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Metai XXII

Trockis Kelia Triukšmą

burgho apielinkėj, taip vadi
rys beveik kiekvienam poli
APSKELBTA
“
APSIGY

namoji Pittsburgh Terminai PARYŽIUS TURI DAUG RUSIJOS KOMUNISTAI
tiniam kaliniui, išleidžia
NIMO
SĄVAITĘ.
”
Coal korporacija atkirto JUOKO IŠ TO, KAIP MOmam iš kalėjimo, siūlo pasi
GALI SKILTI.
ŽVALGYBA TERORIZUO- rai suprantame; bet viskam likti jo “karalijoj” už gana Visi vyrai bus mokinami šau vandenį streikuojančių ang NARCHISTAI SU KOMU
liakasių šeimynoms, kurios NISTAIS IŠ KALĖJIMO Opozicija jau tiek stipri, kad
į yra galas, ir jus šitą gerai at žmonišką atlyginimą.
JA ŽMONES.
dyt ir gintis nuo nuodingų
gyvena
jos namuose ir neturi
siminkite.
BĖGO.
Centro Komitetas jos
dujų.
iš
ko
rendos
užsimokėti.
MaiŠimtai kareivių sugrusta ir
IŠKILMINGA
DARBININ

Paryžiaus
kalėjime
sėdėjo
Tai toks šiandien yra Lie
nebesuvaldo.
Iš Maskvos pranešama,» neriu šeimynos su mažais
pūdoma karo kalėjimuose. tuvos visuomenės atsakymas KŲ ŠVENTĖ RYGOJE.
keliatas monarchistų ir ko Šiomis dienomis Maskvoje
Šiandien Lietuvoje ap-j visas smurtininkų sumany- Birželio 10, 11 ir 12 dieno po apskelbta “Apsigynimo vaikais pasiliko be vandens munistų už visokius prasi pasibaigė Kominterno posė
verktina padėtis: visuome-į tas ir skelbiamas, nors da ne mis Rygoje buvo švenčiamos Savaitė,” kuri prasidės 10 Mollonauer ir Castle Shan- žengimus. Pereitą sąvaitę džių sesija. Kominterno pil
neš didžiuma neturi konsti-'vykinamas (kaip referendu- “Darbininkų Sporto ir Sar liepos ir tęsis iki 17 liepos^ non miesteliuose. Be to, šita kalėjimo viršininkai gavo domojo komiteto posėdžiuo
plėšrioji korporacija sustab nuo vidaus reikalų ministe
go” organizacijos 5-kių me
tucinių teisių. Susimetę į mas) reformas,
Per
visą
šitą
sąvaitę
Rusijos
dė
maisto siuntimą streikuo rio Sarraut įsakymą telefo se buvo smarkių susirėmimų
tų sukaktuvės. “Darbininkų
žvalgybą visokie niekšai te-------------gyventojai bus raginami ruoz
su opozicija, kuriai vadova
rorizuoja žmones ir tremia iš LIETUVOS VALDŽIA NU- Sportas ir Sargas” yra be štiš prie karo: Jaunimui bus jančioms šeimynoms ir nuta nu, kad monarchistų lyderiai vo Trockis, išnaudodamas
vieno apskrities kitan vien PIRKO KARO LAIVĄ, veik karinė Latvijos darbo rengiami visokie kariniai rė elektrą atimti, taip kad Leon Daudet ir Delest, o SSSR ir Anglijos santikių sudėl nepatikimo apskrities Lietuvos laikraščiai prane žmonių organizacija, kurios sportai ir bus organizuoja žmonės ir šviesos neturėtų. taipgi komunistų agitatorius traukymą, puolė centralinį
viršininkui ar dabartiniam ša, kad šiomis dienomis Sme buržuazija labai bijosi, to ma liuosnorių karo organi Ji buvo nutarus išmesti visas Seward butų tuojaus iš ka komitetą, kilo triukšmas ta
gubernatoriui. Šimtai karei tonos valdžia nupirko Ham dėl šita šventė buvo labai zacija, prie kurios milionai streikuojančias šeimynas iš lėjimo paliuosuoti. Vidaus me, kad jis nieko nesugebė
vių pųva karo kalėjime. De burge iš vokiečių (turbut jau reikšminga. Joje dalyvavo darbininkų jau dabar pri savo namų laukan, bet unijos reikalų ministeris tuo tarpu jęs numatyti. Kominterno
advokatas padavė atsišauki buvo išvažiavęs > kitą galą
mokratinės visuomenės veik išėjusį iš mados) karo laivą, darbininkų atstovai iš Aust klausą.
taktiką Trockis pavadinęs
lesnieji nariai sukimšti kon kuris tapo pavadintas “Pre rijos, Čekoslovakijos, Suo Šita organizacija dau mą į vyriausi teismą, tochel miesto, kur buvo atidengi partijos principų išdaviniu.
centracijos liogerin ar šiaip zidentas Smetona.” Laivas mijos, Vokietijos ir Sovietų giausia ir išnaudos “Apsigy dabar laukiama, ką teismas mas paminklo žuvusiem^ ka Anot Trockio, Kominter
Iš viso buvo 122 sve nimo Sąvaitę.” Kaimuose ji pasakys. Dėl užsukimo van reiviams. Prie ministerio pri
kalėjimuosna.
esąs apginkluotas dviem ar- Rusijos.
dens irgi tapo paduotas ėjo policijos viršininkas ir no veikimas Kinuose esąs
Ir visa tai daro toji šaika, motom ir keliais kulkasvai- čiu iš kitų valstybių. Šventė organizuos šaudymo kursus skundas
į teismą. Tiesa, pasisveikinęs sako: “Sulyg budelių darbas. Didžiausiu
kuri vadina save “tautinin džiais. Jo uždavinys busiąs tęsėsi 3 dienas. Demonstra ir mokins gyventojus kaip
maineriai vandens gauna, tamstos įsakymo, Daudet, komunistų partijos priešu
kais,” kuri per kelis rinki saugoti pajūrį nuo kontra cijos nešė 20 raudonų vėlia reikia vartoti maskas apsi bet
dabar jiems reikia eiti jo Delest ir Seward buvo pa- esanti ne imperialistų kova,
Einant gatvėmis, publika gynimui nuo nuodingų dujų.
mus nerado liaudyje pritari bandos.
' vų.
bet partijos vidaus tvarka.
parsinešti apie pusė mylios paliuosuoti kaip pridera.”
bėre svečius gėlėmis.
mo, bet norėdama į valdžią
Tuo pačiu laiku po visą Ru kelio.
“Paliuosuoti kaip pridera! Trockio vadovaujama opozi
įsiveržti, sumanė pavartoti PASIKĖSINIMAS ANT SOsiją
bus
renkami
pinigai
įtai

LONDONE KOMUNISTAI
Ką tai reiškia?” — sušuko cija laikėsi posėdžiuose
jėgą ir pasikvietė
savo tal
symui
galingo
oro
laivyno
pUS VIETŲ atstovybės
SUSIMUŠĖ SU FA
ministeris. “Ar jie pabėgo?” triukšmingai ir darė obstruk
kon lenkus iNcviic*»iviuc,
Rusijos
pakraščiams
saugot,
Kaliniai
Sukilo
KAUNE.
ŠISTAIS.
Ir tik tuomet paaiškėjo, cijų C. K. kalbėtojams. Ma
Glovackius, rusofilus Skones
jei
kils
karas,
tai
Rusija
kad tas įsakymas per telefo tydami, kad Trockio kalbos
rupskius ir kitus.
' “Keleiviui” pranešama, Peieitą nedėldienį organi daugiausia bus atakuojama
Prie
Darbo.
ną buvo duotas ne vidaus sudaro didelį pavojų, C. K.
Šitokia šaika, kuriai savų! kad šiomis dienomis Kaune zuoti Londono darbinjnkai iš oro. Mėtomos iš oro bom
Kansas valstijoj sukilo reikalų ministerio, bet kokio bariai nutarė griebtis griež
reikalų patenkinimas visuo bandyta padaryt ant sovietų buvo surengę protesto de bos su nuodingais gazais ga
pasikėsinimas, monstraciją prieš svarstomą li pridaryti dąpgiau nuosto pHė darbo keJi šimtai kali- nors monarchisto. Paryžius tų priemonių nutildyti opo
met buvo ir yra aukščiausia atstovybės
“ Jie dirba tenai• anglių
•• į gardžiai iš to juokiasi. Kale- ziciją. Kominterno rezoliuci
uždavinystės obalsis — šito tUrbut norėta užmušti Rusi dabar parlamente įstatymo lių Rusijos miestuose ir kai nių.
ja Trockiui ir Vujovičiui už
kia šaika niekad neatsisakys jos atstovas. Dabar rusų at sumanymą, kuriuo atžaga muose, negu francuzų armiją kasyklose po žeme. Pereitąį jimo viršininkas pavalytas iš draustas frakcinis darbas.
susidėti su tautos priešaisysu stovybę Kaune žvalgybinin reiviai nori uždrausti gene- aiba Anglijos laivynas, šitas Sąvaitę jie apgalėjo kasyklo vietos.
Be to, Kominterno pildoma
ralius streikus Anglijoj. pavojus tečiaus nebus toks je savo sargus ir pranešė te
svetimos valstybės šnipais, kai saugoja.
sis
komitetas nutarė išmesti
Kuomet demonstracija susi baisus, jeigu pati Rusija tu lefonu iš po žemės, kad jie PALEIDO 1.000 DARBI
kad tik su jų pagalba galėtų
iš
Kominterno
Trockį, jei jis
NINKŲ IŠ FORDO
rinko į Hyde Parką ir socia rės didelį oro laivyną, kuris nei tų sargų nepaleis, nei pa
LIETUVOS BIZNIS
savo tikslo pasiekti. Ir tą
nesiliaus varęs opozicijos
DIRBTUVĖS.
listų kalbėtojai pradėjo sa saugos savo šalį nuo priešo tįs iš kasyklos neis, pakol ne
NUSMUKO.
musų lietuviški “tautinin
darbą.
Opozicija su Trockiu
bus išpildyti jų reikalavimai. Fordo automobilių dirbtu priešaky,
kai” atvirai daro. Jie neatsi Lietuvos prekyba su užsie kyti prakalbas, tai pakraš orlaivių.
matyt, jau to nesi
vė Somervillėj užsidarė ne
sako susidėti dagi su eiliniais niu labai nusmuko prie “tau čiuose komunistai pradėjo
Kad Europoje gali kilti Spauda tuojaus kalinių rei apribotam
bijo.
Tokiu
budu komunistų
laikui ir 1,000
kriminalistais, su tikrais bu tiškos” valdžios. Per balan su fašistais muštis. Besimuš naujas karas, tai pripažįsta kalavimus pašiepė, sakyda
.jie
________
< t cigao darbininkų pasiliko be dar partijoje bręsta naujas krireikalaują
džio mėnesį Lietuvos Res dami vienoj vietoj jie išlaužė ir Amerikos generolas W. ma, kad
deliais.
zis, kuris gali privesti prie
Lietuvos plačioji liaudis— publika turėjo 3,400,000 litų '* * *” k i*
* •«, ' Lassister, kuris šiomis dieno- ytų. Be t "dabar kaliniai pa- bo. Dirbtuvė užsidarė dėlto, netikėtinų 'rezultatų.
permainos,
'"'1 joje daromos
1
" " "
darbininkija ir darbo vals nuostolių iš tos prekybos. avių, kurios susimaise su be mis sugrįžo iš anapus jūrių eiškė savo reikalavimus iš 1kad
reikalingos
naujo
modelio 1| CentroKomitetoprezidiusimušančiais
ir
bliaudamos
ir
ujo.
Pasirodo,
kad
jie
rei

tiečiai — jau senai suprato Tai reiškia, Lietuva išmokė
Jis
sako,
kad
Europa
šian

I
automobiliams, kuriuos For- mas dabar padarė įnešimą,
tikruosius tų “tautininkų” jo užsieniui tokią sumą dau darė keisto įspūdžio.
dien stovi tiesiog ant vulka kalauja ne “cigaretų,” bet
geresnio maisto, žmoniškes- das pradės šįmet daryti. Bet kad Trockis ir Zinovjevas
siekius. Ji aiškiai pamatė, giau, negu gavo iš užsienio.
no.
KRATOS REVERE MIES
nio su jais apsiėjimo ir tt. tų permainų įvedimas užim- butų išmesti iš Rusijos komu
kad lenkai dvarininkai, prieš
TELYJE.
Kalėjimo ,viršininkai sako, ’siąs apie porą mėnesių lai nistų partijos ir apskelbti
kuriuos nepriklausomybės ŠNIPIJADA LIETUVOS
komunizmo išdavikais. Nėra
Revere
miestely,
netoli
kad išalkę kaliniai išeis iš ko.
Perspėjimas
Ameri

karų dienose jai teko sunkiai
ARMIJOJ.
abejonės, kad partija taip ir
kasyklos be jokių reikalavi
kariauti, dabar jau vėl kelia Teko sužinoti, kad nuo Bostono, pereito nedėldienio
padarys, nes to reikalauja ir
RUSIJOJ SUIMTA 20
mų. Jie išbuvo be maisto 60
kiečiams.
savo galvą “tautininkų” lai šių metų pradžios Lietuvos vakarą policija iškrėtė 9 na
Stalinas, antras komunistų
DIDŽIŪNŲ.
kraštyje “Lietuvyje,” saky valdžia išmokėjo špionažui mus ir areštavo 9 žmones, Kadangi visoj Lietuvos te valandų, bet vis neketino pa
Leninas.
Frunzės
mieste,
kuris
se

dami, kad “kvailų Seimo na armijoj 80,000 litų. Karinin paimdama kartu daug svai ritorijoj neteisėtai yra įves siduoti. Valdžia gailisi tiktai
rių” pravestoji žemės refor kai perrengiami į puskari- ginamųjų gėrimų. Policija tas karo stovis ir sąrišy su u 14 sargų, kuriuos kaliniai niau vadinosi Orenburgu,
bolševikųf “Čeką”" areštavo SUŽEISTŲ LIETUVIŲ
ma padariusi dvarininkams ninkus ir siunčiami tarp ka buvo senai pasirengus kra tuo yra įvesta karo cenzūra, laiko su savim. Tarp kita ko------kaliniai
reikalauja
ir
dabar-!
20 kirgizų didžiūnų, kuVARDAI.
skriaudą ir todėl atimtos iš reivių šnipinėti. Už apsiren toms, bet žinios apie tai bu tar randu reikalo pranešti
riuos
ji
nužiūrėjo
linkstant
vo
plačiai
pasklydusios,
tai
tinio
kalėjimo
viršininko
jų žemės turi būt arba sugrą gimą prastesnėmis drapano
Kitoj “Keleivio” vietoj
prie monarchistų judėjimo.
prašalinimo.
žintos, arba valstybė privalo mis, žinoma, reikia gerokai kratos buvo atidėtos netikė amerikiečiams štai ką:
Konfiskuotas visas jų turtas, yra iš Harrisono, N. J., ko
1. Siunčiant Lietuvon laiš
tam laikui.
jiems gerai už tas žemes at užmokėti.
respondencija apie tai, kaip
kus ar kitokią koresponden SUSILAUKĘS 132 METŲ prie kurio priklauso 50,000
lyginti.
per šermenis tenai atsitiko
! avių.
ciją, būtinai reikia dėti savo
SUSPROGDINO SAVE
AMŽIAUS, NUTARĖ
Išgirdusi tokias kalbas,
nelaimė su automobilium ir
adresą, atgal, nes daugybė
DINAMITU.
DAUGIAU NEDIRBTI.
plačioji Lietuvos liaudis su Iš Lietuvos Išbėgo
tapo
sužeisti keli lietuviai,
Susipykęs su savo pačia, siuntinių, ypač laikraščių, be
Baltgudijos
i
prato ir Seimo išvaikymą ir
bet
jų
pavardės paduotos ne
Nlilrnlo
Nusižudė Visas Ki- labai aiškiai.
_
angliakasys
vardu Anthonv siuntėjo adreso negrąžina- Viazmoj gyvena Nikolajus
kodėl smurtininkų valdžia
14,000
Dabar mums
Cerrar, kuris gyveno netoli ma atgal, bet naikinama Ulitenkov, kuriam dabar su
dabar aiškina, kad esamais
pranešama,
kad
niečiy Kaimas. vadinosi taip: sužeistieji
Scrantono, prisidėjo į kiše- Kaune, ar kitur.
kako 132 metu amžiaus. Jis
rinkimų įstatymais Seimo
Žmonių.
nius dinamito ir baterijos 2. Su korespondencija ne- sakosi buvęs liuosnoriu pa-Į Atvažiavęs iš Kinijos viešaukti “negalima.” Liaudis!
A. Šulcienė buvo užmušta
Viena agentūra pavogė nuo pagalba
siųsti jokių kitų daiktų.
sidavęs Rusijos armijon, ku- nas amerikonas papasakojo,
JI !susprogdino,
_
suprato, kad čia buvo išvai
ant
vietos, o J. Kasparienė
Ekspliozija sudraskė jį į sku 3. Nesiųsti laiškuose pini ri 1812 metais vijo francu- kaip vienas kiniečių kaimas
kyti ne atskiri Seimo atsto emigrantų 200,000 litų.
žus nuo Maskvos, ir d alyva- nutarė pasidaryt sau galą, mirė nuo sužeidimo vėliaus;
“Lietuvos Žinios” sako, tus. Paliktame laiške jis sa gųvai, bet išniekinta jos teisės,
ligonbutyje guli da Juozas
jai balsas atimta, jos reikalų kad emigracija Lietuvoje ko savo pačiai: “Marė, tu 4. Taip pat nesiųsti paštu vęs garsiame mūšyje prie Nuolatos banditų užpuldinė- Navickas, kuris valdė auto
ypatingų prieš Smetonos val Berezinosupės, kur buvo pa-' jami ir plėšiami, to kaimo
įgavo katastrofingą pobūdį. mane prie to privedei.”
gynėjai kalinama.
džią
raštų, apdraustų ar įver skandinta tūkstančiai pusiau gyventojai taip nubiednėjo, mobilių, jo pati B. Navickie
Todėl Lietuvos visuomenė Apytikriai šį pusmetį emi
nė, Povilas Paulauskas, Ro
dabar stato dabartinės val gravo iš Lietuvos 13—14000 GEN. OBREGON NORI tintų siuntinių pavydale bei sušalusių francuzų ir kur kad pastaruoju laiku neturė- žė Paulauskienė, Juozas Dickitokių susirašinėjimų.
pats Napoleonas tik per jo jau nieko valgyt. Pašalpos
BŪT MEKSIKOS
džios ponams tik vieną klau žmonių.
kus ir Franė Svetikienė, ku
PREZIDENTU.
Kas diena iškratoma mai plauką nežuvo. Susilaukęs jie negalėjo niekur gauti,
simą: Keno vardu jus kalba Kaune yra įsisteigę 14
riai nesą vilties pasveikti.
te: savo, ar visuomenės? Jei emigracijos biurų su 3 sky Ateinančiais metais Mek šai korespondencijos iš Ame dabar 132 metų, Ulitenkov nes toks dalykas, kaip pašal- Mirusi Kasparienė buvo nėš
savo, tai ta nuomonė tik jū riais provincijoj. Tie biurai sikoje bus naujo prezidento rikos ir kitų užsienių. Oficia nutarė daugiau jau nedirbti, pa, tarp kiniečių nėra žmo čia ir gal už dienos butų jau
mas. Kada maistas visai pasų; bet jei jus kalbate visuo ligšiol buvo tik policijos kon rinkimai. Gen. Obregon, ku liai neliečiama tik paprastų, nes, sako, jau dirbęs gana.
Isibaigė,
šito kaimo gyvento- susilaukus kūdikio. Prieš
mažučių
laiškų,
gromatėlių.
troliuojami,
nesant
tam
tikro
ris dabar remia prezidento
menės vardu, tai mes jus neorgano.
Paaiškėjo,
kad------veikė Calleso politiką, jau paskel Bet kai kuriose vietose, pa MUNŠAINAS SUDEGINO jai susirinko apsvarstyti, kas mirsiant jai buvo padaryta
įgaliavome, — jus dagi ne-,-,,
---------------------Įdaryti toliaus.Jie priėjo prieoperacija ir bandyta įsgelJONĄ STATKŲ.
drįstate tokio įgaliojimo mus net ir nelegalus emigracijos bė savo kandidatūrą. Jis jau vyzdžiui, Kybartuose, tam
jiems reikės
Waterbury, Conn. — Pe- išvedimo,. kad
kard jiems
reikės bet gyvas kūdikis, bet nepa
prašyti. Musų rinktieji Sei- biurai, kaip antai bendrovė buvo Meksikos prezidentu tikras “asmuo” ir tuos apžiū
—
•
a
—
_
—
sa
_
—
-t
i.—
visiems
mirti
iš
bado.
Kad sisekė. Užmuštoji Šulcienė
mo atstovai, reikšdami musų “Alfa,” kuri išviliojo išemi- pirm Calleso ir sakoma, kad rinėja, taip kad nėra gvaran- reitą sąvaitę čia mirė ligonpaliko 4 vaikus.
valią, jums nepritarė, ir už- grantų apie 200,000 litų, bet Meksikos liaudis vėl jo rei-1 tijos, ar laiškas pasiek* adre- butyje Jonas Statkus. Val to nesusilaukus, jie nutarė
Nelaimė atsitiko tuomet,
džios daktaras pripažino, geriau nueiti į upę ir visiems
į paskirtas vietas nenuvežė. kalaujanti. Jisai žada tęsti »atą, ar ne.
tai jus juos išvaikėt.
Kad Seimas jums nereika- Byla perduota tesmui, o ben- dabartinę Calleso politiką ir! Kauno pašte sėdi 10 “iiti- kad jį sudegino alkoholis. nusiskandinti. Ir jie taip pa kai Navickas besivydamas
lingas, kad jus patįs mekeno drovės pinigai, kiek tai buvo neduoti galioti nei Romos kimų,” kurie per diena* “bo- Nabašūinkas buvo dievobai- darė. Subrido visi į vandenį kb as automobilius įvažiavo
katalikas ir tapo pp iki kaklų, paskui atsisėdo i» medį ir sudaužė savo maši
nekontroliuojami galite dau galima užarestuoti bankuo- katalikų kunigams, nei WaH vijasi” su jiw» siuntiniais bei r j
ną į šipulius.
nusiskandino.
laidotas su inisiomis
Streeto imperialistam*’.
laiškai*
Nota
giau prisiglemžti; tai me® gė 3t.
įr
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galima pastatyti socializuotą blokas tesurinko vos 417.000 vietų Valdžios pasipiktiną dėl
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KAIP JIE “APSAUGOJO”'
LIETUVĄ NUO KO
MUNISTU.

S. L. A. TURI ARTI MI
LIONO DOLERIŲ.

"Tėvynė” praneša, kad
Nuvertę teisėtą Lietuvos Susivienijimas
!
Lietuvių Arespublikos valdžią, smurti merikoje turi jau $956,104
ninkai teisinosi, jog griebėsi turto, ir jau šiais metais tiki
tokio žingsnio dėlto, kad si padaryti čieją milioną.
Lietuvai gręsęs komunistų Susivienijimo turtas :susidepavojus. Bet kaip jie “apsau- <da iš sekamų dalykų:
gojo” Lietuvą nuo komunis
Namas.................. $30.000
tų, tai parodė Klaipėdos
Paskolos................ 151.500
miesto seimelio rinkimai.
Libertv bonai ..
85.000
“Keleivyje” buvo jau rašyta,
Kitokie Donai........ 573.939
kad tuose rinkimuose dau
Spaustuvė, etc. ..
12.123
giausia laimėjo komunistai,
Pinigai bankuose ..
89,138
kurių pirma tenai kaip ir ne
Pas iždininką ........ 11,904
buvo. Dabar pasikiausvkit,
Pas administratorę .
500
ką praneša “Klaipėdos Gar
Paskola moksleit tams 2,04)0
sas:”

valstybę. Socializuoti jaučiu' balsų. Socialistų didžiuma mies užmušimo Varšuvoj sovietų
traukiamus vežimus ir smul to valdyboje dabar pakilo iki i ambaaadariaus Volkovo, mes
kinosius amatninkus butu nie dviejų trečdalių.
visgi turime protestuoti prieš
kinga. Socializaeija vra galinu;1
“Na< ionaliuose
Austrijos. žudymą žmonių, kurie nieko
tiktai tuomet, kai jaučių veži- • rinkimuose, kurie Įvyko tuo pa-, bendra su tuo užmušimu neturi. Tautininkai rengiasi Į mirti- tam mitinge. Bet p. Krupavimas išsivysto i galingą ge! ke čiu laiku, socialistai irgi daug Musų nuomone, atsakymas žu ną kovą su krikščionimis. čius, matomai, ne laiku pra
lių sistemą, o smulki amatįlin laimėjo, nors didžiumos parla dymu už žudymą yra žemini
“Socialdemokratas” rašo: šneko. Mes tikrai nežinome,
mas civilizuoto gyvenimo ir jis
ko dirbtuvėlė virsta milžiniška mente ir nesudarė.
kiek pritarimo gavo jo kara
Iki šiol musų krikščionys tą
fabriką su garo ir elektros ma-Į
dabartinės valdžios kriti
“Prie socialistų
valdžios negali nieko kita sovietų Rusi
demokratai skaitė save ne ka Alytuje susirinkusių tar
šinomis.
\ ienoje butai visiems duodami jai atnešti, kaip tik blogą. Mes ginčijamais
monopilistais pe, bet mes aiškiai matome
• “Augant pramonei, kartu a:;- i už dyką, išskyrus tik turčius. karštai trokštame, kad šitie žu
skelbti
krikščioniškojo
mok liūdnas p. Krupavičiaus pa
ga ir darbininkų klasė, Galingai Kiekvienas gyventojas moka' dymai liautųsi.”
slo pradus ir būti tautybės ir sekmes dėl jo nesuvaldomo
darbininkų klasė ir yra toji Į tiktai kelis dolerius į Miesto j
Tuo
tarpu
iš
Kijevo
prane

tautos
idealų reiškėjais. Kol temperamento. P. Krupavi
spėka, kuri gali pravesti sočia-' Statybos Fondą, iš kurio yra
šama,
kad
pereitą
sąvaitę
jie
laikė
savo rankose politi čius užmiršo, kad šiandien
lizaciją. Maskva tuo tarpu pra- Į statomi gražus apartamentitenai
da
10
lenkų
buvo
su

nio
gyvenimo
vadžias, jie be jis nebegali kalbėti ar rašyti
deda nuo pabaigos, o baigia te-| niai namai. Manoma, kad iki
šaudyta.
; ceremonijos vertė vienan taip. Kaip jo dūšia norėtų.
nai, kur turėtų but pradžia. ’ 1923 ;netų bus pastatyta jau
'bolševistinin
šiukšlvnan vi- Užmiršo, kad dabartiniu me
Pasekmėj lieka suirt ie irap.-i-! 65,000 tokių apartmentų. Tur-.
KAIP JIS IŠTIKRUJŲ
'
sas
kairiąsias,
demokratine^ tu padėties ’.iešpačiai gali
vytimas.”
tingi Vienos piliečiai nelabai
VADINASI?
partijas ir atatinkamu budu jam suraišioti kojas ir ran
džiaugiasi šitų miesto namų
jas
“paveikdavo” ne tik savo kas, uždėti ant lupų tildomą
gražumu ir patogumu,
nes i Jau kelios savaitės praėjo,
KAIP “VIENYBĖ
spaudoje,
bet ir per savają jį prietaisą ir patys laisvai
jiems prisieina daugiausia su- j kaip Varšuvoje tapo užmuš
MELUOJA.
žvalgybą. Krikščionys tuo kalbėti ką tik norėdami, pa
mokėti tų namų statybai. Ap- . tas sovietų Rusijos atstovas,
met nepakentė nei kritikos, statę koją ant jo apmaudu
Pono Sirvydo “Vienybė” i skaitoma, kad
.. ..........
731 turtinga~ šei- i o Amerikos publika, kuri kas
nelabai senai paskelbė <’.vo mvna Vienoje sumoka daugiau [diena skaito laikraščius, jla nei konkurentų. Kai anuo alsuojančius krutinės.
“peržvalgoj” dideli “Sočia-j remiu namų statybai, ~egTl i nežino tikros užmušėj’o pa met tautininkai, išsipasnika- Taip jau ir atsitiko. Vie
vę politiniam musų pudimui, nam paskutiniųjų ‘‘Lietuvio’
lizmo Pralaimėjimą Austri
gardės.
490.000 likusių šeimynų.
joj.” Padėjus šitokį antgalJau kelios savaitės Ameri- pabandė aštriau pulti krikš numerių tilpo straipsnis ku
Socialistai
yra
pristatę
Vie-j
čionių įgyvendintą pas mus
vį, “Vienybė”sako:
noje klinikų, auklėjimo Įstaigų,'•kos spauda apie jį rašo, bet režimą, klerikalai be ilgo ris kalba apie dieviškąjį,
“Austrijoj Įvyko gyvi rinki mokyklų ir kitokių visuomenės kiekvieną sykį vis kitaip pa
krikščioniškąjį pradą visuo
mai seimo, kuriuose socialistai institutų, kurių studijuoti dele duoda jo pavardę. Iš pat pra galvojimo vienus savo kon menės gyvenime ir apie pra
norėjo užkariauti parlamentą ir gacijos atvažiuoja iš visos Eu džių tas jaunas baltgudis kurentus išjojo į Varnius, ki gariškąjį.
Krikščioniškojo
•studentas buvo Kowerda, tus supažindino su kalėjimu. prado atstovais dedasi patys
Austrijos valdžią. Bet jie pra ropos miestų.
Gruodžio 17-tos dienos tautininkai, gi į pragaiiskapaskui Korweda, vėliaus
laimėjo. nežiūrint, kad dabarti
“
Iš
1.800.000
Vienos
gyvenKo^a/kore^lo
ir
da
kT
Įvykiai, iškėlę tautininkus
nė valdžia yra susitepusi bankų
ištikruju va- netikėton aukštumon, žy ją balą verčia visus kairiuo
skandalais. Socialistų pralaimė tojų. oOO.OOO priklauso prie tajp Jr kaip
sius.
jimas, sakoma, pundo, kad profesiniu sąjungų. 320.000 dinasi? Amerika nežino iki miai paveikė ir jų santikius Mes jau pripratome taip
j dienai
su krikščionimis demokra
Austrijoj nėra viltie- socializ prie Socialdemokratų Partijos, I
o
kiti
tūkstančiai
prie
darbinin-i*
Tas
parodo, kaip netobu- tais.' Kol abidvi tos grupės vartoliojami. Bet straipsny
mui.”
kų jaunimo organizacijų, ku-: ja vra žinių siuntimo techni- juto didesnio sau pavojaus, paslėptasai diglys faktinai
taikomas net ne mums. Jis
Iš kur “Vienybė” šitokią! rioms irgi socialdemokratai vą-|k«
: jos buvo sutemusios pečius. aiškiai skiriamas p. Krupa
“žinią” gavo, mes negalime! dovauja.”
Klerikalai, padarę tautinin

Debesys Lietuvos Padangėj

“Klaipėdos miesto naujai iš
Viso labo .... $956,104
rinktasis seimelis susirinko pir
Taigi prie miliono berei
mu kart gegužės mėn. 24 d.. 5
kia
tik $43,896. "Tėvynė”
vaL po pietų ir kaip paprastai,
sako:
šį kart buvo renkamas miesto
Seimelio prezidiumas. Vyr. bur
“Baigus milioną. esame pasimistras Grabow atidaręs posė rižę išleisti speciali rrdlionini
dį patvirtino pareigoms atsto ‘Tėvynės’ numeri, kuriame bus
vus, paduodamas kiekvienam aiškiais ir nuosekliais ruožais
savo ranką. Iš 40 atstovų truko atvaizduota musų organizacijos
keturiu. Taigi prie esamo atsto gyvenimas ir eiga, kaip mes—
vų skaičiaus, absobutę balsų kitą syk gyvendami nepermalcdaugumą sudaro 19 balsų. Pir niausius laikus — sugebėjome
mininko rinkimui paduoti trys šitą organizaciją pastatyti pir
kandidatai: nuo komunistų — moje vietoje — narių didumu,
zardenings. nuo Rogges sąra darbingumu ir turtu.”
šo — Le Coutre ir Pierach.
Ar galima tuomet stebėtis, suprasti, nes ištikrujų pasku-j
vičių Įgelti, nes straipsny ne
Skaitoma balsai. Daugumoje
kams didelį ir viešą reveran dvejojant sakoma, kad ir ta
Taigi,
gal
Brooklyno
“
Viekad
komunistai
taip
rūpinasi
tinials rinkimais Austrijos
girdima vis tik Žardeningo var
są, pasižadėjo juos remti “be riamųjų' krikščionių tarpe
_____ netik nepralaimė-jnybė
” teiktųsi paaiškinti, iš
prieiti
prie
SLA.
kasos?
socialistai
!
das. Daviniai: žardenings 18,
sąlygų,’’ slėpdami širdyje yra pragariškos krypties šali
jo, bet daug laimėje Iš Anie-! kur J* ^kr«pjtė tą žinią apie
Pierach 13 ir Le Coutre —5.
rikos spaudos ji negalėjo to- ”Austrijos Socializmo Pra- į Kas iš žmonių nenori būti' vilties, kad galų gale jie, o ninkų. Po kalbos Alytuje,
MONARCHŲ ALGOS.
Absoliutės balsų daugumos ne
gražiu? Visi ir visuomet ru- ne tautininkai bus padėties kas gi krikščionių, kaip ne
gavus, reikia perbalsuoti žar
“The Nation” paduoda kių informacijų pasisemti, I laimėjimą.
pinasi, kad atrodyti gražiai. šeimininkai.
Krupavičius, gali būti praga
denings ir Pierach kandidatū Įdomių žinių apie tai, kiek nes visi New Yorko dieniasSugyventi
ir
atsargiai
nu

Bet
nevisos
tautos
vieno

riškos
krypties reiškėju?
ros. Perbalsuojant abu kandi Įvairus monarchai gauna me čiai, kad ir labai priešingi ANGLŲ DARBO PARTIJA
stumti
tautininkus
užpečkin
dai
supranta
groži.
Gerbiamoji
visuomenė jau
socialistams, apie Austrijos į PROTESTUOJA PRIEŠ
datu gauna lygiai po 18 bakų. tinės algos, būtent:
klerikalams
tuo
tarpu
nepa

Negrui
labai
tinka,
jei
jo
apsiprato su “Lietuvio” išve
socialistų laimėjimus rašė' ŽUDYNES RUSIJOJ.
Susidariusią padėti atitaisyti
sisekė.
Kova
dėl
valdžios
Siamo
karalius
$3.500.000;
juodukių
gražuolių
bus
kuo
džiojimais, kurie suklomis
gana plačiai. Štai kokią tele Anglijos organizuoti dar-Įį^aurios6* lu^'"
tegali tik burtų traukimas. Vie
tiek
paaštrėjo,
kad
pagaliau
Italijos
—
$3,200.000;
>.
Kinietis
pasižymi proto "nekaltu
gramą
“New— —York Time;
nintelė miesto seimelio atsto
I! įcono
•*
'•
jbimnkai
^nepntana
žudymui
ii
tir^pt
e
tirpsta,
jei
kinietės
kokrikščionys
patys
liko
išjoti
Anglijos
—
$2.900.000;
mu.” Gal iškentės tą puoli
išspausdino iš Berlino anie Ii .
.i tirpte tirpsta, jei kimetes Ko
vas moteris Hermann kviečia
tuos rinkimus:
kontrevoliuciomenų Rusijoj
yra mažos ir sukraipytos pudiman ir dabar perkaru mą ir p. Krupavičius. Bet be
Japonijos
—
$2.250.000;
ma traukti burtus. Nedrąsiu
,.n., ..
...
..... dėl atsilyginimo su buržu- (Kinų moteris nuo mažu die- siais viduriais gauna matyti, rašinėjimų
Ispanijos — $1,775.000;
laikraščiuose
balsu vyr. burmistras Grabow
Dideiis socialistų laimėj i-į jais. Paskutinės masinės ek- nu iki tam tikro amžiaus ko kaip jų kaimynas — prieši
Belgijos
—
$1,075,000;
šiandien galima tikėtis ir
skelbdamas burtų davinius pra
mas Austrijos rinkimuose su-i zekucijos Sovietuose susi- jas Įdeda Į tyčia padarytas ninkas pats vienas vartosi
Pietų
Slavijos
—
$655.500;
dalykų.
neša, kad burto traukimu sei
kėlė nemažą entuziazmą sočia- laukė net formalio protesto Poloztaą
kkurios
' * valstybiniam laive ir, tartum, rimtesnių
Rumunijos
—
$500.000;
L
Tai,
žinoma,
labai rimtas
melio pirmininko rietą tenkan
listų tarpe ir čionai (Berline) iš Anglijos darbininkų pu- SYia’lafevalkojai au^l
politiškai
tukti.
ima
Švedijos
—
$163.600;
žingsnis,
ir
priešininkai,
kiek
ti žardeningui. Pirmininko pa
Vokiečių socialistų partija se- sės.
;
Susirinkęs
Londone
Dar

ir
nežmoniškai
ją
sukraipo).
Bulgarijos — $400.000;
Vaizdas nepakenčiamas. uoliai varžydamiesi dėl išim
vaduotoju išrinktas Kalvvs ir
nai jau žiurėjo i brolišką parti bo Partijos ir Profesinių
..
...
.
Japonas
jokiu
budu
negali
Danijos
—
$300.000;
Ne
dėl to, kad krikščionys tinos teisės būti krikščiony
sekretoriumi Topušys, abu ko
ją Au.-trijoj kaipo i gerą pa t nijų Kongreso pildomasai suprasti to. kaip gali euro- I
Norvegijos — $244.000.
justų
rimtesnio pavojaus iš bės pradų reiškėjais, pirma
munistų sąrašo. Sekretoriaus
vyzdį sau, nes Austrijos sočia komitetas pereitą savaitę pa- piečiui tikti moteris, kuri tutautininkų savo partijai, bet visai šaltai apgalvos laimėji
pavaduotojo vieta teko soc.
Buvusis Vokietijos kaize listai yra skaitomi grynais sc,-Į siuntė Maskvon šitokią tele- didelei akis .Jis tokias akis dėl to, kad tautininkai ima mų šansus ir tik gerai pasi
dem. Seewaldui. Tokiu budu da ris gaudavęs $5,000,000 Į cialistais ir yra pasižymėję pa-’
gramą:
j vadina “karvės” akimis. Ja- tyčiotis iš savo vakarykščių ruošę, patikrinę kas tik gali
bartinio miesto seimelio prezi metus, buvusis Austro-Ven vvzdingais konstruktyviais dar
“Nors mes suprantame So-; ponų moterų yra mažos akys. politinių sėbrų. Tautininkai, ma priešui nuveikti ir dar
diumas yra kraštutinių kairių grijos monarchas taipgi $5,- bais Vienos mieste. Gerai yra
pasekdami anų laikų krikš pagalvoję, pagalios spręs
jų rankose.”
000,000, o nabašninkas Mi vokiečiams žinomi ir Austrijos
čionių
veikimo budus, iš kar klausimą, pradėt ar nepra
socialistų vadai, ypač Ottol
Nėra abejonės, kad ir Lie kė — $8,500,000.
to pasistatė tautos valios rei dėt mirtinos imtynės.
Bauer, kurį vokiečiai skaito di-[
tuvoje butų tokios pat pasek
škėjais, niekam kitam neuž
džiausiu socialistu gyvųjų tar
MASKVOS DILEMA.
mės, jeigu.jiabar tenai butų
leisdami tautybės koncesijos
pe.
paskelbti
nei vieno nuošimčio. TautiNew Yorko socialistų Iei-‘
^oįįglistai pasie
nfrltat -PteWg4wniesi- -patys
/f7 gruodžio nykštukai šitą džiamas “New Leader” aiš kė tokios didelės galybes ir
^supranta ir todėl jie bijosi kina. kodėl Maskvai nesise aukšto prestižo dėlto, kad jie iš
sustiprėti, sistematingai ima
rinkimus skelbti, aiškindami, ka komūnizmas. Jis sako:
pastoti krikščionių blokui
vengė skilimo. Skilimas tarp
-buk žmonės rinkimu “nenokelią i tas valstybines lankas, Jungtinių Valstijų ižde šj'“Viena Įdomiausių Rusijos didžiumos ir nepriklausomųjų
'4. !•
kur patogiausia buvo gany metbūs' apie ,$6Q0,000,000
kdmunitmo pusių yra tae kad Sbcfelistų Vokietijoj karo metu
tis. Tautininkai, darydami pertekliaftg. ššituo pasirem
jis (komunizmas) pradėjo savo buvo turfeut didžiausia kotas?-.
bandymų patraukti sax o pu dami, demokratai; plosiasi
PROFESORIŠKA “GRAŽ karjerą bandydamas paimti sa rofa tarptautinėj socializmo
sėn stambiuosius musų ūki reikalauti Kongrese'surųaBYLYSTĖ.”
vo žinion socialistų ir itarbinin šeimynoj. Iki karo vokiečių or
ninkus, mėgina žadamomis žint mokesčius bent, $50D,.ganizacija buvo galingiausia iš
Profesoriaus Voldemaro ku judėjimą civilizuotose šaly visų socialistų partijų. Bet ki
malonėmis pavilioti ir su- 000,000. Republikonai tapę
.jrganas “Lietuvis” 118-tame se, o dabar tapo apribotas vien lus Vokietijos revoliucijai, ji
krikdyti Ūkininkų Sąjungas priešinsis, nes jei kitais me
tokiomis valstybėmis, kur gy
numery praneša, kad—
eiles. Tautininkai pagaliau tais biznis pablogės, tai iž
vena tiktai kalnėnai, ūkininkai buvo jau skilus ir žymiai susilp
pradeda flirtą su klebonais ir das turės nedatekliaus. To
“Š. m. gegužės mėn. 22 d. ir smulkus amatninkai. Jis yra nėjus. Jeigu vokiečių socialistai
kaniendoriais ir, teikia pasa dėl dėl mokesčių klausime
, Alytuj turėjo būti kunigo Kru- varomas Į tokias vietas kas sy butų išlaikę vienybę, taip kaip
kyti, ne visai be pasisekimo. Kongrese busią didelių gin
ipavičiaus politinė paskaita, o kis vis toliau ir toliau, ir pats išlaikė jų draugai Austrijoj.:
Išauklėti
dievobairriingų čų. f
ibuvo ne paskaita, dargi ne pa komunistų Internacionalas vir tai Vokietijos Respublikos isto
. , j
-------------------------• principų, kad kiekviena vai-,
juoksiąs. bet pati juodoji agita to jau azijatų Internacionalu. rija šiandien butų buvus visai
džia nuo Dievo, musų prak Gelžkehų . magnatai nori
cija.
Nors jis visuomet skelbiasi esąs kitokia.
tiškai
jautrus klebonėliai Įvesti 10 valandų darbo die
“Taigi vokiečių partija dabar
Į—“Kun. Krupavičius skundėsi, proletarų organizacija, bet iš
vietomis jau ima šertis, virs ną Amerikos darbininkams.
.kad jo buvusioji krikščionių de tikrujų jis turi reikalo vien tik sveikina austrų partijos laimė
dami iš krikščionių tautinin Didžiųjų gehžkelių preziden
jimą su simpatingu pavydėji
mokratų valdžia neturėjo ‘die su ūkininkais.
tai jau sudarė tam tikrą ko
kais.
viškos galybes.’ Bet pats kun.
F“Tai yra pamatiniai priešta mu.-.*?
Suprantama, kad p. Vol mitetą, kuris rūpinsis Washtik permainant vartojama muilą
“Vokiečių socialistinis judė
•Krupavičius, berods, turi ‘die ravimai, kurių jis negali apeiti..
demarui nereikia iš to ypa ingtone šitas savo užgaidias
dišką galybę’ ir viską žino. nes Paimti modernišką kapitalizmą jimas ir šiandien da kenčia r.u<
MORS nemalonu bett turime pri ko* p«toK netik odos doobutes re-*
tingai džiaugtis,— musų kle paversti Įstatymu.
*’ si pažinu. kad vviso prakaitas vajo — jos išgrynina ir veidą. Ir',
viešai skelbia, kad jeigu riša ir pastatyti jį kooperacijos bei. nesutikimų tarp socialu, mopadaro
išvaizdą
aiškia,
šviežia,
spin
bonai reikale gali šertis net
turi
į tauta rinktų prezidentą.tai. jojo pramoninės demokratijos pa kratų ir komunisUi. Bet ateitiIllinojaus yyriausls ..teis
dinfią sveikai maumu.
irprakai
Repinei
' • tuo jame o vienok
keturius
kartus
į
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Bet
išrodo
šviesesnė;
I
kelis
metu.O
dar
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jis
apsaugo
nuo
; giliausiu Įsitikinimu, p. Smeto- matais galima tiktai tokiose
ąalime prasikalsi i Nes odos duo
krikščionims darosi psicho mas nusprendė, kad valsti
ligų — pe. šaunant su purvu ir
butės nuolatos leidžia kvapsniają
vokiečių
komunistų
partija
bus
* 7M0 neišrinktu prezidentu.”
šalyse, kuriose yra išsivysčius
nematomus mikrobus.
logiškai nepakeliama; kai jie jos valdininkų nominacijų
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taip
kad
vienybės
i r
,
Lifebuoy turi sveiką švaru kve
Neri7ikuokite nesmagumu —
mato, kaip ima Įtariamai Įstatymas yra priešingas
1 Ir supykęs už tokią kun. moder»iška pramonėj o komu laikai jau nebetoli.”
pėjimą
—
kvrrs
greitai
išgaruoja
. earokite Ltfebttnii' Taip iviežias.
■ >41
vartytis tas “kitas,” ant ku konstitucijai, nes neleidžia
iKrapavičiąus kalbą, “Lietu- nizmas tarp tokių kraštų darbi
nuplovus — ir sako apie didesnę
!
kad
milionai
kasdien
prausiasi
—
ninkų kaip tik ir susmuko. Jis
Tai taip sako Berlino tele
apsaugą O kainuoja mažai.
rio didžiumoje vyruoja jų visiems laisvai dalyvauti
<ri$”sako:
ėr jis amžinai paliuosnoja nuo
Lifebuoy yra raudonai rusvas.'
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atsidūrė
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rpėjimų. Išvedė rinkimuosna
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Kas skaito ir ražo,
Tas duonos nepraio.
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AMERIKOS LIETUVIU J UDĖJIMAS |©

Km nieko nereiktai
To niekas nepeikta.

HARRISON, N. J.

Brooklyno Kriaučių Reikalai

Nelaimė lietuvių šermenyse.

Lietuvos Prekyba 1926 m

Secret:

Their

Pereitą sąvaitę čia buvo
toks atsitikimas: Laurel Hill
šiomis dienomis išėjo “Statis “katalikiškas” ir “bedieviškas”
ligoninėj mirė 15 metų am
PITTSBURGH, PA.
BROOKLYN, N. Y.
tikos
Biuletinas” Nr. 2, kuriame pienas. Suprantama, tas trukdo
y*
yra įdėta musų išvežimas ir įve pienininkystę ir jei šiandien mes
Pono Pruseikos “pamokslas” Babravčiaus, Vanagaičio ir žiaus Minė Rimšaitė, kmi
gulėjo tenai nuo pat kūdi
žimas 1926 metais. Pernai me veik tris kartus mažiau išveža
Jozavito koncertas.
Birželio 10 d. “Darbe”
" Jr'kystės. Ją laidojant atsitiko
tais išvežta į užsienį už 253,299,- me pieno produktų negu Latvija,
Pruseika rašo, kad atsiradus Birželio 10 d. L. M. D. nelaimė, kurioj viena mote
600
litų, o įvežta Lietuvon už tai kalte yra tų politikierių, kurie
Brookiyne Bekampiui vėl Svetainėje įvyko senai lau ris tapo užmušta ir keli žmo
240,760,800 litų. Reiškia, dau ardo bendrą darbą.
prasidėjo pasakojimas Be kiamas Babravičiaus-Vana- nės sunkiai sužeisti. Visi jie
giau
išvežta negu įvežta 12,538,Bendrai suėmus — gyvulių ir
kampio “griekų.” Kadangi iš gaičio-Jozauto koncertas. važiavo Juozo Maricko auto800
lt.
pieno
ūkis 1926 metų išvežimui
priešingos pusės dar apie jį Žmonių buvo nedaug, bet mobilium. Kaip policija sa
Musų
skaitytojams,
beabejo,
davė
71,705,900
litų.
nieko nesigirdėjo, tai su kurie atsilankė, tie negalėjo ko, išvažiuojant iš kapinių
i
bus įdomu susipažinti, ką Lietu Ši Lietuvos ūkio šaka turi aiš
J I '
prantama, kad jo “griekų” atsigėrėt Babravičiaus pui Marickas buvo pats paskuti
į
va
per pereitus 1926 metus išve kų palinkimą kilt ir nereikia būti
pasakojimas eina tarpe pa kiu dainavimu, Vanagaičio nis. Kiti automobiliai buvo
žė
ir
ko turėjo įsivežti, todėl pa dideliu optimistu, jog po kelerių
čių komunistų. Teko girdėti, juokais ir jozavito skambi jau išvažiavę, o jis vis laukė
sistengsime iš paminėto biuleti- metų duos Lietuvos eksportui už
kad komunistų vadai vėl no nimu. Iš visų trijų artistų ma savo pasažierių. Norėdamas
no paduoti atatinkamų žinių.
200 milijonų litų, jei Lietuvos
ri įkelti Bekampį į unijos vir žiausia progos turėjo pasiro paskui kitus pasivyti, jisai
krašte bus tvarka ir išmintinga
šūnę ; bet nekurie mažesnieji dyt Jozavitas, nes L. M. D. “užsistojo ant geso, ir grei
Linu ūkio gaminių išvežimas.
ūkio politika.
komunistukai tam priešinasi pianas labai prastas, o pasi tai besisukdamas pro kapi
Nors daug kas tvirtina, ir gal
Miškų ūkis.
ir rodo jo “griekus.” Todėl skolint nebuvo galima, nes nių vartus išvažiavęs patai
visai pamatuotai, jog linų ūkis
nekurie komunistukai pas miestas jaisė kelią iš kalno kė stačiai į medį. Jo mašina
nesąs labai pelningas, o pelnin Miško ię jo gaminių 1926 me
kriaučius tuomi nepasitenki pusės, todėl pianą negalima sutyžo ir važiavusieji joje
JIE DŽIAUGIASI IMPORTUOTU SKONIU.
gesnis esąs gyvulių ir pieno ūkis, tais išvežti:
nę tveria kriaučių korporaci buvo parvežt.
Ąžuoliniai rąstai .. lt. 213,700
bet iki šiol linų ūkis vaidina labai
žmonės sunkiai nukentėjo.
JUS IRGI DŽIAUGSITĖS, JEIGU PAPRAŠYSITE
jas ir mano bizniavoti. O
Drebuliniai1 rąstai .. 677,500
svarbų vaidmenį, štai pernai —
Garbė minėtiems artis A. Šulcienė, 60 metų am
PAS SAVO GROSERNINKĄ
kad taip yra, tai štai ką Pru tams, kad atlankė Pittsbur- žiaus moteris, buvo užmušta.
Pušiniai rąstai.......... 424,500
1926 metais — linų ūkis Lietuvos
seika sako toliau.
Popiermedžiai .... 11,419,300
ghą ir. sužavėjo lietuvių jaus Pats vežikas Marickas ir vie
eksportui (išvežimui) davė li
Įvairus kiti medžiai 1,396,000
tais:
“Kuomet žiuri į Brooklyno mus gražiomis dainelėmis, na mergina buvo sunkiai su
Lentos .................. 6,306,500
50,671,500
pritaikintais
lietuvių
širdžiai
Linų
pluoštas
žeisti.
Sužeistas
taipgi
Povi

siuvėjų susirinkimą ir klau
Blankos
................... 100,000
5,784,300
Pakulos .....
saisi, ką sako įvairus orato juokeliais ir gražia muzika. las Paulauskas su žmona,
Klauskit artimiausioj krautuvėj arba rašykit pas
Apdirbti
medžiai
.. 1,060,400
Nuobraukos.............. 472,400
riai, tai nejučiomis kyla Jeigu jie dar kartą atsilan Pranė Svatikienė, KasparaiŠulai .......................... 123,800
Sėmenys .............. 18,037,700
klausimas: o kas dabar eis į kytų, tai žmonės netilptų į tė ir Dičkuvienė.
Sparai ............
389,800
Sėmenų
išspaudos
..
408,900
L. M. D. Svetainę.
Augių laikraštis sako, kad
kontraktorius?
6esumHieit Malt Sales Co., 60 Fulton St. Boston Dislritator
Fanera
..................
5,400,400
vieną sužeistųjų moterų rei
Viso Lt. 75,374,800
Tel.: Richmond 3520
“Kaitą žmogus išbadėju Prie surengimo šio kon kėjo siųski ant operacijos
Malkos kurui .......... 383,200
certo
daugiausia
darbavosi
Šie skaičiai vaizdžiai rodo, jog
siu balsu paprašė: draugai,
Celulosa
.............. 26,300,900
stalo. Dvi kitos moteris bu
linų ūkis sudaro daugiau 3 su pu
paliuosuokit mane nuo mo J. Virbickas. Supažindini vusios be žado, kada jas at
Viso lt. 54,196,000
kesčių ! O ant rytojaus kriau- mui svečių su Pittsburghu S. vežę ligoninėn ir jų pavar DORCHESTER, MASS. Į MONTREAL, CANADA. se dalies viso Lietuvos eksporto.
čiai išgirdo, kad jis jau eina Bakanas ir J. Kazlauskas džių negalima buvę sužinoti. Nauja lietuvių kolonija. Nesutikimas lietuvių šeimy Jeigu taip, tai suprantama, kad Šitoji eksporto šaka, esant di
pavažinėjo juos po miestą
vyriausybė j šią ūkio sritį turėtų džiam miško reikalavimui krašte,
į kontraktorių biznį.”
nose.
Vienos pančekoj buvę rasta Dorchesteris yra Bostono
savo automobiliais.
kreipti d</mę. Tuo tarpu mes ge vargu bau ir ateity duos dau
$1,000, o kitos — $80.
Pruseika kalba apie tūlą J.
priemiestis. Savo plotu Dor Viename lietuvių apgy rai žinome, kad Lietuvos linų giau, bet greičiausiai turės ma
J. K. chesteris yra du sykiu dides ventame jarde augino tėve
Hermaną, gerą komunistą. Nelaimė su automobilum.
kainos užsieny užima paskutinę žėti.
lis dukrelę. Nors ir sunkiai vietą. Net Latvijos linai bran
Ir ištiesų taip buvo. Vieną
nis už South Bostoną.
Birželio 15 d., 6 vai. vaka
Paukščiu ūkio gaminiu
dieną prašėsi paliuosuoti nuo re Petras Štempalis važiavo
Dorchesteris garsus ne biz augino, bet su džiaugsmu, giau parduodami, nekalbant apie
MARTINDALE, PA.
išvežimas.
mokesčių (ir gavo paliuosa- Fifth Avė. ii- norėjo suktis į
niais ir ne fabrikais, o tik pa kad išauginęs turės paguodą Rusijos linus. Tai atsitinka dėl
Šis-tas
iš
nežinomo
Darbščiosios šeimininkės, tur
togiomis rezidencijomis. Čia senatvėj.
vimą) dėlto, kad neturįs kuo Moultrie st., bet tuo tarpu at
to. kad jie pagamina švaresnius
kampelio.
užsimokėti. O Buivydas (ko lėkė taxi cab ir taip smarkiai
gyvena didžiumoje viduri Dukrelė išaugo, tėvelis linus. Juk kiek šiuo reikalu ra but, ir nepamano, jog jų augina
Šis mažas angliakasių kai nės klesos žmonės: biznie paseno. Vieton laukiamos šyta, kad reikia steigti linų ap mos vištelės ir renkami iš įvairių
munistas) patvirtino, saky davė į Štempalio mašiną,
damas, kad Hermanas ištie kad ta užvirto ant šaligatvio melis randasi trijų mylių at riai, profesionalai, amatnin- paguodos, dukrelė seną tėve dirbamieji punktai, kurie pakel pašiūrių kiaušinėliai sudaro mi
sų yra biednas žmogus. Ant ir sužeidė tris praeivius: juo stume į pietus nuo Portage. kai, na ir pasiturinti darbi lį netik piktais žodžiais pa tų linų kokybę, bet šiam svar- lijoninius skaičius ir Lietuvos
rytojaus Hermanas pasiskel duką ir du vaikus. Štempalis Lietuvių dabartiniu laiku ninkai.
vaišina, o kartais dar ir ap- jbiam reikalui nesurasta lėšų. eksporte užima ne paskutinę
bė einąs į kriaučių biznį — ir irgi buvo labai sužeistas. Vi čionai gyvena 10 šeimynų, Lietuvių Dorchestery šiuo muša. Taip per Dievo Kūno I Tik pernai Biržuose įkurtas žmo vietą.
dabar bizniavo ja. Tai mato si nugabenti į ligonbutį. viena našlė ir vienas gyva tarpu yra beveik tiek, kiek šventę dukrelė sugrįžus iš niškesnis linų apdirbimo fabri Taip — 1926 metais gyvų
te, kokie jie (komunistai) Štempalis mirė tuojaus, juo našlis. Pavienių yra 4, kurių ir South Bostone. Beveik vi bažnyčios seną tėvą netik iš- kas, bet tokių fabrikų turėtų bū paukščių išvežta:
yra unijų draugai!
dukas ant rytojaus, o tie du 3 yra čia gimę, o vienas atei si jie turi gražius nuosavus koliojo, o ir gerokai apmušė. ti visuose rajonuose, kur tik ūki Kalakutų už.......... lt. 172,700
vis. Kai kasyklos šioj apie namus, ant naujų ir patogių Gal butų ir visai užmušus, ninkai linus sėja. Per 1925, 1926 Žąsų ................... f. 3,709,800
Toliau ponas Pruseika nu vaikai gal pasveiks. Taxi cab linkėj buvo neišdirbtos ir gatvių.
Ančių ...................... 576,800
siskundžia. kad Baltimorėje draiveris biskį sužeistas. Jis darbai ėjo geriau, tai Martin- Lietuviškų biznių Dor-. jeigu senis nebūtų paspru ir 1927 metus linų apdirbamiems Vištų.......................... 745,700
punktams steigti paskirta vos
amalgameitai “Darbo” ne tapo areštuotas ir uždarytas dale lietuviai turėjo suorga chesterv nedaug. Viena-kita kęs pas kaimynus.
kalėjiman.
Viso lt. 5,205,000
Tai šitaip lietuvių vaikai 370.000 litų, tuo tarpu pieninėms'
skaito. Girdi, skaito tik ne
nizavę
pašalpinę
Lietuvių
bučernė
—
tai
ir
viskas..Mat
Kiaušinių gi išvežta už 13,Štempalis buvo nevedęs,
gyvieji, o gyvieji neskaito.
Tautos Draugystę. Bet dar lietuviai biznieriai yra pratę elgiasi su savo senais tėvais. įkurti tuo laiku skirta virš 3
Tai prasta. Jeigu tavo reda 36 metų amžiaus. Pagal ama bams susilpnėjus ir daugeliui daryti biznį tik su savo žmo Šitoks atsitikimas Montreale milijonų litų, nors pieno ūkis 575,1000 litų. Taigi iš viso paukš
guojamą laikraštį skaito tik' tą buvo automobilių mekani- lietuvių dėl nedarbo išvažia nėmis. O Dorchestery lietu ne pirmutinis ir ne paskuti 1926 m. eksportui davė apie 16 čių ūkis davė eksportui 18,780,Banga. milijonų litų, o linų ūkis — virš 100 litų, čia dar neįeina paukš
numirėliai, tai turbut kas kas. Laike karo buvo paim vus į Portage ir kitus mies viai negyvena sykiu, bet yra nis.
tiena, kuri priskaityta prie gyvu
75 milijonų litų.
nors bloga yra su jjonu re tas Amerikos kariumenėn ir tus, tai ir Lietuvių Tautos išsisklaidę po visą priemies
lių mėsos.
išsiųstas
Francijon.
Velionis
daktorium. Reikia pasakyti,
VILLA DIEGO, ARGEN
Gyvulių ir pieno akio gaminiu
Draugystė
tapo
perkelta
iš
tį.
Didžiausi
biznio
centrai
Palyginę pieno ūkio ir paukš
kad amalgameitai ir iš viso tapo palaidotas L. T. Kapi Martindale į Portage.
TINA.
išvežimas. 'X
Dorchestery
yra
Uphams
čių ūkio eksporto davinius, ma-j
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Up
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milijonas litų.
surengtas
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vardan
Ąš buvau manęs, kad ponas
hams
Corner
marketas
yra
už
litų
tų
sekėjas,
kuris
skaito
“
Lai

štuku
Paukštininkystės reikalai ver
“Aušros žvaigždės.” Publi
' -—- ------Pruseika sustojo girtuoklia
skaitomas
didžiausiu
netik
5,297,600
svę.
”
Arkliu
10,15?
ti
susirūpinimo, bet pažvelgus į
kos buvo daug. Laikė pra
vęs. Bet kartą teko šalę jo; WATERBURY, CONN.
visame
Bostone,
o
ir
visame
24.600
Kumeliukų
194
Darbai šiuo tarpu čia eina
pastarųjų 'trijų metų biudžetą,
kalbas du narsus komunisatsisėsti, tai dvokia, kaip aiParapijonų vargai.
pasaulyje.
Todėl
valgomųjų
6,662,100
Raguočių
14,194
silpnai.
Kasyklos
dirba
tik
t
mes
jame rasime, jog šios srities
tukai. Jie rinko aukas palai
rišio pančiakos! Tokiu “sko
daiktų
krautuvėms
šita
apie

2.658,300
Teliukų
23,016
kelias
dienas
į
sąvaitę
ari
'
tobulinimui
paskirta per 3 metus
kymui “Rytojaus.” Viskas
niu” atsiduoda ir jo redaguo Per praeitus kelis metus
linkė
yra
nepatogi,
nes
nie

225,700
Avių
7,550
mėnesį.
vos 49,000 litų (tame skaičiuje ir.
parapijos reikalai gerai se
butų buvę gerai, kad'tiedu
jamas “Darbas.”
kas neatlaiko konkurencijos komunistukai eidami kalbėt Ožkų v, . 9
200 bitininkystei).
Pasaulio Vergas.
kėsi, kunigams pinigai pylė
su viršminėtu didžiuliu mar- butų išsimiegoję, Dabar gi Kiaulių 72.016 20,406,600 Gerų ir dėslių vištų platinimo
Šį numerį jis, veikiausia, si kaip iš cudauno maišo ir
ketu. Užtat kitokiems biz
redagavo būdamas visai gir viskas buvo gerai. Prabaš‘ 488.000 reikalas svarbus ir čia taipogi
užmigo ir, be- Paršų ‘ lltfi
LAWRENCE, MASS.
niams Uphams Corner yra bekalbėdami
tas. Apie Bostono delegatą čius aukso prisikrovęs labai
r Viso už t. 35.763,100 reikia pasakyti, jog žemės Ukici
agituodami už “Rytojų,” už
štai kaip rašo:
išpuikėjo ir labai pykdavo, Viešas pareiškimas “Dar daug žadanti vieta. Žydai, miršo išniekinti “Ratelį” ir Be paminėtų 35 milijonų mu Kooperatyvų Sąjunga yra žymų
bininkui.”
matyt, tai nujaučia ir todėl K. Kazlauską. Vėliaus turėjo
žingsnį padariusi.
“Bro. Gustaitis gali išlai kas jam drįsdavo kokius
pastaraisiais laikais jie čia sugrįžti atgal ir išlojoti mi viršum litų, gyvulių ūkis davė
Birželio
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Lietuvių
Ukėnors
patarimus
duoti.
La

kyti egzaminą prieš Bostono
Lietuvos eksportui: .! į... •* !
Už kiek išvežta javą ir sėklą?
pradėjo skverbtis su viso
lietuvių Amalgameitų sky biausiai prabaščiaus puiky sų Kliubo mėnesiniame susi kiais kromeliais. Nesenai nėtą žmogų ir “Ratelį.” Juk Mėsa........
lt. 9.458,200
Kviečių už ..... lt. 1,514,000
rių, jeigu jisai vyriškai tar bei nepatiko vikaras, geras rinkime buvo pakeltas klau prie Uphams Corner ir vie ne kas kitas, kaip tik jus bu Kailiais, odomis .. 7,448.700 Rugių
......... .. ..23,500
2,740,700
naus skyriui ir visai unijai. lietuvių prietelius kun. Jo simas kaslink “Darbininko” nas lietuvis, būtent J. Tau- vote to “Ratelio” viešpačiais Ašutais, šeriais
Miežių
. . 4.... ... 814,000
Mitinguose reikia kalbėti nas Bakšys. Prabaščius, pa redaktoriaus šmeižto, tilpu- rinskas, atidarė čeverykų ir išnaudojote jo turtą. ; Ne
?
Viso
lt.
19,647.600
111,400
Avižų
...............
apie save ir apie savo dar- sitaręs su vyčių prezidentu sio “Darbininko” No. 34, krautuvę. Jo krautuvė ran kas kitas, kaip tik jus suval
t >
Vikių ................ .. 4,041,100
Pieno ūkis davė eksportui
bus, o ne apie kito griekus.” senberniu Jonu Kairiu ir 1927 m. Tasai šmeižtas buvo dasi po numeriu 71 Stough- gėte “Ratelio” 130 pesų ir Sviestas
žirnių ............... ... 512.600
..........
lt.
12.707,900
francuzėm minyškom, kuni perskaitytas minėtame susi
dabar neturite sarmatos rė
Argi blaivas žmogus šito gą Bakšį išvarė ir parsitrau rinkime ir visi nariai labai ton st., tik vienas blokas nuo kauti. Man rodos, jog raudo Lietuviškas suris 2.341,500 Peliuškų ........ ... 187,100
1,245,800
kį patarimą duotų? Ne! Tik kė didelį davatkų mėgėją pasipiktino, kad vieton pa Uphams Corner. Man teko nam kaklaraiščiui ir dėl Ur- Pienas .. I........
Lęšiukų ........ ... 328,200
girtas apie “save ir savo dar kun. Wuzkel. Šitas kunigas talpinti musų rašinį apie 20 pas draugą J.tTaurinską at baičio moters turėjo užtekt
Bulvių
.............. .... 138,200
Viso It. 16.295,200
bus” visiems pasakoja. Broli yra žymus tuomi, kad varto metų Kliubo sukaktuves, silankyti. Pats Taurinskas tų 130 pesų. O jeigu tų buvo Pieninkvstė pas mus organi Dobilų sėWų
2,579,500
yra
labai
malonus
žmogus
ir
Gustaiti, neklausyk to latro! ja net keturias pavardes, bū “Dar-ko” redakcija savo at
Motiejukų sėklų — 514.700
maža, tai Mykolas Juška su
pobūdžio vystymosi įgavo
Dirbk teisingai, o tavo dar tent: Wuz, Wuzkel, Wasz- sakyme musų organizaciją jo krautuvė įrengta kuopui- D. Urbaičiu užgynėte sene-' zuoto
įvairių sėklų ... ........ 19.t>00
keli metai atgal, čia svarbų vaidbai apie tave kalbės. Mato kelis arba Kiszkelis. Jis yra apšmeižė. Todėl Kliubo na kiausiai. Man atrodo, kad J. liui barzdaskučiui 240 pesų.!menj suvaidino L. žemės Ūkio
Viso lt 10,783.900
mai tas degutininkas nori labai landus, ypač prie da riai vienbalsiai nutarė pa Taurinskas čia galės gerą Senelis pasitikėjo jums, da-iKoperatyvų sąjunga, kuri pirmoMenkas
javu
išvežimas aiški
tau įkalbėti, kad susirinki vatkų. Visur prie jų gretina reikšti “Dar-ko” redakcijai biznį daryti. N. Juozunas. vė pinigus namo statymui, 'ji pradėjo organizuoti kooperanamas tuo. kad pernai buvo žy
muose tik save visuomet gir- si, savo patarimus duoda ir protestą ir pranešti to paties
be
liudininkų
ir
be
raštų,
o
tyvlnes
pienines,
bet
reikia
atvi

mus
nederlius, ypač rugių ir
tum, kad paskui kiti turėtų pinigų kaulina. Jis beveik “Dar-ko”
ASHLAND, PA.
administracijai,
jus paskui tą senelį už tai' rai pasakyti, kad šioj srity butų kviečių, bet išvežimas vikių už 4
progą tave užtai niekinti. visuomet lankosi ant mote kad savo šlamšto Kliubui
Darbai eina prastai.
primušėte su krėslais. Ar tai žymiai daugiau nuveikta, jei ne. su viršum milijonų litų vargu
Nes kas tik apie save daug riškų draugijų susirinkimų. daugiau nebesiuntinėtų. “D- Tuo tarpu šioj apielinkėj dori jūsų darbai?
butu buvę kun. Krupavičiaus ar- bau galima laikyti tiksliu. Ge
kalba ir giriasi, to žmonės Jis, kaip ir pats prabaščius, ko” redakcijos patarimas nėra nieko naujo. Darbai' Ir jus dar drįstate niekinti dybinės politikos, kuris grynai Į riau tie vikiai butų sušerti Lie
Karančius. J ekonominę sritį į vėlė partinę po- tuvos išbadėjusioms karvėms,
pradeda nemylėti ir neap daugiau nieko nekalba, kaip grįžti mums 20 metų atgal anglies kasyklose eina labai kitus.
yra nesąmoningas, nes gy prastai. Dirbama po 2 ar 3i ------------------------- *-------—-— litlką, skatindamas politinę par- kurios butų davusios daugiau
kęsti.
tik apie pinigus. “Duokite venimas eina tik pirmyn, o
dienas sąvaitėje. Iš kitur at . Tik tas žmogus yra gra- ti ję (ukinilpj sąjungą) griebtis pieno produktų eksportui.
Matomai tas ponas prie ši pinigų, pinigų ir pinigų!” — ne atgal.
važiavusiems darbo negali-! žioš dvasios, kuris su artimu pienines kurti ir tuo pačiu ekM- Skarmalų (lupatu) išvežta už
to nori tave išprovokuoti.
tai visa jų evangelija.
Pirm. J. Savinčius,
ma gauti. Žmonės nusiminę. ' gražiai elgdamasis, gražiai <iyti ūkininkus, šito pasekmė yra 2,624,500 Htų, senos geležies ir
Antanas Svečias.
Sena Parapijonka.
Sekr. A. Palaki*.
gyvendamas grąžina pasaulį, tokia, kad Lietuvoje gaminamas kalkių — už 933,700 lit.
F. L.
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;nežinia, bet manoma, kad iš
si radau. Strytukas buvo toks
; esmės nusileis anglu reikalasiauras ir tamsus, kad vos
' vimams.
sprandą nenusisukau. Eida šiomis dienomis kilo konf- Egypto konfliktui su Angmas juo patropijau stačiai i liktas tarp Egypto ir Angli- lija duodama didesnės reikšspikvzę. Radau tenai ir musų jos. Konfliktui priežastį da- mės, negu paprastam koloSčeslyvos Smerties Susaidės vė Egypto parlamento nuta- nialiniam
nesusipratimui
prezidentą. Jis man tuoj už- rimas padidinti Egypto armi- britų imoerijoi. Mat, Egypto
fundijo. aš jam alfundijau. ją ir panaikinti vyriausio va- nacionalistai, kaip kalbama,
Senovėje lietuviai, dar bū čiama birželio pabaigoje.
ir taip sau pradėjom krikš do vietą, kurią ligšiol užima turi ryšių su Maskva. Nutru- dami gamtos reiškinių ir mi Likusios senovės “Rasos”
^A^ieiuniškai mylėti?., kad aš ir augiu karininkas, išbrau- kus anglų-rusų santikiams, rusiųjų garbintojais, turėjo šventės apeigos dabar laiko
ne*ąačiHu,kaip atsidūriau kiant jai skirtus kreditus. Egypto nacionalistai mano šventes, kuriąs švęsdavo mos šv. -Jono šventei birže
prie daigaus vartū. Bet pasi- Įvykdžius šiuos sumanymus, atėjus tinkamą valandą pasi ypatingomis , iškilmėmis ir lio 24 dieną. “Rasos” šventės
rodo, dS^Sįiiėiti Į dangaus Egypto armija paliktų Egyp- naudoti Anglijos sunkeny- apeigomis.
Priėmus krikštą buvo jaunimo šventės. Jaunir
^ajraljjstę dabar sunkiau, ne-Į to vyriausybės rankose,* su bėmis ir išsiderėti daugiau ir pradėjus švęsti krikščio- mas. susirinkęs kur i vieną
gu i Ameriką’ iš Lietuvos at- kuo negali sutikti Anglija.! laisvių, siekiant visiškos ne niškas šventes, lietuviai daug
j vietą, kurdavo laužus, šokvažiuot. Prie vartų tave iš- Suteikdama 1922 m. Egyptui priklausomybės,
apeigų
davo poromis per laužų liep
senoviškų švenčių ; _
kamantinėja visokių klausi- nepriklausomybę.
Anglija! Geografinė Egypto padė- prikergė naujoms bažnyti snas, ritindavo nuo aukštų
nių. on na*kni
paskui nuvaro Įi pirtį,
mn
nirti.i1 paliko savo žinioj tokius da-' tis — kryžkelis tarp Euro- nėms šventėms. Dar ir dabar kalnų šiaudais apvyniotus ir
kaip Tilžėj būdavo vokiečių lykus: 1) Suezo kanalą, kai-!pos. Azijos ir Afrikos —yra kiekvienos didesnės
bažnv- padegtus ratus, burdavo sa<
______ ji
“ •’_vo i_:
__ Jaunimo “Rasos”
Įtaisyta, ir liepia nusirėdyt; po artimiausią kelią Į Indi- tokios rūšies, kad Įvykiais tinės šventės apvaikščiojilaimę.
tada du nygeriai pagriebia ją: 2) Egypto militarinę ap Egypte labai interesuojasi mui, musų liaudis turi daug šventės tęsdavosi net kelias
tave ir Įmeta i karštą vande saugą nuo trečiosios valsty kitos valstybės, kaip antai Įvairių papročių ir apeigų, dienas. (Dar ir dabar latviai
ni, o paskui ištraukia ir ašt bės puolimo; 3) svetimšalių Francuzija, Italija, Turkija, kurios yra likusios iš labai iškilmingai švenčia tas švenriais šepečiais kaip pradeda ir mažumų apsaugą Egypte; ir stengiasi ten praplėsti savo senų laikų, ir tos liekanos tęs),
tau skūrą šukuot. tai nors ■ 4) Sudano srities valdymą, Įtaką anglų nenaudai. Todėl leidžia mums geriau pažinti Krikščionybę Įvedus, nau
igvoltu rėk. Ant galo Įkiša j šių savo teisių Anglija nega- antiangliškam
judėjimui senovės lietuvių šventes.
joji dvasiškija stropiai kovo
paipą Į burną, išplauja visus lėtų išnaudoti, jei Egypto ar egyptiečiai visados gali rasti
Vyriausiomis senovės lie jo su Įvairiomis senosios lie
vidurius, o paskui su tokia mijos vadovybė pereitų iš svetimos paramos, nes Ang tuvių šventėmis buvo kelios tuvių tikybos apeigomis, ku
mašina privaro i pilvą vėjo anglų rankų i egvptiečių. lijos susilpnėjimas Įeina Į pavasario šventės.
rias musų bočiai pritaikė
ir užsiuva abudu galu. Vienu i Pasiųstoji anglų nota tuo rei- ‘ daug kieno politinę progranaujoms bažnytinėms šven
žodžiu, padaro iš tavęs tokį i kalu Egypto vyriausybei bu- mą. Tad kilęs Egypto-Angli- Vietoje dabartinių Velykų tėms. bet visai atpratinti
baliuną, kaip dabar Ameri I vo panaši i ultimatumą,1 jos konfliktas, be abejo, atsi- senovėje švęsta pavasario liaudį nuo senoviškų papro
koj žmonės ant armobilų tu griežtai reikalaujant vykdy- lieps Anglijos santikiams su sutikimas — Žeminės — Žie- čių nesisekė. Dar ir šiandien
ri. Tokiu spasabu, vaike, ti esamus pasižadėjimus. Ką‘kitomis didžiomis valstybė- deklės šventė. Senovės lietu musų liaudyje užsiliko daug
viai ir kitos giminingos ais senoviškų švenčių papročių
žmogui nereikia niekad val atsakys Egyptas, tuo tarpu mis.
čių tautos daugumoje buvo bei apeigų, kurias atliekame
gyt, ir tavo pilvas būna štedi
žemdirbiai ir todėl garbin visai pamiršę jų reikšmę se
pilnas.
davo žemę — savo maitinto novėje.
—O ką gi daugiau dangu
P. Tarasenka.
ją ir džiaugsmingai sutikda
je matei, tėve?
vo žemės atbudimą po ilgo
Sveikas gyvas, tėve I jau Į tuos policmanus, ar ne —Daugiau, vaike, nieko:
žiemos miego. Žemines švęs-1
Kaip gi pavyko tavo kelionė simato iš po švarkų vuode- neatsimenu, ba kaip ši pane-!
Rykovo kalba.
linti nurodyti nei vieno atsi- ,davo balandžio pradžioje ir( Laiškas iš Brazilijos.
gos, ale viskas taip pakavota, dėlį pabudau, tai pasirodė,
Į dangų?
Kalbėdamas Maskvos so • tikimo, kad Anglijos terito- ,net turėjo tai šventei pritai-1 (Rašytas F. Levinskui Į
—V.erčįau neklausk. Mai kad nei znoko nematyt. Nu kad aš nakvojau džėloj. o
rijoj butų suimtas SSSR pi
Ashland, Pa.)
ke. Gavaū juodą aki ir ketu tariau eit toliau. Ogi žirn iu, apie dangų tiktai sapne sap vietų plenume, SSSR komi lietis, varęs špionažą SSSR kintas daineles — maldeles.'
sarų tarybos pirmininkas RvIškilmėmis minėdavo Žemi
visi sueina i toki didelį bil- navau.
ris guzus ant pakaušio.
naudai. Tuo tarpu, esą, so- •nės šventę šventyklose ir na Jau daug laiko praėjo, kai
■
kovas
palietė
anglų-sovietų
. — Nejaugi šventas Petras dingą, kur girdėt muzika ir —Kitokio daugaus, tėve, santikių nutraukimą ir pada- vietų vyriausybė nekartą su
mudu per laiškelius širdingai
muose. Žeminę švęsti ruoš kalbėjom. Kalbėjom viena
giesmės. O prie durų stovu du ir negali būt, kaip tik sapne
tave taip pavaišino, tėve?
ėmusi pas save šnipus, dirbu- ,davosi iš anksto: rinkdavo
rė tokių pareiškimų.
—Kas mane taip pafiksi- vyrai ir moja man, kad ei
sius anglų vyriausybei. Te- piliavą apeigų duonai ir alui tema,' viena kalba ir laisva
i
Anglų
sovietų
santikių
nu

no, Maike. tai aš ir pats neži čiau Į vidų. Supratau, kad
čiau nepaisant to, kad sovie daryti, puošdavo savo na mintimi, bet likimas tą musų
I
TRUPINIAI
čia jau žabangos ant mano
I traukimas, už kurį atsakomy
nau.
kalbą pertraukė. Prakeikti
tų vyriausybė turinti visai
bė tenka anglų vyriausybei, tikslius davinius apie Angli mus, gamindavo skanesnius klerikalai Lietuvoj imą vis
—Jau aš suprantu, tėve: dusios, — apsisukau ir dui
valgius. Šventės dienoje jau naujas aukas, o tos aukos tai
Vargas — džiaugsmo gim ėsąs pirmas žingsnis prie ka
tu girtas būdamas norėjai Į atgal.
jos
špionažo
veikimą,
ypač
Dievo karalystę Įsiveržtų ir —rO ar tu žinai, tėve, kas dytojas, ašaros — sielos va ro ir iššauks tolimesnį Euro Ukrainoj ir Užkaukazy, ne; nos mergaitės, pasipuošę ge Lietuvos ateitis. Nors daug
riausiais savo apdarais, ank
lytojos. Jiedu daro žmogų pos ekono'rnmio krizio pagidabar’ neatsimeni, kaip tenai buvo?
žiūrint turimų davinių apie sti rytą susirinkdavo kur už laisvų žmonių kraujo Lietu
tuo,
kas
jis
privalo
būti.
-O kas?
linirųąę.Anglų vyriausybė no ąūglų planus išnaudoti Pa
dniuolai tave apšventino rtfek z -O
voj pralieta, nors daug gy
Bažnyčia rinti'pagerinti savo padėtį ir baltas kraštus prieš SSSR.— kaimo ant aukšto-kalnelio ir vasčių praryta, bet galimą
nai. Bet-visgi turėjai išsipau yi:-——-Bažnyčiai
•Negali būt. vaike. Baž
Baž-
Kur nėra vargo, ten' negy išprovokuoti karą, kuriam ji $o vi etų vyriausybė dėl tų do- laukdavo patekant sąulutės, drąsiai sakyt, jog klerikąlišgiriot ir pamatyt, kaip šven : 7.—-‘-Negali
vadovautu. Konservatoriai kumeiitų nekėlė triukšmo, kurią sutikdavo linksmomis kas smakas Lietuvoj ilgai
tieji gyvena. Gal buvai pas nyčia veda žmones Į dangų, vena nei džiaugsmas.
negalėj^ nurodyti jokių prie nematydama juose pagrindo dainelėmis — maldelėmis ir neviešpataus. Ateis jam grei
savo vien va rd Į šventą Jurgi •o cfarigaus kelias turi būt
siauras ir .kreivas. Taip ir Kur nėra ašarų, ten siela žasčių santikių nutraukimui diplomatiniams santikiams šokiais, vėliau ateidavo vai tas ir. veikiausia, netikėtas
pakviestas ant arbatos?
pateisinti. Pradedant nuo nutraukti ar diplomatiniams kinai ir jau visi bendrai link galas nuo to paties durtuvo,
—Ką aš tenai mačiau, tai “Darbininkas” rašo: jeigu miršta iš troškulio.
smindavosi.
Iškilmingai ant kurio jis dabar pasilaiko.
nori patropyt Į dangaus ka
1921 m., kaltinimai prieš so konfliktams kelti.
sunku ir išvirozyt. vaike.
šventė
Žeminę
ir senieji. Aš apleidau Lietuvą ne
ralystę, tai jieškok siauro ke
Žmogus tik tada pasiten vietų vyriausybę buvę remia Sovietų Rusijos atžvilgiu
—Nagi?
Susirinkę Į paskirtą vietą at
—Visu pirma aš tau pasa lio. Taigi ir aš, vaike, nuta- kina ir žmonijai naudą atne I mi suklastuotais dokumen- Anglija galinti vartoti arba našaudavo, klausydavo vy liuosu noru, o valdžios palie
ša. kai jis dirba darbą, ku , tais, kas buvę nekartą sovie- intervencijos politiką, arba
pimu. Ji Įsakė man apleisti
kysiu. Maike, kaip aš kelią Į II
resniojo maldelės: “Žemele! mano brolių šalį Į 24 valan
I tų vyriausybės Įrodyta.
riam
yra gimęs.
I
tenai suradau.
taikaus bendravimo politi kuri pavarei šaltąją žiemą ir
—Juk tu sakei man. tėve,
Paliesdamas kratą “Ar- ką. Intervencija vienai tik prikėlei visus augalus, prašo das. Taigi priverstas buvau
kad ‘‘Darbininkas” buvo pa į
Pasigailėjimo yra verta ta kos” bendrovėje, Rykovas Anglijai savo laiku kainavu me tavęs musų užsėtus ir sė su visa šeimyna keliauti Bra
skelbęs traukini i dangų, tai .Juodieji ir raudonieji fa- motina, kuri vaikus auklėja nurodė, kad anglų misija si' daugiau kaip milijardą jamus javus derlingai užau zilijon. ^Apsistojau mieste
mašinistas turėjo kelio žiūrė- Ristai lenktyniuoja žudydami vienais tik pabučiavimais.
Maskvoj paskutinėmis die rublių — ir pasibaigė fiasko. ginti ir suteikti mums savo Sao Paulo. Šis miestas yra
nomis deginusi kažkokius Taip pat nepasieksią tikslo malonės— duonelės!” To tris sykius didesnis už Kau
ti.
savo priešus. Lietuvos juo—Ir aš taip mislinau, ale dieji fašistai per paskutinį! Gyvenimas — jura, žmo dokumentus, nors Sovietų ir nauji mėginimai panaikin liau meldė Perkūną, kad sa ną, labai švarus, vienu žo
sakant, aš niekuomet
kitaip išėjo. Kai nuėjau pas pusmetį sušaudė apie 20 sa-‘ gus — cukrus, .jis privalo Rusijoj, esą, nieks nemanąs ti SSSR.
vo audromis ir griaustiniais džiu
nesitikėjau
Brazilijos dykujoje
sutirpti,
kad
gyvenimas
prabaščiu pasiklausti, kurjV0 priešų, o Rusijos raudo
eksteritorialingumo laužyti. Baigdamas kalbą, Ryko- nenaikintų Lietuvos laukų.
tas treinas randasi, tai jis lie-: njejj fašistai Į tą patį laiką taptų saldesnis.
'Anglų vyriausybė, esą, nega- vas pabrėžė, kad SSSR ra LauksargĮ meldė, kad užsė muose rasti tokį puikų mies
kur daugiau kaip 18,000
pė man jieškot. Aš atsakiau, pasiuntė pas Abraomą virš
miai sutiko santikių nutrau tus laukus saugotų. Atna tą,
automobilių
gatvėmis vaikš
kad aš kelio nežinau. O jis^00 savo neprietelių. *Mat.
kimą, pasitikėdama savo jė šaudavo visiems dievams au čioja.
sako, kad atrasti nesunku, Maskvoje gyvena didesnis I
gomis. Santikių nutraukimas kas ir pabaigę apeigas visi
Profesiniai darbininkai,
ba išviso esą tiktai du keliaii: būrys kraugerių negu Kauesąs daugiau žalingas Angli
vienas esąs labai platus ir ne ~ todėl aniems ir ’kraujo
jai, negu SSSR.
ti. Man
atvykus
Į Sao Paulo
linksmas. Tiems, ką eina tuo daugiau reikia. *
šnekučiuodavo,
savo
darbus^
--Kaip
paprastai,
konflik

ir pasisakius. kad esu spau
keliu, griežianti daili muzi
tui tarp dviejų valstybių Įvy ir vargus aptardavo, burda dos darbininkas — raidžių
ka, skamba gražios dainos ir Musų komunistai leugvai
kus, kiekviena pusė stengia vo koks bus derlius ir, prisi rinkėjas, tuojaus Spaudos
visokie agentai tik moja ran-Įį apsidirbo su-Lietuvių Sociasi atsakomybę už tai primes žiūrėję Į besilinksminantį Darbininkų Profesinė Sąjun
komis ir šaukia, kad eitum jlistų Sąjungos turtu. Iškalno
ti antrajai. Taip yra ir anglų- jaunimą ir jo džiaugsmu su ga ant rytojaus parūpino
toliau. Tas kelias einą* tie susitarę, pravedė “savo žmo
sovietų konflikte. Tiek ang vilioti, leisdavosi kartu su man darbą vienoje iš di
siog į peklą, o tie agentai, tai nes” i Centrą ir. patogiam
lu vyriausybė, tiek sovietu jaunais šokti.
džiausių Sao Paulo spaustu
šėtono tarnautojai. Taigi,I■momentui atėjus, konfiska
Antroji
pavasario
šventė
vyriausybė
kaltina
viena
ki

vių. Tik gaila, kad negaliu
sako, kas eina šituo keliu, tas vo visą L. S. S. turtą. Ameritą už santikių nutraukimą. buvo “Sekminės,” kurias kalbėti portugališkai, kas
pataiko tiesiai Į velnio nagus.
'
if'kos lietuviai darbininkai
Tečiau Įvykęs anglų-sovietų švęsdavo gegužės mėnesį. daro labai nuobodų gyveni
Kitas kelias esąs siauras ir
"įkrovė
L.
S.
S.
turtą
per
suvirs
santikių
nutraukimas nėra Kam toji šventė buvo skiria mą. Čia nėra nei rusiškų lai
sunkus: tenai nesą nei muzy■ ‘ dešimt metų, o komunistai tą
kažkoks netikėtas reiškinys. ma ir kokiomis apeigomis kraščių, nei lietuviškų, todėl
kės, nei dainų. Eiti juo esą turtą prašvilpė Į porą metų.
Abi pusės senai nepasitiki buvo švenčiama senovėje, ir nežinau kas pasaulyje de
taip sunku, kad negalima nei
viena antraja, ir konfliktas aiškiai mums pasako užsili- dasi. Brangus švogeri, kad
jokio bagažo su savim pasi
anksčiau ar vėliau buvo neiš kusioš apeigos. Senoviškos butum toks geras, ar negalė
imti. Tas kelias einąs tiesiai Praryję L. S. S. turtą ko
vengiamas. Abi valstybės Sekminės buvo (pašvęstos tum man atsiųsti laikraštį
Į dangaus karalystę. Na. pa- munistai tuojaus vėl išalko ir
tam visą laiką ruošėsi, ir tuo garbinimui dievų ir tų jėgų, “Keleivį” arba “Naujie
mislinau sau, kai taip aiškiai pradėjo sukti apie Susi vieni-,
OCONt
tikslu ėmėsi visų priemonių kurios padeda gyvulininkys nas.”
viskas išaiškinta, tai irgrino- Jimą Lietuvių Amerikoje iž
KEROSOff
savo priešininkui silpninti. tėje. Kadangi senovėje lietu Lietuvių Sao Paulo yra
rius patropytjU,o aš. juk senas dą. O čia jiems kvepia geras
Tiktai buvo ir lieka neaiš viai turėjo dideles galvijų apie 10 tūkstančių, bet jie
amerikonas,' vyčių vaisko kepsnis — arti milionas do-!
ku, ar tas chroniškas anglų- bandas ir daug arklių, tai neorganizuoti. Čia nėra jo
generolas, tai man tik nusi lerių. Bet šitą kepsnį jiemssovietų konfliktas, nuolat Sekminių šventes švęsdavo kios lietuvių draugijos, Lie
spjaut. Įspaudžiau kunigui nelengva pagauti. Nors daug
evoliucionuodamas, gali bai labai iškilmingai; tai buvo tuvos konsulo irgi nėra, vie
penkinę, parėjęs pasidariau kartui i A)dWdėV *s£vtfs žmo-.
gtis karu, ar ne. Karas pir piemenų šventė. Tą dieną nu žodžiu sakant, lietuviai
senvičių ant kelio, ir perei nes” prastumti ] Centrą, bet
Nėra suodžių ant katilėlių, nėra juodų dėmių
miausia priklauso nuo to, ar piemenys, parvarę namo ža stovi paskutinėje vietoje,
to] nedėlioj iš ry to išėjau. Ei vis be pasekmių. Mat, S.L.AJ
ant puodų, kurias reikėtų vakare nušveist,
susidarys didelis antlsovieti- lumynais ir gėlėmis papuoš nes kiti, kaip lenkai, rusai,
nu, einu, ir išeinu Į tokį pla turto sargyboje stovi gana’
v
kuomet
jus
vartojat
Perfection
Aliejinius
pe

nis blokas. Kitų didžiųjų Eu tus galvijus ir arklius, gau vokiečiai, visi turi savo orga
tų n '“sų strytą, kad tik eik budrus sargai — Vitaitis su
čius.
ropos valstybių elgesys rodo, davo Įvairių dovanų, gėrimų nizacijas.
ir noren ’ 7isur stovi policma- Gegužiu. Ir kaip tik komu-kad jos maža turi noro Įsi ir valgių. Sunešę viską Į vie Gyventojai Sao Paulo
nai, ir toKi. mandagus, kad nistai prisiartina prie S. L. A.
PATIKĖTINI, SAUGUS, EKONOMIŠKI
velti Į naują pasaulinį karą, ną vietą, čia ilgai linksmin- mieste skirstosi taip: brazistabdo armob
daro žmo “skarbo,” tai tie du sargai,
Paprašykit
savo
pardavėją,
kad
demonstruo

tikrai
nežinodamos tarpusa. davosi. (Dabar kai kuriose liečių yra 600 tūkstančių,
nėms platesnį k
ir vis paėmę bizūnus, supliekia už-,
tų.
Geresnėms
pasekmėms
vartokit
SOCONY
vio jėgų santikių. Todėl gali. vietose panašus piemenų ir portugalų 100 tūkstančių,
moja rankom, prasc ‘‘fi to- puolikus ir nuveja juos, kur!
švarų ir saugų ketosma.
ma manyti, kad neaiški tai-. pusbernių pokyliai vadinami vokiečių 80 tūkstančių, len
liaus. Man tuoj dinku jo pipirai auga. Laiminga orga-‘
k w karo padėtis dar ilgai “sambariais”).
,7acija, kuri turi budrius ir
kų 14 tukst, italų oO tuk&iao
galvoj mislis, kad tai g*
STANDARD
OIL
CO.
NEW
YORK
tęsk melu sovietų santisekamus sargus
Trecioji pavasario šventė čių ir kitu visų a*pie 100 tuk
būt tas pat* kelias, apie kurį i.
26 Broadwav
kiuosu.
pnaulio Vergą*.
buvo “Rašos” šventė, šven- Staučių.
Pranas Remeikų.
man Kunigas sakė. Pažiurę-

Senovės Lietuvių
Pavasario Šventės.
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KELEIVIS

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ

LAUKIAMA BEŽDŽIONĖS MAŽAI SILPNAPROČIŲ
IR ŽMOGAUS VAIKO. ‘
ATEIVIŲ TARPE.

FARMA GREITAM
PARDAVIMUI.
30 akrų puikius žemės, apsodintos
bulvėmis, kernais, daržovėmis ir apsė
tos avižomis. Daug šieno, greipsų ir
miško. 7 kambarių siūba, barnė, vlštininkai, gražus sodnas, 2 karvės, 1
arklys, 180 vištų, visos reikalingos
mašinos, automobilis, puiki apielin. ė,
tik 10 miliutų eiti iki dirbtuvei, arti
didelio miesto Kaina $3,800. įnešti
$1,500. Atvažiuok ir pirk šią farmą.
N. WE1SLEK
(27)
Uncasville—New London. Conn.

Mokslo Akademijoje Mas- Cenzo Biuras mums parokvoje speciahškoji komisija do, kad 1923 metais šioj šasiomis dienomis išklausė ly iš viso buvo 93,825 silpna4
daktaro prof. Ivanovo raštiš- pročiai ir nuomarininkai.
GEROS PROGOS! Į
ką pranešimą apie jo moks-ĮJuodi žmonės (negrai) šudaPARMOS NEPIRKIT PAKOLEI .TEliškus bandymus su beždžio rė tik antrą nuošimtį tų visų.
APŽ1URĖSIT MUSU KOLIONUĄ IR
NEPAMATYSIT MUS!
nėmis. Prof. Ivanovas prane 98 nuošimčiai buvo baltieji
Mes turime tokių farmų, kokių tik
ša apie bandymus apvaisinti! Abiejose grupėse tomis ligo
Jus reikalaujat ir užtikrir.am tą, ką
beždžionę žmogaus sperma. mis sirgo mažiau ateivių, ne
žadam. Musų yra didžiausia lietuvių
kolioniįa Amerikoje Rašykite, prisiu
Viena beždžionė jau pasida gu vietinių. Ant kožno 100,sime kataliogą.
(-)
riusi nėščia nuo žmogaus 000 gyv. buvo 13 silpnapro
PHILL1PS & M ATTIK
Laivas Išplauks
spermos. Prof. Ivanovas no čių ateivių, sulyginus su 47
R. 2, Box 83,
Scottville. Mich.
rėjęs dirbtiniu budu apvai vietiniais. Nuomarininkų at-1
AR JUS JJEŠKOT TIKROS
sinti ir moterį beždžionės eivių buvo 5, sulyginus sų 9
FARMOS? *
sperma, bet Gvinėjos guber čion gimusiais. Ta žema rata
100 akrų tarnui, 7U akrų dirbamus
natorius. kur prof. Ivanovas ateivių gal yra todėl, kad
žemės, prisodintos'«» augalais, 30 ak
EKSKURSIJĄ VADOVAUS J. G. GEGUŽIS.
dabar daro bandymus, tatai silpnapročiai ir nuomarininrų miško ir ganyklos. f2 gerų karvių,
3 arkliai, visokie modeminiai įrankiai,
padalyti uždraudęs. Rugpiu kai Imigracijos Biuro neįlei
mieste. Jie taipgi suteiks ir platesnius pata
Tai bus smagiausia šiais metais ekskursi
didelė barnė, šilo ir stabphs, iedaunė
čio mėn prof. Ivanovas grįž džiami į Suv. Valstijas. Tar-j
pilna ledo, milkruimiai, namai, ir dau
ja į Lietuvą. Lietuviams bus teikiama daug
rimus.
gelis pašiūrių, didelė vištinyčia pilna
ta Rusijon, veždamas su sa pe silpnapročių yra daug
parankumų.
vištų ir naujas perėjimo namas. 2 sod?
Laivakorčių kaina: Pagerinta III klesa iš
vimi nėščią beždžionę. Toli mažiau vyrų negu moterų, *
nai, 0 kambarių moderninis namas. Ši
mesni tyrinėjimai busią tę bet daugiausia nuomarinin
fa ima tai tikras miesteli*; ’sdvaimi.
Jeigu Ekskursantai susitars, galės laivu
Bostono ar New Yorko į Klaipėdą $107;
Viskas nuslerniška. 5 minutės nuo všsiami Juodųjų jūrių pakran kų yra vyrų tarpe. Beveik 73
važiuot tiesiog į Klaipėdą. Bet tas prigulės
j abi puses — 181.
sur. Savininkas išvažiuoja į Europą,
tėse, kur, manoma, beždžio nuošimtis silpnapročių ir 311
todėl ir turi parduot. Lengvos išlygos.
nuo pačių noro. Grįžti Amerikon galės kada
Joseph Cerel & Son, Villagc St.. West
Į Bremeną — $103.50; į abi puses—$175.
nėms bus tinkamas gyveni nuošimtis nuomarininkų ne-j
Mednay. Mass. Tel. Med»ay 34).
tik
norės.
:
mui klimatas. Čia beždžionė turi 20 metų amžiaus. Dau-1
Turistų klesa: į Bremeną ir atgal $190.
Kurie manote važiuot šiais metais Lietu
2 DIDELLBARGEN AI
gimdys vaiką — pusiau žmo guma sergančių yra nevedę
I
Laive
ir
išlipus
iš
laivo
bus
duodamos
85 akrų farma, su visais
»
gyvul»is<
gų, pusiau beždžionę, kaip ir daugiaus paeina iš miestų,
von apsilankyt ar apsigyvent, tai parimkiaugerais namais. Mieste.. Kaina $4500.
II
informacijos ir atatinkamas patarnavimas.
spėjama; čionai prof. Ivano negu kaimų.
sis ir smagiausis laikas važiuot su šia eks
Visai mažai įnešti. J.2
' ’ kambarių na,mas, vertas suviršum* $6000. Joseph
vas yra pasiryžęs padaryti ir
Arba, kurie norit tinkamai būt prireng
kursija. Laivakortes šiai ekskursijai galite
Cerel t. Son. Village
Villa'ge -St..
Wcst
antrą darbo dalį, t. y. bež TIES GELEŽINKELI PER I
Mednay.
Mass.
Tel.
Mednay 30.
tais,
kreipkitės
ypatiškai
arba
laiškais
pas
pirkt
pas
Un'ted
Statės
Lines
Agentus
Jūsų
SACHARĄ. ‘
džionės patino lyties diegais
• PUIKUS kaimo namas, 7 kambarių,
(sperma) apvaisinti moteriš Sachara vadinama diN. GENDROLIUS, 253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
visi įtaisymai., barnė. pusė akro že>
mės. mieste Lengvi išmokėjimai, {neši,
kę.
džiausiąs Afrikos tyrlaukis,
ti tik $100. Joseph Cerel &. Siri,
Šie profesoriaus Ivanovo kur tūkstančius kilometrų j
i Village St.. Medvay. Mass. Telephone
(26) j
----darbai teoretiškai senai visas puses nieko daugiau
KIEK
LIETUVOJ
IŠGERIA
„
gyymimui
draugo,
nuo
Medway 30.
KAIP KOMUNISTAI
TEISME NUŠOVĖ
’
ID
CIIDIIVrt
lkl
38
metų,
kuns
nevartotų
daug
--------------mokslininkų yra apspręsti ir nėra, kaip tik saulės išdžio
•IK OUKUK-M.
svaiginančių gėrimų ir mokėtų kokį '
ŽMOGŲ.
VERBUOJA SAU
PARSIDUODA GERA
tik jis dabar ryžosi įvykdyti vintas baltas smėlys, kuris,
daviniai
rodo
amat
Aa suteiksiu
esu 36 metper
‘i laiškų.
naįUDuncan, Okla. — Pereitą
otaikuKOs 03 įniai
OU , nors
Piatesn
ias *-žinias
AGENTUS. •
•*
,' FARMA.
fI
juos praktikoje platesniu vėjuj papūtus, pakyla debe
sąvaitę čia prasidėjo apygar kad visoje Lietuvoje 1926 m. ,Su pirmu laišku malonės prisiųsti ir. Prie
gero kelio, tarp didelių miesttį
mastu.
Buvęs “čekos”
narys,
simis ligi padangių ir slenka
degtinės — 4,600,000
kurį Pareika,av^6)<u- prie gelžkelio 50 akerių geros žemės,
Vis tik darbai gana įdo nešdamas sunkią mirti bet Operput-Staunic. pabėgęs iš dos teisme B. F. Cox’o byla, išgerta
ruimų namas, elektriką, furni-as
ltr.
ir
alaus
—
7,80G,000
ltr.,
K
mrs
štella
į 0apšildymui,
gražus ir derlingas soda-4,
mus, ir užsienių spauda ne kokiai gyvybei. Tokioj milži Rusijos į Suomiją, pasikal kurioj jis buvo kaltinamas O 1925 m. buvo išgerta degti- 2M3 Junction avė.. wisniewski
Detroit, Mich. !y
I karvės, 2 arkliai, gero miško if
užpuolimu
ir
išžaginimu
farmažai jais domisi.
! —~
u,. malkų. Parsiduoda pigiai, nes moteris
niškoj dykynėj labai mažai bėdamas su “Jaunukas Ži
— 5.200,000
Pajieškau apsiveuimui
apvedimui merginos
morpmnJ*
todėl noriu
nonų parduoti. Klauskite
Gilbreath’o dukters.: nės
*
r- • ltr.,
i alaus
iinoc Į i^jiesaau
ue ( j mir€. ^el
.' Šitie profesoriaus Ivanovo kur vandens yra. Dažniausia nąs” bendradarbiu papasa-;imerio
8,500,000.
Išeina,
kad
1026
»
klrtum
«
tikėjimo,
kad
uk
butų
pn>-!
lai
ku
arba
ypati
Ja}. -(27) ;
Bet vos tik teismas atsidarė,
.
,
tyrinėjimai, kaip ir profeso tik pakraščiuose pasitaiko kojo, kokiu budu sovietų atėjo
nuskriaustos merginos m. išgerta
išgertaJtiek
mąžiau/ka
kiek mažiau,
kan>, .rauti, tejrui srrcit atsišaukia. Aš nei u- Į p () !» d! * 1 Baliardvalt Mins
riaus Voronovo tyrinėjimai šaltiniai, kuriuos iš tolo pa agentai patraukė savo pusėn tėvąs ir kaltininką teisme 1925
1925 m.
m Bet vis dėl to ^iek- ^au j negeriu. Norėčiau gaut gerų
žmonių ,pajaunitiimo idėją žymi augančios lieknos pal buv. Estijos atstovą Birką. nušpvė. Jis tuojąus buvo vienai
po —
2 Tit*{I' rengt >aš ės<i
esu 32
32 metų
metu irir turiu
turiu 10,000
10.000
SVARBI ŽINIA
---------- ogalvai
---------- r išeina pa
bevysiant, sudard šiokią to mės. Tokios vietos vadina Savo laiku G. P. U. (Čeką) areštuotas už žmogžudystę. ru degtinės ir po 3 litr^Į^. frąsi( p
<«>
Parduodu laivakortes į Lietuvą ant
kią senfeaoiją.
} , mos oazom. Čia ir žmonių nutarė rasti bendradarbių,
m . nit-vtinin.
geriausių laivų. Taipgi laivakortes ii
“Aš negalėjau užmigt per alaus. Tabakb gi
; pirktinio j<^ (,^„4 st„ R,, H9.
Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių į AKai kurios . tikybos, pa gyvenama. Per šią dykynę t. y. šnipų, draugingų valsty 3 savaites, vis mislydamas surūkyta: 1925 m. 740,000 " '
Rcooklyn, N. Y.
merikų ir Kanadą. Padarau doviernasv----- — . . . .....
.. - i——1—i...............
prastai konservatiškai nusi- eina keli keliai Į turtingesnes bių atstovų tarpe. Apsvarstę apie šitą latrą.” pasakė suim- klgr., o 1926 m. 873,000 kilo-1 PajK-skau merginos arba nasles ap- tia, Įgaliojimus,
pardavimo ir pirkimo
ir kltokiusHSiunėm pinistačiusios, f tokius tyrinėji sritis. Visais šiais keliais su visas galimas kandidatūras, tas farmerys'. “Dabar aš jau gramų. Taigi tabako ruky- sivcdimui, nuo 2o iki 33 metų amj Lietuv<> Lenkiją, Rusiją ir į ki
mus; esu vaikinas 33.metų. Nonn- į šalis Užlaikau krautuvę viaokhj
mus žiuri kreivai.
sisiekimas tuo tarpu palaiko čekistai rado, kad labiausiai busiu ramus''
i» mas per
vienus
metus padi- cioms
1
.
taivičiu
r«t gera
r<s proV“! ,rEiNaiiB^fiaosiu
arčiau susipažinti 5yra
„dagiausiu ddalykų, iš toli ar arti
<▼*> Su pirmu lOlUVH
L2 1 11 T 'visad
- . -kreipkitės:
• a •. _
Bet nieko nepadarysi. Bu mas labai senoviškom prie tinkąs Estijos atstovas Birdaugiau,
kaip
100,000
ga.
laišku malonės prisiųst
•______ ('‘‘dėjo
J
‘
*
-----«
•«
X.
j
—
nuvr>iLi:la
Irnrt
n'
1
rmL
olo
Vilt
I
* ' _JONAS
. SEKYS
ir
savo
paveikslą,
kurį
pareikalavus
vę laikai, kada žmonės už monėm — kupranugariais. kas. Tuoj sovietų spaudoje TURKŲ MOTERIS NORI kilogramų.
sugrąžinsiu.
JOE GAY
(27)
177
Park
st..
Hartford, Conn.
naujų mokslo žinių skleidi Tiesa po karo franeuzai mė pasirodė Birkui palankus
P. O. Box 67,
Clarksville, Pa
BALSUOT.
mą buvo deginami, jau praė gino pritaikyti ten susisieki straipsniai. Straipsniuose bu Turkijos moterų sąjunga ! AUTOMOBILIAI UŽMU
DABAR YRA GERIAU
ŠĖ 14' ŽMONIŲ.
jo. Todėl Ivanovo eksperi mą tam tikrais automobi vo reiškiama nuomonė, kad nusiuntė Į Angorą delegaciją
Reikalavimai
SIAS LAIKAS DĖL ATSI
mentai šiandien jau gali bū liais. Nors mėginimai pavy Estijos-SSSR santikių page prašyli prezidento, kad prie , Per -pereitą sąvaitę Massa,.
TRAUKIMO SAVO GIMI
ti daromi.
ko, bet matyt jie nepateisino rėjimas daug pareinąs nuo Turkijos konstitucijos butų
REIK ALINGAS LIETUVIS BARZ*
NIŲ I KANADĄ.
daskŪtiš., turi būt patyręs tame
savo tikslų. Dėl to ir liautasi Birko. Tokie straipsniai vei pridėtas pataisymas, duodąs liai užmušė 14 žmonių. Auto-’ darbe,
jeigu pa’i.tų gali būt ir pusi
Mes atitraukiame jūsų gimines iš
juos vartojus. O tobulesni kė į silpnabūdį Birką ir jis moterims balsavimo teises. mobilių registravimo biuro ninku Atsišaul it pas:
ŽEMĖS SVORIS.
(26) visų kraštų į Kanadą greitai ir gausi
THO.MAD KRAPAS
me vietas dėl jų Kanadoj, jog kaip
susisiekimą
įvesti
francupradėjo
tikėti
į
Estijos
ir
viršininkas
Goodvvin
sako,
Žemės svorio nustatymo
11 Millbnry *1H'ercester, Mass. atvažiuos neturės jokius bėdos. Jei
kad tai labai geras rekordas,
tamstų giminės yra sveiki, moka skai
klausimu jau daug metų su zamsyra labai svarbu, nes su SSSR susiartinimo galimu SUNAIKINO ŠVENTĄ
daugeliu
jų
kolonijų
susi

mą.
Jo
gi
tautiečiai
žiurėjo
Į
nes savaitė prieš tai buvo už- JIEŠKAU DARBININKO tyti ir rašyti savo kalboj, tai dau
ka galvą ne vienas moksli
INDĄ.
giaus mes viską patįs parūpinsime,
Ant farmos; geistina, kad karves gausime dėl jų affidavitus, ant kurių
ninkas. Atrodo, kad išrišti siekti tenka tik per šią dyky jį- kaipo į žmogų rusų orien I Portlande buvo apvogta ; mušta 21.
mokėtų melžti, gali atsišaukti ir ne pasirašys atsakomingi žmonės. Mes
kaip reikia šito klausimo ne nę ir tomis senoviškomis tacijos. Paruošę dirvą, slapti katalikų bažnyčia ir tarp ki
mokantis, b;t turi apsiimt j p rast Ge jau per 10 metų daug žmonių esame j
S. P. U. agentai užmezgė as
ras vyras gaus $60 į mėnesį. Atsišau- Kanadą atitraukę ir mes esame po
galima. Juk svoris yra ne priemonėmis.
tų
daiktų
buvo
išnešta
auksiDĄ
IIFČlf
f)
HM
Al
kit.
M. KALYN.
(28)
kaucija (Bonded agents). Visuose Ka
kas kita, kaip ta jėga, kuri Po ilgų tyrinėjimų francu- meniškus santikius su Birku nė taurė vertės $2,500. Da- I
, McDonough, N. Y.
nados reikaluose kreipkitės ypatiškai
traukia vieną daiktą prie ki zų inžinieriai priėjo išvadą, ir naudojo jį savo tikslams. bar vaikai žaizdami rado tą'I Pajieškau Pijušo Lietuvninko. Jis
arba per laiškus prie musų
(-)
išvažiavo iII).»ja
J S nieku*
metais iš i/vnvivDetroito. ža* i* 1 t
• •
įvažiavo
to. Pavyzdžiui, žemė traukia kad galima per Sacharą nu Pagaliau Birkas, pats to ne taurę fS311H
GEO
KAUPAS
&
CO.
Kelio Visai SUr <lčjo
važiuoti _j Pittsburph,
_ _______
_ Pa. Jilis pa
PARDAVIMAI
Lietuviška Agentūra laivakorčių
į save visus kitus daiktus. tiesti geležinkelį ir tam dar žinodamas, visiškai pakliu lankstytą ir-sulaužytą. Visi eina nuo Mariampvlės, o .kaimo neži
Pardavimo ir Pinigų Siuntimo
nau
Malonės
atsišaukti
arba
žinan

vo
į
čekistų
tinklą.
Kai
Bir

bui
nebusią
didelių
sunku

Jeigu ji jų į save netrauktų,
i
brangus
akmenvs
iš
jos
išim6603 SL Clair Avė, Cleveland.
tieji teiksis pranešti
PARSIDUODA KRAU
tai akmuo iškeltas į orą ir pa mų. Geležinkeliui tiesti su kas buvo jau gerokai susi tL
LOUIS KAMINSKIS
.
kompromitavęs,
Estijos
vy

Box
17272.
R.
F.
D.
2.
TUVĖ.
Į KANADĄ.
leistas, ten ir pasiliktų. Vadi manymas smulkmeniškai iš
i----------------------------------Melvindale, Mieli.
Atitrauksiu
Jūsų gimines, pažįsta
Ai.*krym«>. Kandžių, Tabaku ir Gronasi sprendžiant apie svorį, dirbtas ir patiektas parla riausybė iššaukė jį pasiaiš
mus. kaip vyrus, taip ir moteris ar
sernj.
ramlasi
puikioj
vietoj,
daro
irery
PA.HESKAU savo puseserės Onos biznį Yra svarbi priežastis pardavi merginas iš Lietuvos į Kanadą. Mano
reikia turėti traukiamasis mentui svarstyti. Pagal įteik kinti. G. P. U. darė pastangų L Redakcijos
Rrazdakaifės. Girdėjau, kad xyvena mui. Ateikite ir pamatykite patįs. patarnavimas yra sąžiningas, saugus,
neišleisti
jo
iš
Rusijos.
Ir
tąjį sumanymą norima nu
dviejų kūnų santikis.
Norerood, Mass. Ji paeina iš Kauno
greitas. Mano patyrimas laivakorčių
garsusis
Birko
laiškas,
pa

rėd., Karštėtų miestelio. Taipgi pa- Adresas:( H AKLES JOSETH (27)
tiesti
geležinkelį
nuo
Vidur

Atsakymai.
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi
O kur mes rasime tokį kū
jicšJ.au savo tetos Barboros Gurats680 N. Rher Side. M'atertrary, Caaa. tie, kurie jau per mane atsitraukė sa
kienės
ir
ius
dukters
Barboros
Guretsną, kuris galėtų traukti į sa žemio pajūrio per Alžiriją, skelbtas “Izviestijose,” ku
Stasiui Pociui. — Tamstos
vo gimines yra man dėkingi už mano
iš Kauno rėd.. Mažeikių apsk..
rūpestinga patarnavimų. Kaip mergive žemę su lygiai tokiomis Maroką į Tunisą, o iš ten per riame jis reiškė savo įsitiki straipsnelio “Visų žiniai” kaitės.
PARSIDUODA KRAU
Paselos kaimo. Girdėjau, kad ffyveria
nimą,
kad
Estija
gali
būti
noms, taip ir visiems keleiviams pa
didi
jį
tyrlaukį
į
franeuzų
Su

traukimo savybėmis, kokias
Montreal. Canada. Turiu labai svarbų
rūpinu geras apsistojimui vietas Ka
TUVĖ.
tik susijungusi su nedėjome, nes mums rodos, reikalų. Malonėkit pačios atsišaukti,
nadoje Mano patarnavimas ir kainos
turi žemė, t. y. kokias žmo daną. Nigeriją ligi Kongo. laiminga
kad
šitokie
patarimai
nieko
Saldainių.
Aiskrymo
ir
Tabako.
arba
kas
žinot,
malonėkit
pranešt
jų
laivakorčių yra pigesnės, negu kitų
gui įprasta pažinti. Žemės Jei šis geležinkelis butų nu SSSR, buvęs jam padiktuo negelbsti. Žmonės paprastai adresų, už ka busiu labai dėkinjrts. Krautuvė randasi vidury lietuvių ko agentų.
Dėlei platesnių informacijų
tas
tos
pačios
“
čekos
”
agen

lonijos. šitoj miesto sekcijoj priskaiJOSEPH PETKUS
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu:
svoriui nustatyti reikėtų kito tiestas. tai galima juo butų iš
keičia
savo
pavardes
dėlto,
toma
į
dvidešimts
tūkstančių
žmonių.
6
Jay
Strect,
So.
Boston.
Mass.
ALEK ANDER S. LEMUS
Krautuvė daro gerą biznį. Kainuoja
tokios pat masės kūno kaip Paryžiaus į Sudaną nuvykti tų. .
kad amerikiečiams lengviau
Tourist Agent
(-)
savininkui
septynis
tūkstančius,
bet
iš
tik
per
penkias
dienas.
Pajieškau savo brolių Gurevičių
žemė ir dar daug didesnio.
45
Windsor
St.,
Montreal.
butų jas parašyt ir ištart. Juozo,
Vinco ir Jurgio, Suvalkų jtub, priežasties ligos parduos labai pigiai.
P. Q., Canada.
PRAKEIKĖ RADIO KAIPO Mes manom, kad ir Shark^y Kalvarijos apskričio, Jonavo vaisė., Nepraleiskite progos.
(27)
Tai kokio gi reiktų?
ALKOHOLIS IR ŠILKSatinckų
kaimo.
Malonėkit
atsišaukti
V
ELITE CANDY SHOP
“VELNIO IŠRADIMĄ.”
Žemės masė (kūno turis)
pasisavino tokią pavardę arba žinantieji praneškit.
127)
786 Bank st.,
Wa(erbary, Conn.
VABALIS.
apskaityti nesunku. Tai jau
ANDRIUS GUREVICIA
Iš Tifliso pranešama, kad vien dėlto, kad jo tikros lie
North Amhcrst, Mass.
ir padaryta yra. Sako, kad, Degtinė turi savy nuodus, Kaukazo kalnuose prasidėjo tuviškos pavardės (Žukaus Box 53,
DYKAI SIUNČIAME
mūsiškai skaitant, žemė turi kurie veikia neigiamai j karas, tik ne prieš žmones, o kas) anglas negali nei iš Pajieškau vaiko nuo 0 iki 12 metų DĖL RŪKANČIŲ PUIKAUS TARAJei kokis naštys ar našlė tu KO. Kreipkitės pas mos.
(31)
sverti 6,000 trilijonų tonų. kiekvieną gyvą sutvėrimą. prieš radib imtuvus. Maho tart. nei parašyt kaip reikia. senumo.
Skaitau sau už garbę pra
ri tokį vaikų, o sunku užlaikyti, lai atEUROPA BOOK CO.
Tai lengva pasakyti, bet ne Šie nuodai vadinasi alkoho metonų mullos (kunigai) nu
New York, N. Y.
Pittsburgho parapijonui, sišaukia pas mane, aš noriu tokį vaikų 57 Dey SL, e
nešti visiems, kad priimu
išauginimo.
(27)
lengva įsivaizduoti. Bet vis liu.
tarė, kad radio yra “velnio kuris nepasirašė po savo laiš paimti ant
LIETUVOS BONŲ KUPO
SIMON NAUYALIS
tik mėginkime įsivaizduoti iš Visi žinom kas tai yra šil išradimas” ir turi būt išnai ku. — Tamstos korespon R. F. D. 2,
" . Woodstock, Vt.
NUS pilnoj vertėje kupo
FARMOS
tokio apskaičiavimo. Padė- kas, bet ne visi žinbm iš kur kintas nuo žemės paviršiaus. dencijos Jąikraštifl -.dėti. ne Oną Razulerviėiukė ir Kušonių, pa
no kainos nuo tų. kurie
kim, kad butų galimumas jis yra padaromas. Šilką lei Pasigavę vieną radio apara galim, nes gindamas Smeto jieškau Anelės . ir Agnieškos Rlaževi.pirks musų krautuvėje rei
Geriausios farmos prie Lowell ir
Kampiškių kairOo, Aukštosios
pervežti žemę vagonais iš džia iš savęs kaikuriuose tą, mullos sušaukė tikin nos valdžią ir kunigus tams- čiukit).
kalingus sau daiktus iš apPanemunės valsčiaus, Suvalkų gub. Grand Rapids miestų, ant gerų kelių
vienos vietos į kitą. Tai jeigu kraštuose augą maži vabalė- čiuosius ir,'visų akyvaizdo-• ta vartoji tokius žodžius, ko- Žinantieji malonės pranešti.
<2?) prie puikių marketų Kas mylit įsigyti
rėdalų ar apsiavimo.
puikių farmų. matvkit arba rašykit
ANNA KALVIN
koks nors galinčius galėtų’liai.
’“* Kaip vorai pas mus lei i je jį prakeikę, nunešė į kal■ kius gali vartoti tiktai girtas
Uklaikau didelę krautuvę
pas:
JOS STASTON
(28)
1632 Missoure avė.,
per viena minutę nuvežti į džia iš savęs voratinklius, nus ir paleido į skradžią.
Realtor
Ix>well, Mich
So. Milnraukee, Wis.
karčemninkas. Be to, tamsta
prie
Millbury gatvės, su di
kitą vietą
i.:i,
■ _po 100 vagonų že- taip jie leidžia iš savęs šilko
nepasirašai
ir
savo
pavardėj,
deliu pasirinkimu rūbų.
. tai
. . visą žemę
------------------siūlelius.
PARSIDUODA FARMA
mės,
jis pervež

APSIVEDIMAI.
o be parašo mes ir rimtesnių
(28)
PAŠTO
ŽENKLELIAI
67 akeriai žemės. 1 arklys, 1 karvė.
tų per daugelį milijonų metų. Paskutiniu laiku vienas ja
1 Pajieškau apsivedimui merginos, ga
raštų
laikraštin
nededam.
A. J. KATKAL SK IS
pasirinkimas naujų ir varto
li būti 18 metų amžiaus arba kiek se 80 vištų. 8 kiaulės, greipsų ir žemvuoPrisiminsim, kad palyginus ponų mokslininkas patyrė, tų Didelis
gių Karma randasi .'10 mailių nuo
nesnė.
Mokanti
angliškai,
graznų.,
su

įvairių šalių pašto ženklelių. Albu
372
o<6 Millitu.y ixie«t
J u h n Kazukui. -— Adu už dėjimo ir linksmo budo, kuri turėtų Camaen. N. J. ir 5 mailės nuo Viredegtine• v šilkvasu saule žemės mases dydis ikadą • girdyti
mėliai po 10O skirtingu ženkl«*l>u nuo
•
ą
•
i
•
»il
tVORCEblEK,
MASS.
ii •? 1 prisiusią ištarpą apie įvy apsivesti, lai tuojaus atsišaukia ir sa la;.u, N. J. Parsiduoda pigiai dėl nesu- I
_ ___
_
■ šilką išJ 25c. ir brangiau. Rašydami
yra
vien liekai. Saulės ma- baliai leidžia geresnį
nKimo
su
vaikais;
turi
būt
parduota
prisiunčia
rentine štampą atsakymui
Tel. Cedar 7206.
*
kusią nelaime lietuviu šer- vo paveikslą
sė yra 35o,< ,n didesnė kaip savęs, be to, mažiau veika
o-rcitai
JON \S ŽITKUS
t
JOHN BALANDIS
I SUHFNTAS
men v<«*
?1? S»“*rs St,
Pa.
.•yi Lorinrer st
Srookl.''x 5" v
v
lauia
235
l-'ifth St, So R«»Kt»»n \1 n»*t
žemės masė
tania maisto.
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EKSTRA! PREKĖS NU
siėmė pats. Paskui pamažu
MAŽINTOS TIK PER
iš daržinės abudu išėjome,
30 DIENŲ.
Plantatoriaus namuose buvo
nepriliptų. • Bet tatai mažai; tamsu, o šunvs, jau apsipratę Naujausios mados puikios kartinos pada
rytos iš geriausios materijos, labai pui
gelbėjo— žalčiai negalėjo,su mumis nelojo. Tik tada kiai padarytos kaip ant šio paveikslo pa
rodyta. 50 colių platumo ir 3 mastai il
Kad ir toli, toli nuo tėvy pakelti. Iš jėgų išsimušęs ir —Kad tu supleškėtum! — smaluotomis lovos kojomis supratau, kad Bernardo su- gio.
Didelis pirkinys už mažą prekę. Reilipti
i
lovą,
labai
lengvai
1L
ruoėė
bėgimą.
o
pasižiurėnės gyvendamas, išgirdau, saulės sukeptas, neišlaikęs pamaniau sau,
guliariška prekė šitų kurtinų $.3.50 pora,
bambuko lw tvora, šie-1 Ūpas pakilo. Smukome i bet per šitą mėnesį parduosime tas pui
kai gana daug lietuvių šiais pervirtau ant žemės po bana- jus i‘ jjuodą, lyg degutuotą po
MAVYllC
c-bn»OMk’im’e 1
*•
>
• • kias kurtinas dvi poras už $-3.98 arba 4
ir nOcllriLn
paslinkę skersiniais
metais i Braziliją važiuoja. no medžiu. Tuo tarpu plan- bobą ir noras valgyti dingo... nomis
svampus prie upelio, kur visi poras
už $7.50. Prisiųskite tik 35c. dėl nu
l>ei
atsikŠimais
lapuoto
sto

kaštų ir parašykite kiek poru
Parduoda namus, žemes ir tatorius Gonzalez išėjo iš na- Negrė pripylė stiklą vyno ir
bijojo pasirodyti, perbridom siuntimu
reikalaujate tų puikių kurtinų Užmokė
go
kuliais
iš
viršaus
nukris

kitokį turtą ir leidžiasi į toli mų. Pamatęs mane begulinti paplasnojo vėl per petį.
upei), paskui vėl Įlindom Į site kada
___aplankysite
__ _______________
kurtinas savo name.
Žolę ir eidami per Hunus, Užgančdinimą rvarantiname arba sugramą kelionę per plačiuosius po medžiu, lyg užtaisyta Ką ji šnekėjo — suprati- davo ant mus miegančių.
žiname pinigus jums atgalios. Nelaukite
vandenynus, nors nežino, bomba sprogo ir iš jo plačios mo neturėjau, bet išgėręs Sunku buvo pne to viso puolami biaurių moskitų, • bet
prisiųskite užsakymą dabar, nes vė(20
kas juos svetimoje salyje, burnos pabiro nesuprantami vieną ir antrą stiklą vyno, I priprasti. Priešaky stovėjo stengėmės pasiekti mažesnę • iiau negausite tokio pirkinio.
laukia. Važiuoja tikėdamie žodžiai, tarpe kurių girdėjo- bei užkandęs šutintų su mėsa dar nežinoma Brazilijos žolę. Po valandos žygio pa PRAUTICAL SALES COMPANY
1219 N. lrving Avė.. Dept. K„
si rasti aukso Kalnus ir gerą si “caramba,” “huito” ir pupų, pasijutau taip diąsus. [gamta su jos blusomis, ku siekėm aukštumą, kur mus
CHICAGO. 1LL.
rios
palindusios
po
nagais
“
protestante
”
(
prakeiktas,
kad
nei
miškas
nei
gyvatės
gyvenimą, apie kuriuos pri
sutiko nepereinamų lijanų ir
.nagus
iškelia;
prieš
geltona.pasidarė nebaisios ir nuta
pasakoja miklus emigraci asilas, protėsronas).
bambuko miškas. Bernardo
jji
drugį;
prieš
musę
tse-tse;
riau
tuojau
bėgti.
jos agentai, bet randa mirti
ėjo priešaky ir peiliu kapojo!■ S2,500 Vertės Knygų ;
Pasikėliau, paėmiau kirt i
Tel. Sodth Boston 3520
prieš
pumas
ir
jaguaras,
nuo

Lauke
gerai
apsidairiau,
ir
be laiko arba toki gyvenimą, ir vėl — eee-h! Į medi. Bet Į
vijoklius, skindamas kelią į
Residence University 1463-J.
kurs yra šimtą kartų bloges medi Įkirsti nebuvo galima. dar saulei iki pusiaudienio dingas Brazilijos gyvates ir tankumyne.
į
Už $600.
S. N. Puišhitė-ShallRa
nis uz mirti...
—Basta! — sušuko plan- nepakilus, pasileidau bėgli smauglius (žaltys kurs stip- —Čita Goyaz la rio Arą-'
LIETUVĖ MOTERIS
ADVOKATĖ
Noriu as šitame laiške, Jtorius ir nuėjo Į namus, iš per kavos laukus, slėpdama , l iausi jauti pasmaugia, su guaya, — kartojo Bernardo. i| Esu priverstas parduoti ivai•
’kad
’
•
•
Hn»*d»ay, So. Boston. .Mana.
tai
yra
miesr
Į
riu
knygų
vertės
$2,500
(du
tukkaipo buvęs Lietuvos šaulys ’<ur už valandikės išėjo neši sis nuo žmonių. Pabėgęs po laužydamas jam kaulus); c-Šupratau,
..v...
Į
!
Room 2.
ir karstai mylis savo tautie nas grąžtą, dinamito ir bi- rą valandų atsidusau ir aisi- prieš vampirus, miegančiam tas Goyaz, o paskui bus Ara-'stančiu
Ara- Stanėiu penki šimtai dolerių)
čius lietuvius žmogus, papa ’cardo knatą su kapsuliais. isėdau šalia kažkokio augalo žmogui iščiulpiančius krau guaya. “Cine© cento kilomet- {i skaitant pilna kaina. Daug knysakoti apie savo gyvenimą Nurodytoje vietoje išgrę-ĮĮ kero. Keras buvo suaugęs ir ją, begalę nuodingų gyvių ir itks la voyage,” ;V.*
i H
' gy apdarytų — perkant visas syBabies Love lt
augalų.
Nuodingą
augalą,
i
susivyniojęs,
lapukai
pailgi,
Brazilijoje, kad tie, kas va iiau skylę, senioras Gonzadar kelis žodžius kartojo
~
j
kiu
atiduosiu
už
$600,
geriau
pažiuoja į tą ‘•laimės” šąli, nors ez uždėjo ten dinamitu, jki- švelnus. Nulaužęs šakutę pūslėmis ir šašais nuberiantj Bernardo, kurių prasmės ne-j
rokuosiu tiktai po 24 cenžinotų, kas juos laukia ten ir šo knatą su kapsuliu, moliu ėmiau muses nuo rankų ir kūną jau |>ažinojau, bet to galėjau suprasti, fSupratau'^kius.
y“'
liau,
nežinia
su
kuo
susidur

Įtus
už
dolerio vertės knygų.
ko reikia saugotis.
y
'el?^kelis^k Per PHk? kunPą su- si. nes gamta nauja ir lauki tik, kad keliausim apie pen
ižkriušo
I
Knygos geriausių autorių, dauIšvažiavau aš pernai, kai knatą sušuko
I nė.
kurios ore girdisi kiti kis šimtus kilometrų i prie giausia Olszevskio laidos. Per
‘
duoti,
kaip
pajutau
lyg
nuo
vežė žmones dykai iš Lietu (ugnis) ir nutempė mane dilgėlės skaudų peršėjimą ii garsai, negu pas mus Lietu šingą pusę miestų i šiaurę,
vos.
paskui save. įvyko sprogi
kantiems mažesnėmis sumomis
odos ėmė kilti vandens voj : kitas paukštis gieda, ki- ekvatoriaus pusėn.
Kelionės
neaprašysiu: mas ir kalade suskilo Į keletą• ant
I rokuosiu sulyg susitarimo. Knv- Mrs. Winslow’s
Akysjau vos taip oras kvepia. Kai Lietupilnos
pūslės.
(Bus
daugiau)
daug jau apie tai buvo laik olauskų. Tas pat buvo pada- mate, o pūslės ant rankų ir voj malonu vasaros metu
____ 'gų pirkėjams ir pardavėjams di
raščiuose rašyta ir iš emi ■yta ir su kitomis kaladėmis. veido darėsi vis didesnės, su- Įbristi i upę ir išsimaudyti,
delė proga.
Dėl informacijų
STEBUKLAS.
grantų laiškų daugumas ži Plantacijos laukai rėmėsi į siliejo i vieną didelę pūslę, o tai čia nuo visokių upelių ir
(26)
no. Brazilijoj pasitiko mus mišką atokiau nedidelio upe-;skausntas darėsi toks, lyg ku- pelkių
Po 18 mėnesių kentėjimo nuo po kreipkitės šiuo adresu:
” ‘ j reikia kuo toliausia dagros, skilvio nesveikumų ir romatiz* '
su orkestru ir net prakalbas no, prie.kurio negalima buvo *na? foulų nuplikintas. Nega- bėgti.
J. MICKEVIČIUS
’ ’
Čia Įbridęs neišsimau- mo, kuomet jokie daktarai negelbėjo, '
sakė juodas, plačiais kraštais nnsiartinti dėl gausybės di-:na
turėjau atsigulti lovoje, nes nega
1003 N. Richmond Stžolėj pamačiau i veži dysi nepastatęs gyvybės Į aš
nei vaikščioti, nei miegoti su to
skrybėlę užsidėjęs, žmogus. Iziausių nuodingų gyvačių, jJ>anašu vabala
kui* kita mirtiną pavojų. Žemėje Įvai lėjau
CHICAGO, ILL.
kiu skausmu. Mano sesuo nugirdo apie
FerCnt* «nd Wownd«
Mes vyrai, moterys ir vaikai, iligatorių,
HERBAI. TONIKĄ ir liepė
duratonu, skorpionų
skorpionu ir mili
mili-i
- ‘
 trečią...
%
rus paslankus gyviai, o van HAWES
pabandyt. Po vartojimo vieno bšj- •
Apiisaagokit nuo užsiro*
šaukėme jiems valio, o jie jardų uodų, nykščio didumo. —Kas čia do kvaraba?!— deny aligatoriai-gyvatės ir man
telio jau man sveikata pradėjo sugrįž
zinimo. Gydykit kiekvieną
mums mojo rankomis ir svei Be to, upelio slėny gyveno nusistebėjau ir šaka vieną iš žuvys, kurios puola žmogų ir ti.
Dabar, po 10 mėnesių, aš galiu
įpjovimą, žaizdą ar įdrės
žemyn ir aukštyn trepais ir
kino kaip brolius.
kimą «u stipriu ir nenuo
rusė tse-tse vadinama, nuo tų vabalų prispaudžiau prie -linkiai sužaloja. Pasakoja, vaikščiot
dirbt gana d^ug darbo Diena po die
dingu aptiseptiku. Zonrte
Nors šilta buvo, taip kaip <urios Įkandimo žmogus am žemės. Vabalas susirietė ir kad Jungtinių Valstijų pre nai aš einu vis geryn ir todėl esu labai
užmuša bakterijas ir pa
dėkingas už šį stebuklą tiems žmo
gelbsti ryti.
pas mus geroje pirtyje, nors žinai užmiega.
uodega kirto i šaką aplieda zidentui Roosveltui esant nėms. kurie išdirlnnėja HAWES
prakaitas per veidą upeliais
Nenuodingi žalčiai čia pat mas Įkirtimo vietą skysčiais. Brazilijoj ir brendant per HERBAI. TONI C Co. William J Mc157 Everett Avė, Chelsea,
»
sruveno ir graužė akis, bu /isur slankioja, irių pilni į —Čia, turbut, nuodinga* upeli žuvis didiji kojos pirš MDonald.
ass.
vau tada linksmas: sunku tai ;uvo tvartai, daržinės, šiau-[vabalas,
_____ 7 — pamaniau ir šo- tą nukando. Tai tikras atsiti HAWES HERBAI. TON1C yra ge
v.
v
sunku bus, bet žmonės geri, lai, malkos ir lovos; jei tik|kau bėgti. Veidas ir rankos kimas, apie kuri visi laikraš ras kraujo išvalytojas, rekomenduojadaktarų_ nuo nevirškinimo, reuužjaus visada ir padės —ma <ur nors pelė^ pragraužė skaudėjo. Ištinęs veidas nuo čiai tuomet rašė. Tai ne IJe- mas
matizmo. galvos skaudėjimo. eezema.
niau. Teisybė, Rio-de-Žanei- kylę, tuojau ir žalčiai tą ur- saulės ėmė sproginėti ir van- tuva. kur nėra malonesnio odes nesveikumų ir puikus kaip Kūno
I
ir Sveikatos bųdavotojas Išbandymo
ro mieste neblogai buvo. •ą i namą rasdavo ir lindo i.duo šlapino kaklą ir marški- daikto — vasaros metu po bonkutė
jumis pertikrins. Rašykit įdė
Maitino gana sočiai ir vyno latalus, rubus ir indus.
(-)
nius. Bėgti taipgi sveikatos medžiu padribsoti, kupetoje dami $1.00 pa
HERBAI. TONK CO.
kasdien duodavo. Bet neilgai
Augšto Gerumo
Nakvynei aš ir italas Ber-!nebuvo. “Kad tik kur nors šieno Įsikasus pamiegoti, ar- THF.2*2HAWES
Wasfringt<»n St.. R<»om 8»»,
čia buvome. Trims dienoms įardo buvome uždaromi i miestą pasiekus, kad tik ! ba upely paplaukioti. Čia be
Bmdon. Mas«.
Žemos Kainos
nepraslinkus po atvažiavime laržinę, pastatytą iš bam-!kaip nors iš tų plantacijų iš 'baimės neatsigulsi ir neatsiišskirstė mus grupėmis, davė suko lazdų ir palmių lapais trukus,” maniau žvgiuoda- i sėsi žolėje. Jau buvau matęs,
Patikėtino Vardo
kiekvienai grupei po ketu- lengtą. Nuo žalčių ir gyva-:mas siauru taku.
kai bėgau iš plantacijos, vair
rius ginkluotus revolveriais •ių čia jokio apsisaugojimo Tuo tarpu sulojo šunes ir balus, panašius Į vėžį.* Tai
palydovus ir išsiuntė i plan nebuvo. Šis paslankus gaiva- {pamačiau kelis ginkluotus buvo skorpionai. Jų visur pil
Garsios Garantijos
DIDELIS PASISEKIMAS
tacijas.
u
atvaizduoti
Intyv-r 'cfl krkrodčliai
as per mus slankiojo, lindo Į vyrus ir vieną arklį be joji- na ir su pagaliu neišmušęs
RaMatiis. $ k50
Mes, sešiasdešimts astuo latalą. Neretai, besiverčiant ko. Joj'ikai buvo , ginkluoti žolės nesėsk, nes gali atsisės
ploto auk->
SS.G'J; Jar.ior,
$3.25; ir Mulget, $3.25
11 g£
ni žmonės, skaitant vaikus ii nt kito šono, biaurus šutvė- šautuvais ir ilgais plikais pei- ti ant skorpiono, busi Įgiltas
moteris, važiavome vis i imas buvo sutrinamas arba'liais. Jie, pamatę mane, zo- ir — mirtis. Skorpionas yra
The Chewing LAXATIVE
šiaurę. Pirmiausiai važiavo įlaškėsi prispaustas, kol;vada pasileido joti šaukda- labiau nuodingas, negu gy
Malonus ėiugumis, kuris
me geležinkeliu, paskui plau -tvėręs ji nenutrenkdavai i mi:
vatė.
?? palaiko pilvo reguliariška
kėme garlaiviu plačia upe, ieną.
! —Tate! (stok).
Kiek plantatoriui už laiva
lą mą. Vaikai myli jįėjom dvi dienas pėsti, pasku
Kai pirmą • Iširtą buvau Pažinau savo plantatorių kortę. geležinkeli buvau sko
15c. ir 25c.
labai ilgai plaukėme up< išdarytas
daržinėj, su pasi- ir jo padėję
uždarytas daržinė/,
pade; jus. Dar mėginau lingas. nežinau. Taip pat ne
luoteliais iš medžių žievėš.
laisėjimu
kaž- bė^i; t”bėvi vienas iš jojikų žinojau, kaip ilgai plantaci Di. Htftshorn's No. 18 LiniiNRt
, _ ' pajutau,
_ _
. kad‘
Mer išdirbant ARMONIKAI
, Kaip pasiekėm pagaliau toks slankunas sale manęs metė kilpiną, ąsa užkabino joj teks būti: italas Bernar
pilaą patenkinimą dėl tūkstan ir importuoja
plantacijas, iš 68 .žmonių tūli. Nei nepajutau, kai šo- mano koją, užsinėrė, ir... vis- do kažką tokio pirštais skai- teikė
*čių Naujosios
Anglijos šeimyną per me visokių rū
rankomis
musų emigrantų beliko tik :au ir šaltas prakaitas išmu- kas. Už valandos vėl atsidū čiavo, rodė laiką, rodė Į sau "J ąastaruoaiusi 77 loetm. Dr. Edward šių
dirbtas Itališ- .
le.
tai
i
mėnuli,
norėdamas
Hartshom.
baigę*
Harvardo
Medi
kalę
[53 — kiti atsiskyrė su šiuo ė. Kai kas iš baimės drebė- riau Gonzalio plantacijoj ap
' Kolegiją,
knkraita. yra
tr» gerai
perai žioomas
nanma* ir pasek
oawk- kas Akordinas
pasauliu, amžiną ramybę ke o. Kai Įžiebiau degtuką — maudo apimtas, prislėgtas kazką išaiškinti, bet negalė mingas gydytojas. Jis nuo pat 1840 geriausia*
Eagle Brand išaugino dau
metų pradėjo savo pacientams wnne pasaulyje.
giau sveikų kūdikių, negu
lionės sunkumų neišlaikė su įamačiau ilgą juodą biaurų bjauriausių minčių besijaus- jau suprastu
Ant
10
lyti tą tinimentą ir visada reikalavo,
visi kiti kūdikių maistai.
metų
gvautvėrimą, išsitiesusi patale, damas bejėgis gyvas sutvėri Kartą naktį mane pažadi*? kad sodėtinės hutų aakėčiausios rųtikę-.
rantuotos.
Aies.
nepaisant
kaip
brangiai
nekai;
ei
Pastatė mus dirbti prie ka i kiti, jam panašus, lyg ląik- mas prieš Brazilijos gamtą. no Bernardo. Jis turėjo šau ntmtų.
|I Musų kai.
no*
žemeVėl
gyvenome
su
italu
odžio
spyruoklės,
gulėjo
sutuvą,
buvo
apsiavęs
gumi

lvos krūmų. Darbas butų visai
LINIMENTAS GVARANTUO/A- _
kitų išdirbęją. Dykai
nesunkus, kad netoks karštis isukę ant aslos. Ėmiau šauk- Bernardu, per dienas sunkiai niais batais ilgais aulais ir MĄS
KAIPO
ABSOt H TIEK AI teikiam *pamokinimus.
mokinimus. Reikalau
Reikalaukit ka-- EAGLE
BRAND
- " - * * * o naktimis
* ‘
-kovo-{paragino mane kuo veikiau SAUGUS, PASEKMINGAS IR LEN- ^logo kuri prisiunčiam dykai.• (-)
šunes‘ ir plantatodirbdami,
ir tvankumas. įdegę kaip i. fSulojo “
CONDENSED MiLK
VARTOTI PARDUODAMI IR j
RUATTĄ
SERENELL4
& €0.
____________
,______
murinai, sulysę, apiplyšę ius si] keliais vyrais, gink- €JaTpj su moskitais ir Įkyriais šiai autis antrą porą tokių fiVAS
UŽTVIRTINAMI MILIONAI BUTE 1014 BIm lahmd ar. DM- W. CMcago
Ipat batu. Man davė kirvi, o LI'.
šašuotais pūliuojančiais kū uotais šautuvais atėjo Į dar- žalčiais.
'
j Manydami
r~
“------ 1---------’ panašų,
---- ’ peilĮ
apsisaugoti
ilgą, i kardą
nais, musų žmonės troškei •inę.
•nuo karščio kaip žuvys be —Kame dalykas? — pa-;
'danties gerklės, išeidrėskimų, žaizdų. J,
k T* k *1* k T
Tl^A 0 |TJ T k VBdfa V
**"?***"' 1
*............. ..........
<■
■ ■»
iAsinariniiRŲ. skaudančios udns.
--------notag

vandenio. Negalima buvo Į; lausė visi.
SVEIKATA
TAI
TURTAS
IR LAIMĖ /
ir
ro*. krutinės, koja įr ineuralgijos
'yj
juos žiūrėti neapsiašarojus. —Žiūrėkite štai kas toks
nuo
insektu
įkandimo.
LAUTER HUMANA —W. H. PAINES—
i'
Per ilgą laiką aš «irgau ir tiek buvau suvargęs, nuslabęs, kad net
Klauskite pas ftiMj aptiekorip arba
Laimė dar, kad mane, kaipc{ :na ten! — pasišiaušusiais
ir gyventi buvo atsibodę, kiek uždirbdavau daktarams ir išmokėdavau,
CHANDLER BRADBURY—WEBSTER
rašykit
tiesio*
rnnms.
įdėdami
W.
ar
ir buvau pristigęs vilties kad bepasveikstipresni, plantacijos savi-j įlaukais surikau lietuviškai.
—RUDOLF IR KITU FIRMŲ.
viea^ batelį. Dr. MartMmm & Sens,
aiu.
j 22# .M ilk Street. Boston. Mass.
ninkas senioras Gonzalez' —Cha-cha-cha! — nusi
Mane kankino vidurių nedirbimas, pil
velio nusjabnėjimas, skilvio nemalimas ir
pašaukė dirbti apie namus: kvatojo garsiai visi.
nervai; skaudėdavo galėą, krutinę/ strė
malkas skaldyti, arklius va Ilgai varčiau negyvus žal
nas ir tt; neturėjau apetito ir neskanius ■
STERUNG ELK1R
atsiruginrfus; abeinai buvau visai sdvarlyti, vandeni nešioti ir kitus ius. Jų raudoni dvišakiai
Kts.
■ . ;
,
’Naajaa^es ir Vmageriavman Vainsmulkius darbus dirbti.
iežuviai buvo iškišti ir atroMatydamas, kad niekur negaunu pa-,
tM Sutvirtinimai Kraujo, Nervą ir
gelbos, ėmiau tyrinėti pats. Tr man tiek
Atsimenu, kaip pirmą die !ė šiurpulingom geluonim.
Mnokeių. Prašalina jis skandžius kmpasisekė surast vaistus, vardu SADUTES
—Bėgti reikia,—pradėjau
ną, dar naujokas būdamas
niMtn* trfkietėjimrts, kūno skjni«mws,
B1TTERIS VYNAS ir į 6 mėnesiu* pali
ir svaienlius ir skausmą galvos. Su $
kau sveikas ir tvirtas, ir dabar čionai aš
skaldžiau malkas. Stengiau { nanyti.
pasirodau visuomenei; taipgi yra tūks
gražina apetitą, atbudavoja kūną ir
si perskelti raudono medžio Bet kur bėgsi ir kur išbėg
tančiai žmonių pasveikę nuo SALUTBS
spėkas
ir
užlaiko
normales
funkcijas.
BITTERTO VYNO ir dėkoja jo Gerarfc-kaladę, kurią tą dieną su to ai? Miške pražūtis, žmonės
Tą vaistą galima gaut aptiekose. ar
jystei.
įežinomi.
Tamsių
minčių
kiu pat “skolininku” italų
ba galite tiesiog parsitrmikt iš vyriauTaipgi veliju ir jumis, kurie tik .norite
Bernardo supiaustėm. Medis kamuojamas išėjau valgio
sios aptiekus, prisiusdami $2.50.
būti sveiki ir tvirti, tai naudokite KALU-,
TĘS BITTERJ ir jums suteiks sveikatą,? \
lyg akmuo gulėjo nepajudi iieškoti, nes jaučiau šuns alNF.W ENGDAMI CHEMICAD CO.
sudrutinĮ viduriu? ir prašalins 8rajvo% . ^
v'
Dabar
Pirmiau
PIRMOS
RŪŠIES
PIANAI
IR
namas. Saulė kepino rodos 4*
.1*7 Deverett st..
Bos ten. Mana.
po krutinės ir strėnų skaudėjimą ir abėk
nai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir $
visus spindulius i nugarą nu j Virtuvėje radau Į velnią
fluen- 0*
VISOKIE NAMŲ RAKANDAI
tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingas nuo influen
garą nukreipusi. Prakaitas' lanašią juodą bobą, kuri
‘sos ir nuo kitų ligų. Pertai ji gali visur laikyt ir pardavinėti, kai]ip ap- v
< A
LIETUVIS
TIESIOG Iš DIRBTUVĖS J JŪSŲ NAMUS
tiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka $1.<W), 12 bonkų $9.00.
t----- S
pylė, marškinius balta drusĮ nan per petį paplasnojo ir
ž
BUDAVOTOJAS
IR
Siunčiant
į
kitus
miestus
už
vieną
bonkų
$1.25,
o
už
12
bonkų
$11.00.
ka apšarmojo, o medis vis: >adavė valgyti.
Lengvom Išmokėjimo Sąlygom Parduoda
Reikialaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gauti,
ARCHITEKTAS
Ant stalo pastatė litrą vygulėjo nesuskaldytas.
Ui reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taipgi norėdami
Mes pabudavojame geriausius
JOHN
ir G.
J. L,A«uI\
LASKYI
greit aplaikyti, siųskite sykių su užsakymu ir Money Orderį dėl padenUViin LIZDAS
L,
ii
VI. J.
p
. Kirvis šokinėjo lyg Į geleži įo, padėjo bananų, pastatė
namus ir pigiai Taipgi padarau
gimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusime dėl
visokius planus, išmėruojų žemę ir
PIRMUTINĖ LIET. KOMPANIJA AMERIKOJ. ;
atsimušdamas, o kylį Įvaryti: ėkštę su pupomis, pyrago ir
tamstų reikalaujamų gyduolių.
,
(19)
etc. Visokiai* reikalai* kreipki
PASARGA; Prisiųskft tikrą ir aiškų «avo antrašą ir adresųokit taip:
nebuvo kur. Medžio gabalas, ako:
tės
(-)
477 S. Main St.,
345 Highland Avė.,
TITUS P. GREVIS
SALUTES MANUFACTURING CO.
pusės metro ilgio ir berta i n is: —Come, mio caballero —
Wilkea Barre, Pa.
Tel.: 7464-T Watefiwy, Conn.
Brmuhniy.
So.
Rimtam
41$
W.
$1**t
Sti^et,
CMeat®, TU.,
Tai. Boulovard 7M1
metro storio, buvo toks sun-» ir šalia prisėdimi rodo savo ■ ( <
i Tek: So Boston 2340.
*v*-*>*«*<*r*»*i*«*»*,*i» <»Į*«-es*es*«*v^^'*
kus, kad du vyru vos galėjo1 baltus dantis.
*T
1 * l«»«
nuo žalčių, pasidirbome loyas. Įkalėm ilgas kojas, gerai
jas pasmalavę, kad žalčiai

Kaip Aš Įsigyvenau Brazilijoj
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KAIMŲ “APSAUGA.”

VILKAI—PRIBUVĖJAI.

Prašalina Inkstų Trūbelius
ir Pūslės Nemalonumus

Veiveriai. Kaimuose vaikš Zapyškis, šioje apylinkėje
ir moterys, kurie turi viso-1
čioja civiliai persirengę tipai miškuose tiek priviso vilkų, kiusVyrai
’ skausmus nugaroje ir kurių pasil- Į
ir klausinėja apie apylinkės kad pulkais dienos metu Į sys naktį yra trukdomas dėl silpnų į
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)
inkstų, būtinai turi pabandyti Nuga-1
PASKUTINĖ PROGA LIETUVIAMS
gyventojus, kas už ką balsa kaimus ateina. Kadangi vie Tone.
Šios gyduolės prašalina skaus- i
važiuot šią vasarą tiesiai i Klaipėdą
vęs, ka$ organizuoja kairią- tos gyventojai nuo to nema mus ir kitiems svarbiems kūno orga
nams, nuramina ir stiprina nervus.'
NELAIMĖ SU ARKLIU, .sias partijas ir tt. Vienas iš žai nukenčia, tai 26 m. rude-, teikia kūnai sveikatos abelnai.
tuo pačiu laivu
VYRIAUSYBĖS PRA
Jei
jus
nesate
taip
sveikas
ir
stip

ni
kreipėsi
Į
valsčiaus
valdy

—
^e.v,^;«;,Jtokių
tipu
civiliai
persirenNEŠIMAS.
Gecuzes vieną
vieną pasKuiunu:
paskutinių.
r U - neonai
n
Kani. bą. kad dėtų pastangų nema rus kaip jys norėtumėt būti, pabandy
ueguzes
i'nHpinin
Kamkit Nuga-Tone tiktai per 20 dienų ir
Kaunas. Aną sąvakę poli-dienų kely šiauliai-Joniškis
lonius
svečius
pravyti.
Tiesa,
jei jos nepagelbės jums visokiuose at
tinių radio kalbų nebuvo. vykdami į pnesinpas pus‘ūkininko L-niokampi- sausio mėn. 23 d. iš Kauno sitikimuose — padarys jus stipresniu,
sveikesniu, linksmesniu — grąžinkite
Vietoj to pasirodė ant visų , susidūrė automobilius, u ra- į
klausinėjo apie apy- atvyko medžioklės “koman likusias
ŠIĄ VASARĄ IŠPLAUKIMAS
savo vaistininkui ir
stulpų vyriausybės praneši-jĮtais.
tais, Automcnd.us Mvopi - linkes gj.ventojus irti. Išgir- da” apie 40—50 žmonių, jis greitaigyduoles
grąžins jums atgal pinigus.
IŠ AMERIKOS NEW YORKO
Susi pirkit Nuąra-Tone šiandien, bet tik
mas. Jame “tėvynės sunams nas keleivių i
<_ a i. (] k nQn. ie kairiuosius, kurių tarpe buvo daug kari žiūrėkit,
kad jos butų, tos kurių reika
stačiai į
ir dukterims” pranešama. ?,!!!! £ .2J± "t”;±žymėki knygutėje., žmonėss ninkų, profesorių, valdinin laujat.
LIETUVOS KLAIPĖDĄ
kad vyriausybė i juos kreip- susitiko vežimą, kuriame va- tokiais pasivaikščiojimais la kų ir šiaip mokytų žmonių.
-Lssu atsiklausimu. Atsiklau- žiavo keletas kaimiečių. bai nepatenkinti, nes civiliai Iš girininkijos buvo suvary
BALTIKO—AMERIKOS LINIJOS
NUO
ODOS
LIGŲ
simo Ilaikas
"
nenurodoma ir; Arklys buvo jaunas ir baikšta 10 eigulių, apie 30—40
Namfok gydančias putas I
šiame pranesmre kaip ir ve- uis. Išgirdęs ūžiant masinį, £
ne|alima atkirti nuo varikų, ligi 20 pastočių jiems •
lykiniame prezidento aui-ijts pastate ausis >rdažnai Rimtis atlankančių vežti. Rodėsi, bus jau visiems
F RE EDO L
maukime. Atsiklausimas bu- mestis
mestis iį sali, bet jo savinm....
**- chuliganų, vagių
ir jiems pa- vilkams galas. Kada nuva
siąs dėl daugelio svarbių da
lai yra receptas garsaus šveicariška
kS1 lutomobilis vi- našių; ypač dabartiniu lai- žiavo i mišką, tai ponai klau Proft-soriaaK. FREEDOI. greitai {atge
lykų: rinkimų Įstatymo pa *•jUaik?
ji’laikė.
Kai
automobilis
vi. - - - . .• «
•. • įku, kada kaimuose užėjo sinėjo tik apie lapes ir zui ria j odų ir po 5 aainutų visiškai praša
Ekskursijas ant šio laivo rengia:
keitimo, prezidentu prezi
S^^-kiujų vagysčių sezonas, kius. Padarę 3—4 valymus lina (degimų hri skavsmų. EREEDOL
stebėtinai greitai išgydo šaše*. Konas.
dentavimo laiko pailginimo
Rytuose: Petras J. Baltuška
Vakaruose: “Naujienos”
Egzemų, Hemoroidus, šunvotes. Nie
užmušė
tik
6
zuikelius.
Vie

ir jo galios padidinimo, Sei prieš automobili, ji sustab- ORAS ATŠILO — KAI nas iš ponų išbarė vankus, žulį ir kitokias ud"1 kgas. Kaina $1.W.
G East Market St.
1739 S. Halsted St.
Rrikataukite aptiekaee arba prtMiųokimo kadencijos pailginimo ir dydamas ir mirtinai sužeis MIEČIAI DŽIAUGIASI. kad nemoka varyti, — dar te
Wi)kes
Barre,
Pa.
Chicago, Illinois.
» 7
$1.00 ir mes tuojau s išsiusime per
jo galios sumažinimo ir tt. damas šoferi. Kaimiečiai bu
paštų
bankų.
i laikraštį už stor
Mes dar nežinom, Karia ii vo išblokšti iš vežimo ir sun Veliuona. Čia iki gegužės oaketino
EREEDOL RE.MHDV CO.
žieviškumą
aprašyti. Pavakokiu budu atsiklausimas kiai sužeisti. Keleiviai ir pats iiabaigos daug gyventojų gy žinėję arklius, po miestelį 3SH D. M’arren St, Boston 19, Mass.
bus Įvykdytas. Vyriausybė iš arklys liko sveiki. Sužeista I vulius dar vis tebelaikė tvar ■paburbinę automobilium, viiuose ir neginė laukan, nes
;4
anksto žada “šventai tautos sis šoferis pasimirė.
<a galybė lygiu Nemuno ležolė
buvo
visai
nepažėlusi.
DAKTARAS
_______
_
valią pildyti."
Tik dabar kelios dienos žy lu Į Kauną nučiuožė. O vii-Į
J
; APGAVIKŲ ĮSTAIGA.
JŪSŲ VIETOS AGENTAS:
LANDAU
miai oras atšilo, visur kai kai? Na, tiems tik to ir reikė-j
PASIKORĖ MERGINA.
Paaiškėjo, kad šiuo metu muose pasijuto tikras pava jo — išgaudę miško stirnas, | 32 CHAMBERS ST, BOSTON.
SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS
zuikius ir lapes, kuriuos ir j Gydo ypatiilui ir patokmingal I
Liudavėnai. Iš 24 i 25 d. Lietuvoje ima veikti yėl to- saris.
PARŪPINS POPIERAS IR PASą
VenerMkaa Ligas.
gegužes, miške, ties mokykla kia pat piliečių apgaudinėji- Gyventojai džiaugiasi ir musų ponai šaudo, išėjo Į j
UŽSAKYS VIETĄ ANT LAIVO
— Kaudien mo 8 M
pasikorė 17—18 metų mer- (mo Įstaiga, kokia prieš metus jau nebekaltina radio, kuri kaimus šunų gaudyti. Dabar Valanda*:
nuo 1 iki 3 ir no* 4 iki 8.
NURODYS KELIĄ Į LAIVĄ
gina, Zosė Lenskytė. Pasi-įveikė Taline, platindama laikė tikruoju blogo oro vakarui atėjus, jei turi ku-1 10.
Nedėldieniais nuo 9 iki IX
mėli ar veršiuką, tai ir sto
korimo priežastis ne visai Lietuvoje lapelius Fordo au- “kaltininku.’
Kainos tiesiai j Klaipėdą:
Kainos j Klaipėdą ir atgal:
vėk. Dievogalos kaime S.
aiški. Velionė tarnavo Liu- tomobiliams laimėti. Tik
Trečia kliasa.......... $107
Trečia
kliasa.......... $181
TeL: 137.V
davėnuose pas Jančenką ir naujoji Įstaiga randasi Kara- NAUJOS UŽSIENIO PA Mureikis paleido i pagirį ku
Turistinė III kl........ $117
Turistinė III kliasa $196
buvo giriama, kaipo darbšti liaučiuje ir yra pasivadinusi SAMS IR VIZOMS GAU melingą kumelę, kuri kaip
Lietuvis Daktaras
lik tuo laiku kumeliavosi.
tarnaitė. Paskutiniu laiku Prekių platinimo Įstaiga. Ji
TI TAISYKLĖS.
BALTIC AMER1CA LINE, 8-10 Bridąe SU New York C.
šeimininkai pradėjo ją Įtarti, platina po sodžius daugiau Šiomis taisyklėmis Įveda Atėję du vilkai vos pasiro- !I DR. M. J. COLNEY
kad ši tą vaginėjanti, ypač iš šia Klaipėdos kraštui artimo- mi kai kurie pakeitimai ir džiusį kumelį taip nutvėrė, BĮ
(AUKŠTAKALNIS)
krautuvės. Pagaliau pradėjo se apskrityse laiškus, lietu- patobulinimai. Užsienio pa kad betraukdami dantimis1 =I
gydau sekretnas
ją gązdinti atiduosią polici- viškai parašytus, kuriuose sai, vietoj išdavinėjimo vie apdraskė kumelei užpakalį.!- ir Pasekmingai
Tel. So. Boston 54M»-W.
užsisenčjusias ligas vyrų ir
jai, kad ją sušaudysią ir kitų labai painiomis sąlygomis niems metams, bus duodami Taigi vilkai atliko kai kurių • moterų, neskiriant kokia liga jus
DAKTARAS
sergate, aš galiu jums pagelbėt
baisenybių prikalbėjo, iš tos siūlo pigiai įsigyti visokios dvejiems metams. Be to, pa musų bobučių darbą.
moderniškais gamtiniais budais,
1 LIETUVĄ
baimės, sakoma, ji ir pasiko- drabužių medžiagos, suran- naikinama Lietuvos pilie Žmonės labai susirūpinę, j ir vartoju elektrų, kuri labai
A.
L
KAPOČIUS
Iper Angliją)
stiprina nusilpnėjusias kūno da
rusi.
dant tai įstaigai naujų pirkėkad
vilkai
jau
Į
kaimus
atei*
’
’
j
LIETUVIS
DENTISTAS
sumažinta
kaina 3 klesos sugnąžlis
jr
naikina
ligų
perus.
čiams Įvažiavimo vizos, nes na dienos metu ir kad yra1 j
tinių laivakorčių
Kitas nemalonus dalykas, jų. Ta įstaiga rūpinasi suras neprasminga,
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 diena
kad piliečiui pavojus mažiems vaikams. ‘ j 193 GRANO ST, Room 34M,
J KAUNĄ IR ATGAL
tai tas, kad pasikorėlę apžiu- ti minėtose apskrityse agen- reikia gauti vizą
Nuo 2 iki 9 vak.
M’ATERBl’RY, CONN.
grįžti
savo
BERENGARIA
ir
rėjusi policija neleido nuim- tų, kurie platintų jų laiškus ir tėvynėn. Už pasą arba jo pa Bet kurių rankose pajėga ir,; Valandos: nuo 9 ryte iki 8 v.
NEKĖLIOMIS:
(-)
MAURETANIA .............. $211
ti ją nuo virvės, bet paliko jiems tarpininkautų apgau ilginimą reikės mokėti 10 li ginklai, tie nesusirupina, nes j vakare, kasdien.
iki 1 v. po pietų
AQUITANIA
..............$21$
prie
jų
vilkai
neprieina.
j
?
kaboti. Minios žmonių ir net dinėti žmones. Kadangi ta tų. Tuo budu paso mokesnis
Seredomis iki 12 dienų.
I
LIEPOJĄ
IR
ATGAL
ŠIAIS
maži vaikai ėjo žiūrėti ir visi prekybos Įstaiga niekur nėra -umaži namas 90 litų. Tečiau
Ofisas “Keleivio” name.
LAIVAIS — $184.
baisėjosi, nes pakaruoklė, registruota ir jos prekyba išvažiuojamosios vizos mo KRIKŠČIONIŠKO NUSI
251 Broadaay. tarpe C ir l> St,
IŠ BOSTONO
SO. BOSTON. MASS.
CAMERONIA .............. Liepos 3
kybanti po medžiais, atrodė niekieno neleista, tai žmonės kesnis pakeliamas 100 litų. ŽEMINIMO PAVYZDYS. Į DR. J. MARCUS
LACONIA .................... Liepom, 10
baisiai, o jos motina, broliai yra Įspėjami nepasiduoti Daugkartinių .vizų mokesnis Kardinolo Gasparri 50 LIETI V IŠKAS GYDYTOJAS
TRANSYLVANTA .. Liepos 24
metų sukaktuvių dienai mi- I Specialistas sekretnų ir chroniš I------------------------------ ~ ------------------ir seseris čia pat alpte alpo, šios Įstaigos apgaudinėji I oaliekamas tas pats.
I Lietuvą greitu laiku. Išplaukimas
kas sereda. Keleiviai repilieėiai jnistens pirmininkas ir užsie I
kų vyrų ir moterų ligų.
žmonės tuo piktinasi. Dabar mams.
leidžiami he kvotos varžymu. Visi 3‘
St, Boston. Mara.
: SPECIAUSTAS NERVŲ IR
nių reikalų ministeris prof. 261 HanoverRoom
moteris, vaikai ir net kai ku
klesos keleiviai turi kambarius Ne
7
ŪKININKU SĄJUNGA
! KRONIAKŲ LIGŲ PER SUprilygstamas švarumas.
Puikus
A. Voldemaras gegužės mėn.' Tel.: Riehmond 0fiC.8.
(-)
rie vyrai, matę toki baisų VAISTININKAS TEISME
; VIRŠ 25 METUS. VISOS GY
SPYRIUOJASI.
maistas. Kreipkitės prie vietos
Valandos;
Nuo
9
ryto
iki
8
vak.
DUOLĖS
SPEt
IALIAI
PARŪ

30
d.
pasiuntė
jam
pasvei’
vaizdą, bijo pro tą vietą eiti,
agentų ar j
PINAMOS KIEKVIENAI LlCUNARD LINE f
o mokiniai bijo žaisti savo Šimkaičiai. Į Matusevi Šiomis dienomis Įvyko ne kinti tokio turinio telegra Nedėidieniais iki 4 vai. jx> pietų
! GAl. GYDYMAS ELEKTRA,
33 Statė St,
1
: KAS NORI.
aikštelėje, nes pasikorimo čiaus vaistinę atėjo pilietis paprastas ūkininkų sąjungos mą : “Eminencija, Leiskite
suvažiavimas.
BOSTON
prijungti musų silpną balsą
vieta prie pat mokyklos aikš Mackevičius nusipirkti AmoNustatyta
griežtai
laikytis
lio.
Matusevičius
tuoj
irda

prie choro pasveikinimų, ku
Trtrfnaaa So. Bostoa MM.
telės.
i
vę, paimdamas 3 ir pusę lito. seno nusistatymo ir nutarta riuos Jums siunčia visi krikš
i
LIETUVIS DENTISTAS
M S< OLLAY SQUARE
siųsti
prezidentui
memoran

Mackevičius po to nuėjo Į
čionys 50 metų Jūsų garbin
BAISUS GAISRAS.
BOSTON.
Of.
St.
A.
6ALVARISKI
;
dumas
reikalaujant
duoti
artimą krautuvę, kur tarp
gos kunigystės sukaktuvių
i OLVMP1A THKATRE Bl.DG^
(GĄLINAUSKAS)
Gegužės 31 d. Draginių kit ko pasigyrė pfekęsuž 3jr Jonijos. biznMįms^reditus. dieną. Tesuteikia Jums Visa*
ROOM 22
‘
1
» IR Į
k VALANDOS: 1HENOMIS nuo
kaimą, . »rapirc?
(Papilės valsčiuje
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte'iki ’
Kaimą,
vaisiuje, pUSę ifto^paS~ MatUSeVICių Dalyviai pareiškė, kad jie galis DreVasMar Ilgus metus
9
iš
rvto
Iki'
7
vakare.
5:3« dieną. Nuo 7—• vakare. i
LIETUVĄ
Šiaulių apskr.) aplankė di- Amolio.. Krautuvininkas pa- nesutiksią būti tautininkų savo Bažnyčios labui.”
; ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki
Nedėliotais pagal sutarties.
1
dieną.
PER BREMENĄ
I
delis gaisras, tnjų gyvento- aįškino, kad Amolio krautu- Įrankiu. Jei tautininkai netu
414 BROADWAY,
!
ant didžiausi* Vokiečių' laivo
ftį šudegė devyni trobesiai, vėje p0 2 litus galima gaut ri žmonių, tai jų pačių reika
80. BOSTON, MASS.
COLUMBUS
liko po jaują, kai kam dar ir
nori. Mackevičius, nie- las.
♦
arba
kitais
šios Linijos laivais
o
Lietuviška Pirtis
pirtis. .........
pirtis.
_ .j
ko nelaukdamas, nunešė Ma: TIK ASTUONIAS DIENAS ,
ĮDR. MARGĖMS PuikiosTiktai
kajutes Trečiai Kiršai—
Iš gričių šį tą spėjo išriesti, tusevičiui atgal Amoli ir pa- KEISTAS VERŠIUKAS.
DAUG PAGERINTA
Steitrumiai
bet ne visą; svirnuose sude^* reikalavo pinigų. Matusevi
■ —  Skaudvilėje,
Telefonas 2123*
f*
Kretingos
Su štymu ir lašais.
I
• Gydytojas ir Chirurgas J
NORTHGERMAN
gė visa sėkla. Iš gyvųjų kiek čius Amolio nepriėmęs ėmė apskrity, vienas pilietis nesu-Į Nuo dabar atvira Moterims ir
• :*
MEDU INOS DAKTARAS
v ■.
Valandos: 10—2; t—S
c.
apdegė keletas kiaulių, bet bartis ir prašyti išeiti, o šiam laukdamas, kada jo karvė; Vyrams kiekviena dieną iki’ i.
Sekmadieniai": 10—2
c. j. MiKourns
pavyko išgelbėti.
«
(27>
neklausant, pagriebė kaž ko atsives, ėmė .ir pardavė ją i 12 vai. nakties.
t 3327 So. Halsted Street i
Gaisro priežastis — pade kį kietą daiktą ir juo Macke žydui mėsininkui. Po dviejų
i
7R3 CAMBRIDGE ST..
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų,
CHICAGO,
---------------- - ILL.
j
gė. Neturtingo gyventojo vičių sužeidė. Mackevičius dienų gyvulį papjovus jo vi
t
•
.
nuo
7
iki.
8
vakare.
CA.MBRIDGE, MASS.
r
Tel. Boulevard 8483 •
Mockaus kokių septynių me už sužalojimą padavė Į teis duriuose rastas stebėtinos iš
147 Sl’MMEU STREET,
<
S
I
tų vaikas susikūrė ugnį prię mą.
vaizdos veršiukas su dviem
LĄMRENCE, M ASS.
I;
I
daržinės pastogėje šalia ku Jurbarko nuovadas taikos gerklėmis ragų vietoj, dviem
1I
lių. Pamačiusi motina ėmusi teisėjas gegužės 18 dieną iš nosimis ir keturiomis aki
rėkti, išsigandęs vaikas nagrinėjo bylą ir Matusevi mis. Sužinojusi apie tai vieGARSIOS WHITNEY «»t •
Lietuviška Aptieks
Telefonas 5112.
ėmęs‘blaškyti skiedras, lieps čių pripažino kaltu ir pritei tos inteligentija paprašė mėvni\IVm V1DITTA0
i
Mes užlaikome visokių Vaistų
«
na ĮsigavusĖ i kulius, iš ju sė 50 litų pinigines baudos sininko, kad sutiktų tą keisKUDlKiy BAKILiUO
ir šaknų
fr.
A.
Gmm-fi«MBkas
«
1 LIETUVIS DENTISTAS « Nuo Reumatizmo,
nusilpnėjimo
stogan ir neapsakomu grei arba 5 paras arešto.
tenvbę padovanoti kokiam
____
tenybę
strėnų, kraujo valymo. nt»o slaptin
•
I
tumu viską apėmė. Nei vie
nors muziejui, r
žydas
mielu
GERIAUSIOS
IŠVAIZDOJ,
’
i
V AT JANUOS;
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc.
------------i
LIETUVĄ
nas trobesys nebuvo apdrau
.
Nuo 10—12 dieną
Taipgi užlaikėm Diėlią iš Lietuvos.
noru sutiko ir veršio galva KONSTRUKCIJOJ, jTAI- II
r
«
i
Nuo 2—5 po pietų
Patarnavimas
kuogeriausias.
įvai

!
FEDERANTŲ
SUVAŽIA

PER HAMBURGĄ
♦
buvo atsiųsta Į Kauną.
SYME IR DĖVĖJIME.
stas. ■ •
’
<
Nuo. 6—K vakare
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
♦
«
Ant ir ūsų tri-triu-;inin laivų
VIMAS.
Pasirodo ir žmonių žioplu
ir
per
• Nedeliomis pagal susitarimą.
vos.
Vaišiu
prisinnčiam
i
i I1
STROLERIAI NULEIDŽIA I
NKWYORK<naujas)HAMBl RG
paštų. Musų Apiieka tebėra toj pamas: nė kibinio, jokio Įran Gegužės 22 d. Kaune Įvy
I 705 N. Main St. kaiup. Broad St.
PIKTAS DARBAS.
ny.Ž^'HLANn,
r.
DEUTSCHLANI),
I
čioj vietoj.
MI
Į
UŽPAKALI,
KOJI
t
MONTELI/).
MASS.
kio gesinti, kiti net nenorė ko darbo federacijos suva
♦
ALBERT
BALL1N,
100 SALĖM STREET,
d; ein*nt trau_. NIS STABDYTUV AS SU I__
RESOLUTE. RE1JANČE.
jo eiti prie gaisro, sako, kai žiavimas. Ambrozaičio pra kiniui is Šiaulių
MOSTON, MASS.
<
j Tauragę, i
ir ant populiariskų vienodais
kuriems tekę nuo policijos. nešimas politikos ir taktikos tarp Lybiškių ir Batakių UŽDANGA NUO VĖJO,
kambanam laivų Cleveland.
i
UentpliaKa Ir 3 (turingia.
Nuostolių padaryta daugiau klausimais iššaukė aštrius stočių garvežys užvažiavo ARTILERISKI RATAI.
P. Trechokas ir Vaitaltto.
Sąvaitmiai išplaukimai iš New
per 150,000 litų.
ginčus. Suvažiavimo daugu ant padėto skersai kelio pa- KAINA TIK............. $13.50
I-ahtoi Tharingia ir
Lietinis Optometnstas
Wes.phaha atplaukia į Bostoną.
PARKUAY
ma susidarė iš Raulynaičio bėgio. Nežymiai sugadinta Kitokių styiių go-c«rt« ir KaI ersonaliai lydimi j Eoropų
DĖL MERGINOS UŽMUŠĖ šalininkų, kurie gynė darbi- garvežio rankove, šiaip me- . .
išvažiavimai.
L
AUTOSERVICE
U
nenukentėjo.
Traukinys
*•
»«.<».
ŽMOGŲ.
ninku laisves ir teises ir tik
ii New York
and FILLING STATION
j Kauną ir atga'
Gegužės 26 d. Glaušių trys (iš 40), pasisakė prita- prastovėjo 6 min. ir nuvyko THE JAMES ELL1S STCDEBAKER KARŲ AGENTŪ
(Pridėjus S. V.
miestely, Šėtos valse., vieti- rią Ambrozaičiui ir taktikai toliau.
RA IK TAISYMO STOTIS.
jeigu Taksus.)
FURMTURE
Č0.
f
\*
,- -' - ■
Jeigu nerife, kad Ju<ą automobili"
niai gyventojai Adomas ir taikytis-ir tarnauti tautinmilgai laikytu, •
duokit pitaiiyt
Dėl -agrįžimodeidimų ir kitą in
PERKŪNAS UŽMUŠĖ.
Jonas .jakai, dėl nesantaikos kų užgaidoms. Įdomu, kad
■ Petrui Trečiokui. Darbas geras,
formaciją klauskit pas vietoą
405
BROADWAY,
kaina
prieinama.
Jeigu
norit,
kad
’
sto- Grikšų
už merginą, užpuolė to pat už tautininkų palaikymą sto-1
tinksų kaime, Dovylų vai.,
vai..
agentus arba pas
.
Išrita
Minuoju
akis,
priskiriu
oi* g karas gerai trauktų, imkit
miestelio gyventoją Adomą vi Ambrozaitis, • Milčjus ir Klaipėdos apskr. perkūnija SOUTH BOSTON, MASS. Jgesolin*
akinius,
kreivas
akis
atitiesinu
pas mus.
■XV
i•
__ v jį. Jočys,
. v- * -i
i •• • t T“v *1
Hambi/fj-AiMricin tini
ir amblj/opiškofe (aklose) aky
Nekiseravičių
ir užmušė
Južmušė lauke ūkininko Bud- ŽEMIAUSIOS KAINOS
se sugTązirru šviesų tinkamu
415'Otd Colony Avė.
Unifed Amerkan Li«»e*. Ine.
Policija? kaltininkus sulaikė U. Po vįso
' Raulvnaitis Ir kiti rio tarnaitę^ kitą pritrenkė.
laiku.
General Agents
NAUJOJ ANGLIJOJ. '
SO. BOSTON. M ASS
J
L.
PASAK
ARNIS.
O.
D.
131 Statė St.,
Boston. M»m.
ir jie tardomi kaltais prisi- federacijas nariai pareiškė iš Taipgi vedant dvi karves iš
447 Broadnav. So. Boston. Maus
Telefono? So. Boston >(175-W,
pažino.
partijos išeisią.
' lauko buvo užmuštos ir jos.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

I KLAIPĖDA! I KLAIPĖDA!

KETVIRTAS ir PENKTAS!

LAIVU “LITUANIA”

19 LIEPOS-JULY, 1927

LAIVU “ESTONIA”

9 Rugpiučio-August, 1927

I

CUNARD

r

>

Dr.KILLORY

203

r
* j
i i
4

»

«

K

Vietines Žinios

Padėkos žodis.
No. 234 Highland avė. priė
mė ir vaišino visus labai ma-f Šiuomi tariu širdingą
__ r_ paloniai. Po susižiedavimo su- dėkos žodį dalyvavusiems
batos vakare jaunavedžiai palaidojime mano vyro a. a.
išvažiavo ant "honey moon.”| Teofilo Merkelio, kuris mirė
o pasilikę svečiai linksmino- 23 d. birželio, 1927 m. Tapo
gi iki 2 valandai
’ ’ nakties ir---.
. . ..
palaidotas
25 d. .birželio.
paskui visą dieną ant ryto- I aipgi širdingai dėkavoju
jaus,
Brightono pašalpinei drau
~Evelinos vyras. Mr. Blye, ;gystei Vienybei irgraboriui
yra amerikonas. Jis yra rim- .Akunevičiui už gražų patar
tas ir simpatingas vaikinas, inavimą laike laidotuvių.
Mes linkime, kad visas jų
Kazimiera Merkelienė.
gyvenimas butų taip gražus 5 So. Waveriy st.,
ff.. linksmas.
.....____ kaip gražios ir
Brighton, Mass.
įinksmios buvo jų vestuves.

Extra!

PARDAVIMAI

Extra!

PARSIDUODA

3 šeimynų namas, 11 kambarių su
gazu. toiletais, vastubiais. Rendos ne
NAUJI BARGENAI
ša $51,00 į mėnesį, (nešti $700. Kaina
$3,500. Savininką galima matyt suCity Point
batoj ir nedėlioj.
(25)
Rengia 1). L. K. Keistučio Drau
SO. BOSTONE. 2 šeim.MiŲ. 5-5 kam
265 Bolton st., 3-ėios lubos,
gija. Nuosavam Darže.
bariai, maudynės, kampinis namas,
So. Boston, Mass.
vieta Karadžiui. Prašo $9000
OAKLAND GROVE
3 šeimynų. 5-6-6 kambariai, toiletai
GERAS BARGENAS. •
KAST DEDHA.M, MASS.
ir gazas. naujai malevvta. Prašo
3 ŠEIMYNŲ NAMAS su visais įtai
4 D. I.IEPOS-JU1.Y. 1927 M. $4200. Mažas įnešimas
symais Rendos neša į mėnesį $60.
Piknikas prasidės 11 vai. ryto ir * aciaiynų. City Point, 1-5 kamba Parduodu labai pigiai. Kaina $4,500.
riai į duris, toiletai ir jrazas. Prašo
Tel.: So. Boston 3933-M.
trauksis iki vėlumos.
>65(Jtt. 9$ačas įnešimas.
118 W. 3-rd st.. So. Boston. Mass.
Šis Piknikas bus vienas iš pui Krautuvė. bKnis ir keturi kamba- >

PUIKUS PIKNIKAS

rytų savo nutarimus ir galėtų
rėkti, kad štai tokių ir tokių
Vienas komisaras išsinešė iš- organizacijų konferencijoj
sudalytas “bendras
konferencijos didelį guzą. buvo
frontas.” kad nutarta rinkti
Negaudami daugiau aukų aukas ir pinigus siųsti i koI našlė turi parduot
kiausių, jame turėsime daug žai S
iš lietuvių, visuomenės, ko munistų fondą.
IIOKBIRY.
4
šeimynų,
su
visais
' iSAl NAl JĄ - .šhl.M^NV SIŪBĄ,
slų, skanių valgių ir gėrimų. įtaisvmais, maudynės ir elektra. Ren-jlO
munistai sumanė naują būdą
kambarių. 2 priėmimo kambariai,
Bet komunistams
Bus puiki orkestrą, kuri grajjs «!•> neša $86. prašo $7500. įnešimo l vsi moderniški įtaisymai, pu numepasižvejoti. Jie pradėjo tvert “skymas” nepavyko. Deleriu 39 Rosewood st. Vieta dėl garalietuviškus ir angliškus šokius. $500.
“bendrą frontą” prieš fašis gatai pradėjo reikalauti iš jų
JAM A1CA PLA1N. 4 šeimynų, po džiaus Parankus -usisiekimas su mie
Todėl prašome visuomenę kuo- ,1 kambarius.
Aau.umriun. toiletai ir gazas. Biskutį stu. Kaina $12.500. Atsišaukite po
tus.
paaiškinimo, kur buvo padė
MILŽINIŠKAS
apleista.
Stogas naujas. Prašo $270V. numeriu:
skaitlingiausiai
atsilankyti.
Pereitą pėtnyčią, birželio tos kitos komunistų pasi
11 Kovai lload. Mat tapau. Mass.
Mažas įnešimas. Darbštus žmogus ga
Nusinuodijo.
Parkas labai dailus ir yra daug li uždirbti $JOOO.
24 d. So. Bostono komunis glemžtos aukos. Pradėta nu . Pereitoj subatoj vakare!
vietos. Taip pat turime prinųnti. CAMBRII>GE. 3 šeimynų, po 5 kam
PARSIDUODA
tai sušaukė tuo tikslu konfe rodinėti tas komunistų va South Bostone nusinuodijo
barius, visi įtaisymai, atskiros duris iš
3 šeimynų namas ir stora.-. Kaina
kad
D.
L.
K.
Keistučio
Draugija
renciją. Į kurią jie kvietė pa gystes, kurias iškėlė buvusis
lauko. Maudynės, elektra ir piazai. visai žema I-abai gera proga dėl biz
Vieta garadžiui. Prašo $9900. lamgvos nio
L. MAS1LIONIS
žangiąsias pašalpines drau jų fondosekretorius Zabulio airis vardu John Donahue. Rengia A. L. T. S. Pirmas yra geriausia iŠ visų kitų draugi- • išlygos.
kuris
gyveno
po
No.
29
Raw221 Atheiis St..
So. Boston. Mass.
jų
Eostone;
pašalpos
sergan

gijas, kliu’bus ir politines or nis. Komunistai pamatę, kad
MON'TELLOJ. 18 šeimynų ir 5
Apskritys, Panedėlyje
son
st.
Jis
paėmė
žalių
miltetiems
moka
po
$7.00
i
sąvaitę,
o
nori mainyti ant didelio
ganizacijas.
PARSIDUODA
čia bus blogai, uždaro dis- lių (paris green). kuriais ta- LIEPOS-JULY 4-tą D., 1927 pasimirus Draugija išmoka po krautuvės,
raino arba garadžio Bostone.
MĖSOS III GROSERIŲ
Nors Bostono lietuviai se t kusijas šituo klausimu ir ne- rakonai yra nuodijami, ir
Insurance uždedu visokių rūšių.
KRAUTUVĖ.
L. TAUTIŠKAM PARKE $200 posmertinės. Nariai yra Matykit: VINCENT B. AMBROSE.
nai žino komunistų žulikys- 1 duoda niekam balso. Jų “koPuikus įtaisymas. Renda $19.09.
255 Broadaav,
So. Boston. .Mass.'
sunkiai
apsirgo.
Nuvežtas
trukdymų.
Ii
uosi
nuo
visokių
Leasas. Jneigų suvirs $500.00. Gera
tes. tečiaus kai kurios drau ' misaraa” Maika Plepys tuoPrie No. Lowell St.,
biznio vieta. Priverstas esu parduoti
Tad
bus
gera
proga
neprigulingystės sutiko savo .atstovus i jaus siūlo “rezoliuciją.” kur miesto ligonbutin. “atidavė
ANT PARDAVIMO
Methuen, Mass. . .
vieną iš mano dviejų krautuvių už
Dievui
dusią.
”
itiems prisirašyti už pusę Įstoji- 3 šeimynų mūrinis 11 kambarių na cash $1,800.00.
konferenciją pasiųsti. Komu sakoma, kad turi būt renka
(26)
Pradžia
10
vai.
ryte,
Orrao —
an■t— Parko.
•
—
'
-— —---rĮžangos
—o-— cį —Pikniką
--------- j mas, su toiletais, gazu. Jeigu $572. 367 W. Fourth st.. So. Boston. Mass.
nistai sumobilizavo visus sa mos aukos ir visi pinigai tuKaina $3.500. Taipgi ir storas.
Sarpaltų. chestras pradės griežti lygiai nebus.
vo “tavoriščius ir tavoriš- ! ri būt siunčiami i komunistų Komaras nugalėjo
292 C Street. South Boston. Mass.
NAMAS PARSIDUODA
kas.” Kiekvienas komunistas fondą, kuris šelpsiąs komu Lietuvių ristikų turnamen- 12 vai. ir grieš iki 9 vai. vak. Į Kelrodis. Važiuot Elevatorių
8 ruimai, toiletas, gezas, didelis
te Clevelande aną nedėldie- Programe dalyvaus-: LawForest Hills. iš ten ashing- TREMONTST, KAMPAS skiepas ir kiemas. Pirmos klesos sto
su pačia atstovavo vis kokią nistus Lietuvoje.
PARSIDUODA — GERA VIETA. vis. (nešt $300 Ręstas, rendomis
nors komunistų ‘'organizaci
Draugijų delegatai pareiš nį Komaras nugalėjo Sarpa- •ence’o Tautiškas Choras, ton Grove st. karu važiuot iki TI N K AM AI SU EIN ANSUOT A, LEN Kreipkitės tarp 1 ir 3 vai nedėlioj po
IŠLYGOS.
No. 2 Payson et., netoli Athens ir D
ja."
kia. kad čia negali būt jokių lių, paguldydamas ji du sy Jabijos vienų merginų ir Grove st. Ten bus žmogus, kuris G VOS
st., South Boston.
Tel.: Haymarket 1619.
kiu
iš
trijų.
Pirmą
susikirti

vienų
vyrų
chorai,
seserys,
nurodys
Pikniko
Parką.
Išrinkus
konferencijos rezoliucijų, nes jie i “bendrą
prezidiumą, buvo pareika- frontą" su komunistais nei- mą Komaras laimėjo po 40 rc. ir 0. Černiauskaitės, jau-' širdingai kviečiame visus da
Pikniko Rengėjai,
lauta, kad komunistai paaiš- .na ir šita konferencija palie- minutų. antrą laimėjo Sarpa- ta šokikė Alena Taruškiutė, brauti.
lius
po
9
minutų
ir
trečią
lai

baletas
“
Ragutis
”
iš
operos
P.
S.
Jeigu
lytų, pikniko nebus.
THE NANTASKET BEACH
kintų. kokiais tikslais jie no- ka be pasekmių, taip kaip
mėjo
Komaras
po
4
minutų.
ri šitą bendrą frontą prieš kad jos visai nebūtų buvę,
4E^k?nanSėKai?l^
SVARBUS PRANEŠIMAS.
Dabar Komaras turės ris 1 ^^s paneles. Alena Kont , Vis- kurįe norite apsisaugoti
STEAMBOAT CO.
fašistus tverti
tverti:: ;ar jie nori Bet komunistai spyriasi, kad
tis
su
Juška.
Laimėtojas
bus
kovoti prieš fašistus dėl
to,
dėlto, reikia____
L ‘
Turi puikiausius Laivus plaukiančius iš
■imiute. Ona Ręliute Jean- ,.uo vasaros karK.io. turite užeiti
rezoliuciją
balsuot, ir
kad atsteigus Lietuvoje de- gana. Kila lermas?. Visi rė- paskelbtas lietuvių sunkaus ietie Jasinskmte ir Olga Lep Lunch ,68 Broadway
BOSTON HARBOR
mokratinę valdžią, ar gal tik kia: “....
v. ” suo
Prie tvarkos!
Atsi- svorio čampijonu. Musų su- >e,įi,“te-1. P‘an? skambins jr užsisakvti atsakantj Hiud,
dei to, kad vietoj fašistų dik-! stoja J. Gegužis ir reikalauja oratimu F. Juška yra tvir .Anele Bratenaitę..
Liet„višku Šalty Bar«iM. Prie
taturos ir teroro, pastačius į balso, nes pirma prieš jo kal- čiausias ir vikriausias iš visų
Pikniko vieta randasi taiyra galima gauti visokių kitų
x bolševikišką diktatūrą ir te- bą komunistai uždarę disku- lietuvių ristikų. Jeigu tik >e La^rence ji Louelliopne vasarinių valgių. Abelnai imant,
į-orą? "Keleivio’ redakto- sijas ir nedavę jam paaiškin- prie šių ristynių jis gerai pri- North Lowell street.
visas Programas yra Naujas.
fius y
’ 1
_pasakė
’ ' : ti svarbų
' dalyką.
’ ' ’ Jis aiškina virengs. tai Komarą lengvai
Michelsonas
Kviečia,
Visus užkviečia
(26)
“Mes, demokratinio nusista kad per komunistų fondą au paguldys.
Peter Yakavonis.
Sandaros Pirmas Apskritis
tymo žmonės, smerkiame kų negalima siųsti, nes jie
----------------- . ZIE
kiekvieną diktatūrą, vistiek apvagia visuomenę: nusiųsti LSS. 60 kuopos susirinki
v a ■ :
IŠSIRANDAVOJA
mas.
ar ji bus fašistų, ar bolševi tenai pinigai Lietuvos visai
K/Bf
■■ UfPI B A I I Storas ir užpakaly 4 kamlMiriaj, ViI M J%BB B I UbuI B H ’ s‘ vėliausi įtaisymai. Arba galimaJštokų. Męs stojame už tokią nępasiękia, bei būna sunau Ateinančios pėtnyčios va IJULJaB
V •WwKV4*I ' ar tik kambarius atskirai išsirantvarką, kur krašto valdžią dojami Ėro.kly'ife. Komurriš- kare, 1 liepos, kaip 8 vai..
_ ____ __
_
davot. Jei nori, galinta ir pirkt. Vįeta
The BETTY ALDEN, vienas iš
(27)
gera, tinka visokiam bizniui.
renka pątys^iliečiai, kur ti-: tai kelia lermą.
_
______ tęsia “Keleivio” redakcijoj bus I RAINSFORD ISLAND '•gera,
Gegužis
_ .
. . _ . . I
V. K LUTKIN
sos partijos turi pilną Jaištę | savo kalbą toliau’Tr bai^la- LSS. 60-tos kuopos mitingas. Ant laivo Michael J. Perkins 20l Third Street. So. Boston. Mass.
Didelių ir Patogių Laivų
veikti konstitucijos ribose, mas reikalauja,, kad komu Visi nariai prašomi atsilan
RENGIA LIETUVIŲ
Dabar plaukiančiu i
kur visiems yra gvarantuo- nistai-------sugrąžintų delegatams kyti. nes bus balsuojama
UKĖSŲ
KLIUBAS
svarbus reikalas.
ta spaudos, susirinkimų ir mandatus.
NORTH and SOUTH SHORE
Sekr.
J.
Jankauskas.
žodžio laisvė. Jeigu komu
Delegatai eina prie stalo
NANTASKET BEACH
_ <• k____ _
l
nistai šiandien pasirašys, mandatų reikalauti. Komu
i
I,aivai iš Bostono išplaukia kas valandą, nuo 7:15 ryto iki 11:15 vąr
l
i
karo.
(Nedaliomis
plaukia
beperstojimo.)
t
i
kad su šitais principais jie nistas sekretorius griebia
“KARALIŲ KARALIUS.” 3 d. Liepos-Jaly, 1927 j
l
l
i
PLYMOUTH
l
sutinka, tai mes galėsime su mandatus i glėbi ir sako
ne Tremont Theatre dabar . .
ako ne...
...
«
*
šios šalies miestas. Laivai išplau'.ia į.uo R<>we’s
*
jais eiti i bendrą frontą prieš duosiąs. Delegatai už komu yra rodomas puikiausias De Laivas išplauks nuo Atlantic DIDŽIAUSIAS IR GE it Tai i^toriškiausias
YVnarf Utarninkais, Seredomis. Ketvergais ir Nedėliomis kaip
«
Avė.
kampas
Eastern
Avė.
t
t
fašistus. Bet jeigu jie nori nisto. Kiti komunistai ant Mille veikalas “Karalių Ka
10 va), ryte ir Subatomis kaip 2 vai. po pietų. Tai puikus po
t
*
RIAUSIAS
IŠPARDAVI

pietinis
ir
mėnėsietas
važiavimas
10
vai.
ryte.
t
«
vieton fašistų diktatūros delegatų. Prasidėjo veltynės. ralius.” Tai yra bibliška dra
i
*
MAS, KOKIO DAR NIE
SALĖM WILLOWS (Konekcijos dėl Marblehead)
♦
t
įvesti bolševikų terorą, tai Tuo tarpu atėjo salės gaspa- ma, kuri tinka visiems am- Jau daugeliui yra gerai žino KAD
NEBUVO BOSTONE. «
North Shore Vasarinis ir Pajūrinis resortas pasiekiamas Laivu iš
t
tegul jie mus Į bendrą fron dorius su policijos lazda ir žiams. Tokie veikalai Bosto- I ma. kad Lietuvių Ukėsų Draugi REKORDĄ
Bostono, išplaukiančiu kaip 10:30 ryte. Seredomis, Ketvergais,
t
SUMUŠAMI
Subatomis
ir
Nedėliomis.
Tai
puikiausias
tripas
paliekant
tą nekviečia. Taigi, tegul jie pareikalavo tvarkos. Komu ne — tai retenybė. Todėl pa- ja visuomet surengdavo gražius
t
NUŽEMINIMAI
Salėm WiHows kaip 12:45 po pietų. Imkite bile laivą į Bostoną
i
e
pasako savo nusistatymą.” nistas Kautkus isurinka: tartina visiems jis pamatyti, išvažiavimus ir visi būdavo pilnai
l
♦
arba sugrįžkit į Salėm Willows paimant kaip 5-kios po pietų
Ant
geležies
prekių,
roofing,
t
i
laivą is Nantasket.
-s
Pradėjo kalbėti komunistų “O kas tu toks, kad stoji už Perstatoma du sykiu — po patenkinti. Taigi kurie manot dat
“komisaraP^Iaika Plepys, buržujus?” Bet salės gas- pietųi nuo 2:10 ir vakare iyvaut, nusipirkit tikietus iš plumbing, Pentų ir Kičino tt Gailaivjs MAYFLOWER inicialj tripą padarys Pėtnyėioj. t>
Liepos 1. kaip 8:30 vakare. Tai
daiktų.
t
t
Taraška ir Kazlauskas. Visi padorius kaip bamptels nuo 8:10.
l
kalno.
Komitetas.
i
puikus ir parankus laivas Puiki šokių salė ir tie pagarsėję
*
«
ŠTAI KELETAS TŲ
“Jollv Sailors" ten grajina.
tiĮs mala tuos pačius miltus, savo buože i durną komunis-1
i
»
t
KIEKVIENA ORGANIZACIJA turėtų pasinaudot: proga važiuoti
NUPIGINIMŲ:
giria komunizmą, peikia de to kaktą, tai iššoko toks gu
I
*
šiuo laivu. Ant vandenio visada ĮWa smagu praleisti laiką.
t
»
GERIAUSIAS TYRAS BALTAS
mokratiją ir pradeda net zas, kaip visa South Bostono
t
MAYFLOVER su naujais įtaisymais yra-labai patraukiantis.
t
I.EAD. 100 svarų .................. $11.45 *
t
CILARTĖRIAI
IR
SPECIAI.ĖS
KAINOS
duodamos
ant
laivų
dėl
šmeižti kitas partijas ir jų komunistų partija.
«
VAIKAMS LIETUVIU KALBOS MOKYKLOS TYRAS TERPENTINAS .. gal. 69c t
«
' Y ra
organizacijų,
kurios
nori
pasilinksminti
sykiu
ant
laivo,
Įstaigas.
I
i
PENTO IR VARNIŠIAIS l’RATuo tarpu salėj pasirodė,
reikalinga
susitarimus
iškalno
padaryt.
Nesivėlinkit.
t
t
Atsidarys l’čtnyčioje,
šALINTOJAS .................... gal. 98c *
Aiškiai savo tikslą pasa policmanas, ir lermas nutilo.
t
i
Praleiskit
Vasarą
ant
suraus
Vandenio
ir
t
ENGL1SH BALTAS ENAMEL $1.95 »
kyti jie nedrįsta, bet iš jų Per šitą “revoliuciją” komu
»
1 d. Liepos-July, 1927
«
t
Pagerinkit
Sveikatą.
ENGLISII E L AT YVHITE
*
kalbų vistiek matyt, kad jie nistai mandatus buvo pa
t
RENTAS............................ gal. $1.95 i
»
LIETI
VIV
METODISTŲ
ŽINYBOJE,
Aplenkit kelių susikimšimą—Važiuokit vandeniu »
l
norėtų nuversti fašistus tik slėpę. Sakoma, kad jie buvo
ENGLISH (4I.OSS M HITE
I
t
Kampas
1-th
ir
Atlantic
Sts..
South
Boston,
Mass.
RENTAS
............................
gal$1.95
«
«
tam, kad paskui galėtų pa pakavoję juos po Čeikuvie♦
«
M ROON GRINDŲ RENTAS gi. 1.95 l
NANTASKET
BEACH
STEAHBOAT
CO.
i
statyti bolševikų diktatūrą, nės sijonu. Bet policmano
Bus sekančios klesos: (1) Lietuvių kalbos ir rašybos;
t
«
TIKRAS BARGENAS
t
t
'Telefonas
Hubbard
1000
žmonių šaudymui komunis pasirodymas salėj tuos “‘rrr(2) dainos ir sakymai pasakų; (3) medžio išdirbimai (wood
r
«
«
QUEEN ANNE RENTAS 16 spalvų
t
t
tai visai nepriešingi, tik jie revoliucionierius” taip nu
ir baltas.............................. gal. $1.95 t
FREDERIC L. LANE, Generalis mgr.
work); (4) mergaitėms rankų išsiuvinėjimai; (5) gamtos
t
t
t
SHELLAC 5 SVARAI, „range ar
norėtų, kad jie patys galėtų gąsdino, kad jie tuos manda
pažinimai; (6) tris piknikai vaikams. Vaikai gali būt siųsti
Dykai vieta automobiliams prie Ro»e’s Wharf.
l
•
baltas.................................. gal. $2-50 t
♦
šaudyt, taip kaip dabar yra tus kažin iš kur ištraukė ir
į mokyklą nuo 3 iki 16 m. amžiaus.
No. 3 STEEI. VILNA .... svaras 12c
Rusijoj.
sugrąžino. Draugijų delega
RENTUI INDAI ........ vienas 15c
Mokyklos valandos 8:30 iki 12 kasdien. Mokytojai: Ved.
Pasirodė, kad iškeltas jų tai tuomet apleido salę. To
5 pėdų Geros Rūšies kopčč: >s
$1.69
B. F. Kubilius, Petras Palčius, p-lė L. Taylor ir M. Scott.
j Or. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
No. 1095 Varnišis dėl grindų ir
“bendro fronto” obalsis yra kiu budu užsibaigė komu
Trim
....................................
gal.
$1.48
Tėvai,
apkainuokite
svarbą
mokyklų,
neleiskite
savo
vai

šlykščiausią žulikystė. Pasi nistų “bendrojo fronto” sorSpecialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Raiba lcn\Vater-prof grindų varnišis gal. $1.98
*
kiškai ir...rusiškai.
-------------------—
Telefonas Hay market 3390
kus
gatvėmis
slankioti
ir
veltui
laiką
praleisti.
Ką
jie
iš

rodė, kad to “fronto” jie nori kės.
Reporteris.
General Utility Bronzas, žalias
j
1
ALLEN
ST..
Cor.
Chambcrs
St.,
BOSTON. MASS.
moks, jiems bus ant naudos .
L. M. Ž. KOMITETAS.
pentas .................................... gal. 89c
tik tam, kad už jo pasislėpę
ROOFING POPIERA .... roiis $1.09
I
galėtų daugiau pasipinigau Bostoniečiai buvo WaterBuilding popiera rolis 500 ketvirtainių
ti, nes eidami vien savo var
burio vestuvėse.
pėdo .................................................
3 coliu galvanizuota eonduetor paipa
du jie negali prieiti prie mu Žinomas Waterburio lie
pėda................................................... 5c
Dėl vidaus spvnu setai .... setas 43c
sų visuomenės kišeniaus. tuvių veikėjas, George J.
SKRYNV DUR|S............. viena $1.50
Jie manė, kad jiems čia pasi Laskv ir jo žmona, pereitą
10”x6'10” Kainos $3.00 ir $3-50.
seks sudaryti bendrą komi subatą išleido gražią savo
Kiti saizai taipgi labai žemomis kai
nomis.
tetą “prieš fašistus” ir kad dukterį Eveliną už vyro,
DVI DVIEJŲ ŠEIMYNŲ
lengvos Pelenų bačkos .................... 98c
paskui šito komiteto vardu Benjamino Franklino Blye
Iieementuoti garbage kenai .... $9.39
STUBOS.
({talpa 15 galionų)
jie jau galės eiti Į visuomenę iš Wilkes Barre, Pa. Vestu
Dar
neužbaigtos
( ity P.ointe. Marine Road,
Pasaulio. Dramatiškiausia Apysaka — pasige
tOILETŲ SĖDYNES
$1.19
netoli M Street. Ant pirmų hibf 5 kambariai,
ir reikalauti aukų “Lietuvai vės buvo labai iškilmingos.
BR ASINI Al KRANAI............... .. 49c
rėjimas artistą ir rašytoju p^r devyniolika
resepšin hall ir sun parlor. ant antrų lubų 6 v
giųti.” Tas aukas, žinoma, Svečių privažiavo iš Penn25c
RLBBER PLUNGERS
kambariai
ir sun parlor. Bns Sitto vandens šilu
šimtmečių—dabar yra perstatoma krutamuokomunistai siųstų į savo sylvanijos, New Jersey, New
ma atskirai ko/.nai šeimynai, užpakaliniai piaVietinis
Pristatymas
Dykai.
se paveiksluose su tikru atvaizdavimu.
zai, vietos dėl garadžių. kreipkitės pas savinin
kiaurą fondą, kuris niekad Yorko ir Massachusetts. Iš
kų
A. J. Kupstis.
(’ecil B. De Mille’s.
niekam atskaitų neišduoda. Bostono buvo nuvažiavę KaDVI GROSERNĖS.
Socialistų ir sandariečių počiai, Bagočiai, MichelsoViena
už
$200.
daro
gerą biznį, yra 3 kambariai užpakaly krautuvės,
fondais jie nepasitiki, bet jiejnai, p-lė Eliza Williams, p-lė
įlenda $20 į mėnesį; kita krautuvė už $7000 su ilgu Iv su. daro biznio
nori, kad visi kiti pasitikėtų Emilija Tataronis ir Viktoapie $250 į sąvaitę. Nepraleiskite progos, kreipkitės pas A. J. Kupstis.
Angljs jau atpigo. Kairiems galima, pataria m pirkti dabar. KreipkiSpecialia Departamentas priėmimui užsakymų per laiškus iš apielinkią
ių fondu.
j ras Lasky. Kartu su jais buvo
Komunistų planas buvo nuvykęs ir brooklynietis
VAIDINAMA DU SYKIU PER DIENA
2:10 po pietų ir 8:10 vakare.
lvsi ; šitą konferenciją patol. D-ras Palonis, kuris dabar
1095 WASHINGTON STREET,
t ak.ū kitiems nusibos klauątvazia
medicinos
Prie Dover EI. Stoties,
TREMONT
THEATRE
—
BOSTON
332 W. BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
sytL jų į « 'smų ir daugiu a i či> aiais i Hy ardo l ni».-er«
BOSTON. MASS.
Po pietų: 50c. iki $1.00.
Vakarais; 50c iki $1.50.
ieieuatų apleis konfertitci sitetą.
Ofiso Tel. So. Boston 1662—1373—0111. Gyv. Tel. S. B. 1091.
Nedėlbmis tik sykį — ».n» vakare.
;r
up pasilikę nada
"Jypringi I a>kių namai po
“BENDRAS FRONTAS”
NEPAVYKO.

PIKNIKAS!
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SVARBUS PRANEŠIMAS
VISUOMENEI.

Dabar Jinai Gali
Buri Atpasakota

KING OF KINGS
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-

SOUTH EnD
Iapjjw,\pj; Co.

.11_____

A. J. KUPSTIS

