovi organiza
kad vargu'galima įžiūrėti ir tus musų brolius lietuvius ir
metais. Triukšmingiausia jų
litiškas Kliubas.
jubos. Papuošimas neblogas veda kraštą prie pražūties ir muštas anglių kasyklose. i Brocktone. šitokį prasima
demonstracija
buvo paleidus cijos reikalai. Kol ta.** tipas
dalykas, bet solistams tos nustojimo
nepriklausomy Velionis da buvo pačiame nymą gali skelbti tik be sąČionai randasi geras bū politinius kalinius iš kalėji Z. komanduos, nei draugija
žydėjime, vos tiktai sulaukęs žinis-šmeižikas, nes nei LSS. relis lietuvių ir gana daug
dekoracijos labai kliudo ar bės;
mo. Kokią dieną tai buvo, negyvuos, nei laikiašč-o ne
71
kuopa,
nei
atskiri
jos
na23
metų.
Buvo
vedęs,
paliko
ba .visai
nfepakenčiamos.
yra čia augusio jaunimo.
Todėl mes, TMD. Wisconsugebės išleisti.
Dainuojant balsas atsimušaj sino Apskričio kuopų dele savo numylėtą žmoną ir ma- riai nieko panašaus nėra da- Bet politikoje lietuviai buvo mes dabar neatsimenam.
O Buenos Aires komunis
’ ’kūdikį dideliam
2’2
nubudi• rę, nes socialistai ne fašistai, visai kaip ir nežinomi, todėl
popierines dekoracijas ir gatai, griežtai protestuoja žą
“Keleivio” Skaitytojui. —
paliko savo nu- jie pripažįsta laisvę žodžio ir kilo sumanymas suorgani- Musų laikrašty buvo jau tai tuo tarpu išleido “Ryto
r~
dingsta, kaipo "kokiame miš me prieš visus smurtininkų me. Taipgi
ke negalėdamas prasimušti žygius ir reikalaujame, kad mylėtą motiną, tėvą, brolius visiems.
zuot Lietuvių Politinį Kliu daug šituo klausimu rašyta, jų,” pirmą lietuvių laikraštį
h“ atskambėti. Į tai turėtų j butų sustabdytas žudymas ir seseris. A. a. V. Ragaišis Toliaus, tavoriščius kvar- dą.
todėl kartoti neužsimoka. Pietų Amerikoj, kuriu pa
daugiaus atydos kreipti Sve 'nekaltų musų brolių Lietu buvo gimęs Amerikoje, liko-;§jna ^vo galvą ir negali su
Pasidarbavus keliems se Kad “Vienybe” užstoja tuos kraipa, kaip girdėjau, dar
tainės direktoriai, rengdami voje, kad butų kuogreičiau- si palaidotas ant angliškų pr^ti, kodėl socialištai drau- nesniems lietuviams, iš kario banditus, kurie dabar smau ne galutinai nusisprendusi.
panašius koncertus. . . , |Įsiai atstatyta konstitucinė kapinių, be bažnytinių apei- gijose buvę priešiiigi bend- prie Lietuvių Politiško Kliu gia Lietuvą, tai visi jau žino.
Teiksitės priimti mane
rorris rr
gegužinėms ’ prakal- bo prisirašė apie 200 narių ir Mums ją mokyti neužsimo
Dar vienas dalykas, tai ne- tvarka ir paskelbti Seimo gųLai būna jiems lengva A- boras, o savo prakalbose išsiėmė čarterį. f valdybą ta ka ; geriausia jai bus pamo* aukštos pagarbos pareiški*
|<ui3U'i* pubįikos laike kon- rinkimai; kad butų panaieerto neėamns užsilaikymas, kintas karo stovis, nuimta merikos žemelė amžinai ii- kvietė darbininkus prie vie po išrinkti “sekanti draugai: ka, kaip .ią pames visi skai mą. ,
S. Damba u k a — Kastantas N.
Bačių Juozas. įnybės. Socialistai buvo prie Selvest. Obeliūnas, prezi- tytojai.
Faš musų nękuriuos žmones karo cenzūra ir kad krašto šėtis.
•
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čiai vartus papuošė, bet po m. gruodžio 1 d. iki 1927 m. kai išnaikinti laisvus laik
tomis rezoliucijomis rašytis gegužės 8 d. prisiekusio ad raščius. kad su jais nereiktų
nenorėjo ir dauguma nepasi vokato padėjėja. Pirmame, visai “turbacytis,” smurti
rašė. nežiūrint visų grasini antrame ir trečiame Seime— ninkai susprogdino “Varpo”
Rašybas Amerikos Sandariečiams
socialdemokratų frakcijos Bendrovės spaustuvę, kurioj
mų.
narys.
1926
m.
gruodžio
17
Į
Smetonai važiuojant ūki
buvo spausdinami valstiečių
........
ninkai griežė dantimis ir d. buvo pasodinta vėl Kauno........
liaudininkų
organai
—- “- Lie- Turėdamas valandą liuo- Kėdainių miestui reikėjo
------ ...
n
keikė jį. Gal jis ir mušti bu- sunkiųjų darbų kalėjiman ir tuvos Ūkininkas“ ir “Lietu- so laiko, rašau kelis žodžius rinkti burmistrą. Kandidatus
Įtų gavęs, bet važiavo ne vie pataikė į tą pačią kamerą,‘vos Žinios.” Tai tokia dabar paminėdamas kai kuriuos tvirtina apskričio viršininl
nas, o karininkų ir šnipų kurioj_ aną_ kartą_ sėdėjo.
v ; laisvė ir gerovė šventoj Lie- dalykus musų skaudaus gy- kas. Tarybą išrinko iš 3, kani apsuptas. Bet pasiklausykit, p. Purėnienė tokiu budu pra-'tuvoj.
pravenimo. O jus galite tai pra- didatų:: žydą Šapiro, Lenką •
1 kaip šitą kelionę aprašo jo skynė
ju-ĮI Tautininkai arba fašistai nešti
.. _ musų_ _jaunosioms
. .
. -.
_____________
Amerikos lietuviams. Rumpali ir lietuvi Melninką
Melninką.’.
sumanė iciaun
išrauti xiš<j Lie- Pas mus kai kada ateina Tada vidaus reikalų ministepaties organas “Lietuvis 24 ristėms kelią prisiekusiųjų dabarx ouuianv
advokatų luoman, kas nese- ■ tuvos laisvę iš pat šaknų. Jie mintis, ar Tamstos ištesėsite ris Žilinskas pasakė, kad gegegužės numery:
“Šįryt sugrįžo i Kauną nai buvo ne taip lengvai at- pradėjo varyti plačią agita- ilgiau palaikyti tvirtą anti- riaus tvirtinsime svetimtauei ją, kad reikia pakeisti kre fašistinę liniją. Rieskite ožio ti, negu lietuvi, ir užtvirtino
provincijoj lankęsis Respub siekiama.
likos Prezidentas p. Smeto
što konstituciją taip, kad ragan visokius širvydinius, žydą,
na su lydėjusiais ji aukštais
jiems butų užtikrintas sauva nenusileiskite jiems nei vie- I Kėdainiuose uždarė lieti>valdininkais ir karininkais.
Įdomus Laiškas liavimas. Tik nežinia ar no centimetro. Lietuvoje mes I vių mokyklą, nes ten moki“Sekmadieny Panevėžy
jiems tas pavyks, nes sykį džiaugiamės, kad Sirvydą ir nosii 72 mokiniai, kurių 65
ponas Prezidentas Įgulos
.
žmonės ragavę laisvės, ver- Karpavičių išmėtėte, tai bus kalba lenkiškai, Dabar moiš Lietuvos.
bažnyčioje padėjo vainiką (Rašytas K. A. Makarevi- Igijos nebenorės. Suareštavi sveikiau organizacijai.
į kiniai eina i gryną lenkų mo
mas ir pasmerkimas Seimo
prie žuvusių karių lentos...
Pastaromis dienomis “Lie kyklą.
čiui i Ansonia, Conn.)
atstovo daktaro Pajaujo ir tuvoje
po pamaldų aplankė vietos
” pasirodė šlykštus ra
pagalios paleidimas paties
vyskupą ir kaip tik tuo laiku
šymai,
Mes vis dar tebeskurstam Seimo — vis tai begalo drą- -v--—-> net
r,pirmame
r. — : puslapy, Neužmirškime Draugo
buvusį ūkininkų (dvarinin
smurtininku___
žygiai,
ku- ypacpaniekinaneia.atsihepų.
__ ____
o
kų) suvažiavimą... Dalyvavo t po apveizda tautininkų ir•’sus
•
•
,
,
•
ame musu
volde-
musų tauta.
tautą. Mat Volde
pietuose Pajuostės dvare... Romos inkvizitorių. Perei-1 riais visuomenė yra labai pa apie
J. Perkūno.
su Smetona neturi
“Pirmadieni ponas Prezi lais metais _ jau buvo nušvi- 'sipiktinusi. Visi aiškiai mato, maras
laiko rašyti, tai rašo Praudi- Lietuvių kalboje yra labai
dentas aplankė keliatą apy tus padangė, kai žmonių pa-.kad dabartiniai viešpačiai nas,
Šebedėvas ir kun. Ta teisinga patarlė: “Pilnam kilinkės kaimų ir kalbėjosi su statyta demokratinė valdžia tempia musų kraštą per Var mošaitis.
Dėl pirmojo, tai šeniui netrūksta draugų.“
ėme valdyti kraštą. Mes ma- šuva į Romą. Jau net ir tamgyventojais.
net
kai
kurie
tautininkų Nežiūrint kaip tu gyvenai
“Taip entuziastingai, kaip nėm, jog jau atėjo visų lau- šiauši kaimų žmonės prade- ivažinėjo pas iš
Smetoną ir ir ką gera visuomenei pada^
šį kartą p. Smetona gyvento kiama laisvė ir visi pradėjom da šnekėti, kad net rusų ca- .
,
kad
jisai
seniau rei, jei tik tu esi pasiturintis
jų sveikintas ligšiol da ne- ;rūpintis tėvynės gerove. Bet:ras nebuvo toks didelis des-\skundef’
buv/nei vienas mu^u Valstv-' neilgai laisve džiaugiamės. I potas',’ka”ip’Šme'tonaT.vydT tam.audan;?s, oehrankoje iš- ( ir tavo kišenius pilnas, tai
bėsGalva. Panevėžieėiai.
matydami,,!i! maras ir 'Merkis. Savo politi-^Vl?^,^“!1,^.^!.!!’ ■ tau draugų nestokuos nei
Panevėžiečiai, ’o'Romos
o Romos apaštalai matydami
vpač ūkininkai, Ji tiesiog kad jie jąu yra atstumti nuo I nius priešus caras siųsdavo į į1rai
?’ žinąs lietuvių tautos d va- linksmoj valandoj, nei nelaiant ranku nešiojo." ‘
) valdžios ragaišio ir jiems I Sibirą, o musu viešpačiai sa- S1^; x
, j •
iš,
’
Antras
atsibaladojo
u. mU.
v—
- . ..
, . *•—
-• , yra su tuo
Tai ve,‘ kaip tas latras gi- ^es ^zti į bažnyčias vo priešus kulkomis varsto.
.
'
, .. P
Į kuri Lietuvos kampą Italijos rusas emigrantas, be- žmogum,
—Sei, Maike, ar tu moki ziją ir da kokius trejis metus riasi per savo laikraštį. O tik- Kurtaus moks-ią skelbti,, su
kurio kišenius tuš„.-„„-i
visur
abe
J°
gaunąs
imsi
.
manė
padalyti
Lietuvoje
šiandien
nepasisuksi
pilazopijos
pasimokinti,
tai
renybėj vienas ir pasirodai
katekizmus?
butu« di,b
dirbęs
Soeehni/‘čias- Nors
Norejjis
is but
^
-vbi1a1t,yPni,ny- Specialis žmonijos labui su didžiausiu
—Ar tu norėjai mane pa tik tada suprasi, kaip dides tarpe valstiečių bijojo, kad peiversmą. Susibičiuliavo jie' išgirsi tuos’ pačius dejavi-|‘įas
uaKeiiimo Konsuiucijos.
su buriu karjeristų karinin mus: bėda. bėda, bėda! Uki- “
s pakeitimo
konstitucijos
nis daiktas gali Įlįsti Į mažes kailio neišpertų.
mokinti, Aė ve?
Tas
pats
šebedėvas
buvo la- Pašventimu, nesigailint ša
—Ne. Maike. aš norėjau, ni.
Šitokių šarlatanų netik kų ir su 3 gaYbės trokštan ninkai bėdavoja, kad prekės bai šelpiamas ir buvusios ™ spėkų, nei gyivbes, bet
kad tu manyieną tajemnyčią —Ar tu, tėve, matei kada Lietuva, bet ir jokia kita val čiais tautininkais — ir 17 d. pigios, gyvulių niekas neper krikdemų valdžios viešpata jeigu dirbdamas suklupo ir
gruodžio įvykdė perversmą. ka, litų nėra nei mokesčiams
į nors, kaip šuva -prarija mu stybė nėra turėjusi.
išklumočytum.
kišenius jo tuščias, tai jį ap
vimo gadynėj. Taip, būnant leidžia
Eks-klierikas. Savo smurtą jie pridengė ne apsimokėti. Darbininkai bė
—O kas gi5 tau neaišku, *sę?
visi draugai ir šalina
va pavojum iš pusės komu davoja. kad nėra darbo, o Endziulaičiui vidaus reika-, si nuo jo kuotoliausia.
. 4.
j —Šiur, Maike!
Maike!
tėve ?
lų ministeriu, nuo Misiurevinistų. kurie buk tai ruošęsi
miestų
Aš, Maike, /išskaičiau ' —O ar matei, kaip musė
—Aš.
Pastarojo žmogaus padėty
~ - Imaisto produktai
*
--- » ir čiaus gavo geroką sumą pi
Draugė Purėnienė Pirmutinė inuversti Lietuvos valdžią ir miestelių krautuvėse neįma“Darbininke“ tokią moks- praryja šunį?
yra
musų draugas J. Perku-1
įvesti savo diktatūrą. Įvyki-‘pernai brangus — nors imk nigų. Kunigas Krupavičius nas. Būdamas jaunu ir svei
lišką pasaką, kad mario dur-1 —Kibą tau galvoj negerai,. Prisiekusioji Advokatė
nę pei^’ersmą jie pasiskelbė žmogus ir gyvas i žemę lįsk. užsakė jam irgi parašyti apie ku jis dirbo žmonijos labui
na galva negali jokiu spasa- Maike!. Kaipgi musė gali j
“tėvynės gelbėtojais.“' Dabar.
1
Musų valdininkai, prade kun. Krupavičiaus darbuotę su didžiausiu pasišventimu.
Pabaltijnj.
te- šunį
praryti,
kad
ji yra daug.
bu suprasti. 1Kun. -Bučys
. _
■ „
. _
±
---- .o
jie valdo ir “gelbsti“ Lietu dant nuo aukščiausių ir bai žemės ukip ministerijoj ir Jis tuomet buvo žinomas ; ir
nai rašo apie katekizmus ir mažesnė už ąunį?
tam darbui kun. Krupavičius
Vadinasi, tu tam netiki?
sako, kad Dievas yra kožnoj :
Draugė Purėnienė yra pa vą. f’-pąūg tikrų lietuvių jie giant žemiausiais, rūpinasi, davęs iš kalno avanso 5,000 kaipo: garsus kalbėtojas, ir
vietoj: ir karčiamoj, ir žmo »_< -Nausa!
sižymėjusi Lietuvos Seime sušaudė, ,o /dar d'dugiau Į vien . tik politika, kaip savo litų. Bet paaiškėjus rinkimų kaipo geras rašytojas. Gyvu
-Na, o kaip tau rodos, kaipo gera kalbėtoja ir nuo kalėjimas sukimšo. liauno priešus’nugalėt, o ant žmo
guje, ir mažiausioj dulkėj. Ir
žodžiu ir plunksnos
rezultatams, šis dalykas ne-,..
,- -pagęlbą
;
tėyėj
. jei;tu pabaigtum gim sekli socialdemokrate. Da kalėjimai ir Varnių stovykla nių nepakeliamo būvio jiems Įvyko,
ten pat jis pabriežia, kad nė
nes Valstybės Kontro- !į!s,skl?‘de tamsis migla*
ra tokio daikto nei vietos, naziją-Ii- pareitum bent trijų bar ji bus žinoma da ir kaipo prikimšti politiniais nusikal nusispiauti. Jeigu Lietuvos iierius pareikalavo tuos pini-1 !letutv"l. P?dangej. Jis pasikur butų platesnė už Dievą. metų filozofiją, ar tuomet vienatinė prisiekusi advoka tėliais. VisiiŠ^tSos vargdie visuomenė šitų smurtininkų gus gražinti Valstvbėsiždan.l?vent“5,a! kov?J? uz darbo
Dievas esąs didesnis už visus galėtum suprasti, kaip musė tė moteris visoj Pabaltijoj. nius žmones, kurie negarbi gaujos greitu laiku nesuval Dabar.’ žinoma,’ nereikės'zmon."» kles»' tzjodrąsudaiktus. Aš, vaike, daug ka šunį praryja?
Štai ką apie ją rašo “Lietu na smurtininkų valdžios, per dys, tai greitai kraštas prieis jam grąžinti.
! mą ir pasišventimą dirbti
savo agentus jie siunčia į prie to. kad Lietuvos nepri | Na Didžiulis, tai Lietuvos darbo. zm,oni,'i k>?sa,]
tekizmų mokinausi, ale šito
—Aš nežinau. Maike. ką vos Žinios“:
tai negaliu suprasti, kaip tai čia galėtų pagelbėti gimna- Prisiekusiojo advokato pa Braziliją “ant pakulų.“ Žmo klausomybė žlugs. Petrukas.’ ■ Rasputinas, kurių sako ir
•r jį susipratę darbininkai. Bet
didesnis daiktas galėtų su- zija ar pilazopija. Juk musė dėjėja, p. Liuda Purėnienė. nės važiuoja būriais, kur tik
daugiau esą. Ar Didžiulis, ar u^ta? J°. neapkentė tamsos
MĖNESĖLIS.
tilpti i mažesnį. Aš trajinau vistiek bus musė, o šuva bus š. m. gegužės 8 d. priimta juos veža, nes visi mano, kad
kunigaikštis Radzvila, sunku aP?sta^-1.
kunigai. Jie
kiaušinį suvaryti Į nopereką, šuva, ir ar aš eisiu gimnazi- prisiekusiųjų advokatų luo- niekur sviete jau negali būti Baltas, šviesus mėnesėlis.
pasakyti.
Šie
ponai
dabar
lasukurstė
tamsius
fanatikus,
i
tai visą sutriuškinau ir nie- jon, ar ne, mažesnis didesnio man ir šiandien — gegužės blogiau kaip dabar yra Lie Lyg sidabro gabalėlis.
bai plačiai naudojasi tais ^e. mename New Yorko
Aukštai plaukia debesiuose.
i malonumais.
kas neišėjo. Taigi aš noriu, neprarys.
11d. — ji, einant prisieku tuvoj.
j 7lstlJos miestely užpuolė
kad tu, Maike, išvirozytum —Bet kun. Bučys tvirtina, siųjų advokatų tradicijomis.' Lietuvos “gelbėtojai” vi Pasipuošęs lyg šilkuose.
Biudžetas dar nepaskelbkalb
atim'dJanli jam
man, kaip Dievas gali sutilp- kad tai galimas daiktas. Jis duoda iškilmingą pasižadėji same krašte įvedė karo stovį. Aplink j j žiba žvaigždutės.
.tas
Mimstenai
naudoja
vaisveikata
ir
likdarai j-1 in.
Tartum
deimante
akutės.
Uždrausta daryti bent kokie
ti į pasaulį, už kurį jis yra d i- sako, kad Dievas yra dides- mą.
stybes
pinigus
kaip
Jiems
valMu
'
Tai
b
i9i2J'me.
desnis? Ar nekabo jo šonas nis už visą pasaulį, ir vis del- L. Purėnienė. pasirodo, susirinkimai, prakalbos, va Pilnos erdvės jų tik žybso.
Pa mka-. žvalgybai mėtomi tais Nu0
]aiko (|
p
kur nors išsikišęs?
to jis tame pasaulyje gyvena. esanti pii-moji Pabaltės vals karėliai. Po 7 vai. vakare O mėnulis plaukdams šypso.
milijonai
litą.
Šnipais
tąrkunas
vjsiškaj
sun
(į
jo
ir
Štai
išlindo
pilnutėlis.
—Labai man gaila, tėve, Ir tu, tėve, gatavas esi tam ti- tybėse moteris juristė, pir niekur negalima vaikščiot.
nauja
daug
rusų
ir
lenkų.
netrukus
tu
,.
ėjo
atsi
fc
lt
į
H
.
Išsiprausęs.
baltutėlis
bet aš tavo žingeidumo pa- keti. Tai kodėl gi tu nenori moji prisiekusiųjų advokatų Laikraščius redaguoja ka
Į V lenam paskyrė mėnesines ffonbuti nes negalėto valdv
tenkinti negaliu.
tikėti, kad šuva galėtų su- luoman. Ta proga bus leista riški cenzoriai. Nei vienas Iš po pilko debesėlio.
jalgos net 1,750 litų. Kkkvie- §
rlį’nk ; nJ
Lyg
šilkinio
audinėlio.
—Kodėl?
tilpti į mažesnę už save mu- mums suteikti trumpų, bet teisybės žodis nepasiekia
kaime užlaikomas turėjo susi^u
^nt iš_
Pustapėdis. name
—Todėl, kad aš į tokius sę?
Įdomiu p. Purėnienės biogra skaitytojų. Norėdami visišagentas, apmokamas po 40 leido juos ant gydymosi Nedalykus netikiu.
« —Palauk, Maike, aš nuei- fijos žinių.
,
btųkas menesis. Kannmkų, tek
inj j;“/ lėjo ri.
—Bet aš noriu žinot.
siu pas zakristijoną pasikalGimnaziją p. Vienažins44
valdininkų
ir
kunigų
baivatiniam
^0Jnbut» J „V
f'
—Kreipkis pas kun. Bučį, bėt apie šitą klausimą,
kaitė-Purėnienė baigė Min
siausis
lėbavimas.
J
ir
tode]
buv0
perkį|tį ; mie.
gal jis tau išaiškins.
taujoj : 7 klases su aukso me
t
Dabar visoje Lietuvoje di- sto ligonbuti. kur jis kankidaliu 1905 m. ir 8-tają peda
—Bet aš žinau, kad ir tu,
džiausią sensaciją sukėlė ku- nasj jr po šia'i dienai. Visi buMaike, galėtum man išeks- Kaip Smetoną “Ant goginę 1906 m. Po to už
HOP-MALT ' 5YRUP
nigaikščio Radzvilo laiškas vusieji jo draugai ji užmiršo.
“
priešvalstybinę"
agitaciją
pleinyt; juk tu skaitai viso
Išdirbamas iš importuotų ir nami
“Lietuvy, ; kur jis reikalauja jis bevelytų numirti, bet ne
kias knygas, lotyniškai moki,
Ranką Nešioji”. tris mėnesius išsėdėjo Kauno
nių miežių sėlyklų ir apynių.
panaikinti žemės reformą. gaij jarn gyvenimas be galu
sunkiųjų darbų kalėjime.
taigi gali žinoti taip kaip ir
^ėesun^įeitf'
Tą dieną buvo štabe tokia nuobodus. '.Jis vra pasnigę,^
TURI
SAVYJE
1914
m.
pabaigė
Petrapi

kunigas.
« šiomis dienomis Smetonapanika, kad cenzūra “Lietu-Senųjų draugu ir labai būna
—Tėve, aš tau patarčiau Mussolinskis buvo nuvažia lio Aukštųjų moterų kursų
IMPORTUOTĄ SKONĮ
vos žiniose“ atsakymą pra- linksmas, jeigu kas ji aplantuščiais klausimais savo se vęs j Panevėžį su kai kuriais (Bestuževo) juridini fakul
f
leido. Sakoma, Lietuvio ko.
nos galvos nevarginti ir to dvarininkais ir vyskupais tetą.
redakcija drovėjosi šį laišką į įęew Yorko ir apielinkės
1917 m. prie Petrapilio
kių raštų, kaip kunigo Bučio, pagerti ir apie grąžinimą
>
dėti,
bet Radzvila atnešė nuo draugams vertėtu draugą
universiteto išlaikė valsty
visai neskaityti.
jiems
dvarų
pasikalbėti.
Smetonos įsakymą. Šis laiš-i Perkūną kaip galint tan
binius kvotimus. Karo pra
—Bet, kad jis labai dai
Valsčių
viršaičiams
iškalkas nevienam karininkui Riau aplankyti. Iš tolimesnių
džioje
6
mėn.
buvo
geležin

liai nurašo. Skaitai žmogus
r»
no
buvo
įsakyta,
kad
Smeto

atidarė akis.
:rietųdraugaigaletujamkokeliečių ligoninėje gailestin
ir nori.
■vietų draugai galėtų jam koLondone Račkauskas per-kį dolerį paramos pasiųsti
—Sakyk: skaitai ir nieko na visur butų iškilmingai pa gąja sesele. Nuo 1915 m. rug
/
ėjo fašistų frontan. Anglų aš nesenai pasiunčiau jam
nesupranti. Jei kvailas bu sitiktas. Buvo išsiuntinėti iš piučio m. iki 1916 m. vasario
Kauno
tokie
spausdinti
la

spaudoje darė asmeninius at-viena doleri, tai jis nerado
m. buvo Lietuvos draugijos
vai, tai da kvailesnis palikai.
n
šaukimus delei padaryto žodžių kaip man atsidekavo—Maike, tu ant kunigo pai. kur kaimiečių vardu , C. Kom. nukentėjusiems dėl
smurto.
jti. Jam pinigai reikalingi,
taip nešnekėk. Jis mokytas prašoma konstitucija pakeis I karo šelpti Įgaliotinė: nuo to
ti.
Viršaičisfins
buvo
įsakyta
laiko iki 1917 m. liepos mėn.
Merkys ministeriauja ir kad nors retkarčiais galėtų
žmogus.
skaitvkartu advokatauja, imasi ad- geresnio maisto nusipirkti ir
—Bet ar tu, tėve,
t__ ,____
„ rinkti valstiečių parašus po ten pat kontrolės skyriaus
vedėja.
damas jo straipsni pasimoki- tais lapais,
ministracijines bylas grąži-.vieną-kitą centąprižiuretov
tk
ir
r
n
-M?
nai nors kiek?
’
Į Gavę šitokių instrukcijų,
nimui dvanj dvarininkams. Įjams duoti, kad geriau jam
Nuo 1917 m. liepos m. bu
Ly
J9hr
JT
<
— Gerai tu sakai, Maike, viršaičiai leidosi per kaimus vo Petrapilio
_ . apygardos
____
Marčiulionis ima po 35,- patarnautų.
teisV
kad pamokinti, tai nelabai ir miestelius rinkti parašų ir mo civilinio skyriaus sekre000 litų vekseliais, jei dvarus: Taigi, draugai, neužmiršką tepa, i mokinau. Teisybę J mokinti, kaip reikia pasitikti toriaus padėjėja — taipgi
grąžins dvarininkams. Tuos kime musų draugo Perkūnu,
pasakius, u man rodos, kad prezidentą. Kiemus liepė iš- pirmoji ten moteris juristė,
vekselius užstato bankuose. Kas žodžiu, kas centais su
(Šitas nelabai aiškus sakinys raminkime jį. laiškus ir au
dabar aš dui. -nis pasida šluoti ir vartus papuošti, taip! 1918 m. grįžo Lietuvon ir
riau. Tokių guchy >ių prira kaip daroma vyskupui va- bolševikų okupacijos laiku
turbut reiškia, kad dvarinin-kas siųskite šiuo adresu,
kai užstato bankuose po 35,-iMfs. i.. A. Staneliene, 380
šyta, kad galva apsisuka be žiuojant. Už neišpildymą ši- buvo sekretorium prie Ko
KRAUTUVĖJ
REIKALAUKITE SAVO_______________________
skaitant. Teisybė, ir jis j. ats to įsakymo baugino kalėji- kiškio revoliucinio teismu,
090 litų kaipo kyšį, kurį Mar-'Hiilside avė., Nevvark,’N. J.
čiulionis paims, kuomet d va- Drauge Staneliene jį tankiai
sako, kad tokį dideli mokslu n u ir pinigim mis pabaudų- Nuo 1919 m. rugpjūčio 1 d.
Malt
Sales
Co..
60
Fuifū.n
Sf
Boston
Bistributor
sunku kiekvienam suprasti. in'k'.
rininkai gaus tlvanis atgal, i aplanko n perduoda jam i
* iki 1921 m. rugp. 1 d. buvo
Tel.: Rkhmond 3523
Šilam gąsdinami kainiie- Rokiškio notaru Nik. 1921
Red.)
IjUS
Sako, reikia užbaigt gimna
Šils laiškus Pasaulio
Pasaulio Vernas
Vergas
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KELEIVIS

APSIVEDIMAI

BERLINE ARKLIAI IŠĖJO
IŠ MADOS.

Įvairios Žinios.

FARMOS

Pajieškau vyro laisvų minčių, tei
singo, patogaus, pavienio, kad butų
pasiturintis ir tingimas į saliuno biz
nį. Aš turiu savo name saliuną, esu be
1 šeimynos, neturiu gero pagelbininko.
Kurie mylite šitokį biznį, malonėkite
! greitai atvažiuoti. Jeigu musų pažiū
ros sutiks, galėsime apsivesti. Su pirI mu laišku meldžiu prisiųsti savo pai veikslėlį ii konvertą su stampa ir adresu atsakymui. Paveikslas ant parei
kalavimo bus sugražintas
MRS. N. M.
P. O. Box 127, •
Tresckow, Pa.

Netik Amerikoj, bet jau ir
Geriausios farmos prie l.ov.ell ir
Berline automobiliai nuga
Grand Rapids miestų, ant gerų kelių
prie puikių marketų. Kas mylit įsigyti
lėjo arklius. Dabar Bai line'
puikią farmą, matvkit arba rašykit
pas:
JOS STANTON
FRANCUZŲ KOMUNIS- kiai puolęs komunistų partia 8,500 autornobilių ir .tik
Realtor
Lowe!l, Mich.
TAI ĮKIŠO VUODEGĄ .jos centro komitetą ir parti-,318 arklių vežikų. Arkliais
Paryžius turėjo labai gar- jos organą “Pravdą.” Į tai važinėjamasi daugiau švenSTOUGHTONE
daus juoko iš komunistų lai- reaguodamas centro komite- tadieniais po aplinkinius
Parsiduoda 25 akrų farma ir 8 kam-O
barių gražus nama», barnė ir dideiiš
kraščio
“
L
’
Humanite.
”
Buvo
priėmė
nutarimą,
kuriuo
parkus.
sodnas. Priežastis pardavimo — vyk
A
•
1
v•
«
.
_
w
• v
•«
v •
taip. Paryžiaus komunistai 1 Zinovjevo žygį laiko nelefsras mirė.
C24)
MRS. SOPHIE JACKSON
gegužės norėjo surengti di- finu, nepakęstinu ir išeinanTURTINGA UBAGĖ.
South St,
Avon, Mass.
Pajieškau apsivediniui merginos ar
delę demonstraciją. Rengė čiu iš partinės disciplinos li Paryžiuje pasekė policija
ba našlės, nejaunesnės kaip 32 metų,
gali būti ir su vienu vaiku. Aš esu
ANT PARDAVIMO
tai didelę, bet išėjo gana iš- bų ir pasižadėjimų*, prisiim- vieną ubagę, kuri rankiojo iš
našlys 38 metų, turiu 2 vaiku 13 ir 10
Farma
46 akerių, namas su 1
blyškusi. Vis dėlto “Huma- tų partijos opozicijom jostar- mėšlynų išmestus daiktus ir
metų, taipgi turiu namą ir pinigų
kambarių ir storu, gazolino stotis,
vertės
aštuonių
tūkstančių
dolerių.
nite” gyrėsi, kad manifesta-! Pę ir Zinovjevo. Bylą apie pardavinėdavo šventadie
Katra manote tekėti, atsišaukite ir su farmos įrankiai ir gyvuliai. Parsiduo
da visai pigiai.
(24)
cijoj dalyvavę apie 100,000 Zinovjevo dezorganizuojan- niais prašydama išmaldos
pirmu laišku nuveiksią prisiųskite.
Shaasheea st.. cor. Main st..
A. SAVAGE
’
‘ * pa tį elgėsi komitetas nutaręs prie bažnyčių. Gyveno visai
----------------žmonių,
o pasigyrimui
No. H'ilniington; Mass.
590 Kling st.,
Akron, Ohio.
Tel.: Lowe.ll 71935.
brėžti tas laikraštis padėjo perduoti centralinei partijos pusbadžiai. Paaiškėjo, kad
i Pajieškau merginos arba našlės be
demonstracijos nuotrauką. kontrolės komisijai.
ši senė turi .turto daugiau
vaikų apsivedimui, nuo 25 iki 30 me
GEROS PROGOS!
Iliustracija rodė iš tiesų di
tų
amžiaus,
kuri
butų
protinga
ir
kaip
2
milionu
frankų
su

FARMOS NEPIRKIT PAKOLEI NET
mylėtų švarų šeimynos gyvenimą. APŽ1URĖSH MUSU K OLIONU 4 IR
delį žmonių susibūrimą. Nie i BOLŠEVIKAI JIEŠKO mai ; turi tris ukius, didelį
Esu
vaikinas.
29
metų.
Mylėčiau
susiNEPAMATYSIT MUS!
kas tečiau dėl to nenustebo. SAU DIRVOS SMULKIOJ namą Paryžiuje ir du namu
, pažinti iš šios apielinkės. Sustoviu
Mes turime tokių farmų, kokių tik
Į gerai. Su pirmu laišku malonės pri Jus reikalaujat ir užtikrinant tų, ką
BURŽUAZIJOJ.
Staiga vienas laikraščio
Arras mieste.
siųsti savo paveiksią. ' S. A. W. P.
žadam. Musų yra didžiausia lietuvių
“Victoire” bendradarbis iš Lenkijos Socialistų Parti
187 Tremont st., Somerville, Mass. kolionija Amerikoje Rašykite, prisiu
su
šiuo
sveiku
muilu
—
grynina
duobutes.
kėlė pikantišką dalyką: pa jos organas “Robotnik” ra RUSIJOJ RADO JUODŲ
sime kataliegą.
(-)
Pajieškau apsivediniui merginos,
PHILLIPS & M ATTIK
tos išvalo odos duobutes taip iš
T.i/P.’ Tik pasiprauskite šiuo švel
sirodė, kad ta pati klišė buvo šo, kad per praeitus metus
našlės ar gyvanašlės. Aš esu jaunas R. 2, Box 83,
Scottville, Mich.
DEIMANTŲ.
“ niu sveiku muilu — ir nežiū grynina r veido duobeles, o išvaiz
gyvanašlis. Daugiau žinių suteiksiu
įdėta “L’Humatite” 1913 m., komunistai šiek tiek padidi
dą
išlaiko
švelnia,
gluouiia
ir
spinrint kokio karštumo oras yra ar
per
laišką.
Geistina,
kad
atsišaukian

Azijos Rusijoj, AkmolinsFARMOS!
FARMOS!
kai komunistų dar nebuvo, o no savo įtaką. Šis reiškinys
kaip sunkiai dirbote — nereikės dančia s eikatingumu.
čios su pirmu laišku prisiųstų savo
bijoti prakaito.
paveikslą, kurį pareikalavus sugrą
120 AKRU, 50 dirbamos, žemė juo
laikraštis buvo socialistų esąs isavotiško pobūdžio, ko apiehnkej rasta juodų
O geriausia, jis apsaugo sveika
žinsiu. Galima rašyt lietuviškai ar da. 15 akrų miško, sodas 15 metų se
rankose.
Milionai žino ši malonu, leng tą----- prašalina mikrobus ir purvą
Komunistų įtakos augimas deimantų. Iš Leningrado iš
angliškai.
(25)
numo, 3 mailės į miestą, pusė mailės
Lifebuoy
turi
sveiką,
švarų
kve

vą būdą Lifebuoy taip gaivinan
GEORGE AGURKIS
iki statė road, 15 karvių, biznį daro iš
Nuotrauka rodo didelę so neliečiąs darbininkų masių. siųsta keli geologai apžiūrėti
pėjimą — kuris tuoj išgaruoja po
tis, kad smagu praustis juo kasdien
Gen. Dėl., Kings Park, L. I. N. Y. pieno, 3 geri arkliai, daug vištų, ve
cialistų manifestaciją, kur Ten, kur socialistai yra tvirti radini.
nuplovimo — ir pasako, kad tei
— .ies paliuo'.uoja amžinai nuo
žimai, troKas ir visi farmos Įrankiai,
kia didesnę apsaugą. O kainuoja
nemalonaus kvapsnio.
Pajieškau apsivedimui merginos ar geros triobos, viena iš geriausių far
dalyvavo pat* socialistų va ir socialistinė darbininkų są
mažai. Lifebuoy yra raudonai-rusba našlės kad ir su 2 vaikais, ąpie 40 mų šitoj apielinkeje. Parduoda su visdas Žores ir tam tyčia iš Ber- monė aukštai pakilus, ko
Išvaizdos sveikėja
ODESOJ SUŠAUDYTA
metų amžiaus, nemažesnės kaip 5 pė kuom už $9.000. J mokėt $4.500.'
vas. dideliais šmotas. Pirkite šian- dų 8 colių. Aš esu našlys, pasiturintis,
lino atvykęs Šeidemanas.
50 AKRU.žemės, 35 dirbamos, ly
5 ŠNIPAI.
die.
>
b ,-eika oda aiški, šviežia, spindi.
munizmo Įtaka silpnėja. Iš
gerai atrodau. 42 metų. Eteriu 170 gios ir ne akmenų, geros triobos, 2
Leirr Eros. Co.. Cambridt*. Mis.
ir—kaip Lifebuoy antiseptiškos puDabar buvusį socialistų vytas iš didžiulių miestų iri Iš Odesos pranešama, kad
svarų, 5 pėdų 9 colių. Esu doras vyras mailės į miestą, trekas, traktorius dėl
laikraštį “L'Humatine” turi pramonės centrų bolševiz tenai sušaudyta 5 šnipai, ku
ir myliu švariai gyventi. Merginos arimo žemės, plūgas, akėčios ir kiti
norinčios arčiau susipažinti, malonės ( įrankiai. Parduoda už $3,500. Platės-;
užvaldę komunistai, taigi jie mas mėgina susukti gūžtas rie šnipinėjo Rumunijos nau
prisiųsti su laišku ir paveikslą, kurį nių žinių klausk pas:
<[25) į’
panaudojo ir buvusios anais smulkioje buržuazijoje, ma dai. Tris kiti buvo nuteisti 10
pagrąžinsiu pareikalavus Platesnes
A. ŽVINGILAS
ir.formaciias suteiksiu wr laišką.
R. F. I). I,
Je»ett City, Conn.
metais socialistų demonstra žuose miesčiukuose. Rytų metų kalėjimo. Visi jie pri
DORAS NAŠLYS
(25)
cijos įilišę savo parodai at vaivadijose jis prieina arti gulėję monarchistų organi
1238 Front avė., N. W„
ŪKĖS!
Grand Rapids, Mich.
vaizduoti.
H E A L T
S O A P
prie kai kurių gudų ir ukrai zacijai.
ENTRA BARGENAI
Bet šitaip svietą apgaudi niečių grupių nacionalizmo.
Pajieškau draugės M ai celės Va i
Yra proga įsigyti ūkę didžiausioj
ir
mikrobus
prašalina
veidui-rankom-voniai
kaitės,
Tryškių vaisė., gyveno Nauja lietuvių kolonijoj, laukai apsėti, tik
nėdami jie įkišo vuodegą ir Bolševizmas pamažu nustoja
miestyje, Šiaulių apskr. Tūlas laikas eik ir gyvetik.
iČIGONŲ TAKTIKA.
V
visas Paryžius daro iš komu būti net ir atsilikusios darbi
atvažiavo Amerikon ir norėčiau susi80
AKRU
FARMA.
ant
kranto
eždžinot kur ji randasi ir kaip einasi j ro. žemė molis, pusėtini budinkai, 15
Čigonų verslas, tai dau
nistų juokus.
ninkų ideologijos reiškėju.
(25)
karvių, 4 arkhai, 12 kiaulių, mašinos.
Pajieškau dėdės Mykolo Venslovo iš Malonės atsiliepti.
P. STANLEY
Už tai jis užkariauja ap giausia vagiliavimas. Teisėtu NAUJI RASTAI. Skapiškio
Kaina $7,500.
.'
miestelio, Rokiškio apskr. 86 Staniford
st.,
Boston, Mass.'
60 AKRU FARMA, juodžemis; geri
“RAUDONASIS” CARAS. krautus mokesniais tamsius keliu jie nemoka verstis.
Seniau gyveno Bostone. Malonės atsi
budinkai, 12 karvių, 3 arkliai, 6 kiau
žinantieji" praneškite.
Pajieškau gyvenimui draugo, nuo les, mašinos Kaina $6.000.
Viename gatviniame Bėr sluogsnius, o Rytuose laimi Betgi žymėtina, kad čigonas Galiūnas, drama iš lietu saukt aibaKAZYS
SPAIČIUS
30 iki '.įH metų, kuris nevartotų daug
80 AKRU FARMA. pusėtini budirrimo laikrašty spausdinami po tautine vėliava. Višarti e čigoną retai apgauna ar ap vių pasakiškų kovų su žmog- 185 Briand st., Montreal, Canada. svaiginančių
gėrimų ir mokėtų kokį kai, 12 karvių, 3 arkliai. 3 kiaulės,
vagia.
Jei
čigonų
tarpe
va’
nors amatų. Aš esu 30 motų našlė. mašinos Kaina $3.000.
Lenino žmonos (Krupskos) tame esanti kalta Lenkijos
ėdžiais.
Parašė
K.
S.
Karpa

.Pajiešfcom Apolkmijcs Pūkas, 1921 Platesnias žinias suteiksiu per laišką
gystė
įvyksta,
tai
paprastai
<
AKRU FARMA, molis, dvariš
atsižninįinai apie Leniną. vyriausybės politika; kuri
metais ‘dirbo pas mus už gašpadinę. Su pirmu laišku malonės prisiųsti ir ki 205
bųdinkaa. 50 karvių, 4 arkliai, trak
vičius,
Clėveland,
Ohio.
Kai

jie
tuoj
sušaukia
savo
tary1
Malonėkit
atsišaukti
arba
žinantieji
Lenino J. našlė savo atsimini slegia mažumas ir nemoka
savo paveikslą, kurį pareikalavus su toriai, JO akrų sodno, 60 akrų girios;
praneškft jos adresą, už tai busime grąžinsiu.
' 50 c,
(26)
Kaina $18.000.
mam* padėjo labai charak nugalėti ekonominės šalies bą. Tuomet visi čigonai iš na
dėkingi.;
MRS STELLA WISNIEWSKI
40 AKRU FRUKTLNĖ FARMA,
baimės
dreba.
Mat,
čigonų
Birutė ir Kuprelis, trage
MR. Wm. PETKEVIČIUS
teringą .antraštę, būtent: suirutės ir nedarbo. Bolše
2603 Junction avė.,
Detroit, Mich. pusėtini 1 udink'ai. 4 karvės,' 2 areliai,
65
Hoivard
st.,
Reading,
M
a
s.
apsėti laukai, mašinos. Kaina $3,30Qi
“Nuo agitatoriaus ligi raudo vizmą gamina bloga valdžia. taryba įtarimą bet ką pavo dija iš lietuvių kovų su krikšVisos minėtos ūkės parsiduoda arrt
gus
meta
bet
kuriam
čigonui
čionirriis.
Parašė
K.
S.
Kar

nojo caro.” Tokie buvę Leni
Pajieškau brolio Izidoriaus Giitulengvų išmokėjimų.
<25)
PARDAVIMAI.
ir
tuoj
jį
pasmerkia
mirti.
kausko,
Kuturių
kaimo,
Juibarko
pa

pavičius, Cleveland, Ohio.
P. D. ANDREKLS
IŠKASĖ SENOVĖS
no politinės karjeros laips
_
rapijos; pirm 15 metų gyveno LiviagsPENTU ATER, MICH.
Įrodymų, kad tikrai įtartas Kaina 50c.
r"
REKLAMĄ,
niai.
ton, UI. Žinantieji apie jį malonės pra
PARDUODU
VIENS
l»AL|
TONIčigonas savuosius apvogė,
nešti, arba pats lai atsišaukia.
Įdomu, kad pati Lenino
SVARBI ŽINIA
I KO IšDIRBYSTĖS. V ienas partnerys
Reklama, skelbimasis ar tarybai yra nereikalinga,
MARIJONA ŠIMKIENĖ
žmona pripažino, kad josios garsinimasis, matyt tiek se
Parduodu laivakortes į Lietuvą ant
P O. Bnx 392.
Benld, Iii. palieka, o antras pasitraukia. Plates
nių žinių klauskit pas
(24) geriausių laivų. Taipgi laivakortes ii
vyras buvo “Jo Didenybė nas, kiek ir pati žmonija. taip pat iš įtartojo nereika PAJ1EŠK0JIMA1
LOVELI.
BOTTLING
CO.
Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių į APajieakau
pusbrolių
Jono
ir
Petro
I
SSSR caras!” Taigi pilnai Kiek tik žmonių žinojimas laujama pasiteisinimų. Pa
lx>«ell. Mass. menką ir Kanadą. Padarau doviernas• čeglių, G,ožnikų kaimo. Onuškio pa-! 19 Davidson st_
SVARBUS REIKALAS.
tis. įgaliojimus, pardavimo ir pirkimo
rapijos, Trakų apskr. Girdėjau l.ad jie j Telefonas: 1783.
galima sutikti su buv. “rau siekia senovės gilumą, be smerktasis mirti čigonas pri P iieškau
giminių ir draugų gyve- gyveno Philadelphia. Pa. >*ai<. ne- at-I
aktus ir kitokius raštus. Siunčiu pini
valo
tarybai
paduoti
pasigai

nani'ių Amerikoje. Aš gyvenu Rasei- tišaukti arba žinantieji teikss pra
donosios carienės” nuomone, veik visur užtinkama rekla
gus į Lietuvą. Lenkiją, Rusiją ir į kilėjimo
prašymą
ir
visame
niuose. Jonas Vizgirdas. .Adresus pri- nešti.
GEORGE VELIČKA• S2,500 Vertės Knygų tas šalis Užlaikau krautuvę visokių
kad Rusijoje jokios darbi mos žymes. Pati reklama ir
juokit N. Genami ui.
reikalingiausių dalykų. Iš toli ar arti
Nashua.rN. II
ninkų valdžios nebuvo ir nė jos budai kas kartas tobulė kaltu prisipažino. Jei jis to Pajieškau Leopoldo Milevskio, 1922 i _ 41 VV. SvhooI st,
visad kreipkitės:
(-)
gyver!,). Sun, IV. Va. Kas apie jį , Pajieškau draugo Vinco. End/.iuiio,
JONAS SEKYS
ra, o viešpatauja “raudonas” jo ir kilo kaip ir žmogaus nepadaro, yra pavadinamas žino,jis malonėkit
prinešti; yra svarbus Urvinių kaimo, Griškabūdžio vaisė.,
177 Park st..
Hartford, Conn.
carizmas. Rodos nereikėtų ir kultūra. Šių laikų reklama “užsispyrėliu” ir žudomas. reikalas iš Lietuvos.
(.-) I Šakių apskr. Turiu labai svarbi rei
Esu
priverstas
parduoti
įvai

\. GENDROI IUS
DYKAI SIUNČIAME
kalbėti apie tai, kad jis susi tiek išaugo ir išsiplėtė, kad Gi pakavusieji pasigailėjimo 255 Broadway.
So. Boston, Mass. Į kalą. meldžiu grei’ai atsišaukti a.’oa riu Knygų vertės $2.500 (du tūk
prašymą
iki
gyvos
galvos
iš
!
žinantieji teiksis pranešti. Tūla.. lai
I>EL RŪK ANČIU PI ĮK ALS TABA
lauks tokio pat likimo, kaip jeigu ją lygintume su jos
stančiu penki šimtai dolerių) KO. Kreipkitės pas mus.
(31)
Ėlasgienč, pajieškau bro- kas jis gyveno Vv'orccster, Mass
kad susilaukė ir “baltasis” pirmtakune pas pačią kultū čigonų tarpo izoliuojami — io.Marijona
SAM KEILY
EUROPA
BOOK
CO.
Jurgio
Petkevičiaus,
jau
23
metas'
skaitant
pilna
kaina.
Daug
kny

z
57 Dey St..
New York. N. Y.
carizmas. Kad “raudonasis” ringiausią tautą, sakysime ištremiami.
kaip atvažiavo j Kanadą iš Anglijos. 1898 Douglas st., Biooklyn, N Y.
Tokia tai sukta čigonų: Jis pats malonės atsišaukti arba kas Pajieškau Jono šventicko, iš Lietu gų apdarytų — perkant visas sy
carizmas gyvuoja 10 metų— kokią devynetą šimtų metų
apie jį žino teiksis pranešti, už ką bu
kiu atiduosiu už $600, geriau pa
vos paeina Pediškių kaimo, Krosnos
tas dar nieko nereiškia. Ro atgal, tai neabejojamai gau veislė, tokia tai jų taktika. Ir siu lahnį dėkinga.
valsčiaus, Mariampolės apskričio. Iš sakius, rokuosiu tiktai po 24 cenMARIJONA BLASGIENĖ
manovai viešpatavo 300 me tume tokį panašumą, kaip tuomi jie didžiuojasi, kad i 924MRS.
Lietuvos išvažiavo 23 kovo, 1!,2? m. i jtus už dolerio vertės knygų. I
E.
Harrison
x
st.,
Springfield.
Ohio
Winnipeg, Canada. Žinančių apie jį
tų, o išnyko per dvi tris die Afrikos laukinių niamų pa “kaltuosius” savo tarpe v1-‘
prašau man pranešti, už ką busiu dė Knygos geriausių autorių, dau I»
Pajicši
au
giminaitės
Zuzanos
Lideisuomet
suranda.
nas.
šiūrės su didžiausiu New
kiutės. Malonės tuoj atsišaukti, nes kingas arba jisai pats lai atsišaukia giausia Olszewskio laidos. Per t(
Istorija, anot franeuzų Yorko 40 aukštų dangaraišiuo antrašu:
turiu svarbų dalyką.
G. A.
kantiems mažesnėmis sumomis II Skaitau sau už garbę pra
ANTANAS SVENTICKAS
P. O. Box 151,
Carteret, N. J.
NAUJAKURIŲ GYVE
vieno rašytojo, yra didelė žiu. Tečiau kaip nekeista bu
2104 Trowbridge,
i rokuosiu sulyg susitarimo. Kny i nešti visiems, kad priimu
i
NIMAS.
Hamtramck, Mich., U. S. A.
fantazininkė.
Pajieškau Jono šventicko, iš Lietu
tų, bet yra viena reklamos
gų pirkėjams ir pardavėjams di- I♦ LIETI VOS BONŲ KUPO
vos paeina Pediškių kaimo,, Krosnos
Alvitas,
Vilk,
apskr.
Dau

priemonė, kuri prieš tūkstan
I valsčiaus,
Del informacijų ii NUS pilnoj vertėje kupo
Aš, Anastazija Stulgienė, pajieškau <lele proga,
Mariampolės apskrities.
SOCIALISTŲ LAIMĖJI
gumos
naujakurių
padėtis
be
1927 metais. 23 k< vo išvažiavo į Ca- savo brolio Motiejaus Pa)umi-ko, pa kreipkitės šiuo adresu:
tį metų buvo nei kiek neblo
(26) ii no kainos nuo tų, kurie
.
nadą.
į
miestą
VVinnipeg.
Žinančių
eina
iš
Kauno
rėdybos,
Jeniškėtio
pa

MAI VARŠUVOJ.
• pirks musų krautuvėje rei
gesnė už šiandienines. Štai ir galo sunki: yra tokių, kad ! apie jį prašau pranešti arba jisai rapijos. Vildunų kaimo. Išvažiavo iš
i
J.
MICKEVIČIUS
kalingus sau daiktus iš apšiomis dienomis Varšuvoj pavyzdys. Atkasant 79 me savo parceles jau išnuoma [pats lai atsišaukia, nes turiu svarbų Scranton, Pa. 20 metų atgal. Girdė
1003 N. Richmond SU
jau kad buvo Chicagoje. Meldžiu atsi
buvo miesto valdybos rinki tais ugniakalnio Vezuvijaus vo kitiems ir dabar pavasa-j reikalą iš T ietuvos.
i rėdalų ar apsiavimo.
♦
A. SVENTICKAS
šaukti arba kas apie j) žinote, malonė
mai, kuriuose buvo išrinkta pelenais užverstą Gerkulano rį jau pravalgo gautą nu i- 2104 Trowbridge
i
CHICAGO, ILL.
st..
kite pranešti, už ką busiu dėkinga.
Uklaikau didelę krautuvę
Hatntramck,
Mich.,
U.
S.
A.
A.
STULGIENĖ
35 socialistai.
miestą rasta miesto aikštėse mą; kai kurie naujakuriai
• prie Millbury gatves, su di
256 Vilbur st..
Scranton, Pa.
Rinkimų daviniai tokie:
i
ir skersgatviuose skelbi savaitėmis duonos neturi. į Pajieškau savo vyro Aleksandro
i deliu pasirinkimu rūbų.
Reikalavimai
Lenkų dešiniųjų partijų mams klijuoti tokios lentos Šviesiau nieko nemato ir į a-' Aleksiuno. Jis myli daug pavardžių Pajieškau Antano Naikaus, gyveno
•
i
turėti. Jis patsai sakosi, kad jo pavar Springfield. Ohio, neturiu adreso, ma
A. J. KATKAUSKAS
«
blokas gavo viso 118,000 ir stulai, kokie šiandien gelbos iš nieko nelaul' ta.1 dė yra Martin. .Jis mane apleido 14 d. lonės atsišaukt. Taipgi pajieškau
REIKALINGA švari, gera moteris it
372
—376 Millbury Street
kovo. Pirmiau buvo Montreal, Canada, Elzbietos GcrulienČs. gyveno Brook- apžiūrėti namą ir pagaminti valgį dėl
balsų ir išrinko 46 atstovus; yra bet kuriam mieste. Len Darbų nėra.
t
I
VVORCESTER. MASS.
lyn, N. Y Karės metu buvau pas 3 šeimynos — visi dideli. Skalbti ne- t
Pilsudskio partijos gavo 40,- tos ir stulpai buvo apklijuoti
Karaliai, Vilk, apskr. Iš
i
juos Brooklyne. Malonės atsišaukti reikia.
Tel. Cedar 7206.
i
000 balsų ir išrinko 16 atsto skelbimais, kuriuose prane naujakurio Svietlikausko at
arba žinantieji teiksis pranešti. (25)
MR. Wm. PETKEVIČIUS
•
TONY
GERULIS
6o Howard st.,
Reading, Mass. L
vų; Lenku socialistų partija šama apie liaudies susirinki imta parcelė. Žmogus jau tu
503 Marion st.,
Saginaw, .Mich.
gavo 72,000 balsų ir išrinko mus, pramogas ir rinkimus. rėjo ■ pasistatęs gyvenamąjį
----------------------------------------------------------------------------------- i
28 atstovus; Lenkų tautinin
Pajieškau švogerio Si mano Gervės,’
namą. Badą kęsdamas jis ap
paeina iš Garlevos parapijos, Suval
ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS
kų darbininkų • partija gavo
KEISTAS KURTUMO
dirbo savo žemę. Dabai
kų gub. Ilgą laiką jis gyveno Reading, '
6,000 balsų ir išrinko 2 atsto
Pa., o paskui persikėlė į Baltimorc, 1
GYDYMAS.
skundžiasi, kad nėra nei jė
Md. Mergaitės gavo nuo jo dukterų du
vu.
gų nei tikslo gyventi.
laišku, bet pametė adresą. Malonės
Komunistų sąrašas, kurs Amerikoj, vienas Brooklyžinantieji pranešti jo adresą arba pats
Mat, jis Vilnijoj gimęs,
no ligoninės
gydytojas,
ausų•
lai atsišaukia.
(25) J
Udcncivvac kaip
. ,. T—
v-.
,- , i
šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą,
betgi buvo paskelbtas
tai, sako, ne Lietuvos pilietis.
J. BRANGAITIS
surinko
66,500
įgV
specialistas
išgydė
labai
Romos
imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
negaliojęs, i—’ ’
P. O. Box 44,
Hoovarsville, Pa.
jstabiu budu jauną merginą, Tai kas. ką jis didžiąjame
džią
krikščionybės,
Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
balsų.
.
kare
dalyvaudamas
buvo
su

kuri
buvo
staiga
apkurtusi.
Pajieškau
savo
dėdės
Juozo
Orantp,
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
Žydų partijos bendrai sukuris pirmiaus gyveno po antrašu:
rinkto bakų ir išrinko'®* gydytojas liepė merginą žeistas ir keturis metus vo
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių
Elizabeth, Pa., Allegheny Co. Box 99.
kiečių nelaisvėj išbuvo; ir
Jis pats lai atsišaukia arba jo draukrikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie garsų kinų28 atstovus, kurių tarpe
gus prašau pranešti jo antrašą. (25)
tas nieko nepadeda, kad jis
•aukštumą
ir
ten
kuri
laiką
mongolų karo vadą čingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
7 socialistai.
A. GRANTAS
Pires. S. P. R.
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir
Tas padaro iš viso 35 so- paskraidyti. Mergina niekad grįžo be sveikatos, pilietybės j dabar nežinau kur jis randasi Kas Ribeirao
E. Sao Paulo, Bra7.il.
I
prieš tai nebuvo orlaiviu jam nesuteikia nė ta aplinky tokią ypatą patėmysite, malonėkite
čigonai.”
,
cialistus.
pranešti
šiuo
adresu:
(24)
skraidžiusi, labai susijaudi bė, kad jis vedęs žmoną, to
Knygoje
yra
daug
paveikslų,
žemlapių, piešinių. Išleidi
Pajieškau brolio Felixo S. Remeikos
EM ILl J A A LEKSIUN’IEN Ė
no ir tas susijaudinimas- išėjo dvaro nuolatinę darbininkę. 124 Baerum st..
ZINOVJEVAS VĖL
Brooklyn, N. Y. • ir draugų Bernardo M. Plytniko ir *
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapiu
K. Petrausko, visi paeina iš
jai į gerą. Kada orlaivis nusi Žodžiu, neteko pilietybės, Fajieškau brolio Juozo Januš'-vi- Į Mykolo
SPARDOSI.
Kaina .... $225.
Alytaus apskr., Daugų valse, Žvirgžh Maskvos pranešama, leido, tasai gydytojas mergi atimta turtas. Vienas jan ci,.j fkržimų kaimo: gyvena Amen- I dėnų kaimo. Jie patys ąr žinantieji
K<,je. Malonės atsišaukti aiba žinau- apie anuos praneškjt, už ką busiu la
KELEIVIS
kad viename nepartiniame ną apžiurėjo, bet ji jau gydy
bai dėkingas. Mano antrašas: (25)
tieji teiksis pranešti.
kelias
teliko
ir,
matyti,
jis
tą
255
BK0ADWAY,
SO. BOSTON. MASo.
mo
nebuvo
reikalinga
ir
visai
j.
JlfoZuI
’
S
S
RE
4
EI
K
A
susirinkime skirtame spau
JONAS PLUNGĖ
‘25 Lineoln st.,
Brighton. Mass
185
Kr'and
st..
Mortieal,
Capada
kelią
pasirinks
z
gerai
girdėjo
dos dienai, Zinovjevas smar-

Milionai prakaito
kvapo nusikrato
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No. 24. Birželio 15 d., 1327.

’< | Kai žiurkės kempinės tokių
1 11 gabalų
.
priės, tai labai gers 1S Diena Gegužes
•Ii
[vandens.
Nuo vandens kem
....................
pinės
gabalai
žiurkių vidu
Laidotuves.
I
riuose išpurs ir žiurkės pa
• stips. Reik vanduo visur už (Atsišaukimas, kuris buvo mėtomas
Šiomis dienomis mes gavome daug nanrų ant
Lietuvoje 15 gegužės dieną >
dengti
ir
tik
kur
kieme
palik

pardavimo visose Bostono dalyse, kaip tai So.
MARAS ARBA “JUODOJI nepadarysi, nes tai nėra taip uisy. To uždegimo simpto
Bostone, Dorehestery, Rosbtiry, Roalindale,
ti.
kad
žiurkės
stipt
nepasi

šiandien turėtų būti links
(vadinamas specifinis gydy- mai v ra . skausmas ausy, ir
Cambridge ir daugely kitą vietų, kurias čia ne
MIRTIS.”
galima sutalpinti.
mas. kokio būtinai reikia norėjimas miego. Ligonis ga- slėptų neprieinamose vietose ma musų Steigiamojo Seimo
Turime daug gyvenimo namų nuo vienos šei
ir
nesmirdėtų
paskui.
Rašo Dr. Margeris.
dienos gimimo šventė.
kiekvienos apsikreciamos li- i dejuoti miegodamas ir sun
mynos iki 50 šeimynų, taip jau dauą namų su
2
1
Galima
paimt
iš
vaisti
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biznių, taipgi turime daug namų, farmą ir
(Pabaiga)
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Skoliname
pinigus
ant
pirmų
ir antrų mortgičių. taipgi r--.:ras reikaduona
arba
taukais,
arba
i
■pasaulis pakol kas nežino. .engvas, tai ligonis eina geplėgos saugotis.
:ną švenčiame, bet jo laidotu
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mų savininkams) sveikatos, ugnies ir vagystės.
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{kiepytų tiktai viena penkta
paskutiniųjų ik> metų
į statinę Įsmuks. vėsi Rusijos biurokratams Pabandykit Nuga-Tone ir jųs tie Mrs. Winslow-s
,
Vadinasi, aplinkun os, ku- dalis plega teapserga, gi ke- žiūri ligoni, neturi >u kitais griebdama
nusistecėsit kaip greit juns pra
rioj tenka žmogui gyventi, turios* penktos dalys" turi maišytis, ir visi indai, ku Žinoma, kad tuoj užsiriog spaudą išplėšti, kodėl nesi siog
r.yks skaudėjimai ir kitokie nesmagu
švarumas turi būti kuopil- stiprią atsparą prieš šitą ligą. riuos ligonis vaitoja, turi ou lins ant sauso plytgalio ir ne priešino.
mai. Nuga-Tone teikia kunui turtingą, j
kraują, stiprius nervus — pa
niausia>. Žiurkes, kiūtos ši O jeigu ir apserga įskiepyti, ti plaunami verdančiu van galėdama iššokti tupės. Pali Ar ne geda mums dabar. raudoną
daro stipresnius vyrus ir moteris. Nutos ligos perus išnešioja, rei tai beveik tris sykius turi deniu. Ligonis turi turėti sau kęs nesuėstas spirgas vilios kad valstybės kankintojų sipirkit butelį šianaien ir patandykit
puikias gyduoles. Jos yra parduo
kia visokiais įmanomais bu daugiau šansų pasveikti, ne kambarį. Seilės ir išmatos is kitą žiurkę, ta irgi i statinę gauja griauja tai, kas musų tas
damos aptiekose su tisra garantija,
dais naikinti. O tai padaryti gu visai neįskiepyti.
ligonio burnos, nosies, gerk Įkris. Tad nesutilpdamos ant geriausių sūnų per 9 metus' kad suteiks pilną užganėdmimą arba
bus grąžinami. Neimkit imita
visai nesunku. Tik reikia Vadinasi, apsisaugojimas lės ir ausų turi būti suimamos plytgalio, ims juodvi peštis ir lyra padaryta? Ar ne laikas pinigai
cijų — niekas negali užimti vietos
Cat« 33d w« inui
kiemai, skiepai ir abelnai nuo plėgos iš kalno, tai ge popieron ar vatos šmoteliais, Į cypti. Tuomet kitos žiurkes mums ištikrujų sukrusti ir Nuga-Tone.
namai labai švariai užlaiky riausias daiktas savo gyvy kurie turi būti tuojaus sude- j bėgs žiūrėti, ko juodvi ten parodyti tikrą vietą musų
Apąiaaugokit nuo u žai ro
ti. Miestuose, žinoma, gatvės bę išgelbėti. Ir tik todėl aš ginami. Visi drabužiai, ku rėkia, ir pro popieros kiyžių nepriklausomos
žini mo. Gydvkit kiekvieną
valstybės
įpjovimą, žaizda ar įdrės
ir užgatviai turi būti švariai čia apie gydymą trumpai riuos ligonis dėvi, turi būti' kris ir kris Į statinę. Paryčiu griovikams?
kimą aa stipriu ir nenuo
užlaikomi. Namus, rodos, paminėjau, kad žmonės ži dezinfektuojami. Niekuomet i.galėsit su žiurkėmis pasielg-| Neužmirškime Lietuvos
dingu aptiseptiku. Zenite
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užmuša bakterijas ir pa
reikėtų budavoti tik taip, notų, jog jis nėra dar visai nereikia ligonio drabužius! ti kaip panorėsit. Išbandę tą Respublikos!
gelbsti syti.
kad žiurkė negalėtų sienose
sykiu su kitų. Ligo būdą pasakoja, kad statinėj į Reikalaukime Seimo sukad nereikia juo atsi plauti
ar kur kitur gyventi ir veistis. geras,
niui
turi
duodama leng rasdavo po 15 žiurkių.
šaukimo!
Pilietis.
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S\arumas neduoda žiurkėms dėti,
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daug
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keliais einant, gerti, ypač jei yra vandeni-1
maistu, u saugus nuo žiurkių saugojimo
galima
beveik
tikrai nuo
namai neduoda jomis pasto . ‘juodosios mirties
” išsisuk nės ligos ženklai.
3gės.
ti. 0 pasitikėti išgydymui, iš Gydytojo priežiūra yra'
Kartais nei iš šio nei iš to tikrujų,
u yra per didelė rizika būtinai reikalinga. Ligonio
£8
nereikia skaityti pasveikusiu
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pradeda žiurkės dvėsti. Rei- tkia tuoj pranešti sveikatos
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kol dar oda lupasi ir pūlių
UŽMUŠA
bėgimas neužsibaigęs.
departamentui, kuris pasiru-1
Liaudies pasaka apie
Kandis, Tarakonu*
kelio ir laukia, kada aniuolai
SKARLATINA
pins, kad tokių žiurkių krau-1
Jungtinių Valstijų Vie
čigoną.
Blakes, Muses ir
nuneš ji į dangų.
I Ieškokite to vardo
’ jas butų ištirtas, ar kartais Paskutinėmis sąvaitėmis šos Sveikatos Biuras prašo
kitus
insektus. _
Važiuoja
tuo
tarpu
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per......
mišką
Littutik nėra tenais pilna bacilų skarlatina pasirodė keliose atsiminti šiuos apsisaugoji-' Važiuoja
•r---------T karinto i
;vos kaimietis, važiuoja
pestis. žinoma, tokia apsau šios šalies vietose. Kovoti mo budus:
—Iš kelio! — šaukia vežiant veido.
1. Kad vaikai, kurie yra mat°, kad į m^į įlipęs
ga labiausiai reikalinga te prieš šitą ligą privalo visi
NGERSOLL
laikrodėliai
•
nais, kur kartas nuo karto žmonės. Visų pirmiausia tu sirgę skarlatina, neturi eiti nas kerta saką, ant kurios —
Negaliu,
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mėgiaiaus
’
ir
žinomiausi
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DIDELTS PASISEKIMAS
pasirodo plėgos epidemija. rime žinoti kaip ligą pažinti, molArklon mažiausiai šešias
sėd1*
i
rasauly.
—
Kodėl?
*
—Čigone, nukrisi — per-' —Smertis netoli.
O kaip jau pradeda šita bai ir turime žinoti kaio gydyto savaites.
Ingersoll vardas reatkia pasi
’.kejima ir vertę. Jis reiškia
si liga siausti, tai prie šitų jui pagelbėti.
2. Kad vaikai, kurių ooa ?D-ja ūkininkas,
—O iš kur tu žinai7
užtikrinimą kad kiras bu- laiko
visų apsaugos būdų, kokius Skarlatina yra užkrečiama dar lupasi, tebeturi skariati- —O iš kur tu, panie, žinai. * —
mas.
Užpakalis atšalo, Jei
*7W Cheminį LAKATIVS
Apsimokės jums zisadu3 pait
čia pažymėjome, reikia ir ši liga, kurios ženklai yra karš ną.
Kaa aš nukrisiu? Juk tu ne nevieriji, tai pačiupinėk, pa škoti
to vardo ant veido. Tai
tas dadėti: kuogreičiausiai tis, skaudanti gerklė ir išbė 3. Kad gydytojas yra rei- Dievas, — atsako čigonas,
jūsų apsauga prieš menkesni
Malonus čiugumis, kuria
laikrodėlį. Pirkliai visur
reikia įskiepyt žmones Haff rimas. Ją lengva gauti, bet kalingas. Širdis, inkstai ir Kaimietis sušėrė botagu nie.Ponas mirkt vežikui:
palaiko pilvo reguliarišku\ mą. Vaikai myli jįkino serumu.
sunku išgydyti. Ima nuo ausys daugiausiai nukenčia arkli ir nuvažiavo sau. Štai- —Išlipk ir gerai jam užpa- Ingersoll Watch Co. mc
15c. iv "25c.
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Kaip reikia, plėga
' -dviejų ikTketurių dienų jai[.nuo skarlatinos, ir ligonis tu- ga tik šakatrauk^t, čigonas kalį sušildyk "
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Iri būti gerai prižiūrimas^
ąnt žemes plumpt? '
iLsaJ
įgalėti.
. .
Vežikas kaip, trauks botj
jajpėirgusM^ gydyti...
ve_____
kočiu čigonui per kelines, tai Mes išdirbą® ARMONIKAI
Prasideda
ji galvos
skau< 4. Reikia išpildyti visus —Ęi, paų^, palauki!
«ta ____
—
__
•
Daug laimingesnis yra tas• d ėjimu,
įmporturtja'___________ _
vėmimu, silpnumu ir Jodytojo reikalavimus ir pa- pradėjo jis* saukti paskui tasftjk strikt ant kojų, capt ir
me visokių ru
kuri? šitos plėgos saugojasi, kartais ’nuomariu,
!saų už sėdynės,
vai liepimus kaslink valgio n kaimietį besivydamas.
sių rankomis
negu tas, kurs mano, kad ap kuose. Vaikas staigaypač
drabužių.
i —Ko nori? — plausią! —ĄčįiJiįjonuli,
AčiikJonuli jau sušilo.
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sirgęs ims ir išsigydys. Gy ro pavargęs. Burna ir gerklė
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dymui šita liga labai sunkiai prisipildo. Jaučiama skaus 5. Reikia gerai prižiūrėti kaimietis.
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mas, kuomet rijama ir kalba nors jis ir atrodo sveikas.
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prika
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lė prie savo
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snės
negu kitų išdrfbėjų: Dairai su
.
Žinoma, kad žinau, — ■ “Rajipat
'
teikiam pamokinimus; Reikalaukit ka
gps apimtų liaukų. IŠsykkr, ištinęs. Uždegimas siekia apie Įvairias ligas ir aprišau?
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nuo jų. Galima jae sakb kaimietis. — Kada uz- į x .“—
Skąriatfria,
talogo, kuri prisiunčiam dykai . (-J
goj;~.ą r.uo
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CONBUNSED MILK
tai šaltus, paskui karšttu nuo gerklės iki ausų. Kartais gojimą
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—
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av. Dpt 80.
i
forievilgiųs ant ligos ąpiihtų kaklo gįslos ištinsta. Papras gauti veltui, kreipiantis prie pakabs pasiejau šaltas, ia- “Cholera
body
keep
away!
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Public
Health
Service,
Čigonas
mandagiai*
kaipūliai oseiių,
ašeitų. pįrrnų ženklų, už dienos ar
praplauti, kad punęi
Washington, D. C. Viešos miečiui padėkojo irr keliauja
kėjo sveikatos komisijos aukeli
irgi'ligoniui
irgi ligoniui labai gera. O
pasirodo išbėrimas. Sveikatos Biuras mielai pa- sau toliau. Keliauja ir vis tomobilius, juodveidis paaišSVEIKATA TAI TURTAS IR
£į)ig dt ichliorido gyvsndab- lengvuose , atsitikimuose iš- tamauja visiems. Naudoki- čiupinėja-užpakalį, ar neina kino, kad pas jį nėra jokių I
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Per ilgą laiką aš-singsfū ir tiek būvite dšvar-ęs^ r.uslabęs, ka
bėrimas pasirodo pirmiau- tėsjuomi.
jis šaltyn. I? jam rodosi, kad ligonių^
jis
jjrikalęs
tą
lentą
ligonių-;,
prikalęs
ir gyventi buvo atsib<»dę, kiek uždirbdavau daktarams ir išmokėdavau, I
įteigimą, tai vieni gydytojai sja Raudoni taškučiai krum nAJivvkA
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sėdynė
staiga
atšalo
kaip
d,elU>^
kad
apsaugojus
savo
ir buvau pristigęs vilties kad bepasveik- ‘
sąko.kad
sąko. kad ,gęra,
,gera, gi kiti -r 1%- VORe pasirodo ant kaklo ir KAIP ŽIURKES ISNAI- le,l?s-. , '
siu.
l»amus nuo vagių ir pedlioMane kalkino vidarių nejiirbimas, pil
hm ^pavojinga ligonio £veijr išsiplėtoja po vivelio nusląbnė#mas,'ąkiivl«j. nemalir
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^Lsigulė
čigonas
nervai; skąudėdirvo jįklvą, -krutinę,?, įtiė-“ J
KĄtąū ■ .
•
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są kūną. Po keturių ar pen-l
ik^iias
V
nas ir tt. ^neturėjau apetito ir nešk
_
£ Temperatūra. .tai< i'nępai- k jų dienų pradeda luptis; Kadangi žiurkės daro
atsirūgimai; abelnai ibuvau visai suvarBy M Cmp
■šant katra šitos ligos rusimi o4a> Kartais lupasi didelė- žmonėms daug medžiaginės
s:
< Matydamas, kad niekur ’• negaunu pa
#moeus serga,‘^’is tiek būna mjs lupynomis.
žalos ir platina kai kurias li
gelbės, ėmiau tyrinėti pats. Ir man tiek
pasisekė surast vaistus, vardu SALUTES
' Po skarlatinos kartais gali gas, tai patartina su žiurkė
’ bJTTERIF y YXAS ir į 6 mėnesiuą pali
mažina nieko Vera nepada- at?irasti . uždegimas ir kitų- mis vesti kovą visu griežtu
kau sveikia' ir tvirtas, ir dabar čionai aš .
mu.
Kur
tik
žiurkės
pasiro

pasirodau vMuomeneie taipgi yra Auks- '
ryši. Todėl ju ir-vartoti ne- kV”0 c!al'ų' GaI1 •?“? plaučių do, reikia stengtis jas tuo
tanėšai žmoihų pasveikę nuo SALOTĖS
■ MTTEKIO V YNO ir dėkoja'jo CėradSjeikia Bet vė, vandenio te- Regimas, kratines p eves jaus išnaikinti.
jfstei.
"■ kaipgi veliju ie jaipis, kurie tik norite ;
Pirmiausia reikia apvalyti
•būti sveikįir trirti. tif naudbk’.tė 3*LU; •
*naudftiga.
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TĘS BrrTER{-ir jumg suteiks svėįNatą,.j;
SSLtiXt.rvti
nV.lt
rnas siraies
Širdies pieveles.
poveles. inKsių
Inkstų[ namus nuo valgomųjų daiktų
Dabar
;
PihMaa
ridurius ir pra^ną
|
liekanų
ir
visus
maisto
prt>
uždegimas kartais pasirodo!
po krutinės ir strėnų Skaudėjimą ir <mi- i
S-o, tai gana daug.
!nu0.fhtrps iki ketvfrtos są. duktus apsaugoti taip, kad
& nai visliu AMOiaRiynūs j»raė*k.Ąą». ’? įteiks perą apetitą, mierą ir '
“ • Mftūi'M)Vaūmenų (muskulų), taipgi yra labai naudingas nuo influenSupintam3* ka(L
vaitės. Šiame atsitikime po- žiurkės pne jų neprieitų. Kai
«os ir nub kitų lisrų. Pertai ji gaji visur laikyt ir pardavinėti, kaip apgerai išvalyt ir \ įdtfrius; Tam
Jšpunta. rankos ir kojo& žiurkės bus gerai išalkusios,
tfekose, ir tam panašiost yietose. KaSna 1 bonka $1.00', 12>bonkų $9.00
/eitya fartotf vidurplš rraą- j^jng^ jr dažnai prieinama tai joms reikia parnešti šito
Siunčiant į kitus jafięsftfs ^ž vieną bonką $1.25. o už 12 bonkų $11.00.
Reikalaukite aplietose i tam panašiose vietose, o jei nedali
^uojpirias gyduoles:
_ prie vanflens ligos> GaH pasi-l kio maisto:
tai reikalauk tiesiai iŠ - Sa lutes Manufacturing Co. Taipjri no raditau
greit aplaikyti, siųskite syą;ų su užsakymu ir Money Orderį dėl paden
I yJėigu dideli; ska'Usfhs^ R- rodyti nuomaras ir liga gali
1) Sukarpyti grekų kem
gimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusime.dėl
gonf baisiai vą^na, M rei- užsibaigti mirtimi. Kituose pinę (sponge) į smulkius ga
tamstų reikalaujamu gyduolių.
(19)
PASARGA: Prisiųskit tiktą ir aiškų savo antrašą ir adrer.uokit taip:
kia skausmus naikinančių atsitikimuose ligonis arba balus, per 24 valandas išlai
goduoli išduoti.’*
pasveiksta, arba liga ųžsitę- kyti sūriame vandenyje, iš
SALUTES MANUFACTURING CO.
11$ W. 31-rt Street,
i Chiearo, 171^
Tel. Boulevard 7351
I 'Bet*su šituo gydymu šiaip šia. Reikia tėmyti, kad neat- džiovinti ir kiaulės taukuo
įu;taip-daug naudos ligoniui sirastų uždegimo vidurinėj se skauradoje paspirginti.
-v.l K

111

I

Sveikatos Kampelis.

rt t-l
J----------------- 7

fO i

1

i

.—

ZVZVMV.

SVARBUS PRANEŠIMAS
VISUOMENEI.

—

f

t

A. J. KUPSTIS

1i ».

7

_1

I '•/\vn*n rtiic

*X

Kilti

frtvL’’'!

1

ęx>

FLIT

Humoristika

Feeaa'mint

»

«

. •

•

«■

,

•

_

r.

___

>

i.

•

c*

AiivziiiCAj

r*j

I

nc*\4

I

■■■

—

vi 14ĮJ#11CJ<V Uodl

ilvlllC*

IMllVFj

Ir O in ' zl

****'•

. IzOrl

r'<T*r7

B

Ji nvx<*

O TA C! Q llfT/l 17 1C

I

F

!.į

•

4*4

< i'

...

z-/-* z •*-»

Ne. 24.

/ <

tr

t

..... ...
t / ! ! t

<

į,

« »f fI

/ ! <

f t <

i

r

! /

! <

! , f ,

7 '

KELEIVIS

Birželio 15 d., 1H27.

-,-.»r ./’y

Hr.

, HAMBURG-AMERICAN LINI
pateks išvažiavę “laimės šaAREŠTAI,
Bartininkai. Vilk, apskr. JOS LAIVAI ATEINANČIĄ
Žiemių Lietuvoje žiem- lyn*”
Šaukėnų dvaro savininkui Gegužės mėn. 4 diena suimti į ŽIEMĄ PLAUKIOS Į VAKARI
Gegužės mėn. 19 d. Kau- kenčiai javai labai nukentėNES INDIJAS.
no Apygardos Teismas savojo nuo gegužės mėnesio šalto Gorskiui palikta “pavyzdin- .Juškevičius ir Kalinauskas iš
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)
gam
”
ukiui
iš
350
ha
230
ha.
Pirausių dvaro. Kalba, kad
Norintiems pamatyt pasauli
posėdy nagrinėjo bylą Mar- žiemių vėjo. Nuo 8 d. rytais
Dvarininkas
išmetė
iš
butų
kaltinami
komunizme.
Nesei>us gera proga ateinančią žiemą
įtino Varkalo, kaltinamo nu-'pašalo, 10 d. buvo smarkus
ordinaminkus
;
kurie
nesutina
i
suimtas
siuvėjas
Kazys
plaukt i Vakarines lndijas. Lai
kovimu
dezertiro
Varkalo
vėjas
su
ledais,
11
d.
prisniVIENO MĖNESIO KRIMI- naudoti, o pas mus Lietuvoje
ko
iš
butų
išsikraustyti,
tiems
Šneideris
nuo
Kibartų.
vas
“Reliance” išplauks iš New
Kazio.
.
jgo
tiek
sniego,
kad
šunkeNALIŠKI NUSIŽENGIMAI. tas dalykas plačiai šaknis
išskaitė
iš
1926
m.
ordinari-,
Yorko 17 d. Gruodžio ir plauke į
Teisme Martynas Varkala.liais galima buvo važiuoti
Lietuvoje per balandžio įleidęs. Dėl praėjusių metų prisipažino
jos po 5 pudus grudų už buSantiago, K ings ton. Colon, Hava
nukovęs
Kazį
i
rogėmis.
Nuostoliai
yra
neSUDEGĖ ŪKIS.
blogo
derliaus
ir
dėl
šių
metų
mėnesį buvo:
Varkalą per neapsižiūrėjimą!maži, nes jau buvo sudygu- tą. Keletas ordinaminkų li Pustapėdžių kaime, Vilka na ir Nassau. Kelionė truks 16
1 > žmogžudysčių pasi blogo pavasario žiemių Lie ir
teismas jį nubaudė 1 me-jsiu linų, kuriuos nušaldęs; kosi dvare, tečiaus ordinari- viškio vai. ir apskr. gegužės dienu. Kitu kartu tas pats laivas
pelnymo tikslu užregistruota tuvoje labai pabrango paša tais
kalėjimo, įskai-i taipogi visur išnaikino raso- ją sumažino beveik per pusę. 10 d. sudegė ūkininko Berei- išplauks Kovo 28 ir sugrįš Ba
3; per muštynes užregistruo ras. Taigi tuo labai pasinau tant paprasto
Kiti dvarininkai taip pat
jam sėdėtą iki teismo Į das, bet ir sodnams bus pakos Vinco gyvenamas na landžio 13.
ta 3, kitais tikslais ožregist-' dojo blogos valios žmonės. kalėjime
nedaro
ceremonijų
su
ordi5
mėnesių
laiką.
; kenkta, nes jau buvo prasiKaip ūkininkai, taip mieste
mas, kluonas ir tvartas. Gai Apart šitų dvieju išplaukimų
ruota 4.
| skėtę žiedų pumpurėliai, narninkais. Skriaudžia, kiek sro priežastis — neapžiurėji- bus dar trįs išplaukimai. Laivas
lėnai
pašaro
perka
rinkoj.
2) Pavainikių kūdikių nu
UŽ VAGYSTĘ.
j šieno birkavui mokama 40— tik įmano. Kurie drįsta pasi mas kamino. Nuostolių yra i apsistos įvairiuose Vakarinių
Pašarą atveža surištą ryšu
žudymu užregistruota 23.
priešinti, tuos tuojaus meta 18,000 litų.
1 Indiją portuose.
Gegužės 19 dieną buvo ^0
<lob>ilu n^t 80 litų.
3) Išžaginimų užregistruo liukais daugiausia po 20 sv.
išbūtų irgrąsina Varniais.
Tikrenybėje
jie
daugiau
ne

nagrinėjama byla pil. Prano
ta 6.
Tas pats dvaras 1926 m. bu-j
NEDARBAS.
sverta,
kaip
po
10-14
svarų,
T
r Povilo Petraičių ir Karklio
4 i Plėšimu užregistruota I
vo numatytas parceliacijai,!
bet žmonės juos nuperka už Jono,, gj’v. Ilgakiemio
GROBLEWSKIO “ZMIJĖCZNIK”
kaime,! Joniškis, Šiaulių apskr. nes dvarininkas jo nepajė- i
„
11.
20
svarų.
Gegužės
13
d.
Ro
Garliavos vai., kaltinamų va-! 1927 m. pradžioje Joniškėlio gia apdirbti ir labai apleido
nuo
5) įvairių vagysčių užre
kiškio
rinkoj
neturtinga
mo

gj'stėj
pas
pil.
Spūdi,
gyv.
miestely
buvo
be
darbo
virš
gistruota 996.
ūkį. Biednuomenė tikėjosi i
SKAUSMŲ ir DIEGLIŲ
6) Sukčiavimų užregist teris nupli ko 20 ryšuliukų po tam pat kaime, pinigų ir įvai- 100 motera ir virš 200 vyrų, gauti žemės. Tečiaus viskas ■
GROBLEWSKI & CO. Plymouth, Pa.
20 sv. ir užmokėjo 60 litų. rių daiktų nakties metu su Pavasaiį pradėjoi į čia va aukštyn kojomis virto. 230
ruota 1.
“Trink kur Skauda.”
žiuoti vyrų ir merginų, iš ha palikta pavyzdingam
7) Padirbimų ir perdirbi Bet parsivežusi pasvėrė, tai paruoštu gintis ginklu.
Į
buvo
tik
6
pūdai
ir
3
svarai.
Teismas išnagrinėjęs šią Ukmergės, Utenos apylin ukiui. Biednuomonės svajo
mų netikrų pinigų ir doku
Taigi
birkavui
šieno
išeina
bylą
kaltinamuosius KarklĮ kių jieškoti darbo. Paklau nės dingo.
mentų užregistiTiota 15.
100
litų.
Rokiškio
rinkoj
ir
Joną (nors jis ir neprisipa sus. ko čia važiuoja, atsako,
8) Platinimų netikrų pini
?u javais ne kitaip einasi. žino), Povilą ir Praną Pet kad mums, girdi, kiti sako,
TEATRE APVOGĖ.
gų — 4.
9) išeikvojimų valstybinė Reikia didelės laimės, kad raičius pripažino kaltais ir kad Jonišky nėra darbinin Valstybės teatre Kaune 16
se įstaigose 4; privatinių įs nusipirkęs rastume tiek svo nubaudė: KarklĮ Joną 3 me- kų, ūkininkai moka dideles gegužės vakare buvo ištrau
kiek buvo pirkta. Maisto *.ais, Petraitį Praną 1 metais algas. Atvažiavę randa dau
PASKUTINĖ PROGA LIETUVIAMS
taigų ir asmenų -užregistruo- rio,
kta iš Leizerio Grinblato už
pirkiniai
yra
visaip
falsifi

sunkiųjų
darbų
kalėjimo.
gybę
žmonių
bė
darbo.
Pra

važiuot šią vasarą tiesiai į Klaipėdą
i a 4.
pakalinio kelinių kišeniaus,
gyvenimui išleidžia visus pi piniginė su 700 litų pinigų ir
10) Padegimų užregist kuojami ir nešvarus. Sukto
tuo pačiu laivu
pieno sūri apitepa kiaušelio PASLAPTINGAI NUKAU nigus, o nesuradę ūkininko,
ruota 19.
dokumentais.
ir apdžiovinę parduo
TAS PLĖŠIKAS.
eina pakiemiais siūlydamie
11) Degtinės varymo užre tryniu
da
už
gerą,
Smetona
esti
sugistruota 62.
Pereitų metų rudenį netoli si prie darbo už pavalgymą.
GRANATA SUŽEIDĖ
“ Tuo budu viso balandžio i
su pienu, i sviestą Mažeikių, bevežant į Mažei Tuomi atima darbą iš jau
ŽMOGŲ.
ŠIĄ VASARĄ IŠPLAUKIMAS
mėn. užregistruota 1193 kri-[dedama, ><rl.ema‘s^. '£ kių arešto namus iš po sargy parsisamdžiusių darbininkų,
A. Panemunės valsčiuje,
minališki Itsitikimai.
!buivuJ’ . ,'a‘f?m, * * bos pabėgo plėšikas Liaučius šiaip tvirtam darbininkui
IŠ AMERIKOS NEW YORKO
Tiek daug kriminališkui;i?'kta‘y™neuz'!enę.1- (.'u‘- Simonas, 35 metų amžiaus. nėr metus mokama tik 300 Pakalniškių kaime, Juodis
stačiai į
nusižengimų Lietuvoj nebu^’M ?Pnftl> naSals c,uP,ne- Dabar gegužės mėn. 13 d. 1 i tų. Jonišky javai brangus, Simas užėjo pas savo kaimy
Žibteli Amaną,
Antaną, pas
pas kuri
LIETUVOS KLAIPĖDĄ
darbo nėra, butai taip patiną
“? z-inieų
kuij
vo nei prie vienos valdžios/
.Mažeikių
apskr.,
Viekšnių
Reikia
Ibrangus,dartininkų gyveni, k1*"1*, ant vežimo rado pa-:
BALTIKO—AMERIKOS LINUOS
kaip prie dabartinės.
R(“kla taisyti.
vai.. Puivėnų kaimo žvyr mas yra sunkiausias Darbi-|,,et« «ran.at*'
hs
Paėmęs
duobėje tasai plėšikas rastas ninkai-Joniškv neorganizuo-/?,a.nat*^ emf Patuku dauŪKIŠKA TRAGEDIJA.
nukautas.
KATALIKIŠKOS UKININ-Į
ti. Socialdemokratu partijos •<>’t!>..grana ąsprogo irsunGegužės 18 d. rytą, ŽagaKU SĄJUNGOS BIRŽŲ
nėra. o jeigu ir yra, tai gal Ik,ai •» suzel(leI
LYDERIO “NELAIMĖS.” riškių kaime, Garliavos vals.
PLĖŠIKŲ BYLA.
kur pasislėpusi. Per 4 metus Į
Biržai. Klerikalai arba buvo toks atsitikimas, apie
Gegužės
19
d.
buvo
nagri

nebuvo nei vieno mitingo,’ VAGYSTĖ JĖZUITŲ
kurį
dabar
kalba
visa
apy

Ekskursijas ant šio laivo rengia:
GIMNAZIJOJ.
“tikrieji katalikai” dažnai
nėjama byla plėšikų Ado nei susirinkimo, nei kokių į
linkė.
Buvo
taip
:
Žagariskių
mėgsta prikisti kairiesiems,
maičio, Kalnaičio ir Matelio, kitokių žinių apie partiją.
__ Kauno
jėzuitų gimnazijoj
’
Rytuose: Petras J. Baltuška
Vakaruose: “Naujienos”
jog jie esą bedieviai, pasilei kaime našlė šimkaitienė su operavusių Kauno apylinkė Dabar J oniškv be darbo 650 17 gegužės tapo \ apvogti 3
6
East
Mark
et
St.
1739 S. Halsted St.
dėliai ir tt. Tik krikščionys gyveno su vienu senu kava se.
su
viršum
moterų
ir
vyrų,
mokiniai
:
Česlavui
Lukošiui
VVilkes
Barre,
Pa.
Chicago, Illinois.
ar ūkininkų sąjungos žmonės lieriumi. Kadangi ūkis ėj'o Teisme kaltinamieji Kal- Pakilo ir krautuvėse prekės pavogtas 28 litų vertės šaliJŪSŲ VIETOS AGENTAS:
esą be galo dievobaimingi, vis blogyn, tai Šimkaitienės naitis ir Matelis patiektuose nuo 20 iki 2t—35 nuošim- kas, o Marei Kydulaitytei il
neištvirkę ir tt. Kaip yra iš duktė nutarė susimeilinusius jiems kaltinimuose prisipa čių. Nežinia, ko prigyvensi- Sorai Menkinaitei pavogtos
SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS
tikrujų. parodo šis faktas, perskirti, nes, jos įsitikinimu, žino, gi Adomaitis vertė visą me taip skurdžiai gyvenda- skrybėlės.
i
PARŪPINS POPIERAS IR PAŠA
blogybės paėjo iš to jos kaltę ant savo draugu, bet
labai charakteringas ir jų visos
UŽSAKYS VIETĄ ANT LAIVO
motinos sugyvenimo. Iš štai teisme jo kaltė buvo Įrodyta mi.
DABAR YRA GERIAU
morališkumui ir artimo mei savo
sumanymą gegužės 18 ir jį teismas pripažinęs kaltu
NURODYS KELIĄ Į LAIVĄ
SIAS LAIKAS DĖL ATSI
lei įrodyti.
KAUNO MIESTAS IŠį d. ir įvykdė gana keistu bu
TRAUKIMO SAVO GIMI
Biržų srities ūkininkų są du. Kai dar Šimkaitienė gu- nubaudė 12 metų sunkiųjų
S1PARDUODA.
Kainos tiesiai i Klaipėdą:
Kainos i Klaipėdą ir atgal:
Į KANADĄ.
jungos šulas Adolfas Galva Įlėjo su savo sugyventoju, darbų kalėjimo, o jo drau Kauno mfestas turi gan į Mes NIŲ
atitrau
‘
kiame
Trečia
kiiasa
..........
$1<>7
Trečia
kiiasa.......... $181
jūsų gimines iš
nauskas, gyvenąs Jonavos duktė prisivirė karšto van gus po 9 metus, atmetant apsčiai turto — žemių. Be ’ visų kraštų į Kanadą! greitai
ir gausiTuristinė
III
kl
........
Si
17
Turistine III kiiasa $196
vienkiemy ir turįs apie 60 ha dens, kurin įdėjo muilinio jiems vieną trečdalį bausmės termino nuomos tvarka iš- I me vietas dėl jų Kanadoj, jog kaip
į
atvažiuos
neturės
jokios
bėdos.
Jei
žemės, turėjo pasisamdęs akmenėlio, ir gulintiems ap kaipo prisipažinusiems ir ne nuomuota — 200 ha, o ter-j tamstų giminės yra sveiki, moka skaiBALTIC AMERK’A LINE. 8-10 Bridge St.. New York C
tarnaitę Nemanytę Marcelę. liejo galvas, šimkaitienei iš pilnamečiams.
mininės
nuomos
tvarka
—
h
IL
t__
v
_
Imlaus mes viską patįs parūpinsime,
Šitoji mergina nieko sau at plikinta akis, o sugyventojui
(5
ha
ZemėS.
Šitokį
turtą
t
U! rausime dėl jų affidavitus, ant kurių
rodė, ir senbernis Galva nuplikinta visa galva. Suža NELAIMINGA MIRTIS. rint
reikėtų
galvoti
kaiD
ir
asira
atsakomingi
žmonės.
Mesj
iru, leinetų gąivou, naip u i i',au
per-5ysJ0 metų
(jau{, žmonių
esame
nauskas atkreipė į ją krikš lotieji nugabenti ligoninėn,
Mariampolės apskr., Jo- KUriUO budu jis goriau SU-’ Kanadą atitraukę ir mes esame po
Iš IR Į
čionišką širdį Kaip ten bu Šimkaitytė buvo pabėgus,\varavo vai., šlavantos upėje naudoti miesto ūkio
nados reikaluose kreipkitės ypatiškai
vo, kaip ne — bet p. Nema- bet vėliau sugrįžo.
vandeny rastas lavonas vie* mm ir gyventojų gerovės or- ąrba
LIETUVĄ
nytė susilaukė sunaus. Ponas
.»
I.top'ukininkd
Mascikoniry-Anv
PEfč BREMENA
.fT^*
franizavimui. ?Bet miesto
'" GEO kAŲPAS 4 CO. Galvaffeuskas neprisipažino TREMTINIAI TVARKO driaus. Dvi dienas prieš su rybos posėdyje kai kurios Lietuviška Agentūra Laivakorčių
ant dMižiaunio ir greičiaasi
Vokiečiu laivo
esąs.to vaikelio tėvasv ir to- į VIETOS REIKALUS.
radimą lavono Mascikonissu frakcijos siūlo šitas žemes
Pardavimo ir Pinigų Siuntimo
COLUMBUS
dėl byla pateko, .teisman.
vienu s»avo pažįstamu dirbo parduoti jų nuomininkams, •'•603 St. f'Jair Avė, ('leveland. Ohio.
ARBA KITAIS ŠIOS LINIJOS
Varniai.
Čia
prie
miesto,
Biržų taikos teisėjas pripaži
Igliškių dvaro miške ir pava arba kitais žodžiais, siūlo
LAIVAIS
Į KANADĄ.
TIK AšTUONlAS DIENAS
no p. Galvanauską kaltu tarpe Koncentracijos Sto karėj pas tą pažįstamą kai ma miestui išparceliuoti savo Atitrauksiu
Jūsų gimines, pažįsta
kajutos Trečiai Klesai—
esant ir priteisė to vaiko už- vyklos ir namo, kur gyveno me netoliese vakarieniavo ir turtus. Klausimas labai svar mus. kaip vyrus, taip ir moteris ar PuikiosTiktai
Steitrumiai
merginas iš Lietuvos j Kanadą. Mano
laikymtii sumokėti jo buvu vyskupas Motiejus Valan vėliau paėmęs kirvį ir lazdą bus, turis didelės reikšmės patarnavimas
yra sąžiningas, saugus,
NORTH GERMAN
siai tarnaitei, vaiko motinai, čius, yra maža*, jaunutis, bet nuėjo namo į Šlavančių kai miesto ukiui. Praeitame ta- greitas. Mano patyrimas laivakorčių
Ivznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi
labai jaukus sodnelis, Va mą. Gydytojo skrodimu nu
fodos 3,000 litų.
1 re, kurie jau j>er mane atsitraukė sa
iybos
pasėdyje
jis
susirišo,
statyta, kad Mascikonis ne nes
yra man dėkingi už mano
Galvanauskas tokiuspren-;
. vadinamas.
.
tokiu spren lančiaus .vardu
d. teko dėti visų pa vo gimines patarnavimą.'
65 Statė St., Boston, Mara,
Kaip mergi
dimu liko nepatenkintas ir Trys metai atgal jo vietoj bu- buvo užmuštas, bet įpuolęs stangų, kad Tarybos sąstato rūpestingą
arba pas vietos agentus
noms, , taip ir visiems keleiviams pa
padavė apeliacija apygardos! v°
bala: stovėjusi Var- upėn, vandeny prigėrė.
rūpinu geras apsistojimui vietas Ka
Jei planuojate vasarinę kelionę
trečdalis šio klausimo neiš nadoje
Mano patarnavimas ir kainos 1
teismui. Tuo tarpu Nemany- niuose kareivių drausmes
spręstų. Ateinančiame posė laivakorčių yra pigesnės, negu kitų
į LIETUVĄ
te vaiko negalėjo užlaikyti kuopa užpylė balą zememis, KRUVINOS PEŠTYNĖS. dyje sis klausimas kuriuo agentų. Dėlei "platesnių informacijų
“
Plaukite
po Amerikos Vėliava* .
visad
kreipkitės
pas
mane
šiuo
adresu;
dėl neturto ir vieną gražia aptvėrė, apsodino eglutėmis Rumšiškės. Per Izidoriaus nors budu turės išsiaiškinti.
ALEXAM)ER S. LEWIS
Nupiginta ten ir atgal kelionė ’*
dieną jį nunešė į p. Galva-viduje padarė šu lų toki atlaidus gegužės 15 d. čia Matykime, ar miesto tėvai
Toarist Ągent
(trečia klesa į
45
Windsor
8t,
Mnptreal,
nausko namus ir vaikelį pa- planavimą,
gatvėj ties bažnyčia įvyko tikrai supranta savo parei
LIETUVĄ
P.
f'anada.
guldė jo lovoje, o pati išėjo į Dabar vielų tvoros apdra- muštynės su šaudymais, ak-jgas ir įvertina klausimo svar
tik >203.00 ir brangiau per <
Cherbourg ar Bremen
Latviją uždarbiauti. Galva- skytos, suolai sulaužyti... o menimis
IIlt5II1IIlus nir panasm.s
atnuu-munia.
panašiais
atribuburna.
'Y
i
‘
•
■
■
----Į
Liepos išplaukimai:
J
nauskas atsisakė vaiką au- pradėjus saulei šilčiau svies-|tajs. Rezu]tatai tokie: Bijo-!
_________
per Angliją-Prancij4-ar Vokietiją' >
ginti ir dabar jį augina jo ti, čia ir dieną, ir vakarais nimas iš Mazūrų kaimo nu- DVARININKAI SKRIAUv
S.S. LEVIATHAN
namuose gyvenanti Labana- daugelis
Į LIETUVĄ
žmonių vaikšto (tai
Ginevi-Į DŽIA DARBININKUS.
. nušovė jį S. Ginevi-:
LIETUVĄ
'Liepos 2
(per Angliją)
vičienė, verpėja, kuri vaiko
ai niuose pasi-!£jus šaulys. Jį šauliai tuoj ir
S S. REPUBLIC
PER HAMBURGĄ
Šaukėnai, Šiaulių apskr. sumažinta kaina 3 klesos rugražauginimui prašė pašalpos iš vaikščiojimo ~ vl^ta). BeUSUėmė, Yra ir sužeistų. RumLiepos 2
Ant
musų
tri-triubinių
laivų
tinių laivakorčių
.■Vargiai
rasis
kitur
tiek
dvaS
S.
GEORGE
WASHINGTČ>N
Biržų apskrities valdybos, kartu ateina čia ir kiaules... šiškiečiai, tur būt, sumanė,
NElVYORK (naujas) IIA M RC KG
I KAUNĄ IR ATGAT.
Liepos 13
~
Į
rų,
kiek
Šaukėnų
valsčiuje.
DEl
TS(
H
L
AM).
kuri, rodos, paskyrė 60 litų Tik dabar, ištremtieji iš taip pat pasidaryti savo
S.S PRESIDENT HARDING
ALBERT BALLIN.
Darbininkai rasdavo darbo BERENGARIA ir
jo užlaikymui. Ši istorija ga Kauno, kurių dabartiniu me- “erą.M”
Liepos 16
RESOLUTE, KELIAM E,
MAGRETAMA
......
$211
dvaruose. Išparceliavus dva
ir ant populiariškų vienodais
S.S.
PRESIDENT
ROOSEVELT
na įtikinama: kokie žodžiai tu yra du (vienas, rodos, stu-'
AQUITAN1A...........
$215
kambariais laivų (leveland,
rus,
tų
darbų
jau
nebėra.
Liepos 27
*
ir kokie darbai.
YVeMphalia ir Thuringia.
(lentas), aptaisė šiek tiek NUKOVĖ ŽMOGŽUDĮ, Daugelis darbininkų rasdavo J LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS
f«A*AT
DOD.AMT
vms
regetufM
Sava it iniai išplaukimai iš New
Toks p. Galvanausko elge tvorą. suoluR.ir pradėjo tvar-Į n ; kai
LAIVAIS — $136.
* vadinių Unite! Statei T.mes tMraruji*
j
Yorko.
Laivai Thurinpia ir
p. ’u.ate kelionės patogumu rr patarnavimą
IŠ BOSTONO
sys padarė juo labiau blogą kytividiije. Sako, ir gėlių pa- va|^ , šiauliu apskr.Joniškio darbo miškuose. Bet ir čia SAMARIA
tu. kuriu* laivai vald»»jr.i ir epeiruoj. mi
Westphalia atplaukia į Bostoną.
Birželio 21
„ . . . • gegu darbai seniai išnyko. Nenuo C A.M EROM...A
x *-11}tu Valstijų Vaiduos pagarsėjo
Personaliai lydimi j Europą
įspūdį, kad jis*buvo klerika sodinsią. Žmones džiaugiasi, . Liepos 3
Pavirinkite bite ii a«g ėiau jv.vrdint .
žės
mėn.
naktį
iš
22
į
23
d.
išvažiavimai.
stabu,
kad
pas
mus
tiek
daug
bhų'Jr
kclianvfrr • vjbrv' u* «hau<ėje jo*
LACONIA ...
Liepos 10
lų laikraštuko “Biržiečių kad tvarkomas sodnelis ir
faimecui
n<mn»Kka prie'tori pv rt
apie
24
vai.
pas
pil.
Vincą
bedarbių
yra.
Žiemos
metu
I
Lietuvą
greitu
laiku.
Išplaukimas
iš Nrw York
I ’Vt d iJt^tes L.ne« itStuVą.
Balso” redaktorius, per ku jau yra ant ko atsisegti: bet
kas s-eredą. Keleiviai nepiliečiai į\*!<i fMrirenęimoi
ju* ir jO-m
į Kauną ir atgal
rį droždavo pamokslus apie stebisi ir negal suprasti, ko Paukšti kaž kas per langą eitų dirbti už pavalgymą. leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3
l*9<a>a »k< kePoąe*
An* jum* atlikti
(Pridėjus
S.
V.
nukovė
tuo
metu
ten
buvusį
Atėjus pavasario darbyme •klesos keleiviai turi kambarius Ne
| m •«♦’;»> 'ų<Up*ite
tu IVyk
kairiųjų nemoralumą ir kle
jeigu Taksus.)
Kh'usk te .aęfertto
prilygstamas .švarumas, . Rni|cus
dėl
juodu
dirba
gerai
žino

paleistą
atostogoms
Šiaulių
čiui
darbininkų
algos
nepa

šiandie* iutormacijų, •arl’a
ki4< |>as
rikalų šventumą.
maistas, KredRkit>}». . pp'e vietos
Dcl sugrįžimo leidimų ir kitų in
dami, 1kad
____ūžėtai jiems nė sunkiųjų darbų kalėjimo ka- kilo: moka po vieną litą die agentų ar j.
formaciją klauskit pas vietos
^flšį 32 m. amžiaus.. nai. Norinčių dirbti už uba CUNARD LINE T
agentus arba pas
NAUDOJASI IŠ ŽMONIŲ cento neužmokės.
Be abejo, šitam sodnely' Bašys buvo teistas 5 me- gišką algą atsiranda, nes ba- į 33 Štate St,
NELAIMĖS.
Hamherg-Amerlcan line
i,hiic
•• a.
.•
.
zujimu
ii(%t
uu kalepnaiuir
ud?
vn tict ten
vu. i/dujic•
tams
sunkiųjų
darbų
das verčia
tai uai
daryti.
Dauge-, BOSTON
i *» i’Anm o m nm
cr o
Y. * _
.
.
l’nited American Lines, Ine.
Blogių blogiausias žmogus bus Meta ir i engiamam sta- mb už žmogžudystę. Išaiški-j lis važiuotų Brazilijon, jei
p
75 St«te
Mam.
(V
Centrai Agents
tas, kuris iš žmogaus nelai tyti paminklui Motiejui Va- nimui kas jį nukovė policija turėtų pinigų, nors labai ge-1
131 Statė St..
Boston, Mass.
mės hr Vargo stengiasi pasi- lančiui.
veda kvotą. “
|fai įvertina į kokias sąlygas
NUTEISTAS UŽ NUKO
VIMĄ.

I

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

GAMTA ŠĖLSTA.
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Visokios Žinios.

Laivai susikūlė Rowes
Wharf prieplaukoje.

No. 24. Birželio 15 d., 1927.

J. Taurinsko Čeverykų
Krautuvės

PINIGAI IŠ VANDENIO.

Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado

BAKGENAS. parsiduoda tekis biz

nis, kuriame yra daromi pinigai iš
Rowes Wharf prieplauko-i
vandenio. Kitaip sakant, Tuniko Biz
nis. Biznis eina per 40 metų. Viskas
je pereitą nedėldienį buvo
išmokėta. Skolų nėra. Gera proga sto
įvyks
daug sujudimo, kuomet Nanti biznį mokančiam arba norinčiam iš
tasket “byčių” garlaivis "Ro- Subatoj, 18 d. Birželio-June mokti tokį biznį. Pinigų reikia apie
ŽULIKAI NUNEŠĖ SMA-! PERKŪNIJA PRIDARĖ
$5,000. Priims gerą namą mainais apie
se Standish,” išeidamas iš
Po numeriu
Bostoną. Dėl platesnių informacijų
DAUG NUOSTOLIŲ.
LEVIČIAMS $5,000.
’ reipkitės pas: V. B Ambrose, 255
prieplaukos
apie
5
vai.
po
(
71 Stoughton SL,
Providence, R. I. — Vin Po didelio karščio pereitą
Broadway, So. Boston 0897.
pietų,
smogė
į
ferry-botą
ir
cas Smalevičius, vilnietis lie sąvaitę Massachusetts valsti
(prie
Uphams
Corner)
SOUTH BOSTONE.
tuvis, šiandien verkia su sa joj buvo kilusi smarki audra įlaužė pastarajam šoną, nu
DORCHESTER.
traukdamas
pusę
denio
ir
vi

•
PARSIDUODA
OROSERNĖ. Yra 1
vo žmona, kad žulikai nune su perkūnija. Wakefielde
kambariai sykiu R indą $25. Tinkama
są
barijerą.
Keturi
žmonės
Atidarymo dieną visi če- vieta dėl buėemės. Sutiks mainyti ant
šė jiems $5.000, kuriuos jie perkūnas sudegino daržinę,
buvo
sužeisti.
Vienai
mote

\
erykai
bus parduodami be lamo arba mortgičiaus. Nori greit
du per 10 metų buvo susidė su kuria sudegė farmerio
iš biznio. Matyk: Ambrose, 255 I
riškei
nulaužta
koja.
Ant
pelno,
tai
yra olselio kaina. išeiti
ję. Vienas žulikų apsigyveno Carr’o gyvuliai ir du automo
Broadway, Tel. So. Boston 0897.
Nantasketo laivo buvo 100 Tas yra daroma tik todėl,
pas juos jau senai. Šiomis biliai.
žmonių.
kad susipažinus su Dorches PARSIDUODA ROXBURY
West Somervillėj perkudienomis jis atsivedė storą
kampinė stuba, puiki vieta,
terio ir apielinkės lietuviais. rrieDidelė
______
1.J į radio anteną ir
pliką “milionierių” ir sako: ■_nas
trenkė
g-atvekarių linijos. Geras kampas
Automobilius
suvažinėjo
Mes užlaikome čeverykus vi daktarui arba dentistui.
“Šitas ponas turi milionus ir įnėjęs i namą pridarė nema
Žilinskų mergaitę.
73 M ALNUT A V E.
sai šeimynai. Tavoras yra ge- i
nori jums duoti 810,000, jei ža bledies.
Telephone Highlaiids 9653.
Ant Old Colony avė. pe • iausių ir garsiausių išdirbysDaug nuostolių pridaryta
gu prirodysite, kad žinot
reitą
sąvaitę automobilius čių ir garantuojamas.
ANT PARDAVIMO
kaip pinigus taupyt. Taigi apie Worcesterį ir Fitchbursuvažinėjo
B. Žilinskaitę. 6 Visus lietuvius kviečiame 11 kambarių namas ir didelis recepišsiimkit iš banko savo 85,- g4hall su visais moderniniais įtaisy
metų amžiaus mergaitę, ku atsilankyti ir susipažinti su : tion
000 ir parodykit jam.”
mais, slate stogas. Viskas AI stovyje.
Gewva*'9io£
Smalevičiai paklausė ir pi SPROGIMAS UŽMUŠĖ 2 rios namai randasi po num. musų parduodamu tavoru.
3 Leeds st... So. Bostone. Jai Busime dėkingi už apsilan-1 12 Th*n* st •
EDnrchester. Mass.
IR SUŽEIDĖ 20.
nigus išėmė. Storas plikas
Butler, Pa. — Už 5 mylių sužeista galvukė ir akys. Ji kymą, jeigu ir nieko nepirk“milionierius” suskaitė juos.
PARSIDUODA
site. Mes turime visą eilę 3 šeimynų namas, 11 kambarių su :
Surišo į skepetaitę ir sugrąži- nuo čia ant kelio sprogo veži gydoma Carney ligoninėj.
toiletais, vaštubiais. Rendos ne- į
specialiai padirbtų čeverykų gražu,
no Smalevičiams atgal. Sa ma^ nitroglicerino. Eksplioša $51,00 į mėnesį. įnešti $700. Kaina j
Gayety
Teatre
vaidinama
lietuvių kojoms, kaip vy $3.500. Savininką galima matyt su- i
ko, laikykit, kad kas nepa zijos pasekmėj 2 žmonės bu
“
Kongo.
”
ir nedėlioj.
(25)
rams. taip ir moterims. Jeigu batoj
vogtų. o mudu turim biskį vo užmušti ir 20 sužeista.
265 Bolton st.. 3-čios lubos.
Gayetv Teatre, Bostone, kitur jums negali pritaikyt
išeiti. Kaip išėjo, taip ir ne
So. Boston, Mass.
POLICIJOS VIRŠININKAS šį panedėli pradėta vaidinti čeverykų, ateikit pas mus.
sugrįžo.
ŽMOGŽUDYS?
drama “Kongo,” kurios pa- Pasitenkinimas užtikrintas.
Smalevičiams
pasidarė
Canton, Ohio. — Čia tapo sirodymas visur yra sukėlęs Musu firma vadinsis:
lyg ir neramu. Pažiūrės jie
savo pinigų — ogi sukarpyti areštuotas nuverstasai poli- didžiausį furorą,
SUMNER SHOE STORE
Turime daug gerų namų, didelių ir
Veikalas vaizduoja žiauru Visiems paranku užeiti, mažų,
popiergaliai skepetaitėj ir cijos viršininkas S. A. Lenkuriuos nori išmainyt ant ūkių.
?nt viršaus viena dolerinė. gel. Sakoma, kad jis yra tas gyvenimą Belgijos pavergtoj nes tik vienas blokas nuo Todėl, kurie norit išmainyt savo u kės
ant gerų namų, kreipkitės pas:
Nusigando žmonės, nubėgo į žmogžudys, kuris pernai va- Kongoj. Pasinaudodami Af- Uphams Corner Marketo.
policiją, bet jau pervėlu — sarą užmušė vietos laikraš- rikos gyventojų tamsumu ir
A. P. Kodis
į čia redaktorių Mellett’ą. ko- prietaringumu, katalikiški Su tikra pagarba,
žulikai buvo pasislėpę.
395 W. Broadway. Room I.
J. TAURINSKAS,
~
. juos iš
Šitą žinią mums prisiuntė •vojusį 1su .policijos palaiko- belgai nežmoniškai
South Boston. M
71 Stoughton st.,
mais nedorybės urvais.
naudoja ir baudžia. Šarvuo
drg. B. Simanavičia.
Tel.: South Boston 3107.
Dorchester.
ta kumščia ir bizūnas, tai vySUPIAUSTE “KAIR1Ariausis autoritetas Kongoje.
CHICAGOJ LAUKIAMA

ATIDARYMAS

Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai.
Telefonas Haymarket 3390
_
1 ALLEN ST.. Cor. Chambers St.,
BOSTON. MASS. *

Tel.: 1375.

Lietuvis Daktaras

DR N. J. COLNEY
(AUKŠTAKALNIS)

Pasekmingai gydau sekretnas
ir užsisenėjusias ligas vyrų ir
moterų, neskiriant kokia liga jus
sergate, aš galiu jums pagelbėt
moderniškais gamtiniais budais,
ir vartoju elektrą, kuri labai
stiprina nusilpnėjusias kūno da
lis ir naikina ligų perus.
193 GRANU ST, Room 301.
H ATERBURY. CONN.
Valandos: nuo 9 ryte iki 8 v.
vakare, kasdien.
(-)

Chicagos gatvekarių tar
nautojų unija paskelbė, kad
15,000 jos narių mes darbą,
jei jiems nebus pakeltos al
gos. '
■
IŠKASĖ 2^00 METŲ PUO
DĄ SU MAISTU.

Pereitą sąvaitę Ne\v Yorke ant gatvės buvo apsuptas
ir peiliais supiaustytas žyde
lis Aaron Gross, kuris vedė
“kairiasparnių” kailiadirbių
streiką. Sakoma, kad jį supiaustė “dešiniojo sparno”
unijistai.

——— r -

Iškasi nė jant Palestinoj se . .a
novės žydų rhiestą Tel-ĖI- NUŠOKO NUO TILTO.
Nisbeh atrasta pelenuose Netoli Worcesterio perei
molinis puodas su maistui; tą sąvaitę nežinomas žmokuris buvo tenai palaidotas gus nušoko nuo tilto į Quinsigamondo ežerą ir prigėrė.
2,500 metų atgal.

Vietines Žinios

Summer gatvių, kur verda
didžiausis judėjimas, policmanas paėmė naktiniuose
marškiniuose moterį. Ji buvo
nuvežta ligoninėn, bet su ja
negalima susikalbėti.

D. I, K.
rengia

tų torpedų buvo sudėta į kev. Ju
Bedarbių skaičius auga.
Jų susirėmimas ivvks l/-an?0? nebusNors kapitalistų spauda medinį baksą ir ant tuščio lo- pabaigoj liepos menesio Kelrodis. Važiuot Elevatorių
nuolatos triubija apie “ge- to buvo daromi bandymai, New Y erke. Prie šitų kumš iki Forest Hills, iš ten Washingrus laikus,” bet faktas yra Buvusis valdžios sprogdinių tynių abudu kumštininkai tc>n Grove st. karu važiuot iki
toks, kad bedarbių skaičius ekspertas Wedger atsinešė pradėjo stropiai ruoštis. Lai Grove st. Ten bus žmogus, kuris
nuolatos auga ir prieš Ame- su savim karabiną ir norėjo mėtojas gaus progą susiremt nurodys parką.
rikos darbininkus stovi dide- šauti į tas bombas per 300 su pasaulio čampijonu Tun- P. S. Jeigu lytu, tai piknikas
lis krizis. Taip sako G. H. pėdų, bet išradėjas Ross išsi- ney šių metų rugsėjo mėne bus atidėtas ant 4-th of July.
Kviečia Komitetas.
Dunderdale, nemokamojo traukė revolveri ir šovė į jas syje.
valstijos samdymo biuro per-! per 10 pėdų. Torpedos sproFORNIŠIUOTI KAM
dėtinis.
ir metė Rossą priešais
Paskutinės šio sezono
BARIAI.
Jis sako, kad į jo vedama- troką tokiu smarkumu, kad
ristynės.
Vasarą
geriausia
vieta visam So. Bo
ji biurą Bostone kas diena jis tuojaus mirė. Kiti buvustone. o žiemą ‘gerai apšildyti. Kam
Šiame
ketverge
Naujoj
bariai geri, o rendda labai pigiatsišaukia po 2.000 žmonių, i šieji arti žmonės taipgi buvo
Bostono
Arenoj
bus
paskuti

J. Benash. 9 Thomas Park. So. Boston.
jieškodami darbo, bet iš 28 j išmėtyti į visas puses ir šeši
nės
šio
sezono
ristynės.
Risis
bedarbių tiktai vienas galįs į jų tapo sužeisti,
dėl pirmenybių už pasaulio LIETUVIŠKA PIRTIS
gauti užsiėmimą.
,
Daug pagerinta.
čampijonatą rusas Alex GarŠitokių sunkių laikų, kaip Ne banditas, bet ginkluotas ka\vienko su puslietuviu J.
Su štymu ir lašais.
banko pasiuntinys.
dabar, Amerikos pramonėj
Malcevičium.
Šita
pora
eis
Nuo
dabar maudynė atvira
Policijos centralinėj pereinebuvę jau per 25 metus.
toj subatoj' iš ryto gauta tele iki galutinos pergalės, iš tri- Moterims ir Vyrams kiekviefonu žinia, kad ginkluotas jų susikirtimų. Iš vieno susi- ną dieną iki 12 nakties. (-)
Suėmė didelį munšaino
763 CAMBRIDGE ST.,
juodveidis tyko užpulti Mor- kirtimo eis šios poros: Dr.
fabriką.
Sarpalius su Stanley Stasiak.
CAMBRIDGE, MASS.
gan
Memorial
ofisą
ant
Netoli Bostono yra mieste
Abe
Kaplan
su
Govorchin.
lis North Adams. Pro tą mie Shawmut avė. Tuo jaus buvo Nazarian su Aberg ir McD ADft A 171*1 A f
stelį bėga upelis. Prohibici- sujudintos visos policijos re- Guire su Donnell.
lAKUAVlMAI
jos agentai anądien užuodė, zervos ir būriai policmanų ___________________
kad to upelio vanduo kvepia suvažiavo automobiliais ties 3 kambariai ant rendos. PARSIDUODA FORNIŠIAI
munšaiau. Jie pradėjo sekti tuo ofisu pasirengę didelei
“Keleivio’’ name yra pui Gali pirkt atskirai arba visus. Gali
(24)
tuo upeliu aukštyn ir priėjo batalijai. Bet tuo tarpu išėjo kus kambariai su šiluma, ma matyt biie laiku.
65
1
st.,
.3
lubos.
So.
Boston,
Mass.
Bissaillono Farmą, kur rado aikštėn, kad taę ginkluotas maudyne ir kitokiais patogu
Stanys Sakalauskas.
didžiausį munšaino fabriką. juodveidis nėra joks bandi mais. Labai paranki vieta
PARSIDUODA
Trįs katilai buvo įtaisyti po tas, bet banko pasiuntinys. švariai šeimynai be vaikų.
3-3
šeimynų
Toiletai ir G«z«s.
500 galionų. Brogos rasta Ir policijos kadrai išsiskirstė Ateikit į “Keleivio” ofisą, Geriausiame Namai,
stovyje. Rendos $38 į
20,000 galionų. Policija kon negavę nei vieno šūvio iššau tai galėsit juos pamatyt.
mėnesį. Kaina $3.<W> kiekvienas.
J. J. O’Maley, 849 Third st, South
fiskavo visą bravorą ir areš ti.
Boston, Mass.
----------------------z
SVARBUS PRANEŠIMAS.
tavo 11 žmonių, kurie dirbo
Drg.
J.
Taurinskas
atidarė
Visi, kurie norite apsisaugoti
ANT PARDAVIMO
prie degtines varymo.
puikią čeverykų krautuvę.

Sprogimas Walthame vieną
įmogų užmušė ir 6 sužeidė.

Bostono priemiesty Wal' thanie pereitą pėtnyčią spro
gimas užmušė išradėją L. S.
Rossą ir 6 žmones sužeidė.
Nelaimė įvyko darant baniyinus su naujomis torpedor i bi išradėjas Ross no?i.< j arodyt, kad jo torpefi >s yra aip saugios, kad
gali na į jas šauti ir jos ne
Tuo tikslu keliatas
*
*

3327 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 8483

Telefonas 5112.

LIETUVIS DENTISTAS
VALANDOS:
Nuo 10—12 dieną
Nuo 2—5 po pietų
Nuo 6—8 vakare
Nedėtomis pagal susitarimą.
705 N. Main St. kamp. Broad St.
MONTELLO. MASS.

Mes pabudavojame geriausius
namus ir pigiai Taipgi padarau
visokius planus, išmėruoju žemę ir
etc. Visokiais reikalais kreipki
tės.
(-)
TITUS P. GREVIS
395 Breadvay, So. Boston.
Tel.: So Boston 2340.

SAXONVILLE

Dr. Hartshorns No. 18 Liniment

Astuoni akrai žemės, 10 kambarių
namas ir garadžius. Visi moderniniai
įtaisymai Ant vieškelio. Geras barme
nas. Robert L. Ryder, 183 Dcvonshire
St, Boston Tel. Hancock 2185.

♦
*

{

A. L. KAPOČIUS:
LIETUVIS DENTISTAS V ALANUOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOJUS:
iki 1 v. po pietų.
Seredomis iki 12 dieną. • '
Ofisas “Keleivio” name.' > :
251 Broadway, tarpe C :r D 5>U- ?
SO. BOSTON. MASS.'*
5
•r
—
--- -^1

SPECIALISTAS NERVŲ IR.
KROMŠKŲ LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIA! PARŪ
PINAMOS K LEKV4EN.AU--fclr
.GAL GYDYMAS ELEKTRA,
KAS NORI.

NUO ODOS LIGŲ

i

|

Naudai, gydančias putas

FREEDOL

Dr.KILLORY

Tai yra receptas garsaus šveicariško
Profesoriaos. FREEDOL greitai įsige
ria j odą ir po 5 minutų visiškai praša
lina įdegimą bei skausmą. FREEDOL
stebėtinai greitai išgydo šašus. Ronas,
Egzemą. Hemoroidus. šunvotes. Nie
žulį ir kitokias odos ligas. Kaina £1.00.
Reikalaukite aptiekosc arba prisiųskitc £1.00 ir mes tuojaus išsiųsime per
paštą bonką.
FREEDOL REMfI>YCO.
388 D. Warren SU Boston 19. Mass.

641 SCOLLAY SUL AKĖ
BOSTON.
OLYMP1A THEATRE BLOG,
ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo
9 iš rvto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki
1 dieną.
l

Lietuvis Optometnstas

P. Trechokas ir Vaitaitis.

PARKNAY
AUTOSERVICE
and FILLING STAT1ON

-------------------------- •-------------------------- •--------------—

STUDEBAKER KARŲ AGENTŪ
RA IR TAISYMO STOTIS.
Jeigu norite, kad Jūsų automobilis
ilgai laikytų, tad duokit pataisyt
Pelrui Trečiokui. Darbas geras,
kaina prieinama. Jeigu norit, kad
Jūsų karas gerai trauktų, imkit
re«oliną pas mus

South End
DW/XĘE 6

Išegzaminuoju
priskiriu
akinius, kreivas akis atitiesinu
ir ambiyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu
laiku.
J. L. PASAK ARMS. O. D.
417 Broad "ay. So. Boston. Mass

415 01d Colony Avė.
SO. BOSTON. MASS

I

Telefonas: So. Boston 3075-W.

TAUPYK PINIGUS

.......................... ......................... >

Telefonas So. Boston 23M.
LIETUVIS DENTISTAS

GERIAUSI BARGENAI.

GARSUS WHIINEY
kUDIK KAKTOS |

'

,

rietų nuo $10.50 iki $45.00.

ŽEMIAUSIOS KAINOS
NAUJOJ ANGLIJOJ.
>

i
''

01. St. I. MLVARISII
(GALINAUSKAS)

<

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki
5:39 dieną. Nuo 7—• vakarą.
Medelio mis pagal sutarties.
414 BR0ADWAT,
SO. BOSTON, MASS.

J
J
J

Telefonas 31234
MEDIC INOS DAKTARAS

C. J. NIKOLAJUS
O

Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų,
nuo 7 iki X vakare.
107 SI MMER STREET,
LAWRENCE, M ASS.

i

šimtai kitokių Bargenų

1095 WASHINGTON STREET,
Prie Dover EI. Stoties,
BOSTON, MASS.

«
»
«
*
i

DAKTARAS

Penkių akrų farma, septynių kam
I THE JAMES ELLIS
barių namas ir garadžius, elektrikos Vietinis Pristatymai Dykai, j
šviesos. Yra apie 100 jardų nuo CochiFURNITURE CO.
chuatc ežero. Savininkas priverstas
SOUTH
END
HARDWARE
parduoti. Puiki proga. Robert L.
405 BR0ADWAY,
Ryder. 185 ILevonshire St.. Boston.
COMPANY
Tel. Hancick 2185.
SOUTH BOSTON, MASS.

LEXINGTONE

i

Tel. So. Boston 5O6-W\

Mes užlaikome visokių Vaistų
ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo
strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc.
Taipgi užlaikom l)iel ų iš Lietuvos.
Patarnavimas kuogeriausias. Įvai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistų prisiunčia m ir per
paštą. Musų Aptieka tebėra toj pačioj vietoj.
100 SALĖM STREET.
MOSTON. MASS.

BOSTONE,

»

LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS
Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyru ir moterų ligų.
261 Hanover St, Boston. Mass.
Room 7
Tel.: Riehmoud 0668.
(-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak"
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

GERIAUSIAS TYRAS BALTAS
LEAD 100 svarą ................... £11.95
j
FLATINĖ BALTA MALIAVA
galionas ...................................... £1.75
RAUDONA GRINDŲ MALIAVA
galionas ...................................... $2.00
BRONZINĖ ŽALIA MALIAVA
galionas ........................................ ^ GERIAUSIOS IŠVAIZDOJ, $
No. 1095 VARMSIS GRINDIMS
ITAI- į
IR TRIMINGAMS. galionas $1.75 konstrukcijoj
I
SYME
IR
DĖVĖJIME.
| ,
SHELLAC. ORANGE ARBA BAL
TAS, 5-lb. eut............galionas $2.75
VIETININKAMS DRATAI. 2 COLIŲ STROLERIAI NULEIDŽIA
TANKUMO, 150 PĖDŲ ROLYJE. MI j UŽPAKALI, KOJI
Plotis
36”
48"
60"
72"
Kaina už rolį $3.00 $4.25 $5.00 $6.25 NIS STABDYTUVAS SU
NUO VĖJO,
LANGŲ SIETAI. 100 PĖDŲ ROLY UŽDANGA
JE JUODI P-4c. už ketvirtainę pėdą.
ARTILERIŠKI RATAI.
GALVANIZUOTI 2c. už ketvirtainę
Du
3
šeimynų
mūriniai
namai
nuo vasaros karščio, turite užeiti
90 'pėdą. Plotis 26". 28". 30". 3T ir 36".; KAINA TIK
$13.50
toiletais. gazu ir set-tubs. Jeigu $95.25
pas J. & P. Lunch. 268 Broadway į mėnesį. Kaina $7,000. Kreipkitės:
Kitokių stylių go-carts ir Ka t
ŽEMIAUSIOS KAINOS
So. Bostoti. Mass.
ir užsisakyti atsakantį biiudą 292 C Street,

Visiems Dorchesterio ir
apielinkės lietuviams gerai
žinomas drg. J. Taurinskas IJetuvišku šaltu Barščių. ' Prie
18 d. birželio, atidarys pui- to, yra galima gauti visokių kitu
kiai įrengtą čeverykų krau- vasarinių valgių. Abeinai imant
tuvę po numeriu 71 Stough- visas Programas yra Naujas.
(26)
ton st. (prie Uphams Cor- Visus užkviečia
ner), Dorchestery. Atidary
Peter Yakavonis.
mo dienoj jisai pardavinės ~ LIČITUOTOJAŠ
če v nykus be jh4ho, kad su- i
parinus
k.istumeriais Nejudinamo turto ir gyvulių.
GEORGE A. TODD
Karn reikia čeverykų, pasi
ROWLEY. MASS.
naudokite proga
'

«
t
*

DR. J. MARCUS

Lietuviška Aptieks

teikė pilną patenkinimą dėl tūkstan
čių Naujosios Anglijos šeimynų per
pastaruosius 77 metus. Dr. Ed*ard
Hartshorn. baigęs Harvardo Medikai?
Kolegiją, yra gerai žinomas ir pasek
mingas gydytojas. Jis nuo pat 1810
metų pradėjo savo pacientams nuro
dyti tą linimentą ir visada reikalavo,
kad sudėtinės butų aukščiausios rųšies. nepaisant kaip brang'ai nekai
nuotų.
LINIM ENTAS GVARANTL OJAM AS
KAIPO
ABSOLIUTIŠKAI
SAUGUS. PASEKMINGAS IR LEN
GVAS VARTOTI. PARDUODAMI IR
UŽTVIRTINAMI MILiON \I BUTE
LI Ų.
Tai vaistas, kuris gelbsti šimtus
reumatikų. Taipgi pagelbės nuo skau
dančios gerklės, išsidrėsk'.mų. žaizdų,
išsinarinimų, skaudanč os odos, nuga
ros. krutinės, kojų ir neuralgijos ir
nuo insektą įkandimo.
Klauskite pas jūsų aptiekorių arba
rašykit tiesiog mums. įdėdami 10c. už
vieną butelį. Dr. Hartshorn & Sons.
220 M ilk Street. Boston. Mass.

«
»
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LIETUVIS
BUDAVOTOJAS IR
ARCHITEKTAS

PUIKŲ PIKNIKĄ!

SPORTAS

Valandos: 10—2; 6—*
Sekmadieniais: 10—2

į

Dr. A. &ormai)-6uiiiausl(ai

Draugija

Birželio-June 17-tą dieną. 1927,
Nuosavam Darže,
OAKLAND GROVE
East Dedham. Mass.
Šį panedėli E. Cambridge
teisme prasidėjo Gleasono Piknikas prasidės 11-tą valan
byla, kurioj jis yra kaltina dą ryto ir trauksis iki vėlumos.
mas užmušimu krautuvninko Gerbiamieji lietuviai ii lietu
vaitės. esate prašomi koskaitlinMedforde pereitą rudeni,
giausia atsilankyti, o mes užtik
riname. kad busit pilnai užganė
dinti. Taip pat bus visokių valgių
Jack Sharkey kumščiuos i s i.- gėrimų. Prieg tam bus visokių
žaislų. Atsižymėjusieji gaus do
su Jack Dempsey.
Po ilgo atidėliojimo, galų- vanas. Neprigulintiems bus gera
gale Jack Dempsey sutiko proga prisirašyk prie musų
Jack'sharDrau^j°s’nes bus Pusė .Stojimo.
kumščiuotis su J
_ 1.

i

Gydytojas ir Chirurgas

LIETUVĖ MOTERIS
ADVOKATĖ
366 Broad*ay. So. Boston, Masa.
Room 2.

EXTRA!

Keistučio

i

DR. MARGERIS

S. M. Puisiutč-Shallna

I

Ant kampo Washington ir EXTRA!

I •<

Tel. South Boston 3520
Residence University 1463-J.

Jieškome

GATVEKARiy STREIKO. SPARNĮ” UNIJOS VADĄ.

I:! '
■iI t♦::
Ii
i
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DAKTARAS

LANDAU
32 CHAMBERS ST, BOSTON.
Gydo ypatiikai ir pamkaiins&l
Veneriškaa Liga*.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki
JO. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki C.
Nedėldieniaia nuo » iki 12.

į
J

