KELEIVIS
DABB<>

ŽMONIŲ

Pre«ani«rala

KELEIVIS

LA1KBAŽTI1

LITHUANIAN WEEKLT
PaMtohed by J. G. Go*aito * Ck

m(iw:

Amerikoje .............................. $2 00
Kanadoje ir Lietuvoje ......... SS.00

Representa ove r 75,000 Lithuaniana ta
New England. and about 1,000,00*
io the United Statės.

Preaaatarata nnaei «et«:
Amerikoje .............................. >1.25
Kanadoje ir Lietuvoje ......... Šl.oO
Apskelbimų kainų klauskit laišku.
Kreipiantiea su kokiais norą rei
kalais adresuokite:

THE BEST ADVERTISING
MEDIUM.
Advertising Ratas
on Application
“KELEIVIS"
tt5 Breadvsy, 8a. Boston, Maaa. IĮ

“K ELEI V 1 S’
SM Broadway, So. Roatua. Maaa.

SO. BOSTON, LIEPOS-JULY 13 D., 1927 M.

Keleivio Telefonai:
So. Boston 3071

“Enterad as Seeond Claaa Matter” February 23. 1005, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3. 1879

ANGLIJOS KARALIUS
V a y A TamPncimc Demkn
ir Vrangelio lai________________
MOKINASI NUO ______
SOCIA įvaro įarp RUSIJOS kaįs? sudarytų Europos taiLISTŲ ŽMONIŠKUMO.
U Fiirnnnc N»kiicia 'kai didelį pavojų.Taigi visos

Metai XXII

■S

Smetonos Valdžia Grąžina
Pereitą sąvaitę
sąvaitę Anglijos'
Anglijos' 11
11 CUUMcJ. valstybės yra priešingos kaPereitą
*Ia•
-----—
-—
’ rui su Rusija. Jeigu Anglijos
karalius su .savo žmona Ma
Lenkams Žemes.
re pasikvietė iš darbininkųJ Belgijos užsienio reikalų reakcininkai ir norėjo tokio

Numatomas. Darbininkų
Judėjimo Skilimas.

r—....... —

UŽDRAUDĖ PIRKTI PA
ČIAS TURKESTANE.

ANGLIJOS PROLETA
RIATAS PRIEŠ RUSIJĄ.

Keleivio Telefonai:
So. Boston 3071

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

distrikto 400 skurdžių vaikų ministeris socialistas Van- karo, tai Ženevos konferen_____
__ 1____7Rumuš
_______dervelde
_________________
. pamatė,
---- "7 J^
kad
į _savo
Buckinghamo
sako, kad karo __
tarp _ _ ji®
ad toks
toks
ir tenai pavaišino juos ban-, Sovietų Rusijos ir kitų Euro- karas net uri pritarimo.
dukėm ir limonadu.
Pana-Įpos valstybių nebusią. Pa...v..._v.
Lonsklydęr^spaudoje
gandai,
buk LErHNGRADE AREsTUOšias vaišes biedniems
- T
-- _7^7
r_ o______
7__,___
A
'
* 1
*
IV1 IN 1 •
dono vaikams tankiai ruošia .Anglijai vadovaujant susi1
___ _____slaptas'
________ Berline gauta žinių, kad
viena pasiturinti socialiste. daręs šešių valstybių
Matyt, kad ir karalius pra r
blokas
prieš Sovietų Rusiją Leningrade bolševikų žval■ . ^:17Z
77___7___
___ gyba
_ v i areštavusi daugiau
dėjo nuo jos žmoniškumo esąs neteisingas.
Nors7Ženevos konferencijoj Anglijos kaip 2,000 žmonių. Suimtųjų
mokintis.
užsienio reikalų ministeris tarpe esą labai daug studenSUDEGĖ MOTINA IR
Chamberlainas ir kalbėjęs tų, karininkų ir paprastų ka6 VAIKAI.
prieš Rusiją, tečiaus Vokie- reivių, kurie pritaria TrocReading, Pa.— Už 15 my tijos atstovas aiškiai paša- kio frakcijai.
lių nuo čia yra Bervillės far- kęs, kad Vokietijos labas
LAIVAS UŽSIDEGĖ
ma, kur pereitos subatos reikalauja palaikyti su Rusi
ANT JŪRIŲ.
nantį įvyko sprogimas ir ja gerus santikius. Francuzikilo gaisras. Žmonės miego- jos atstovas irgi pabriežė,’ *Pereitą subatą netoli Angjo ant antrų lubų ir ugnis kad erzinti Rusiją šiuo metu lijos užsidegė ant jūrių garužtvėrė jiems išėjimą. To- butų neišmintinga. Pats įaivis “Patriotic.” Kapitonas
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zija kilo iš munšaino katilo; kad tokie kovos su Rusija ką, ugnagesiai jo jau laukė
budai, kokie buvo vartojami ir tuojaus ugnį užgesino.
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Anglijos valdžios lakūnai tikram reikalui—tai svarhiaukitko jisai norėjęs sukiršinti Imą prohibicijos įstatymo
nuriti rot
Ir q IAtrrzintina
Ameriką su Sovietais ir tuo!taip, "kad žmonėms valia bu-įduoti
reikalavo
Argentinar
, Charekteringiausia
_______ 7 -o____
__
šita- tapo apginkluoti revolve sis dalykas. Kokiam reikalui
tikslu bandęs ssufabrikuoti'tų daryti ir pardavinėti alus už padarytus jų prasižengi- . Dabar Kuomintano parti-me pareiškime yra tas, kad riais, kad oro banditai jų jus taupot?
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kadangi Ar-J
Ar- Jaa Kvantune
1--;-------- išleido
—----- rprieš
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stengėsi pakreipti Amerikos vykinimui valdžia pradėjo savo reikalavimo paskirtu name
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išgauti Sonetų valdžiai pri ’ i.-tiek blaivybės Įvykinti terių taryba nutarė suimtnn
I.legali.,
limą?
30 School St.,
Boston.
įsius paleisti.
Kurie ’šdundaa nabašninka nacius komunistus.
pažinimą
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Homoseksualizmas.
teligentai pas lietuvius yra šiomis dienomis Bostono
daugiau gerbiami, negu ki .priemiesty Newtone policija
>1
tur. Kiekvienam suvažiavi -uėmv vyriškom drapanom
me, kiekvienam susirinkimv .prirengusią moterį. Policvisuomet laukiama ir klauso
sakosi pastebėjęs at Šiomis dienomis Maskvoje buvo Komunistų Partijos opozicija turėjo tiesą, kuomet ji
zacija. todėl nėra reikalo klau ma inteligentų žodžio, jų ini- manas
AR YRA SKIRTUMAS
_____ *_____
einant
prieš ji asmenį, kurio Centrą Komiteto pilnas posėdis, į kurį tartum kokia bom numatė nukrypimo nuo darbi
syti šukavimų tų žmonių, ku
TARP BOLŠEVIKŲ IR
ninkiškojo kelio pavojų, kuomet
ciatyvos. žinoma, jeigu lie- fjeui-a jam pasirodė labai
rie pas mus briaujasi politiniais tuvis profesionalas nenori su! itartina Nors drapanos bu- ba nukrito baisus opozicijos frakcijos pareiškimas. Bai* ji paskelbė augančiai politinei
BURŽUAZIJOS
sus dėlto, kad nepaprastu drąsumu jis apkaltina dabarti mašinai kovą. Desėtkai ir šimtai
išrokavimais. SLA. reikalais lietuviais dalyvauti, jeigu jis
TERORO?
!
vo
vyriškos,
bet
to
asmens
Kuomet Anglijos Darbo privalo rūpintis tik organiiaci- eina nosį užrietęs ir skaito (figūrai jos netiko: vietomis nę biurokratinę sovietų valdžią ir pasmerktą visą viešpa opozicijos vadų, jų tarpe daug
, .
( bolševikų veteranų, pasižymėju
Partijos atstovai pasiuntė jos nariai, o ne žmonės, kurie sau perzen.a su “jurgiu" pa 'buvo perdaug ištemptos, vie taujančią Komunistų Partiją.
prie
Susivieniiimc
nepriklau

sisveikinti, tai jis neturi nei tomis perdaug liuosos. PoUcTarp pasirašiusiu jų po šituo pareiškimu figūruoja to- sių revoliucinėse kovose, bei nuSovietų valdžiai protestą dėl
so...
R_
•
v ___ „__senos rkomunistą
•
-»•••«
partijos šulai,
kaip Leonas , ^stačiusių prieš karjerizmą ir
teisės reikalauti, kad tas manas tą asmenį sulaikė ir kic žymus
šaudymo žmonių be teismo,
senos I
«
"Mes
į
kitų
(pavyzdžiui
koTrockis,
G.
Zinovjevas,
L.
Kamenevas,
Krupskaja-Lenm
šiandien yra prssatai Rusijos komisarų tarybos
“jurgis” ji gerbtų.
nusivedė
į
nuovadą.
Tenai
munistų)
partijų
reikalus
nesiTait?i
\
ei
kuriam
pro
t
e
.
’
J
r
Lnt:
is
viešo
užda
l
- i
i
•’
- '
v • j
i.-.
c i.
i. j 1,1111 18 viežo gyvenimo ir uždapirmininkas Rykovas parašė
tas keistas asmuo buvo išrė /(nabasninko
Lenmo žmona) ir daug kitų, sakoma, kad ryti hak jiman, nežiūrint jų ištikišam,
pageidautume,
1
smnalui tarp lietuvių nesise
jiems šitokį atsakymą:
komunistai mus ramybėje pa-.j ka, tai tegul jis apsižiūri, ar dytas. ir pasirodė, kad tai kuomet sitas jų manifestas buvo Centro Komiteto posėdy kimybti revoliucijai.
moteris. Paėmus jos pirštų
“Tą nusprendi, kurį išnešė liktų. SLA. be komunistinės
tik
nebus
čia
jo
paties
kaitė.
antspaudas, pasirodė, kad perskaitytas, tai vienas valdžios narių pataręs jį tuojaus Šurnai darbininkų ištremta iš
Sovietų Sąjungos Politinis De spaudos ragaibos gimė, augo, I
policijai ji yra jau žinoma. sudeginti, kad visuomenė apie jį nesužinotų.
Leningrado.
partamentas,
jųs
vadinate išbujojo, be jų mokės ir dabar
Pareiškimas
sako,
kad
sovietų
valdžia
virto
tikra
auto

i
Ji
vadinasi
Ethel
Kimball
ir
‘bausme (sušaudymu) be teis savo reikalus tinkamai sutvar
Bausmė uždėta Leningrado
VISKO PO B1SK1 jau buvo keiiatą kartų pir kratija, kad ji persekioja ir tremia žmones urmu, kad darbini»aain.>
mo.’ Bet tai netiesa. Sulyg mu kyti.
neišvengiamai sumiau
areštuota.
Kaip
polici

sų valstybės Įstatymais. Sovie
net Komunistų Partijoj minties laisvė yra suvaržyta ir (kėlė didžiausiu nerimo geriau“Komunistinis ‘meškos pa
tų Sąjungos Politinio Departa tarnavimas’ mums nebuvo rei Neranda tobulos moteriškės. jos rekordai parodo, 1921 opozicija negali laisvai pareikšti savo nuomonės. Šitokia šiuose musų partijos darbininmento Kolegija, tokiuose atsiti kalingas pirmiau, apsieisime bt
Sydeney
Universitetui metais šita Ethel Kimball,
kuose. Kurie pripiato žiūrėti į
kimuose, kai būna reikalas at jo ir aa'bar.”
(Australijoj) protesurius H. persirengus Į vyrą pasivadi padėtis negali ilgiau tęstis ir, jei norima sovietų valdžią Leningrado Komunistus kaipo
remti kontr-revoliucini veiki
G. Chapman pasiryžo persi i nus Williamu Hathaway, išlaikyti, tai dabartinis rėžimas turįs būt reformuotas iš pavyzdingiausj proletariatą.
Komunistams,
žinoma, tikrinti, ar yra šiandien pa prisiplakė - Somervillėj prie pat pamatų.
mą, turi galią revoliucinio iri
• šimtai daugiausia susipratubando. Tuo budu S. S. P. D. kvepia tas turtas, kurio SLA.J saulyje nors viena moteriš- L. M. Aechtier’iutės, 27 me
Pilnas šito pareiškimo turinys, kaip jį paduoda Hears-\slų darominKų iš Leningrado bu
Kolegija yra nepaprastas teis toli arti miliono dolerių. Ži |kė, kurios figūra butų taip tų amžiaus merginos, ir ap to laikraščiai, yra toks:
vo ištremia, '1 ūksiančiai komu
mas, savo formoje panašus Į noma, jie sakosi to turto ne-1tobula, kaip tos pavasario sivedė su ja. Pora gyveno
nistų buvo šiokiu ar tokiu budu
tokias nepaprastus karo lauko galėsią išeikvoti. Bet ‘Nau-įr meilės dievaites \ eneros, kaip vyras ir pati pakol galų
Nuo Lenino mirtie.^ Komunis- j dirbtuvėse jie neturi teisės kri prašalinta iš savo vietų. Kiek
kurios»s stovylą vi a padaręs gale “vyras” buvęs areštuo tų Partijoj plečiasi knzis, kuris tikuuti savp viršininkų. Partijos vienas doias partijos nar\s da
teismus, gyvuojančius visose jienos” nurodo, ką jie pada- ____
buržuazinėse valstybėse. SK ir- rė su LSS. turtu. Sako:
nežinomas romėnų skulpto- tas sanrišy su kokia ten au- paskutiniais lakais pasiekė bai nariai yra tiesiog suterorizuoti. bar mato l^ningraao darbininkų
tumas tiktai principe, būtent:
sių proporcijų. Pamatinė šito ! Statant socialistinę valstybę, teisingumą Bet zaizda padaryta
“čia nurodysim tik Į tai, kas rius. Australijoj prvf. Chap- tomobiliaus transakcija.
!
Sovietų teismas baudžia kontr atsitįko su kita organizacija, man išmatavo jau 6,000 jau
Vėliaus, 1924 metais,
Et krizių priežastis yra biurokra Į pamatine sąlyga turi būt darbi Leningrado organizacijos kūne
v•
revoliucionierius, o buržuazinių kini savo laiku ir gi buvo žy- 1nų_ merginų
ir moterų, bet hel Kimball nuvažiavo Į tizmo sistema. Priimtoj 5 gruo ninkų teisė kontroliuot? valsty- gali aįgyti vien tik pakeitus vi„
valstybių teismas baudžia revo miai prasisiekusi nariais ir tur- nerado nei vienos, kuri turė New Britain, Conn., ir tenai džio 1923 metų rezoliucijoj tei ,bės lėšas. Pakol jie negali viešai dujini partijos režimą. O jeigu
liucinius darbininkus.”
tu, būtent su Lietuvių Socialis-: tų tobulą figūrą. Dabar jis vėl nuduodama vyrą apsive singai buvo pasakyta, kad šita užprotestuoti prieš betvarkę ir viskas ir toliau taip eis, kaip iiBet “Naujienas” neranda tų Sąjunga. Ji anąmet turėjo‘išsiuntinėjo atsišaukimą ši- dė su tūla Pearl A. Davis iš sistema, kuri užgniaužia nuomo suktybes; pakol jie negali kelti gišiol. tai tokių represijų ir iš
daugiau kaip 6.000 narių,,|to dalyko žinovams visam Maine’o, ir išgyveno su ja nės laisvę ir užmuša kiekvieną aikštėn prasikaltėlių be baimės, trėmimų reikės imiis ir Maskvo
čia jokio skirtumo. Jos sako: jau
neišvengiamai turės kad tMis užtai apšaukti maišti je. Sustiprintos priespaudos au
apie dvejetą dešimčių tukstan-, pasaulyje ir prašo, kad jie ;du metu kaip vyras su pačia. kritiką.
"Bolševikų valdžios premje čių dol. Namo Fonde, savaitinį, padėtų jam šitą darbą allik“išvesti protaujančius partijos ninkais ; pakol jie turi bijotis. komis taps ir kitos proletariato
Policija negali suprasti, narius ant slaptingumo ir frak- ! kad bus išmesti is parti jos ir iš
ras teisinasi tuo, kad visose laikraštį, žurnalą, gerai įtaisu--ti. Jis nori išmatuoti išviso
zonos, kaip antai Donecko Basei
kodėl
šita moteriškė taip el- ckmizmo kelio.”
(?) buržuazinėse valstybėse tą spaustuvę ir dar tūkstančius 120,000 moterų ir merginų
• darbo, — patui visą kovą už eko nas, Baku, Uralo sritis ii tt.
Šito Įspėjimo teisingumą pil nomiją ir darbingumą turi vesti
gyvuojąs
nepaprastas karo dolerių centro ižde. O kur šian-|tarp 19 ir 33 metų amžiaus, igiasi. “Boston American”
Reikalauja demokratijos.
lauko teismas. Sovietų ‘Politi dien tos visos gėrybės? Jos be- Ues tik šitokio amžiaus mo- rašo, kad dabar policija ty nai patvirtina “Įvykis” su drau biurokratija, ir labai tankiai
li
nė
ja
jos
protą,
ir
jeigu
pa

Mes kreipiamės Į pilnąjį Cent
nio Departamento Kolegija’ at veik išnyko. Laikraščiai zuvo;^erys turi gražiausias figugais Laševičium, Bielenkiu ir prieš opiausius darbininkų rei
sirodys,
kad
ji
pamišėlė,
tai
liekanti tas pačias funkcijas, pinigai tapo išgraibstyti arba
Čemiševu. (šitie žymus komu kalus. Kaip tik šitokia padėtis ro Komiteto posėdį, siulydarm
suvienyti spėkas ir pastatyti to
ką buržuazinėse šalyse atlieką išeikvoti; spaustuvės mašinos] Tobuliausia moteriškė? fi- uždarys ją Į pamišėlių na nistų vadai buvo areštuoti lai šiandien ir yra pas mus.
mus.
karo lauko teismai. Bet ar ši pavogtos ir pavestos vienai gura skaitoma tokia, kuri
kant slaptą mitingą netoli Mas Tam yra tiktai vienas vaistas: kį režimą, kuris leistų svarstyti
Ištikrujų gi čia nėra nieko kvos.)
toks Bykovo argumentas gali privatinei kompanijai, kuri ir, geriausia tinka motinystės
darbininkai neprivalo bijotis pa ir rišti svarstytinus klausimus
pateisinti sovietų valdžią?
'pareigoms. Tokią figūrą tu- nauja. Tai yra paprastas hosakyti savo nuomonę. Bet kui vienybėje, kaip reikalauja paršiandien jomis naudojasi.”
Komunistai bijo balsuoti.
I
'
šiandien pas mus taip yra ? Ne tijos tradicijos ir proletariato
n Veneros stovyla — pilnai moseksualizmas. Patalogijoj
“Viena, jau net ir liberalinė
Prasižengimas
butų
sakyti,
Kas
gali
gvarantuoti,
kad
_
oficialiuose partijos mitinguose, idėjos. Tikrai ant tokių pamatų
iš' vstvtos krūtis, strėnos n šitokie dalykai yra labai ge
buržuazija smerkia karo lauko
rai žinomi. Moteris turi vyro kad šitas Įvykis, tai Lokių ne bet nelegaliai, su dideliu pavo- ( vra galima partijos demokratija,
teismų vartojimą prieš papras nebūtų taip ir su SLA. turtu, kitos kūno dali:is.
_____ _
O sveika ir kolektyve vadovybė
psichologiją: viskas kita nuoramų darbo rezultatas. Ištik jum, tamsiuose užkampiuose.
tus piliečius ir ne karo lauke. jei komunstams pasisektų
rujų,
tai
yra
pasekmė
viešpatau

paimti
tą
organizaciją
‘
—
Į
yra galima vien tik ant demo
S3*,Tai yra tikras patriotizmas. pas ją yra taip kaip pas kiekKadą Lietuvoje Smetona su
Tik su Europos darbininkais
jančios
politikos,
prie
kurios
ne

vo
rankas?
kratijos pamatų. Kitokio kelio
Voldemaru Įvedė karo lauko
Kuomet francuzu lakūnai, vlen3 moterį, bet smegenis
Rusija galėtų laimėti.
patenkinti
asmenįs
nedrįsta
pa

nėra, šitokiai darbuotei mes pri
teismus politiniems nusikaltė
išlėkę andai iš Paryžiaus i (lirba kaip pas vyrą. TurėdaNorint
pataisyti
partijos
su

kelti
savo
balso
partijos
susirin

žadam Centro Komitetui neribo
NORI DAUGIAU
liams bausti, tai visa pažangio
New Yorką, žuvo bė jokios P13 vyriškus pajautimus, ji
kimuose.
gyvenimą
su
jos
nariais,
reikia
ji Lietuvos visuomenė tuo pa
KRAUJO.
žinios, tai Francuzijoj kilo ir elgiasi taip kaip vyras: Minios turi klausyti stereoti- taipgi pataisyti ir jos tarptauti tą savo paramą.
vyro drapanomis
sipiktino.
(Pasirašo)
Chicagos kunigų “Drau didelė neapykanta prieš A- apsirengia
ir
traukia
prie
moterų. Igno- puotų vadų kalbų. Nėra savytar- nę politiką, pataisyti santikius
“Antra, žvalgybai pavesti gas” 156-tame numery rašo: meriką. Paryžiuje susirinkuL. Trockis,
pio pasikalbėjimo ir nėra va su kitų šalių darbininkais. Visas
galią teisti mirčiai žmones tai
G. Zinovjevas,
■si minia pareikalavo, kad rantai iš policijos departa dams
pasitikėjimo. Visus susi abejotinas teorijas, kurios pie
“Kleščinskis jau sušaudytas o butu nuleista Amerikos
rkmcunv- vėv mento šito nesupranta, ir
dar aršiaus, negu Įsteigti karo
L. Kamenevas,
rinkimus
valdo urėdninkai ir šia dalykus taip, kad tartum soTo
didžiausio
įieško
negarbin-ifj
“
^"^^^^^^
jiems rodosi, kad tokia mo
lauko teismą. Jeigu žvalgyba
Krupskaja-Lenin
visur viešpatauja apmirimas. į cializmo Įsigy vendinimas pas
teisia nusikaltėlius, tai ji atlie gas galas daugiausia džiugina; Francuzįjos vėliavos. Minios teris yra beprotė.
G. Piatakov,
Kuomet ateina prie balsavimo, ' mus neturėtų nieko bendra su
ka tris skirtingus darbus kar lietuvių sirdis. Bet vis dėlto. įtūžimas prieš Amerika buN. Muralov,
netiesą. Profesionalai ir in

v

Trockio Frakcija Smerkia Komunistų Valdžią

APŽVALGA D

I

I

tai pasilieka tik nežymi mažuma. kitų kraštų darbininkų kova už
tu : šnipo, kaltintojo ir teisėjo. dar negalima nurimti. Jų agen-)^ toRs didelis? Rad vaidl.
ir kiti.
KRUVINA RINKIMŲ
Susirinkusieji skubinasi prasiša valdžią, reikia būtinai atmesti.
Prie šitokios ‘teismo’ tvarkos tų yra ir daugiau. Ir juos turi-.njnRaj turėjo nuimti abidvi
KAMPANIJA JUGO
linti, kad nepriverstų juos bal ■> Mes norim pastatyti socialisti
apkaltintam nėra jokios progos me^surastijr duoti tinkamą at- į vėliavas, kad neįžeidus per-Į
I
noti už tokį sumanymą, kuris nę valstybę. Europos proletaria- I
SLAVIJOJ.
- ;dąug Amerikos
apsiginti. Tai yra gryniausias.. - lyginimą!• ”/
KAIP BUVO FABRIKUO
jausmų.)
jau iš kalro+iepto iižgiKU^__ jtąs^
už paėmimą val. i ik vizirijos teismas.
Nors
lindimai
Jugoslavi

•
Francūzams
ršrbdė?
kad
dėl
JAMA ŽEMAIČIO BYLA,
Džiaugiasi kunigų širdis,
Jokia rezoliucija . niekuomet ! džios | sa
"Keista, pagaliau.’ kad Ry- kad vienas žmogus sušaudy ■ jų lakūnų žlugimo turi kuo joj bus tik rugsėjo mėnesy, nepriimama kitaip, kaip • tikį tautos kovoja už n
Musu korespondentas p
■ Kovas tvirtina, jogei skirtu- tas. Bet šito da permaža. nors būti kalta Amerika.
tečiaus partijos pradėjo sa- '‘vienbalsiai.
___ ” šitoks
dalykų stėt' mybę. Vis tai yra bendra
' Hąuno praneša:
,
:
Phjladelphijos
“Public
.rtias tarp to kruvino bolševiku Klerikalų organas laižosi ir
. ,
___ . vo agitaciją visu smarkumu yis slegia visą vidujini partijos frontas. Kiekvienas dalyvit'/Čig !
bvloje vyrės?
/teismo’ ir buržuazinių karo reikalą^ daugiau kraujo. bedger” stebisi ir negali su- ir pereitą savaitę jau pasiliegyvenimą, Joanai bijosi garsiai turi daryti didžiausiu pastangoj, pis pušKanmnkas
pusfetrininkas Žemaitis
žemaitis
Jauko teismų esąs ‘principe:’
Ir taip šneka žmonės^ ku- ■ prast i, kaip patriotingos jo kraujas, Valjevo mieste išreikšti sava Nuomones ir troš-. nelaukdamas iniciatyvos iš kito,
dvi
sąvaiti
laiko
sovietai baudžia ‘kontr-revoliu- ,rie skelbia Dievo prisaky francuzų minios galėjo taip dvi radikalų frakcijos, ku kimus.
į Socializmas galės Įvykti pas mus mas kąrcėryji' ‘!Kar<
rceris yra
neteisingai Ameriką kaltin rios skilo jų vadui Pašičui Visiems yra labai ąisku, kad ■ tiktai per didžiausią vienybę su
Cionierius,’ o buržuazinių vals mą “neužmušk!”
mažas,
Vieno
kubini
io metro
ti. Bet tai yra tikras patrio numirus, pakėlė tikrą karą vadams kas sykis darosi.vis sun- Europos proletariato revoliucija
tybių karo lauko teismai bauKuo
gi
jie
skiriasi
nuo
bol

Įtalpos
<katnbarėlisj>ir taip
tizmas. Patriotizmas visuo ir per vieną mitingą 4 žmo kiau ir sunkiau reikšti savo poli- ir Rytų karu prieš imperialistinį
Įdžią ‘revoliucionierius.’ Tai yra
ševikų,.
kurie
šaudo
savo
drėgnas,
kd^nuo
lubifąarva,
met buvo ir yra akla neapy nės tapo užmušti,thaugiau tiką per partiją, hes darbininke jungą. (Dabar gi Europos projnesąmonė, nes čia yra ne skir
priešus
be teismo? O betgi kanta kitoms tautoms. .Jei
tingi principai, o visiškai viekaip 50 sužeista, kurių ne klasė jau nebenori jos pripežin- letariatas nuo Rusijos yra atsi- ir Į dvi valaridi lieki |isa$
bolševikus
jię
vadina
žmog

šlapias. TaniymŽiDnetii žyąfcgu tos neapykantos nebūtų, vienas da turės mirti rinki ti sšva ja politika.
'nas principas.
.sukęs,
1 “
w
Maskvos
*
politikieriai gyba vertė puskarinįjaką^’ėžudžiais.
Argi
tai
ne
ironija?
tai ir patriotizmo nebūtų.
I
t
> j. ’ “Buržuazinės (tikriaus sa
mų dienok nesulaukęs.
ne geruoju bandė su. juo susi maitį gerti degtinę ir iifet,ko
Dabartinė
Rusija yra buržua
kant,
valdžios
w fašistinės)
’ Y. ■
.f karo D-RO GRA1ČIUNO.PEtarti. bet intrigvmrts *fF smurtu kaino dėjo Į maistą, kad a$e
zinė valstybė.
;iauko teismais žudo savo priebandė paimti jo organizadl.fiH; .svąjginus protą, ir tuomet
SIMIZMAS.
■ • Darbininkų
skaičius musų
;sus, ir sovietų valdžia žvalgy
savo kontrolėm — “Kei.” Rėd.) ‘liepė ’ aęskaitant pasirašyti
LAUTER HUMANA —W. H. PAINĖS—
valstybinėj pramonėj dabartiniu Į
muos ‘teismu’ žudo irgi savo
D-ras Graičitinas skun
CHANDLER BRADBURY—WEBSTER
>kdlą/-'j£ur
ji buvo sura*
laiku vargiai siekia du milionų, o Po visą Rusiją laikomi slapti prdtoWi
•priešus.” .
džiasi per klerikalų “Drau
*
’ *
t »
jrieš
J
į
Visokius
kaltinisius
p
—
RUDOLF
IR
KITŲ
FIRMŲ.
mitingai.
kartu su gelžkeliečiais ir kitais
” kad lietuvių visuome
{Teisindamas
bolševikų gą,
/'o.
transporto darbininkais bus ne Maskvoje, Leningrade, Char mus.
žvalgybos terorą, Rykovas nė negerbia savųjų inteli
Tečiaus
karo
lauko
Uiąfriė
pilni trjs milionai.
kove ir kituose dideliuose mies
ir profesionalų. Jis
jjažymK kad tas teroras pa gentų
Kiekvienam aišku, kad savo tuose šiandien yra laikomi slapti Žemaitis visa pasakė: kad
laikomas aukštais tikslais. sako:
»
sąstatu ir pobūdžiu musų valsty vadovaujamų valdininkų susi- jL> buvo varu girdomas, kad
“Musų piofesionaias akėja
Bet .“Naujienos” pastebi, mas ir spiaudomKs per‘tąją
bės aparatas yra buržuazinis ir rinkimai, nors visa oficialė ma- buvo verčiamas neskaitant
kad toks obalsis — tikslas ( pačią lietui ių spaudą ir draugi
kas sykis vis daugiau tolinasi šinerija yra jų rankose, šitie pasirašyti žvalgybos surašypateisina priemones — tai jose ‘jurgių.’ Svetimtautis, jei
nuo proletariato. Kaip tankiai slapti mitingai yra grynai frak- tus protokoltis, ir tt.
;■
't
z jėzuitų obalsis, kuriuo pikti prasižengė, tai nutylima,. jei
——
Leninas perspėdavo nuo valsty įCinio pobūdžio ir jie yra šaukianasi visa protaujančioji kuom nors pasižymėjo —■ Į pa
bės aparato subiurokratėjimo, mi specialiais slaptais sąrašais.
REIKALAUJA PANAIžmonija.
<•
nurodydamas darbininkų uni i Tai yra viešpataujančios frak- [ : < ’ KINTI VIZAS. įdangės
tampa
iškeltas,
išrekla

■ ■ —■ ■
joms reikalą ginti darbininkų cijos mitingai, čia yra skaitomi J I
muotas. Svetimtautis draugi
I
; PATARIA KOMUNIS
reikalus prieš sovietų valdžią! konfidencialus ' sumanymai ir ’ Švedijos sostinėj Stokhbkjoje, kokioje ndrs organizstcijoi
I
TAMS NESIKIŠTI f
Nuo šitos Lenino pozicijos šian tariama, kuriuos reikia išmesti m# dabar yra susirinkusi
visada užima vado vietą; pas
’
*
;
PIRMOS
RŪŠIES
PIANAI
IR
tarptautinė prekybos rūmų
dien mes matome didelį nutoli ! iš partijos.
•
SLA. .REIKALUS.
mus lietuvius profesionalas nu• •
mą.
šita frakcinė politika kas sy- konferencija,
''uuicj chvijc*, kurios
».ui ivę tiksras
ynsiąo
Amerikos lietuvių komu stumtas užkaborin, o jam pri S:
VISOKIE
NAMŲ
RAKANDAI
kis
vis
daugiau
ir
daugiau
įp^a.upalengvinti
susisiekimą
puolama
vietą
pavedama
ne

nistų spauda šiandien dau
Romanistai neturi teisės
: < ’
TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS j JŪSŲ NAMUS
.
valstybių. Tuo tikslu
mokšai
—
jurgiui
ar
dar
ko

giau rašo ąpie SLA., negu
ė
kritikuoti.
• ' ja Komunistų Partijos vienybę.
Lengvom
Išmokėjimo
Sąlygom
Parduoda
Nepasitenkinimas vyraujančia konferencija priėmė rezoliužfpie.savo partiją. Ir rašo ne kiam storžieviui —.neprausta r
Nuo biurokratinio . režimo frakcija kas diena darosi'via di*un(>* Pa^^aujamą,
4
burni
u
i.
Ir
tas
pats
darosi
pas
gerais? tikslais, bet Šmeižia
r ■
JOHN LIZDAS ir G. J. LASKY
šiandien rūdija kiekvienoj dirb- dėsnis ir didesnis: a
<
t
.
kad
visų
valstybių Valdžios
organizacijos valdybą ir or- katalikus, pas ^Įutiniiftus -san• tuvės.
kiekvienos komunistu
PIRMUTINĖ
LIET.
KOMPANIJA
AMERIKOJ.
;
.
■,
■
•
panaikintų
vizas ant paspor<•<
kaoą, kad bepritaria komu- dariečius, pas draugus soeialiil- ■ ?
• kuopos gyvenimas. Jeigu partiS
**
rtWuz<M
’
7
ta
tų,
kurios
dabar
labai apsun477 S. Mam St,
345 Highland Ave^
jiistų politikai. Todėl “Tėvy tus, tik ‘tatortščjaf’. bolševikai
Jjos nariai neturi teisės kriti
kaiejimvnoe.
i
kiną
kelionę.
Kai
kurios valslaikosi kitos taktikos ”
Wilkes Batrę, Pa,
TdL: 7456 j VVaterfcury, Conn.
nė” ir sako.
,
kuoti vietinių komitetų nei Cenšiandien jau nėra jokies atb- tybės tokias vizas jau panai■»*»*»«»»»*«
Komiteto, tai juo labiau
V
mJLA liė/a politinė organi- D-ras Graičiunas
t
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Kas skaito ir rašo,

Tas duonos nepralo.
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©1 AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

BROOKLYN, N. Y.
gų, atsilankykite į šį pik
JUOKINGAS NUTUKIMO
mimo lenkę, bet ištekėjusią
niką, o savo atsilankymu paKomunistai prakišo
už lietuvio. Ir kaip gražiai ji
kriaučiuose.
GYDYMAS.
Liepos 1 d. Antro Distrik- remsite Lietuvos socialde
kalba
lietuviškai,
tai
niekas
mokratus.
Birželio 29 d. lietuvių
to angliakasiai išėjo į strei
Nesenai Paryžiuje įvyko
negalėtų nei manyti, kad ji
Taipgi
neprošalį
bus
prisi

kriaučių
54 skyrius rinkosi
ką, nes anglių kompanijos,
yra lenkė. Bet jos motina ir nepaprastas nuotikis. Vieną
Nek nesapnuoja,
kurios priguli prie anglių minus, kad L. S. S. 61 kuo naują delegatą ir duoklių
seseris nemoka' nei vieno žo dieną laikraščiuose pasirodė
kad kabas v
trusto, atsisakė ant toliaus pa savo suvirinkime, laikyta sekretorių. Komunistai šiuo
.skelbimas, kad visos ponios,
džio lietuviškai.
mokėti Jacksonvillės sutar me 26 d. birželio, užsibrieže se rinkimuose turėjo sumo
Dabar pažiūrėkim į jos kurios nori trumpu laiku su
ties mokestį. Pabaigoj bir platesnį veikimo programą. bilizavę visas savo jėgas,
I šeimynišką gyvenimą. Vai liesėti, gali tai atsiekti atvy
želiu Philadelphijoj pairo Apart kitų dalykų, nutarta vienok rinkimus prakišo.
kučius ji augina dorai, po kę su 63 frankais pas ponią
angliakasių unijos derybos parsitraukti iš Chicagos Delegatu išrinktas darbštus
stubas nesivalkioja. Praei- Montelienę. Netrukus po
su kompanijomis ir todėl su knygučių “Kas yra Lietuvos unijistas A. Bubnis 191 bal
Inant pro jos stubą svečiui skelbimo pasirodymo ištisas
šių knygučių su, prieš komunistų kandi
1 J. liepos užsidarė beveik Fašistai.”
net nuostabu, norisi sustot ir bui-ys stoi"ų moterų nekantvisus angliakasyklos. Dirba Lawrence o lietuviai galės datą Černiauską, kuris gavo
gėrėtis, nes gėlių visokių raudamos beldė į nurodyto
tiktai kelios kompanijos, ku gauti pas L. S. S. 61 kuopos 176 balsus. Duoklių sekreto
spalvų pilnas darželis, rodo buto duris. Tečiau trumpam
rios nepriguli prie anglių knygių ii' pas kuopos na rium išrinktas S. Indriulis
si nei vietos tuščios nėra. laikui teko joms susivilti, nes
trusto. šitos kompanijos mo rius. Visas pelnas nuo šių 197 balsais, prieš komunistų
Taip pat nuo įnamių teko pasirodžiusi apysenė mote
ka Jacksonvillės sutarties knygučių pardavinėjimo eis kandidatą F. Bukšnį, kuris
girdėti, kad minėta moteris ris gana šiurkščiai atrėžė,
Lietuvos
socialdemokra gavo 183 balsus.
mokestį.
nupirkus ir pigesnės mėsos kad gydynms prasidės tik
Pralaimėję šitokias svar
Šioj apielinkėj dabar tams. •
ištaiso su visokiais priesko sekančią dieną. “Ligonės”
streikuoja apie 15,000 ang Taipgi nutarta surengti bias pozicijas, komunistai
niais tokį valgį, kad ir pats atvykdamos be sauso užkan
liakasių. Buvo bandonia su draugišką išvažiavimą. Tam vaikščioja lyg musmirių pri
Coolidge valgytų. Bet užtai džio turi atsivežti ir paklo
Kriaučių*.
1 d. liepos išvesti į streiką ir darbui išrinkta komisija. ėdę.
kitos leidukės kad ir geriau des.
neunijinių kabyklų darbinin Reikia pasigirti, kad L. S.
sios mėsos gabalą taip nutai Kitą dieną susirinko apie
COLUMBUS, OHIO.
kus Antrame Distrikte, bet S. 61 kuopa auga. Per perei
so, kad ir katė pusiau ėdusi 60 moterų, norirfčių suliesė
iki šiol dar neišvesta. Nelini tą susirinkimą prisirašė dar Komaras gerai pasižymėjo.
vartojant šį gryninantį muilą
turi trauktis į šalį, mat širdis ti. Montelienė su savo padė
jiniai angliakasiai neina į du nauji nariai. Kviečiu ir Juozas Komaras, kuris da
jėja visoms liepė nusivilkti ir
LASIKALTĘS to nepastebi —• gludnias ir sveikatingumu žiban
nepriima.
streiką, nes nemato progos kitus susipratusius lietuvius bar skaitosi Amerikos lietu
paklodėmis apsigaubus
bet visi kiti užuodžia.
čias, dėlto, kad valo odą.
Kitą syk j paskelbsiu var tik
laimėti. Jie yra neužganė dąrhininkus stoti į musų ei vių ristikų čampijonu, apsi
eiti
į kiemą, kur busianti
O
”
kas
dar
getu
u,
jos
Laikas nuo laiko kiekvienas iš
dus visų munšainierkų bei gimnastika.
mikrobus nuo rankų, sykiu su pur
musų gali tuo nusidėti — ir neži
dinti 1922 metų streiko pa les. Susirinkimai atsibuna lankė Ohio valstijos sostinėj,
Kieme visos tu
vais — apsaugo sveikatą nuo mik
flaperkų, o dabar bus gana. rėjo susikabinę
noti. Nors ir manytumėm, kad ne
sekmėmis. Tais metais uni- paskutinį nedėldienį kiek Columbus mieste, ir ten, at
už rankų ra
robinių ligų.
prakaituojame. odos duobelės nuo
Tas Pats Svečias.
jistai angliakasiai po 5 mė vieno mėnesio.
tu
suktis
aplink
medį ištisą
latos garuodina drėgnumą su kva
viroj arenoj, prie 2,000 žmo
Pramoksite mėgti Lifebuoy svaJena* Urbonas.
nesių kovos buvo sugrąžinti
pu.
•
rų.
sveiką
kvepėjimą
—
taip
pilną,
valandą. Tečiau nepraėjo nė
nių, buvo sustatytas ristis su
Nerizikuokite nemalonumu —
MONTREAL, CANADA. pusvalandžio,
taip užtikrinantį didesnį saugumą,
dirbti, o neunijistai buvo pa
kaip ratas
trimis
vyrais.
Jis
pasižadėjo
vartokite Lifebuoy' Taip gaivinan
o vienok taip greitai išgaruojantį.
SCRANTON, PA.
likti kovos lauke be jokios
Atsakymas
Bangai.
pradėjo
irti,
nes
dauguma
tis. kad milionai juo prausiasi kas
juos tris paeiliui paguldyti
Lifebuoy teikia pridėtinį apsau •
paramos. Išstreikavę dar po Trįs lietuvių bažnyčios.
dien.
Jis
išvalo
duobutes
—
pada

“
besigydančiujų
”
nuo
“ge
gg. o nekainuoja brangiau kitų
per 20 minutų. Preš jį išsta
“Keleivio” No. 26 tilpo iš
ro laisvą nuo prakalti kvapo.
ra mėnesių jie streiką pra Pas mus yra net tris lietu tyta tris pasižymėję ristikai,
muilų "Pavartokite savaitę, o var
šios kolonijos koresponden ro kiekio vaistų ’pargriuvo ir
tosite visą gyvenimą." Pirkite šian
Sveikesnės išvaizdos
laimėjo. Šiandien neunijis vių bažnyčios — dvi rymiš Young Montana, Strangler
cija apie nesutikimu* lietu iš nuovargio raitėsi. Tuo me
die.
Lifebuoy minkštos. antiseptištai angliakasiai sako, jog pa kos ir viena tautiška. Se Robinson ir Joe Parelli. Pir
U*«r Ikot. Co., Coabridąc, Mk
vių šeimynose. Toj kores- tu griebtasi gydytojų, bet vi
ko« putos palaiko išvaizdas aiškias.
kol p. Lewis busiąs Maine- niausia bažnyčia yra Šv. mutini Komaras paguldė į
I pondencijoj pasakyta, kaip sų nustebimui, jų nebuvo. Į
rių Unijos prezidentu, tol jie Juozapo. Ji uždėta 1892 me dvi minutas, antrą Į devy
'viena dukrelė apmušė savo namą durys buvo užrakin
nestreikuosią.
tais. Randasi ant N. Main nias minutas, o trečias nau
[“seną tėvą.” Visa kaltė nu tos ; kiemas aukšta murinę
Portage apielinkėj per avė. Joje klebonauja kun. dojo visą savo smarkumą
mesta ant dukters, o “sena> siena buvo aptvertas — neiš
paskutinius tris metus siautė Jonas Kuras.
bėgti nuo Komaro, kad išsi
tėvas’ vos tik ne kankiniu eisi. Kad ir galima butų iš
didelė angliakasių bedarbė. Antra bažnyčia yra tautiš laikius per likusias 9 minu
vadinamas. Man gi gerai yra eiti, tai tokiuose rūbuose,
B*AlT
4 O A *
Vasaros metu didžiuma ka ka. Ji uždėta 1913 metais. tas iki laikas pasibaigs. Vie
žinoma, kad “senas tėvas” kaip paklode apsigaubus,
syklų būdavo uždaromos. Randasi ant Oak st. Šita tos laikraščiai Komarą gra
veidui-rankom-voniai
>r mikrobus prašalina
' (37 metų “senelis”) kaip tik Paryžiaus gatve toli nenužy
Yra dar daug tokių anglia bažnyčia turi gražią ūkę su žiai sutiko, pranešdami, kad
----------------i
ir yra visų toj šeimynoj ne giuosi. Tuoj apspis didžiau
kasių, kurie savo skolų iš prieglaudos namu vertės tai pirmu sykiu ristikų isto
sutikimų kaltininkas. Tan- sios minios prietikius mėgs
bedarbės laikų
nespėjo $35,000, gražias kapines rijoj lietuviu ristikas pasiro
žmonių.
Jušką iš Bostono, kuris ne- kiai Pasigėręs svaiginamo tančių
PHILADELPHIA, PA.
krautuvėms apsimokėti, o vertės $10,000, bažnyčią, dė tarp šio miesto sienų.
Moterys
tokioj
trukus susikibs su Komaru raugo, kai saliune negauna būklėj, kuriojatsidūrė
dabar ir vėl streikas — be kleboniją ir svetainę vertės
Pikniko
rengėjų
apsilei

drovu
net
pa
Lietuvis.
už lietuvių sunkaus svorioį kumščiuotis, tai parėjęs nadarbė.
dimas.
apie $50,000. Tautiškos pa
galbos šauktis, bet ir tylėti
čampijonatą. Juška pora mo 5370 šeimyną užpuola,
Kai-kurios
kompanijos rapijos vadu yra darbštus ir
tuščiam kieme nebuvo pras
Liepos
3
dieną
atsibuvo
WIS.
metų atgal pagarsėjo po vi- Toj šeimynoj bus ramu mės. Francuzų laikraščiai
Portagės apielinkėje prika sąžiningas žmogus — vys TMD.RACINE,
Amerikos
Lietuvių
Ukėsų
Apskričio darbuotė. Į
Ameriką tuomi, kad vie- tik tuomet, jei “senas tėvas rašo, kad vaizdas kieme bu
lė “notas,” kad angliakasiai kupas Jonas Gritėnas. Jis
Kliubo piknikas ant Guda- są
nintėlis
iš lietuvių ristikų pa- nustos girtuokliavęs,
grįžtų dirbti ant 1917 m. čia darbuojasi jau aštuntas Jau keli metai, kaip Wis- vičiaus ūkės. Skelbimuose
vęs toks, kokio jokie kino ar
Parapijonas. . tistai nesuvaidinsią. Kiemas
“skėtes,” bet angliakasiai metas ir daug yra padaręs consino valstijoj pasekmin buvo pasakyta, jog važiuo guldė tokius garsius čampi------- ^-=? atrodęs tarsi slapto mitingo
gai veikia TMD. Apskritis, jančius į pikniką pasitiks jonus, kaip Malcewicz’ių ir.
su tuo nesutinka ir yra pasi gera.
rišę kovoti iki pergalės.
Trečia bažnyčia yra šv. susidedantis iš penkių veik komitetas toj vietoj, kur gatvieta, kur susirinkę visais at
Kiek
teko
nugirsti,
tumaKaip
Amerikiečiai
Gali
Pasaulio Vergas. Mykolo. Ji randasi ant Jack- lių kuopų.
žvilgiais Jievos dukterys
vekaris sustoja ir automobi- Į
mento rengėjai mano dar; |Numirkti Žemes Lietuvėj. svarstė nesmagią savo būk
son st. Tai yra labai maža To Apskričio vardu, ben liais nuveš į pikniko vietą.
LAWRENCE, MASS.
bažnytėlė, kurios pabudavo- drai visų kuopų yra ruošia Vykstu ir aš su dviem įkartą pakviesti K. Požėlą.
lę. Nežinia kuo butų baigusi
(Šiuo
kartu
jie
pasiūlys
jam
mas
didelis
piknikas
su
žais

jimas lėšavo vos tik apie
Iš socialistų darbuotės.
draugais. Gatvekariui susto ne Šimkų, o pagarsėjusį pu Žemės pirkimo leidimui ši komedija, jei ne namo
mių
programų
ir
šokiais.
$2,700.
Čia
klebonauja
sene

jus jokio komiteto nematyti. siau sunkaus svorio ristiką gauti reikia paštu nusiųsti sargas, kuris išgirdęs nepa
Musų draugai pradėjo
Piknikas
įvyks
liepos
24
d.,
lis
kun.
Lopeta.
Vėliaus sužinojau,, jog pa J. Gentvilą iš Bostono. Jeigu ĮMinisterių Kabinetui prašv- prastą erzeli kieme susido
darbuotis pastatymui miru
Root
River
Parke
(vieta
Kun.
Kuras
išvažiavo
Į
skirtoje vietoje buvo koks Požėla atsisakys ristis ir su ■mas. Ministerių Kabinetas mėjo pažiūrėti. Ko ne apal
siojo senelio Dėbso vardu
randasi
prie
Highway
15
ke
Lietuvą
po
34
metų
gyveni

Radio Stoties. Gavę iš Cent
tai asmuo su privatišku au- Gentvilu, tuomet bus supras per 3—4 dienas suteikia sa po vargšas iš nusistebėjimu
lio
į
žiemius
nuo
Racino,
ly

mo
Amerikoj.
Savo
vietoj
tomobilium, bet be jokio ta, kad Požėla, kaipo risti vo sprendimą, kuris galima ir juoko visa tai pamatęs.
ro blankų leidosi per žmo
giai
ketvirtoj
marlėj
važiuo

paliko
kitą
kunigą.
Kun.
ženklo. Ir kaip gi galima ži kas, yra miręs.
pasiimti Ministerių Kabinę* Didžiam moterų apmau
nes kolektuoti pinigus. Kaip
»
jant
vakarų
Link).
Piknikas
noti, kad tas asmuo veža į
to kanceliarijoje, arba jis dui jis pranešė nesmagią
matytį, žmonės remia tą Kuras žada greitu laiku Su
Sportininką*.
bus
tuo
įdomus,
kad
į
jį
su

grįžti
atgal.
’
•
i
persiunčiamas paštu į nuro naujieną, kad namas tuščias
pikniko vietą?
fondą, nes gerai supranta
važiuos
visų
aplinkinių
mie

Teko
girdėti,
kad
pas
vys

ir buvęs tik kelioms dienoms
Susiradome vežiką (farjokios Radio Stoties reika
dytą prašyme vieta.
JOHNSTOWN,
PA.
’
stelių
lietuviai.
Waukegano
merį), kuris sutiko mus tris
lingumą. Tūlas laikas atgal kupą. Gritėna atvažiuoja iš
Nusipirkti žemės nereikia išnuomuotas kaž kokiam
drutuoliai
vyrai
stos
traukti
Angliakasiai,
bukite
<
Lietuvos
trįs
lietuviški
kuni

nuvėžfi į pikniko^ vietą už 1
buvo pasiųsta nuo LSS.j?61
'būtinai pačiam atvažiuoti teplioriui.
virvę
prieš
visus
Wisconsi.
atsargus.
»
Vėliau
dengtu
automobi
gai
ir
vienas
vargonininkas.
dolerį Važiuojant ištolo pa
kuopos 9 dol. Dabar gį pasi
Lietuvon. Žemės nusipirkti
no
lietuvius.
Kviečiame
vi

Bačių
Juozas.
Antro Distrikto angiiaka-: galima begyvenant Ameri liu moterys iš kiemo buvę iš
mačiau aukštai plevėsuojan
darbavus draugams Čiurlio
sus
lietuvius
dalyvauti
šiame
siams
išėjus į streiką, Pitts-i koje per savo gimines ar pa- vežiotos namo, kur jau radę
čią didelę Amerikos vėliavą.
niui, Saboniui^ ir Urbonui,
TMD.
piknike.
Kiekvienas
WORCESTER, MASS.
asmenis Lietuvoje, ryšuly savo rubus su tokiu
Besiartinant pasirodė ir lie burgha apielmkeje kaiku-:
tapo sukolektuota dar 11
turėsite
“
good
time
”
ir
sykiu
tuviu tautos vėliava, bet su- nos didesnes kompanijos Tam
itel. ir. pašiusia į Radio Fon Garnys aplankė Dėdyno
'pam reikalui reikia prisiųsti rašteliu: “Atsiprašome ger
suteiksite
paramą
kultūros
vis mažytė ir atbulai iškelta. pradėjo laužyti uniją ir.ope- giminei arba patikimam as- biamąją už mažą nesmagu
dą. Gauta pakvitavimas No.
namus.
ir
apšvietos
reikalams.
3216. Kartu su lietuviais au Birželio 26 d. į Petro Dė
Įeiname į pikniką sumo ruoti kasyklas ant ‘‘bpen meniui Lietuvos konsulo pa mą, bet mes norėjom tik pa
M. Kasparaiti*.
kavo ir nekurię svetimtau dyno namus atsilankė ilga
kėdami po 25c. Žmonių ma shop” sistemos.
liudytas įgaliojimas žemei tirti, kiek didelė žmogaus
Nuo pradžios liepos mėne pirklį, kuris, turėdamas tokį kvailumo riba.” .
čiai. Štai aukautojų vardai: kojis garnys ir paliko jo
žai, keliatas buvo girtų kaip
SCRANTON, PA.
sio
“Johnstown Tribūne” įgaliojimą, paduos Minist
S. Yuška 50c., B. Bronka žmonai Onai gražią dukrelę.
šiaučių, kurie valkiojosi už
Nekrologija.
VILNIUJE SUDEGĖ
50c., F. Stravinskas 50c., A. Taigi nuo tos dienos Workabinėdami kas jiems pa dienraštyje telpa kompani rių Kabinetui prašymą, gaus
LENKŲ
DAINININKĖ.
Račkauskas 50c., L. Kinda- cesterio
“Dėdė” patapo Šiomis dienomis mirė šie puola. Nors dar buvo tik 4 jų skelbimai, kuriuose rei įgaliotojo vardu leidimą ir
ris 50c., J. P. Kibildis 50c., “tėvu.” Abudu Dėdynai gar lietuviai:
Vilniuje sudegė lenkų
vai. po pietų, bet aš su minė kalaujama net po 400 ang nupirks žemės.
J. Kięva 50c., J. Wojtaszek nio “prezentu” labai džiau Juozas Kalesinskas mirė tais draugais prasišalinom. liakasių. šie angliakasiai
operos
dainininkė ir pagar
Prašymas yra labai trum
po ilgos ii sunkios ligos; am Kaip ten užsibaigė — neži-1 yra reikalaujami į Penktą pas ir paprastas, ir kiekvie sėjusi gražuolė Niewiaroms50c., (L J. Lannigan 50c., J. giasi.
McCarthy 50c., A. Kastuke*- ’ Vėlinu ilgiausių metų “tė žiaus turėjo 40 m., Ameri nau.
Tautieti*. Distriktą, kur streiko nėrk ir nas mokantis . rašyti gali jį ka. Nelaimė atsitiko vagone
kur darbininkų yra užtekti i pats parašyti.
vič25c., P. Zabiaokas' 2 5c., vams” Dėdynams ir jų jau koj pragyveno apie 20 m.
ant gelžkelio stoties. Kažin
nai.
Aišku,
kad
jie
bus
nau

Paėjo iš Suvalkų rėd.,•> MaF. Valiulis 25c., P. Kamila nai dukrelei.
kaip tenai apvirto bonka su
CLEVELAND, OHIO.
Štai
jo
pavyzdys:
dojami
laužymui
unijos.
riampolės
apskr.,
Garliavos
25h., Z. Overka 25c., J. Yasgazolinu ir kilo ugnis. Nors
Požėla atsisakė dalyvauti
Lietuviai angliakasiai, bu Ministeris Kabinetui
kevič 25c., K. Begohis 25c.-, Davątkų “generolą*” Jakai parapijos, Grabavos kaimo. lietuvių
dainininkė iššoko iš vagono
ristikų turnamente.
Jono liuobos, iii muilo Ožkabalių per langą, bet jos drapanos
Paliko savo jauną žmoną di
kite atsargus.
M. Vaitkunas 25c., X Kibil- tis pasiliks Wore estery.
kaime, Sintautų vahriaus, Šakių
Pasaulio Vergas.
dis 10c., J. Masys 10c. Viso Sugrįžęs iš Lietuvos da deliam nubudime su dideliu Šimkus pastojo jam kelią.
sudegė ant jos ir ji taip ap
apskrities. Amerikoje gyvenu (čia
su smulkiais 11 dol. Darbas vatkų “generolas” kun. Ja buriu mažų vaikelių. Velio Galų-gale, po ilgų derybų
degė, kad tuojaus mirė.
nurodyti Amerikoje antrašu.).
dar nėra baigtas,, nes drau kaitis,kaip teko iš patikėtinų nis Kalesinskas buvo geras su turnamento rengėjais,
WILSONVILLE, ILL.
KRAs Y MAS
pasiliks ir doras žmogus, užtai visų Karolis Požėla atsisakė da
gai J. B. Vaitkunas ir P. Gar-: šaltinių patirti,
LENKAI NEGAUNA
’
Teisybė
yra
karti.
Prašau
suteikti
man leidimą žemei
Worcesteryje. Kunigas Va- aplinkinių kaimynų buvo lyvauti lietuvių ristikų tur
jonis dar kolektuoja.
PASKOLOS.
prikti iš Raudonės palivarko. Žalio
“Keleivio” No. 25, iš bir sios
Šiuomi turiu už garbę sys bus iškeltas į kitą kokią mylimas. Per ilgus metu* jis namente. Nenorėdamas aiš
valsčiaus Vilkaviškio apskrities.
Amerikos bankieriai atsi
kiai pasisakyti, kad jis bijo želio 22 d. laidos, tilpo žinu (Pala)
i skaitė “Keleivį.”
Lawrence’o ir apielinkių parapiją.
■ (parašas)’
sakė
duoti Lenkijai pasko
Kun. Vasys buvo rimtas Uršulė Matulevičienė naš si Juozo Šimkaus, Požėla iš tė iš šio užmirusio kaimelio.
draugams pranešti, kad L. S.
Ministerių
Kabinetas,
no

lą,
nes
bijosi, kad tarp
S. 61 kuopa rengia didelį žmogus ir liežuvninkių da lė mirė greita mirčia. Turė statė tokias išlygas, kurios Perskaitę tą žinutę nekurios rėdamas palengvinti įsigiju- Lenkijosjie ir
Rusijos ga
pikniką, kuris įvyks 31 d. vatkų ištolo neprisileisdavo. jo 48 m. amžiaus, paliko du turnamento rengėjams buvo leidukes labai įsižeidė. Na siems nekilnojamą turtą Lie
li
kilti
karas,
kuris nežinia
liepos. Šis piknikas yra ren Todėl davatkos jo ir neap sūnūs. Paėjo iš Vilniaus rėd., nepriimtinos. Požėlai atsi ką-gi padalysi, kad svečiui tuvoje gyventi, šių metų pra
kuo
gali
pasibaigti.
Jei po
giamas parėmimui Lietuvos kentė. Užtai sugrįžusį Ja Nemajūnų parapijos, Meciu- sakius, ristis, J. Šimkus turi jos puolė į akį. Juk svečiuose džioje nutarė leisti išduoti
karo Lenkija butų prijungta
moralę teisę vadintis lietu atsitaiko visko matyti.
socialdemokratų, kurie ko kaitį jos dabar ant rankų ne nų kaimo.
jiems
nuolatinius
leidimus
prie
Rusijos, tai duota Var
Prie progos išpuola pami
Abudu buvo palaidoti su vių pusiau sunkaus svorio
'
voja prieš juodąjį fašizmą. šioja.
Lietuvoje
gyventi
ir
atleisti
šuvai
paskola turėtų žlugti.
nėti, kad ir svečias daug ką
Rimtesni parapijonai ap bažnytinėms apeigom ant čampijonu.
Todėl visi tie, kuriems rupi
nuo
svetimšalių
mokesnių.
Lenkija norėjo šiuo kartu
lietuvių šv. Juozapo kapi-’ Clevelando lietuviai labai pražiopsojo. Ve, kad ir tame
paliuosuoti savo tėvus, bro gailestauja Vasio.
Liet.
Pasiuntinybė
Amer.
gauti
$65,000,000,.
Bačių Juozą*. įdomauja pamatyti Franą pat kaimelyje WilsonviHe,
Žuvininkas.
lius ir sesutes iš despotų ną' nių.
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Kitaip manantiems nelei
džiama nei burnos atidaryti.
Kariuomenė pasidalinusi
i
du
abazu: mažasis abazėDemokratinėse valstybėse
tautos valia pasireiškia vi lis su lenkų ir rusų sąšlavoms
suotinuose
balsavimuose. dabar “valdo”; didysis aba “Tautininkų” ir krikdemų tarnaitėmis ir Jėzaus vaike- von savo jėgas ir laukti
Partija, kuri gauna didžiu zas lukuriuoja, kada turės rungtynes dėl katalikybės, lio berniukais. Kalbant apie “sudnos” dienos.
mą balsų, sudaro valdžią. tas sąšlavas išvalyti.
Lietuvos “tautininkai” ir Zitą reikia pažymėti, kad i '.i Prezidentas, Mozė ir rabinai
Gavusios mažiau balsų par Smetona pirmiaus nuo krikdemai pradėjo prakti- ne^uvo nuverstos nuo so-<o
Lietuvos ’-yriausybė da
tijos sutinka su didesniąją katalikų muštas, plaktas ir kuoti tikybinį sportą. Įtūžę
karalienes Zitos slu- bar neleidžia įstatymų, neat
partija ir rengiasi prie se koliotas, dabar pačius kata politiniai demagogai ir dėl ^ebmcos, bet Šventosios Z i- sakinėja į interpeliacijas
kančių rinkimų.
likus “valyme” pralenkia: savo asmeninės garbės beli- !b>s ^utų valQikelius tebene- Seime ir, neturėdama nieko
Mes, lietuviai amerikie- Voldemaras frgi Varniuose cituoja Lietuvą dešiniųjų žiojančios senos panos, pas rimta dirbti, važinėja po
čiai, be ________
skirtumo ____
stovėjome
’—
— partijų vadai pasiskelbė di_
_pakutavojęs,, u„
dabar
visus
lil‘lkesl P«>P“?iaus provinciją, kur džiugina, ir
už tokią tvarka ir Lietuvoje.'valstiečius tenai bugdina bi deliais Dievo mylėtojais ir nuncijus Skiapas. Apie tai stebina savo išmintimi Žydų
krikščionybės
, gynėjais. rašė krikdemų katalikiška rabinus ir ponias. Pastaro
Lietuvoje
katalikiškoji le paskundus.
partija turėjo daugumą bal Prieš daktarą Juozą Pa Krikdemai tvirtina, kad jie sis “Rytas” ir tautininkų ofi sios (atsitikirdas Panevėžy)
sų per I ir II Seimo rinki jaujį ir kitus tyčia padarė ištikimai Dievui tarnauja, o ciozas “Lietuvis.” Rodos, po alpsta dėl pono prezidento
mus. Todėl ji sudarė ir val provokaciją, ir pasmerkė “tautininkai” sako, kad tik to atsilankymo Voldemaras gracijos. Tų ekskursijų da
džią. Laisvamaniai buvo juos sušaudyti, kad tuomi jiems yra Dievo valia pa labai silpnu balsu ir labai lyviai pasakoja, kad rabinai
mažumoje ir rengėsi prie įgązdinus liaudininkus ir jų reikšta — ir dėlto tarp tų nužemintai pasveikino po- . iškilmingai sutikdami prezi
rinkimų į III Seimą. Katali pritarimą gavus. Dr. Pajau dviejų partijų prasidėjo rim piežiaus sekretorių Gaspari. dentą žiuri į jį kaipo į seno
Matyt, kad ir musų labai
kiškoji partija, kuri buvo jau jo prasikaltimas yra tame, ta kova dėl sosto danguj.
drąsų
ministerį pirmininką binį Mozę ir laukia, kada jis
įsigyvenusi, ir vėl tikėjosi kad jis vienas sumušė visą Savo spaudoj “tautinin
(prezidentas) stebuklingos
rinkimus laimėti. Pasitikėji ministerių kabinetą Seime, kai” citatomis iš šventojo tiek sujudino popiežiaus lazdelės mojimu pašalin
mas glūdėjo ne liaudyje, bet kur finansų ministeris Kar rašto įrodo, kad krikdemai nuncijaus dieviškoji gale ir siąs pramonės, prekybos ir
katalikiškame paprotyje — velis reikalavo Seimo leisti esą velnio į lietuvių katali misija Lietuvoj, jog jisai finansinį krizį. Ligšiol to
kaip palieps vyskupas ar ku pakelti muitus ant 300 nuoš. kiškąją dirvą įmesta praga prie kitų tautų drąsių pilie stebuklo neįvyko, bet rabi
nigas. taip liaudis balsuos. išvedimui šalies iš krizio? ro sėkla—kūkaliai, o “tauti tiškų sveikinimų su labai nai vis dar tiki. Jie sako:
Bet liaudis vyskupų-kunigų Apie balsavimus — refe ninkai” esą paties Dievo pa silpnučiu balseliu prisidėjo, “Ui, jam paėmė sostą, jam
paliepimų nepaklausė.
rendumą ponai “valdonai” berti kviečiai. Kunigų varo kurį “Rytas” ir “Lietuvis,” o viską padalys.” Lietuviai
dar ir “Lietuva” labai rie
Nepaisant karo stovio, baimijasi ir prisiminti, nes mą bažnyčiose politiką mu biomis ir labai juodomis rai apskričių viršininkų “švel
raginami,
sutinka
trukdymų ir visokių intrigų žino gerai, kad balsavimas sų krašto naujieji šmugel- dėmis pažymėjo. Tas faktas, niai”
ninkai
skelbia
pikta
propa

—
nepaisant
varžymų
—
ne
prezidentą su duona ir dras
iš katalikų pusės — “tautos
ganda prieš Dievą ir tėvynę. turbut, amerikiečiams lietu ka. Tečiau jų troškimas tru
dienos.” visų penkių vysku išeis jų naudon.
viams jau yra žinomas ir
sumanymas Smetonos ir Voldemaro di apie jį plačiai nerašysiu. Čia putį skiriasi nuo žydų. Jiė
pų “bulės” — atskyrimo bal “Valdonų”
suotojų nuo katalikystės — sumažinti Seimo atstovų delių dvarų ir kariuomenės kiek galima trumpiau papa giliai savo širdy susirūpinę
liaudis pašalino katalikišką skaičių yra iškeptas pagal pulkų lankymą, bei bažnyčių sakosiu, kas birželio 16 d. pageidauja, kad į Lietuvą
vėl negrįžtų dvarponių ga
demagogiją ir pastatė radi- marijono Bučio receptą. Da su sinagogomis vizitavimą įvyko Kaune.
jie
vadina
Mozės
ir
žydų
ke

bar
kun.
Jakštas-Dambrausdynė ir kaimiečiui nereikėtų
- i—Tegul bus pagarbintas, gal kokius 200 tūkstančių. kališką demokratiją Lietu
lione iš Egypto žemės, iš na
Amerikiečiai iš šio straip senąjį vargą vargti. Nevel
kas
“
Lietuvyje
”
paskelbė,
vą
valdyti.
Na. tai išvirozyk tu man da I
Maike.
Seimo įstatymų leidi mų “nevalios.” Galima tokių snelio mistiškos įžangos gali tui ponams dvarai grąžina
—Sveikas gyvas, tėve ’.
bar. kas geriau apsimoka:
Katalikai demagogai vi kad
mas, tai juokimasis iš Dievo, mandrių biblinių pasakų pri pamanyti, kad Lietuvoj pa
—Sėi, Maike, pasakyk tu mokslas, ar gera kumščia? siškai atsisakė tartis su ra ko Dievas neleidžia. Tik tų rašyti devynias kapas, bet, sidarė didelis stebuklas ir mi ir jie visur darosi drąses^
man, kas* iš tavęs bus? Jau —Žinoma, kad mokslas. dikalais demokratais ir tuo dviejų kunigėlių išsireiški nebūdamas šventojo rašto “tautininkai” grąžino Lietu ni ir pradeda badyti lietu-*
tiek metų eini j škulę, o pa- —Tai tu, Maike. nesu jaus pradėjo griovimą ša mai rodo, kad Smetona su žinovu, bijau pasakyti here- vai demokratinę tvarką. vius savo poniškais ragais.
žitko jokioms to nėra. Kad pranti biznio. Pagal mano lies, kaltindami radikalus Voldemaru yra tiktai kaukė- ziją, už kurią gali mane nu Pusk, kur švilpia! Netik, kad Apaštalavimas per radio
geriausia
jau
uuiuiii naip
• —------------- r*tai
------ --------------------;------- visokiais
prasimanymais ir
jau 11UIO
nors vynas butum
kaip durną razumą.
stotį.
bausti “tautininkų” Lietuvai negrąžino
demokratinės
rėkia, o dabar mažiukas, nei'ap^moka tas. kas daugiau net bolševikais vadindami. mis-maskomis, po kuriomis parašyti, bet dar neatspaus tvarkos, bet su didžiausiu
Kituose kraštuose 'radio
viską veda katalikiški de
tu augi, nei niekok Man ro- pinigo atneša.
dinti •įstatymai. Nesinori ir nachališkumu per birželio stotys vartojamos informąRadikalai ir negalėjo su magogai.
dos, kad tas mokšlas neina1 —Jei taip, tai kodėl tu, spėti urnai pataisyti šalies
Beje. “Lietuvis' vedama- amerikiečių lietuvių laikraš 16 dienos procesiją mėgino cijų tikslams. Pas mus Lietu
tau Į sveikatą. Tik duoną už tėve, neini kumščiuotis, kaip gyvenimo. Katalikai gi darė
me savo straipsnyje reika I čiams nemalonumų daryti. paveižti iš vargšų krikščio voj su radio pagalba varo
dyką man ėdi, tai ir. oriškas. Šarkis?:
I Pas mus
žmonės kalba, kad nių jų vienintelę paguodą— politinę propagandą prie vi-*
konspiracijas — suokalbius
Jobni eitum įi darbą,
darba. targautai sau-1 —Kad as jau persenas, žeminimui ir purvinimui de lauja. kad mokytojai pradi Lietuvos tautininkai cenzū Dievo monopoliją Lietuvoj.
Jeigu
daus reikalų ministerijos įsi
nėse. mokyklošebutmai turi
tum pėdę ir man galėtum* p‘a- vaike. O prie to, mano ir mokratiškos valdžios, o ypa užinit| kunigų vietas tikybos ruoją. »ir Amerikoj leidžia- Tai įvyko šiaip. Procesijoj teigtas informacijų biuras.
rankos pertrumpos. Airišis tingai gi katalikus-demagoelpyt;mus' -lietuvių laikraščius. po,gražiu brangaus purpuro Kauno radio stotis skelbia,
man
akį išd urs, o aš jam da gus baugino besiartinantis pamokose.
; j—<Tii. tėve; nesupranti
Taigi ateityje tautos valia Apie jų įleidimą Lietuvon baldachimu Lietuvos arci- kad Lietuvoj pinigų yra kaip
mokslo. Jis yra toks platus* ir nepasieksiu. Pagalios, jei- Lietuvos prezidento Dr. K. turės * pasireikšti, kurį tai dabar negalf buti if kalbos. vyskupas nešė monstranciją. šieno, kad musų krašto eko
kad norint viską žinoti, rei gti.visi butų tokie kaip Šar Griniaus jubilėjus 40 metų laiką tautininkai ir katali “Keleivio.” “Naujienų” ir Paskui arcivvskupą garbin nominė padėtis kasdien ge
kėtų ,200 metų gyventi, visą kis, tai ir biznio nebūtų.
“Tėvynės” dabartiniai Lie gam atokumo ėjo preziden rėja, kad tautininkai Lietu
tautos darbuotei. Prie jubikuotoliausia stumia.
amžių mokytis, ir taip’da —Mątai. tėve, kaip tu pa lėjaus rengėsi didesnė pusė kaiTauta
kartą laisvės para tuvos viešpačiai bijo, kaip tas, o dar už kelių žingsnių vą transformuos su transmi
taikei. Visi negali kumš Lietuvos gyventojų, nuo ko,
visko nesužinotum.
gavusi neneš toliaus satrapų švęsto vandens. Šiuo kartu prezidento žentas ir kartu jo sijos pagalba į rojų. Kaimie
—Ale pasakyk tu man, tininkais būti. Nes jeigu visi suprantama, 'butų dar dau- jungo.
bus protingiau pakalbėti •adjutantas, gražus ir jaunas čiai tų kalbų prisiklausę au
kokia nauda iš to? Juk vis pradėtų kumščiuotis. tai kas giaus sustiprėjusi radikalų Tik stebėtis reikia iš per apie kovą dėl paties Dievo, karininkas. Iš pradžios vis sis suglaudę tyli. Su savo
tiek, ar tu labai mokytas, ar gi tuomet eitų jų žiūrėti ir partija, kas katalikams-de- simetimo “Dirvos” su “Vie dei kurio varžosi “tautinin- kas buvo tvarkoj, bet vėliau dvigrašiu pas prezidentą ne
ne, viso svieto su savim ne kas norėtų jiems pinigus už magogams
nedavė ramybės nybe” ir tūlų amerikiečių šu I kai” su krikdemais.
ir eisenoj dalyvaujantieji gi lįsi. Kas žino, gal radio
•4
nusineš!. Pagal mano durną tai mokėti? Bet kas kita su ir jie
ėmėsi paskutiniųjų lų. kurie pripratę prie Ame Dievas, prezidentas ir jo ir jos pažiūrėti susirinkusieji stotis yra galingesnė, kaip
supratimą, tai mokslas tiktai mokslu, tėve. Juo daugiau priemonių visko sutrukdy rikos laisvių, dabar savo
pradėjo jaudintis. “Ar ma pats prezidentas. Jos, žiū
žentas.
žmonių yra mokytų, tuo ge mui. neatsižiurint į pasek
pagadina žmogų.
tai?
žiūrėk!” — “Kur?” — rėk, ir perkūnas nenutrenkė.
resnį galima . gyvenimą su mes. Ir su pagelba išgamų, broliams Lietuvoje perša Šių metų birželio 16 dieną “Po baldachimu.
—Klysti, tėve.
” Visų akis Perkūno trenkta ji porą die
per Dievo Kūno šventę tikin
viduramžių jungą?
kurti.
—Šerap, kada aš kalbu. —Ale kad mokvti žmonės judošių ir kitų naktinių gai Tokie Visi yra parsidavė tieji krikdemai ir “tauti- patraukė į save nepaprastas nų tylėjo, o vėliau, kaip pra
Aš žinau, ką aš sakau. Tik tu negražus, vaike. •rVis tokie valų. katalikai įvedė katali liai.
■ninkai” vaikštinėjo Kauno vaizdas. Prezidentas jau ei dėjo pliaukšti apie Lietuvos
pažiūrėk į Lietuvos žmones: sudžiūvę, susitraukę, nėra i kišką diktaturą-bolševizmą. Tokie turės stoti prieš gatvėmis su altoriais, vėlia- na po baldachimu, o vargšas gerbūvį ir tautininkų “nuo
katras mokslo neturi, tas ką nei pažiūrėti. Paimk kokį kuriame ir patys įstrigo.
Įvomis, orkestrais, baltais rū arcivyskupas su monstranci pelnus,” tai žmonės iš “striotautos valios teismą.
gauna pas ūkininką gerą bučerį ar saliunčiką, tai vy- Tūli net drįsta spėlioti,
P. Mikoiainis. bais pasirėdžiusiomis Zitos ja vos-ne-vos telpa balda- ko” dar skubiau kraustosi į
chimo priešakinių kojų tar Braziliją jieškoti laimės ten,
pleisą už beiną ir gyvena sau ras kaip nulietas: pilnas. kad Smetona su Voldemaru
pe. Žmonėms prasidėjo vaiz kur gerbūvio ir pinigų ma
kaip kleckas taukuose. O pa raudonas, tik žiūrėk ir ge- turės atsakyti už dabartinį
duotis, kad prezidentas nori žiau.
imk tu kokį ponaičiuką, ką į rėkis! O paimk kokį profe- Lietuvos krizį. Toks spėlioji
visiškai išstumti iš po baldaklesas ėjo ir mokslo ragavo šorių ar šiaip kokį mokslin mas yra tuščias. Smetonos ir
Lietuviškas Saliamonas.
chimo arcivyskupą, ir iš jo
—tai sugadintas žmogus! čių, tai susiraukęs, plaukais Voldemaro kailiai (skuros)
rankų paėmęs monstranciją,
Prieš keletą mėnesių musų
Dirbti naudingą darbą jis apžėlęs, rodos, necibulizuo- niekam netinka. Už jų dvie
nusavinti
Dievą
tautininkų
nenori, ba rokuoja, kad tas tas žmogus.
ministeris
pirmininkas drą
jų nugarų dabar yra sustoję
naudai. Katalikai, pamiršę siai visam pasauliui pareiš
jam perprasta: o iš savo mo —Tas tiesa,tėve. Bet tas visokį “deržimordos” ir kar
maldas ir šventąsias gies kė, kad Lietuvoj gy vena visi
kslo pragyventi negali. Ir nesvarbu. Pasaulį valdo ne jeristai su revolveriais iš ka
mes, su didele baime laukė kvailiai ir niekas jos reikalų
išeina, vaike, kad mokslas gražumas, bet protas. Paga riuomenės, kurie tik savo kinaujojo, dar niekur negirdė užsieniuose atstovauti nega
mužiką pagadina, o pono ne lios, gražumą ne visi vieno šenius pildosi iki pabėgs pas
to
perversmo, bet jo tą dieną li. Dabar pasirodė, kad lietu
padaro.
dai supranta. Kiniečiui gra Pilsudskį ar kitur. Voldema-Į
neįvykdė.
Sako, valstybės viai turi vieną labai gudrų ir
—Čia, tėve, kaltas ne žu geltona oda ir kreivos ras pirmu kart būdamas
galva
pabūgęs
zitiečių ir labai išmintingą vyrą ir juo
mokslas, bet patįs Lietuvos akįs, o Afrikos negrui di- premjera jau mokėjo apie
ateitininkų ir pučą dėl Dievo yra pats ministeris pirminin
žmonės. kurie klaidingai džiausis gražumas yra bliz save pasirūpinti, pasidėdaatidėjęs neribotam laikui.
kas ponas Voldemaras. Jis
mokslą supranta. Kodėl A- gančiai juodas veidas ir sto mas valstybinius Lietuvos
merikoje mokslas nekliudo ra nudribusi lupa. Francuzų pinigus Danijos banke savo
Krikdemai pasakoja, kad per Tautų Sąjungos tarybos
niekam darbo dirbti? Čia filozofas Volteris apie gra vardu, ką katalikų valdžia
Smetona labai nemandagiai posėdį Ženevoje Klaipėdos
tūkstančiai baigia uni žumą sako taip: “Paklauskit per teismą atėmė. Dabar
pasielgęs, eidamas po vienu reikalu net su pačiu vokiečių
versitetus. kiekvienas jų rupūžės patino, kas yra pa Voldemaras mokės geriaus
baldachimu su arcivyskupu užsienių reikalų ministerių
susiranda sau tinkamą užsiė sauly gražiausia. Jis atsakys, pinigus paslėpti.
ir mindamas jam kulnis. Be Stresemannu kalbėjo. Ti'esa,
mimą ir pasidaro gerą gyve kad rupužė pataitė yra grato, jie konstatuoja, kad Die po to pasikalbėjimo lietuvių
Katalikai
taip
vadinamus
nimą. Taip ir turi būt, tėve, žiausis pasauly daiktas. Jei “tautininkus” pastatė val
vo paveržimo pavojus buvo cenzūra šveicaių laikraščius
nes mokslas tam tik ir yra, paklaustumėt velnio, kas yra džion. prie kurių dabar su
labai didelis, bet nuo tos ne dar uoliau pradėjo karpyti.
kad palengvintų žmogui gy gražiausia, tai jis jums pasa simetė visoki išmatos-renelaimės krikdemus politikus Gal nenori, kad lietuviai su
venimą.
išgelbėję ir apsaugoję pava žinotų, ką Voldemaras iš
kytų, kad ragai, vuodega ir gatai iš visokių partijų, ir iš
—Bet kodėl Lietuvoj jis žvilgantis kailis, tai di- kariuomenės, kurie terori
sarininkų pirmininkas Ere mintinga yra pasakęs. Jei ti
nepalengvina?
tas ir “Ryto” redaktorius kėti cenžuros žirklių neda
džiausis gražumas.” Tau. zuoja šalį ir tiktai lupa mo
li ėstiems gandams, ‘ta^ per
Turauskas.
—Aš jau sakiau kodėl: jie leve, gražus ■ yv&storas rau- kesčius, leisdami biaurią
Stresemannn ir Voldemaro
tenai klaidingai mokslą su- donas karčejnujnko,.apran- propagandą per savo laik
Kairieji
iš
to
skandalo
Aliejiniai Pečiai, gardžiai pasijuokė. Neįžeis- pasitarimą Ženevoj kalbėjo
pranta. Jiems rodos, kad tru-'das, o man tas yi^ai^ųepatin- raščius, samdininkus ir per
vienas Stresemannas, o Voiputį pasimokinus žmogui ka.
dami katalikų jausmu, jie Jdemaras labai silpnais gal
rariio. kad “kaimas jau bal
SAUGUS
ŠVARUS
dirot’jau nereikia. Žinoma,1 —Jes, vaike, storas spran suoti nenori”,“kad preziden-Į
kalbėjo, Ikad‘ artimiausiojf vos palenkimais prižadėjo
jei pat įsirūpinsi, tai mok das ir didelis pilvas, tai tik tas butų renkamas iki gy
PILNAI PATIKĖTINI
ateity Lietuvoj busianti pa vykdyti visus Stresemanno
rai kleboniška išvaizda. To vos galvos,” “kad Seimas
slas nieko įpadės.
skelbta tautininkų Dievo įsakymus.
Paprašykit
pardavėją,
kad
jums
pademonstruotu.
kius
vyrus
ir
mergos
geriau

monopolija ir dėlto turėsiąs
—Ne, M ai.
be mokslo
posėdžiautų tik keturis mė
geriau. Tik tu p* ’rėk į mu sia myli.
užsidaryti pelningas krikde Tai tiek šiuo kartu apie
nesius,” “kad butų stipri
Geriausioms pasekmėms vartokite SOi'ONY. saumų politinis kromelis. Neži “tautininkus” ir ių apaštala
sų Šarkį: nei jam re.r mo —Na, užteks, tėve, nes viena partija — ūkininkų,”
gy ir tyrą, kertiną
_ Lietu
* ' "’Jj. Kitą kartą
kytis, nei ką, tik supilei ai man reikia būt jau knygyne. kuri butų stipri ne dėl susi
nia, ar tai įvyks, ar
i ne, bet bus daugiau
—Orait, Maike, tu eik sau tarimo su kitomis partijo
vis dėlto amerikiečių “brau
rišiui nosį, ir turi 50 tuksi u.iS1ANDARD OIL C<J. .)' NEW YORK
PbfieiiHliHŠklS.
skaityt
• aš eisiu mis, tiktai su pritarimu da
eių iolerių! O datyar eina su v
gui,” ‘Garsui” ir “Darhinin-’
26 Broad w a >
Mrtinisrrt
‘"rddnnams”
Dempsiu faituotis, kur gaus alau? 'tonr*
kui” patartiną glausti kru- Kauna*, 27 VI-20.

TAUTOS VALIA.

‘‘Tautininkų” Apaštalavimas Lietuvoj.
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Įvairios Žinios.
PASAULIO GALAS.

Francuzų laikraštis “Matin” rašo, kad Paryžiaus observatorijoje padarytieji ap
skaičiavimai rodo, kad že
mės sukimosi aplink savo
ašį tempas vis darosi lėtes
nis laipsniais per vieną ir tą
patį laikotarpį. Kiekvienas
tūkstantis metų aitina mus
prie to momento, kuris pa
prastai vadinama “pasaulio
galas.” Prieš keletą milijo
nų metų žemė judėjo 6 kar
tus greičiau, negu dabar.
Dabartinė musų “para” —
tuomet turėjo tik 4 valandas.
Per keturias valandas pasi
keisdavo diena ir naktis.
Vėliau ugniesvulkaninės pa
jėgos, esančios žemėje, dėl
įvairių priežasčių nustoju
sios taip energingai veikti
kaip pirmiau, ’ir žemės suki
mosi greitumas pradėjo ma
žėti. Pagaliau dienos ir nak
ties pasikeitimo laikas pa
siekė. 24 vąlandas. Per mili
jonus metų žemės judėjimo
tempas dar susilpnės ir galų
gale ateis ir vadinamasai
pasaulio galas. Francuzų
matematikai net mėgina su
skaičiuoti. kada bus tas pas
kutinis žemės tragedijos ak
tas. Žmogaus gyvenimo lai
kotarpiu žemės judėjimo
greitumas mažėja mikrosko
piškai : koks šimtas metų irgi
yra tuo atžvilgiu menknie
kis. Per tūkstantį metų že
mės judėjimo greitumas ma
žėja viena dešimta sekun
dės dalimi. Tuo budu per
tūkstantį metų para didėja
viena dešimta sekundės da
iliai ir mes artinamės prie
tos, valandos, kad sena že
mė Vos-ne-vos suksis aplink
gęstančią saulę. Saulei irgi
gręsianti katastrofa. Per mi
lijardus nietų saulė vis la
biau ir labiau šUsitrauksian*
ti. Ateis laikąš, kai ir saulė
užges ir užviešpatausiąs
tamsių, šaltų ūkų chaosas.
Retai, gali būti tik per tūks
tančius metų kartą tamsioje
atmosferoje valandėlei pasi
rodys koks lekiančios kome
tos spindulys ir nušvies mi
rusią žemę.

PARSiDŲ

FARMA į
3l>t
’
akrįu
zoiies,
mišku ir ga-.
pietų
,Rųsijbi I ' ■ ** '
ja, 2 šuliniai,
Rusijoj dabar eina didelė Odesoje|l:OlitK
' KrttT/A1'Ro 10^
*
J \. V »
;r
______ ;
r —r.
J
• 1ittkla, 6 kambarių
šerne derlinga.
agitacija prieš lenkus. Nuo pereitą s^^aitę /buvp’;baisi > 1 ’ąj-K' - k au sąvo švoverių: J urgio 2a J IEŠKĄ U DARBININKO | Kttk daug j. ry
70 vištų ir visi
viesulą,
kdri
hUdi-as|^
’
d&ug-U
’Ą-karauskt>. Kaztmieid Oliako, J*ijušo ir ’ Ant'farmoa; ’ geisiirar. ki«I-.kžki>vėS ntrtffos^įrank ian’
to laiko, kaip Varšuvoj tapo \:__ . U™.
mailė iki strytGitkčialaičių. Prieš 20 metų visi mokėtų melžti, gali atsišaukti ir ne karįoi, arti į (niektą’7r fabrikus Ple
užmuštas sovietų atstovas stogų ir apvertė viertą’Yram- Juozo
buvo Amerikoj, ir nu* to laiko nesusi- mokantis, bet turi apsiimt įprast. Ge- ką galima kenais ’ pardavinėti arba
NORĖJO IŠSPROGDINTI Volkovas, bolševikų skau vajų ant gatvės, užmušdama ( rašau. Paeina iš Suvalkų gub.- Pątįft ar -ras. vyras gaus $60 j mėnesį. Atsišau- iš pieno
__ _ karius
daryti ir j VVorcesterį
si
6 žmones. Be to da 20 žmo- I žinantieji __
malonės parašyti, už ką bu- kit.
M. KALYN,
(28)
rėžti. Skyįninkas yra šlubas, negali
LAIKRAŠČIŲ SPAUS
da
nesigaili
lenkams
vitrior., tsv;—— -.
- McDunotigh: N: Y..- •
U«U».
K— — ,nių P'igžrž.kuomet viesulą^iu
alėti, todėl priverstas parduoti kad ir
TUVĘ.
liaus. Neapykanta prieš lent
PETRAS GUZ1KA1TJS
į
- —--------(29) ’
žema kaina. Adresas:
3
«š4§2 Glasgvv Rd., Bumbink
kus
priėjo
jau
prie
to,
kad
apvertė
M.atą
botą
^ant
,v
,
SAMUĘt.
ROJ)WELI.
*
Spokane'o mieste, Wash< r z - , I-anarkshirv, S ’
■ĮK F. D. Box‘iA2.
Oxfor<L Mass.
į
- -Jr - - : j• u T
ingtono valstijoj, pereitą są vietomis rusai pradėjo reng- 'drK'enb- i-J
e-RaGtė klausti Trtžmble’s Garage.
5
- 'čc* "y.?. V '
.
•
Jie pnr&lys?
į U t Pająeškau
Vytuldą; Jčrižėnau.-ko.
---vanę bandyta
oanayta išsprogdinti
įssprogcunu ti lenkų pogromus. Kijeve
. . v
vaitę
~~
----)
Ui
Ijhnavičiaus
’
jr
Sįlejslovu
BARSI
vietos dienraščių “Spokes- anądien minia rusų puolė Lietuviai, Kurie Atvažiuoja z^ne
>
trutiUos. • Paeina iš Kauh*>rr6d!įIrią,
WILT0N,
N. ---H.
BIČERNŠ IR
••
<-a,--------------- • —
—
•
•
•
ii
Kanado<^S;v<
•*«
^uituĄ.
apskr
Sid^vų^MFapįfci.
lenkų
krautuves
ir
pradėjo
,
man-Reyiew’’ir “Chronicle”
Ui
lieUmaišį
g
PARDAVIMUI
ARBA
IšRANf
AGeroj
vietoj, -apg__
. rašau
atsišaukti
arba
kaiCWĮ>ie
jū6R<
'
'
1
, ma
T. >•* \
.
1 f Y d < > L- ,-1
ar ženątv
kiį«in>^^a ąę '
VOJIMl'I kaimo
farma,
100
akrui že_
biznis
neWog*x
I
’
ardąt»»w
prje^tatts
spaustuvę. Namo prieangy jas naikinti. Buvo išdaužyta1 be Pavieniai
šeimynos, kreipkitės’ ant zen:jfeiu'J inotc'. tualonėkile ' pranešti.
išlaikyti. mės, 40 akrų dirbamos, apvalytosjnuo
---- moteris viena ' nįTim
buvo padėta pragaro mašina daug langų ir sunaikinta ne- Į nurodymo adreso, gaosite gerus prie-' i. - EJ.EN A ^SNAU^KAITK
Klausdami
informacijų
galite
rašyti aimenų; 20 akrų pievos, kuri duoda
; Kybąrtai, Kybartų pąštas. Lithuania
mimus.
(211)
35, tonus šieno; miesto vanduo, elekt
lietuviškai arba anirlisni
(28)
ir uždegtas knatas, kuris te maža prekių.
ra, geriausia farma apielinkėj; savi
1 ----------------------- 7---- -------------- 7--------------MR.
J.
BOR1S
ADAM
KUBAS
Pajieškau brolio Kastanto Vitkausčiaus užgeso nepasiekęs di
ninkas
serga; kaina žema; geras pel
323
Kiw
st..
Patena*.
N."
J.
lletroit, Mich. , ko ir sesers Uršulės Vitkauskiutės. ___________’
____________ __ __________ r ■
—-----itas šįmet.
A. D. PERRY'
namito. Pragaro mašina bu PABRANGINO KIETĄJĄ 1916—25-th st___ • ' paeina iš Raideriškių kaimo. Taipgi
YVILTON, N H.
PARSIDUODA
6
ŠEIMY

I
pajieškau
draugo
Juiiaus
Kildušio,
iš
vo padalyta namie iš skardi
ANGLJ.
Kreivosios kaimo, Mariampolės apsk..
NŲ NAMAS
nės dėžės nuo 15 svarų ka Anglies kompanijos Bos
GEROS PROGOS!
Liudvinavo valsčiaus, Suvalkų rėd. Gražioj vietoj, netoli parko, viskas ge
vos. J tą dėžę buvo pridėta tone ir jo apielinkėj pakėlė
Jau 26 metai kaip nesusi rašom. Pas riausioj tvarkoj; garo šiluma, 4 karų FARMOS NEPIRKIT PAKOLEI NEkutiniu laiku brolis gyveno Chieagoj, garadžius. Aplinkybių .verčiamas par APŽ1LRĖS1T MUSŲ KOL1ONUĄ IR
100 gabalų dinamito, o prie 25c. ant tono kietosios ang
o draugas Pittsburgh, Pa. Meldžiu duodu
pigiai. Pamatykit. Savininkas NEPAMATYSIT .MUS!
dinamito privestas knatas su I lies. O angliakasiams tuo pa
atsišaukti arba kas apie juos žinote,
Mes turime tokių farmų, kokių tik
’
gyvena
>
(30)
malonėkite pranešti.
Jus reikalaujat ir užtikrinam tą, M
pistonu. Jeigu šitas dinami čiu laiku numušamos algos.
|
36->3
W.
Huron
s»..
2-nd
floor,
MRS. O. PETUŠKIENĖ
žadam. Musų yra didžiausia lietuvių
CHICAGO, ILL
tas butų sprogęs, tai visas Turbut niekur pasauly nėra J. Rimkui.— Tų “Atvirą 121 N Chestnut st., Shenandoatf. Pa.
kolionija Amerikoje Rašykite, prisiu
liūgą.
(-)
bildingas butų išneštas į pa šitokio kapitalistų plėšrumo, Į Laišką Visam Pasauliui” Pajieškau brolienės Alenos Urbo HARDI ODŲ SENUS PAŠTO ŽENK sime kata
PHILL1PS & MATTIX
mes
perspausdinom
“
KeleiLUS
visokių
valstybių.
Kreipkitės
danges.
nienės, gimusios PitUburghc. Girdė
R. 2, Boa 83,
Scottville, Mich.
kaip “laisvoj” Amerikoj.
Sr. J. Kazlauskas.
(29)
įvyje” iš “Industrial Worke- jau, kad jos vyras yra miręs apie 5 .| laiškų.
Calle
Giiemes
30C
(ai
sud)
atgal Johnson City, III. Kas ži-'
! rio.” Sanskritu vadinasi se- metai
Kep. Argentina.
CLEMENTON, N. J.
IŠKENTĖJO 55 DIENAS
net kur ji gyvena praneškit man. už
PATARIA VALGYT
I
novės
ari
jonų
kalba.
Šian

ką
busiu
dėkingas.
NEVALGIUS.
DYKAI SIUNČIAME
ŽALIAS JAKNAS.
JOHN URBAN
dien sanskritas yra negyva
6X<H So. Artisian avė., Chicago, III. DĖL RLKANCIV TUTKAUS TABA
Toronto mieste, Kanadoj,
Rusų daktarai Maskvoje j kalba, taip kaip pas europiepas mus.
(31)
tūla Mrs. Hope Leontough pataria valgyt žalias jaknas.’ čius negyva yra lotinų kalba Pajieškau Vlado Kuprasevičiaus ir Į KO. kreipkite#
EUROPA BOOK CO.
Tas JUOZAPĄ N AVICKĄ
(28) .
Nev York. N. Y.
Benčevičiaus. Abu yra Metelių 57 Dey St_
pasiryžo sugrąžinti sau jau Jie sako, kad senovės grai- '—ji” yra-----pasilikus tiktai raš Juozo
PALM GARDEN THEATRE
Malonės greitai atsišaukti,
nystę ilgu pasninku. Ji iš kai pasižymėdavo dideliais tuose, bet žmonių pasikalbė valsčiaus.
il
už ką busiu labai dėkingas
(29) .
kentėjo 8 sąvaites nieko ne- žygiais dėlto, kad jie valgė jime nevartojama. Taigi to
P. WOLTER
UŽGESINK UGNJ,
valgydama, tik retkarčiais nevirintas jaknas. Ypač esą kia kalba (sanskritu) buvęs Box 135,
Castle Shannon. Pa.
-----------------------------------I_l_
Kurioje dega visa žmogaus laimė ir
vandens atsigerdama. Bet sveika žalias jaknas valgyt parašytas ir tasai Kristaus Pajieškau Lkunicelės Vitkauskaitės, Gerinusios
farmos .prie' Lovzell ir turtas per girtuoklystę. Musų vaistas
- tą darbą atlieka, nes yrfc
vietoj atgauti jaunystę, ji tokiems, kurie turi mažai tėvo “Atviras Laiškas Visam Gudenos kaimo, Kaišcdorių parapijos; Grand Rapids miestų, ant zerų kelių pasekmingai
iš Lietuvos atvažiavo 1911 metais, prie puikių marketų Kas mylit jsigy’tj profesorių išrastas ir pripažintas, kad
taip sunyko, kad ją reikėjo kraujo.
tai geriausis vaistas sulaikymui žmo
Pasauliui.” Jį iškasusi ame Malonės atsisaukt arba žinantieji puikią farmų. matykit arba rašykit gaus
nuo snapso gėrimo. Galite duot?
pranešti.
,
pas:
JOS
STANTON
(28)
vežti ligoninėn; daktarai
rikiečių mokslinės draugijos
su žinia arba sekretnai, nes nėra znoMARTI
N
DUBLIS
Į
Re
ai
to
r
Lowell,
Mich
tečiaus sako, kad pasveiks, UŽSINUODIJO 800 LEN (National Geographic Soko nei smuko. Kaina $2.00. Adresuo
p
o.
Box
162.
i^cvnu..
n
.
h
R£AL
AGENTŲ
ki:
JUOZO SPAUDA
(30) i
nors ims nemaža laiko, pa
ciety) ekspedicija. Kokiais
KIJOS KAREIVIŲ233 N. Clarion st- Philadelphia. Pa. .
Pajieškau brolio Aleksandro Venskol ji sustiprės.
Londone gauta iš Varšu metais tai buvo, mes tikrai lavičiaus, pirm 10 metų gyvenu Ix>- , Jus turite ATYDAI
žmonių, kurie nori pirkti
SVARBI ŽINIA
Mass. Kas apie jį žino malonės farmų. Aš gyvenu
vos žinių, kad netoli Pozna nežinom. Knygutę su tuo well.
arti Manchester.
Parduodu laivakortes į Uetuvą ant
pranešti
jo
adresą
arba
pats
lai
atsi

laišku
supirkę
ir
sunaikinę
N
H.
ir
Derrv.
N.
H.
ir
turiu
virš
PHi
BAISI VIESULĄ LEN
nės užsinuodijo 800 lenkų
šaukia.
(32) farmų žemomis kainomis. Prisiųskite eriausių laivų. Taipgi laivakortes it
katalikų
kunigai.
Kokiu
bu

.ietuvos, Lenkijos ir kitų šalių į AJOS
VENSLAVfčlA
KIJOJ.
kareivių, kuriuos Pilsudskis
man savo adresą, o aš .pasiųsiu jums meriką ir Kanadą. Padarau doviernas435 Locast avė., Roselle Park. N. J. biznio
du
buvo
uždaryta
firma,
ku

propoziciją,
kuri
bus
naudinga
Krokuvos apielinkėj siau prišėrė supuvusia mėsa. Trįs
tis, įgaliojimus, pardavimo ir pirkimo
abiem pusėm.
•
ri tą knygutę išleido, mes
. aktus ir kitokius raštus. Siunčiu pinis
tė baisi viesulą su perkūni šimtai jų turbut mirs.
I
LUTHER A. DAVIS
gus į Lietuvą, Lenkiją, Rusiją ir į kfc
APSIVEDIMAI
neturim žinių, bet nemanom,1
HAMPSTEAD, N. H.
jomis ir ledais. Keliuose aptas šalis Užlaikau krautuvę visokia

v

, .

.

Reikalai

rj

J PARDAVIMAI

į

Redakcijos
Atsakymai.

LINKSMAI PRALEISKITE
LAIKA

FARMOS

G

dalykų, iš toli ar aria
skričiuose ledai sunaikino DA ŠEŠI LENKAI RUSI kad tai butų padariusi val Pajieškau sau meilužės merginos, CONNECTICUT FARMA reikalingiausių
visad kreipkitės:
(-) '
džia
:
veikiausia
tas
buvo
pa

tarpe
2^
ir
.
‘
JO
metų
amžiaus,
kad
bulaukuose javus ir pridarė
JONAS SEKYS
JOJ SUŠAUDYTI.
ANT
PARDAVIMO
_
■
gražaus
sudėji

dalyta kunigijos pastango-. mo. balto veido ir geltonų plau-ų. ne- Esu po gydytojo priežiūra ir kovo- 177 l’ark sL.
Hartford. Conn.
kitokių nuostolių nemaža.
Maskvos
žiniomis,
nuo
30
miS.
«
į
paisant
biedna
ar
turtinga.
.
r
Katrvs
j
u
u
j
gyvybę
«u
mirėia.
nežinodamas
■
..
.........
JLlišLL:
—
Vietomis fėdai krito tokio
norėtumėt apsivesti, meldžiu at-įšauk kokia bus pasekmė ir todėl esik pri
birželio
iki
šio
panedėlio
didumo, kaip vištos kiauši Rusijoj sušaudyta 6 lenkų F. Shultzui. — Komposti- ti. As esu 25 metų amžiaus, gražaus verktas palikti mano farmą, kurios
t
t
Atsakymą duosiu kiekvie kaimynystėje praleidau visą savo
nė žemė arba kompostas, lai įdėjimo
niai. Viesulą išgriovė dau
nai Pper
laišką. .Meldžiu
laiš- amžių. Idant palikus mdno šeimyną
1
, •
___ _ ________ _ nal
er >a<SKą.
’ieiaziu su pirmu (aisšnipai.
■
Minske
da
9
lenkai
gybę durų ir langų.
medžiagų mišinys, ku prisiųsti ir paveikslą. Mano a tre- apsaugotą nuo visų rūpesčių, nutariau
>
atduoda teisman ir vienas jų VlSOkių
r
» ’ , , z’............ (30)
parduoti farmą pirm negu mirtis I
vartojamas trąšų vietoje. sas:
sas:
Skaitau sau už garbę pra
pasmerkta miriop.
mano akis. Yra 30 akru ge
■Jis gaunamas paprastai iš
1Jlke si,„;
<nik>. užmerks
BROOKLYNE SUSIKŪLĖ
riausios vaisingos žemės, apie 12 ak
nešti tisiems, kad priimu
rų jau išdirbtos, prisodintos. Liku i
(perpuvusių lapų, sakų ir vi-J_______________ AUKŠTUTINIAI TRAU
LIETUVOS BONŲ KUP(£.
sioji
žemė
yra
ganykla
ir
miškas
pilGELŽKELIEČIAI NORI
šokių žolių.... kuriom - valant/ . Rajie**™
. kuriat;tuka—i >atyhai
KINIAI.
r"1[ntn'>j'' vėrteje kupo
---- :«
:15 iki
10 metų. Su pirmu u •«..
-'u __ iš miško galima užsimokėt už
SUKELTI $7,000,000.
daržus susimeta į krūvas.
nuo
iki <<>
i
Pereitą sąvaitę Brooklyne
, prašau prisiųsti ir paveikslą P-trei- Vien
8 ruimų namas geriausiam * no kainos nuo tų, kurie 1
kalavus sugrąžinsiu atgal.
(31) farną.
susikūlė
užpakaliniai du Gelžkelių mašinistų broli
stovyje, vanduo namuose, gera barnė IJ pirks musų krautuvėje rei
A B..
ir kiti farm«»s budinkai. Arti yra gerų ♦
aukštutiniai miesto trauki ja žada uždėti savo nariams
STERLING
ELIXIR
Yra daug visokių vaisinių •- kalingus sau daiktus iš ap423
SKeiidan
st.,
McKesport. Pa kaimynų
po
$5
mokesčių,
kad
surin

niai. Nelaimėj liko sužeista
medžiu
visi
farmos įrankiai ir veži-! ( rėdalų ar apsiavimo.
Naujausias ir Visugeriausias Vais
mas. Visus gyvulius išpardavimu, tik I•
10 žmonių. Pasažierių tarpe kus $7,500,000 apsaugoji-i tas Sutvirtinimui Kraupi, Nervų ir
Uklaikau didelę krautuvę
Ii' o ’ ištinvėia su 50 vištų Aš atiduo «
buvo kilusi didelė panika, mui indėlių savo banke Cle- j Muskulų. Prašafir a jis skaudžius k To AUTOMOBILISTAMS
siu vieną karvę, jeigu tuojaus par t prie Millbury gatvės, su di
duosiu. Tik šešios minutės nuo gerai I
niškus- užkietėjimus, kūno skausmus,
bet sargai neprileido nieko velande.
Iš ŠEN V PADARAU NAUJUS
veikiančios išdirbystės miesto, kur » deliu pasirinkimu rūbų.
ir svaigulius ir skausmą galvos. Su
PIGIA KAINA,.
prie durų, pakol traukiniai
dirMuvės dilba dieną ir naktį. Yra
(2X)
grąžina apetitą, atbudavoja kūną ir
KRYME DREBA ŽEMĖ.
nepribuvo į stotį.
Pentinu įvairiomis spalvomis »•*) K geras marketas, kur galima parduoti
A.
J.
KITKAUSKAS
spėkas ir užlaiko normales funkcijas.
vis' ą ka auginat. Aš parduodu tą
Maskvos žiniomis, praėju Tą vaistą malinia gaut aptiekose, ar pasirinkimo. Darau ir Duco. < - ) vieta pigiai, tik už $1.000. įnešt
372—376 Millbury Street
Darbas gvarantuojamas.
$2J00. Kaip pamatysit farmą, tad f
AREŠTAVO DU KATALI sį nedėldienį Kryme buvęs ba galite tiesiog parsitraukt iš vyriau
WORCESTER. MASS.
tuojaus pirksit.
A. KASTAM
KŲ KUNIGU.
smarkus žemės drebėjimas. sios aptiekos. prisnųsdami $2.50.
MR. M. HEIMAN
Tel. Cedar 7206.
J
’a St.. W. Somerville. Mass.
M ReynoMs Street.
♦
Meksikoje pereitą sąvai Sevastopolyje sugriuvę daug NEW ENGLAN’D CHE.M1CAL CO. 66Tel.Victor
L
DANIELSON, CONN.
Som. 6520-J.'
Boston. Mass.
tę buvo suimti da du katali namų. Manoma, kad žemė .107 Leverett st..
kų kunigai ir daug svietiškių tenai dreba dėlto, kad kelia
katalikų už priešvalstybinę si Juodųjų Jūrių dugnas.
propagandą ir kurstymą
žmonių prie riaušių.
JERUZOLIME POLITI

Į Pranešimas
I

i

ITALIJA NORI PASI
GLEMŽTI ALBANIJĄ.

Išrodo, kad paskutiniai ki
virčai tarp Jugoslavijos ir
Albanijos kįla iš to, jog Itali
ja planuoja pasiglemžti Al
baniją ir paversti ją savo
provincija. Albanija yra ūki
ninkų šalis, kur gerai auga
kviečiai, o Italijai ksts metai
reikia nusipirkti apie 37,000,000 bušelių kviečių už POLICMANAS NUŠOVĖ
sienyje. Kad nereikėtų tiek
PLĖŠIKĄ.
pinigų į užsienį išmokėti,
Anos
subatos vakarą
Mussolini nori prijungti Al
Brooklyne policmanas Reebaniją prie Italijos.
dy užmušė plėšiką, kuris iš
plėšė iš čeverykų krautuves
BUTLEGERIŲ KARAS
$700 ir policmano vejamas
CHICAGOJE.
nenorėjo sustoti, net dagi
Stambiųjų butlegerių sin šovė tris kartus atgal.
dikatas Chicagoje apskelbė
mirtiną karą smulkesniems UŽSIMUŠĖ APDRAUSTAS
butlegeriams, kurie atsisako ANT $1,000,000 ŽMOGUS.
prisidėti prie sindikato ir ne Charleston, W. Va.— Ele
silaiko sindikato nustatytų vatoriaus duobėj pereitą są
kainų. Tokius “slekerius? vaitę čia žmonės rado užsisindikatas šaudo. Ir pereitą mušusį Robertą Ruffnerį,
sąvaitę tapo nušautas iš kul- kurio gyvybė buvo apdraus
kasvaidžio butlegeris Alag- ta ant $1,000,000. Beveik vi
na. Jį nudėjo prie pat jo na są apdraudą jis buvo išė
mų durų.
męs nuo pereitų metų.

NIAI KALINIAI AP
SKELBĖ BADO
STREIKĄ.

Iš Jeruzolimo pranešama,
kad Akros kalėjime 39 poli
tiniai kaliniai apskelbė bado
streiką. Jie sėdi tenai už da
lyvavimą darbininkų de
monstracijoj 1 gegužės die
ną.

EUROPĖ

NEW VOR
z

I

AR GALI VIŠTA BEGAL NEW HAMPSHIRE VALS
TIJOJ NUŠALO JAVAI.
VOS JŠOKTII AUTO
MOBILIŲ?
New Hampsnirė valstijoj,

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ

LOVOJE SUDEGĖ
ŽMOGUS.

Abington, Mass. — Perei
tą sąvaitę čia sudegė lovoje
Walter S. Runk, 73 metų
amžiaus žmogus. Ugnis kilo
iš pypkės, kurią Runk visuo
met lovoj rūkydavo.

6 d. Rugpiučio-August 6-th, 1927
Iš B?šSpTfuks 7 d. Rugpiučie-August 7-th, 2 vai. diena
Laivas Išplauks

EKSKURSIJĄ
BANKININKAS PASI
KORĖ.

Woręester, Mass. —Perei
tą'sąvaitę čia Hahnemanno’
.... . ..................
_ Rockinghamokauntėj pierei- ligoninėj pasikorė Frank AlCalifomijoj
policija suėmTtris meksikiečiui'’"kurių tą sąvaitę nušalo daug javų vah Beane, plačiai žinomas
automobiliuje rado farmerio ir daržovių. Tai atsitiko tuo bankininkas ir nejudinamojo
brokeris.
vistą su nukirsta galva. Pa- pačiu laiku, kuomet Chica- Iturto
/
I
statyu prieš teismą, meksi- goję 50 žmonių krito nuo
VAGIS GAVO 25 METUS
kiečiai teisinosi taip: “Mes karščio,
KATORGOS.
važiavom pro farmą ir pa“
matėm, kad keliu bėga SUĖMĖ 14 ATEIVIŲ.
----------------------Arthur -----Barry,
kuris išSv. aksėdama višta be galvos.1 Pereitą savaitę pakraščių plėšė daug turčių vasarnaJi js <k«Y tiesiog į musų veži- sargyba- suėmė ant jūrių bo- mių New Yorko apielinkėj,
mą.»•’’ r> .'Tias tam nepatikę- tą. kuris kontrabandos keliu tapo nuteistas 25 metams
jo, ir tr|& .... k 'kiečiai atsi- vežė 14 atei'iu i Mam Bed- katorgos ^iner ^in? kaleiisėdo ant 10 dienohpląngėfi, ford.
” ' ' me?

VADOVAUS J. G. GEGUŽIS.

Tai bus smagiausia šiais metais ekskursi
ja į Lietuvą. Lietuviams bus teikiama daug
> p^rankumų.

Jeigu Ekskursantai susitars, galės laivu
' V ažiuot tiesiog į Klaipėdą. Bet tas prigulės
nuo pačių noro. Grįžti Amerikon galės kada
tik norės.
Kurie manote važiuot šiais metais Lietu
von apsilankyt ar apsigyvent, tai parankiau
si* ir smagiausis laikas važiuot su šia eks
kursija. Laivakortes šiai ekskursijai galite
pirkt pas United Statės Lines Agentus Jūsų
z

mieste.

Jie taipgi suteiks ir platesnius pata

rimus.

•»n

Laivakorčių kaina: Pagerinta III klcsa ii
Bostono ar New Yorko į Klaipėdą $107;
j abi puses —.181.

Į Bremeną — $103.50; j abi puses—$175.
Turistų klesa: Į Bremeną ir atgal $190.
Laive ir išlipus iš laivo bus duodamos
informacijos ir atatinkamas patarnavimas.

Arba, kurie norit tinkamai būt prireng
tais, kreipkitės ypatiškai arba laiškais pa.

N. GENDROLIUS,
*

253 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

«
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įsidėjau, — pasakiau savo • prastai prasideda tąsynės,
draugui.
> nes socialistai ir tautininkai
—Tai niekis, man taipgi I nenori, kad nors! centas pa
Their
kiti parašė, o aš tik pasira tektų sušelpimui fašizmo
šiau, ir mačijo.
: aukų.”
—Na, kad jau tokia čia
Matot, čia “Laisvė” tie
mada, tai rašyk!
siog* atmeta bendrą frontą.
Mano draikas surašė pra Kitoj to straipsnio daly
(Tasa iš pereito numerio) nimi gali ir visai nėgerai at- aš vienas iš pirmųjų įsigyjau šymą, po kurio ir pasirašiau. gyohu rėkia, kad, girdi “to
kių bendrų frontų, kur save
Bet tuo laiku mane lvdėjes sit,ikti- bf>prisiminiau pa-• 1 ir, kaipo neženotas, prisise- Jis buvo sekantis:
“
Jo
Ekscelencijai
p.
Res

reklamuojasi
Bagočiai, Miką tai pasakė tam pa vyrės- sakytus
■ - _ kepurninko
. žodžius.'giau prie kairio šono: bet publikos Prezidentui, malo
chehettai, mums nereikia.
i
-niajam, ir šis vėl jau balsiau į^d^ “Brač, su šita kepuraite kartą susitikęs mano drau- nės prašymą^.
O dar kitoj vietoj sako:
ponaitis
dabar
visur
kiaurai
gas
tnane
išvadino
kairiuox ii
pasakė.
M
“Aš, būdamas jaunametis “Nekunose vietose Pennišeisi.
”
į jut o as žinodamas, kad kaii
—Be kalbų. Paliepta ir
ir neturėdamas politinio pri
bandyta daryti
“IX
klausyk. paltą tuoj padėk! į Žiuriu, kad jau atsidūręs rieji persekiojami, nutariau tyrimo, tapau auka tėvynės sylvanijoj
bendras frontas su vadina
, t prie žemėje Įkastų muro na-'Įsegti dešinėn, bet hitas susi—Esu mažas.. . VHe i
guliau prisiminiau, kad tikęs jau po krikdemų iš val- priešų, palaikiau ryšius su mais Baltrušaitienės parapiSidlavoj e>u pitsiekęs, kad; perversjno metu as cla ne džios išėjimo sako, kad aš komunistais, eidamas tuo jonais... Juk musų ameriko
patekęs nežinomon vieton <
atvariau
prieš valdžią, viešai nieki
gyvenime tie ele
palto nesu liksiu.
V1W 1_ v ___bet koks esu Krupavičiaus šalininkas, nau valstybės galvą, tu,o niškame
mentai yra pusberniai musų
skirtumas? Tada buvau ga- Tai kas gi man buvo daryti?
.—vieta yra žinoma, iingas,
»-•----kitus
u:.----------variau ir mama- ' Apsvarstęs, nutariau tapti i-uošdamas sukilimą su tiks tautininkų ir vadinamų so
esi areštuotas ir daiyk^ kas
klausė, o dabar gi mane tarpe abiejų partijų, ar tik- lu nuversti esamą vyriausy cialistų. Galutinai jie dar
sakoma ; kitaip
budei
chuže,
‘ ...................... varo ir galop be mano Mar-'riau, aukščiau partijų. Tat ir bę. Visakame prisipažįstu, biauresni už atvirus musų
—atsake pavyresnis.
Įsisegiau i pat vidurį. kad nie apgailiu savo taip didelį nu priešus. Baltrušaitienės vy
cės dovanotų kelinių!
JLE DŽIAUGIASI IMPORTUOTU SKONIU.
O tos panelės, it tyčia, nu Įvedė mane i tamsų, su ge- kas neišmėtinėtų man. Na, o sižengimą ir prašau Jūsų ras gali daryti bendrus fron
stojo rašiusios ir tik žiuri į k zinėmis stangomis apkalJUS IRGI DŽIAUGSITĖS, JEIGU PAPRAŠYSITE
to
gt^zikai buvo toj malonės ir p^sigaiiĮėjimo. tus su Piltsburgho uitra-remane, kaip į eksponatą paro tais langais kambarį, čia vietoj ištrukę, tat niekeno J. Paulionis, 19 metų amž., akcimais tautininkais...”
PAS SAVO GROSERNINK^
doj. Man gėda ir bėda: nusi radau ir daugiau: keletas be- 'nepasiklausęs ir pai įzika- Karo kalėjimas.”
Vadinasi, nelabai senai
vilkai ir eisi su žetonu su&eg- sa net pažįstamų, bet jie tuoj vauBet pasirodė, kad mano komunistai atmetė bendrą
lom kelinėm, bus blogai nuo nuo manęs, kaip nuo ugnies
_ JĮ —Taip, kalbėti ir gintis prašymas nebuvo nei per frontą. Trumpai sakant, jie
valdžios; išimsi žetoną, luęj bėgo ir net atvirai vadino,m°ki. Išniekinai visų akyse duotas. Mano draugas atsi spiovė į akį tiems, kurie mė
visa bus netvarkoj. Bet jau šnipu.
į valstybės galvą, ir dar t eisi- minė mane ir iš tos balos iš gino bendrai veikti. Per ke
Klauskit artimiausioj krautuvėj arka rašykit pas
sakau, ar taip ar šiaip esu
lis
“
Laisvės
”
numerius
buvo
gelbėjo.
Tiesa,
aš
kelinių
ir
—Ką čia, vyrai, šnipa*; .niesi, — atsakė vidurinis,
paskendęs, tat eisiu su žeto matote,
—----------Koks čia,, ponuliai,
kad ne savo
ss. „ gera
o--r-------- 7 _iš- žetono bei kepurės negavau, sakoma, kad “bendras fron
Gesundlieil Malt Sales Co., 60 Fultoa St. Mi DistrNor
nu prisegtu senoj vietoj.
loska atėjau. Net mano bran- niekinimas. Juk dabar nau- matyt nuėjo archivan, kaipo tas negalimas.”
Bet vos praslinko trumpas
Įėjau kanibariu, kur tas giausias kelines atėmė, — jahybių gadynė. Pagaliau, medžiaga rodanti, kad renTeL: Richmond 3i2U
;
laikas,
o
buvo pavyiesnis ir abu ma parodžiau skverną pake:
giama
sukilimai
ir
reikia
buir
labai
trumpas
pakėlęs,
_ aš daugiau, negu kas kitas,
ne atiydėjusieji, ir tuoj visa kad esu vien su baltomis.
eidamas gatve, supopuliari tinai karo stovis palaikyti. ■jau musų komunistų galvose
apžiurėjau akimis.
Į
Gyvenau sąvaitę; kad jau zavau Smetoną, nes i mane Apsigalvojau ir nutariau kitoki gaidukai užgiedojo.
Telefonas 31234
Mane tuoj iškratė, bet nie butų gyvenimas patikęs, to visi žiurėjo ir kitiems leistis Brazilijon, sakau, gal Štai “Laisvė” No. 147, š. m.
į DR. J. MARCUS
MEDICINOS DAKTARAS
ko nerado; išėmė žetoną ir pasakyti negaliu, bo nei bal- rodė,
' “. Galiau, fotografas, ir pagyvensiu, nes nebus per paskelbė komunistinę pro
iL LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS
padėjo ant stalo. Mano keli tos duonos, nei gardžių pa-Ttas numušė, — _gi _paprastai
versmų anei tautos vadų, klamaciją, kurioj šaukia Į
I
.
c. j. HHmAiris
Specialistas; sekretnų ir chroniš
nės vėl atėjo netvarkon, ir pirosų, anei alaus nebega- M“ niekas nei nežiūri, kai ki- už kurių gerbimą dar turi ir bendrą darbą socialistines ir
kų vyru ir moterų ligų.
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų,
tautines organizacijas dėlei
bijojau, kad tos panelės ne vau; mano draugas, kuristi
261 Haauser St.. Bu:,ton, Mass.
kur nešiojasi prie krutinės. nukentėti.
.........
nuo 7 iki 8 vakare.
,
Room 7
tarpsrovines, t, y.
įeitų.
mane Į didvyrius išvedė, ir —Nevertas esi lietuviškos Visa šitą man draugas pa Įsteigimo
Tel.: Richmond 0£(>8.
(-)
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SUMMER
STREET,
Manęs kiek paklausė, ir tas nesilankė.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak
duonos! Tu šituo darbu va- rašė laišku, o tik Motiejus “Nacionalės Priešfašistinės
LAHRRNCE, MASS.
”
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų
tuoj pradėjo vadinti komuni
Būdavo ir susigraužiu, bo rei priešvalstybinę agitaciją, sutvarkė ir negalėjo neliū Tarybos.
Na,
skaitytojau,
pasakyk
stu. Aš gyniausi ir sakiau, labai bijojau, kad Marcė ir niekinai
viešai valstybės dni savo seno draugo nelai
kad aš Valstybės galvą ger namiškiai nesužinotų, kad galvą būdamas valdininku, me, nes su Motiejumi del to man, ar gali kas nors komu
biu, bo dalyvav au nuvertime aš tokiu galingu dėjęsis, be- Bausmė už tai yra numaty- paties medalio dar blogiau nistams tikėti? Man rodos, ji TelefonM 8*. Beaton X3M. |
budu negalima tikėt ; LIETUVIS DENTISTAS
masoniškos v aidžios, įsira k.ngėn pakliuvau. *
?
ta ypatingais valstybės ap- nutiko. Motiejų* iš Rygos. jokiu
arba pasiduot komunistų
šiau i neo-lituanininkus ir šį
Dešimtoj dienoj Įėjo ka- saugos Įstatymais labai sun|
medali visą įaiką viešai ne meron ginkluotas Žalnierius ki, ir busi karo lauku teismo P. S. Jei kas nori, tai per taktikai ir negalima sekt jų : Dr. St. A. 6ALVARISKI
Cuts antį Woų«<•
Motiejų
gali
tautos
vado
(KALINAUSKAS)
»
pėdomis, kuomet jie maino
šiojau, tik iš džiaugsmo va ir paliepė eiti su juo drauge, teisiamas. Na. ką turi gamedali labai pigiai Įsigyti, savo taktiką pagal mėnuli... ? ’ Ofisu valandos: Nuo 10 ryte iki ų
Apsisaugoki t ruo užairokar nuėjau Versalin “nau Kambarys, kurin Įvedė ir kur Gausiai pasakyti.
zioimo. Gydykit kiekvienų
pigiau negu tą pasiūlys
diea*. Nuo 7—4 vakare.
|
Pirmiaus spiaudė ant so ,į ’ Nedėiioaie
jos eros” garbės paminėti,
įpjovimų, žaizdą ar įdrės
**<*1 •utartiaa.
į
aš jau ir apmiriau, kai “Vienybė” ar “Dirva,” bo cialistų ir sandariečių, kuo
kimų su stipriu ir nenuo
susipažinau su viena panele, už stalo sėdėjo trys žalnie- i pradėjo
:
414 BAįQADWAY.
<
kalbėti
apie
karo
riškai
apsitaisę
pavyresnieji,
dingu aptiseptiku. Zonite
Motiejus
pirks
ne
iš
fabriko,
met
šie
pradėjo
bendrai
kuri tai ir ištraukė man guSO. BOSTON, MASS.
$
užmuša bakterijas ir pa
teismą. Pažvelgęs už o kiek nešiotus, nes jie da veikt del Lietuvos liaudies ;
gelbsti gyti.
zikus, o rytą pabudęs nega nebuvo gražus. Mane pasta lauko
pakalin pamačiau net du bar visu 80 nuošimčių atpi labo. Šmeižė, tyčiojosi iš tų,
•x
lėjau Įsisiūti, nes nebuvo lai tė prieš tuos vyresniuosius, stražu.
Jau,
sakau,
tur
būt
ir
su
šautuvu
Žalnierius
mano
gę.
Tat
neužmirškite!
kurie
norėjo
bendrai
veikt,
ko, ir be jokios blogos inten
r
»
I
tat paskutiniame žoTetefoaas 5)12.
o dabar patys šaukia į bend t•
t
cijos čia Įsisegiau Smetonos užpakalyje stovėjo, o aš tik teisia,
»
bijojau, kad neateitų pane dyje ir pasakiau:
rą veikimą. Kitaip sakant, I•
I
medali.
«
Br.
1.
fimMt-GfflKSkas
lių,
bo,
sakau,
jei
ir
čia
lieps
—
^Komunistas
nesu,
bo
patys
dabar
geria
iš
to
šuli

K
—Ak tu, komunisto šmo
i
LIETI
VIS
DENTISTAS
paltą
padėti,
tai
atsidursiu
gavau
trisdešimts
Iinio, i kurį vakar spiaudė.
*
tas ! Kas tu esi, mes žinome.
i
tų už perversme dalyvaviAŠ sakau, kad iš komunis I» VALANDOS:Nuo lt)—12 dieną <I
Kad prisidengti, įstojai į šią labai blogoj padėtyje.
tų pagelbęs bus maža nau »
Nuo 2-—5 po pietų t
garbingą organizaciją. Pra Vidurinis užstalėj sėdėjęs mą. įstojau Į tautininkus, buUŽMUŠA
Nuo 6—8 vakare
perskaitė
mano
pasirašytą
vau
truputį
Įgėręs,
bet
ir
tai
♦
dos
Lietuvos
liaudžiai
ir
nu

šom čia prisėsti.
Nedčliomis
pagal
susitarimą.
t
t
Kandis, Tarakonus
—Aš dar nepa vargau, ga pas dryžuosius protokolą, ką su gera intencija, ir todėl KOMUNISTŲ TAKTIKA. rodžiau viename “Tėvynės” tI 7tt5 N. Mum St. kam p. Kroad St. ♦
t
*
Blakes, Muses ir
numery,
koks
bendras
fron

MONTELLO.
MASS.
liu ir pastovėti, — atsakiau klausydamas aš net virpėti prašyčiau ‘mane išteisinti.
Komunistų taktika bile
t
♦
pradėjau,
supratęs
po
kuo
aš
grąžinti
tuoj
mano
kelines
ir
kitus
insektus. _
tas
turi
būt.
Dabar
patys
pa

pasižiūrėjęs į amerikoniško
veikime yra daugiau niekas,
dastatvti
mane
ton
vieton,
iš
pasirašiau.
.
kaip tik demoralizavimas sisakė: “Stokime bendron
stiliaus krėslą.
__________
_ __tik trum- kovon prie fašistus LietuTas pavyresiMĮS; vk kąžin /...-tAŠ, pamauk, neper- kur esu paimtas. O jeigu jau darbo
žmonių. Čia
skaitęs
pasirašiau,
bo
su
matas
negalima
ir
busiu
šaudopa pavyzdį paminėsiu, kuris voj... Tiktai bendrai veikda- Babics Lova It
ką rašė irj '
~ ^'veidu
no kelinėmis ne visa tvarkoj mas, tai prašau ant mano parodys Ajnerikas lietuvis- mi galėsime suteikti jiems
į manę j '
, ="
paramą
ir paleng
——- —
‘ ^NųfMvdtk tas kelines, šė- buvo; aš patikėjau, kad už kapo padėti ir tas mano kų komunistų taktingumą. tinkamą —
Marcės
dovanotas
kelines
su
rašys,
kaip
tikrai
viskas
bu

vinti
jų
vargingą
padėtĮ.
”
tone^'jos busXa kaltinamąja
Kaip ; lik Lietuvoj smurti
*r
tautos
vado
medaliu,
bo
ta

vo,
o
visai
neprisipąžinau
ir
Tai
bent
logika
!
Pirmiaus
medžiaga ir įrodymu tavo
ninkai
nuvertė
teisėtą
val

net nekalbėjau,k buk aš ko da kiekvienas šuva jau kapą džią, taip greit lietuviški -kd^ sakė, kad tik vieni komunis
t>i iešvalstybinio darbo.
: ^Ne; jau tas kelines, tai munistų agėntas, įstojęs Į neapdergs.
munistai puolėęi “gelbėt” tai tinkamai remia Lietuvos
Maloaun ėiugurnis, kuris
nęo-lįtuanininkus,
kad
pasi

Aš
negavau
nei
baigti,
niekam neduosiu; jas per
*■ palaiko pifro reguliariškuLietuvos liaudį ir pradėjo liaudį, o dabar jau netinka Mrs. MftNsunrg
Raiėdas dovanomis gavjttį slėpti ir po priedanga varyti kaip jau pajutau velkamas rinkt aukas. Iš sykio nerei mai, nėš tik “bendrai veik
f
Vaikai myli jį, .
’
*
15c. ir 25c.
pragaištingą tautai darbą, zainierių vėl kamerom Pa- kalavo jokio bendro fronto. dami galime suteikti jiems
Sybup
huo savo Marcės, ir
Ąš
galiu
liudininkus
susiatymaniau,
kad
jau
nuteisė
ant
tinkamą
paramą.
”
vas niekam neparctjidfciu.
O jeigu kurįe rašė arba gyvu
■•‘U- ;
—£
—Ką čia daug kalbi, ko ti, kad aš tikrai.esu tautiškas sušaudymo, tat tuoj para- žodžiu sakė, kad iš tos ko Tai matot, kokia komunis Me4 išdirbam ARMONIKAI
šiau graudingą savo “
Marcei
ir:*" munistinės pagelbos mažai tų taktika.
ir įmportuojamunisto šmotas! Daryk kas žmogus.
rne visokių ru—
Mums
liudininkų
nereilaišką,
kad
per
jos
kelines,
Įsakomai* ir baigta. Ir tuoj
bus naudas
..audvK* Lietuvos liaulikvi ’ Aš manau, kad taip ko- šių r«B^omu -aME
I
Įsakė mano palydovams^kad; kia, kaltinamoji medžiaga del silpnai įsiūtų guzikų aš džiai ir kalbėjo už Įsteigimą mmtistai 8uorganizups_ Na- dirbtas Itališ-'-CjS
Akordinai "įĮįjį
musų rankose.
inetenku
gyvybės. Galiau, visų sriovių tam tikro komi- cionalę Pnesfasistinę Tary- kas
jie nuvilktų.
geriausias
Ir tik švyst pakišo man po nieko nelaukdamas suraPo kelių minučių jau netu
Eagle Brand išaugimo dau
kurti rupinei pagelka.'P ^^aniza’0 pasaulyje.
10
giau sveikų kūdikių, negu
ne^u
nosia
kelines
su
senoj
vietoj
šiau
ir
malonės
prašymą,
rėjau nei kelinių, nei medabėt Lietuvos darbo žmo- “Farmerių Darbo Partiją Ant
metų gva
visi kili kūdikių maistai.
kame nurodžiau, kad esu nėms, laituos komunistai t
rantuotos.
liko. Stovėjau kaip didžiad- prisegtu medaliku.
Inetai atgal,
kai
i
—
Patsai
visakame
prisineteisingai
nuteistas
ant
susias areštantaš su baltomis ir
apkrikštijo visokiais var-i We)k jeigu jie neįtrauks j Musų
nos iemepažinai, o dabar giniesi! Ko- šaudymo, bo buvau biskį dais. Galų gale ir pati “Lai- 'aavo politikos krūmeli tūlų snės negu kitų išdirbėjų. Dykai su
žiurėjau kas bus toliau.
girtas ir žetoną visai be blo- svė” paskelbė, kad bendrai organizacijų, tai vėl pradės teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka‘ $. —Pasirašyk čia! — pasa kius dar turi parodymus?
EAOJEBRANDj
kuri prisiunčiam dykai.
(-)
CONDENSED MILK
*
Pažvelgiau Į padėtas keli- gos intencijos Įsisegiau Į ke- renkamų aukų Lietuvos dar- J3-' šmeižt. Tai komunistų įalego,
kė atkišęs surašytą lapą pa
BUATTA SERKNELLI A CO.
nes,
ir
tuoj
man
atėjo
galvon
iines,
kad
pakeistų
ištrukugyresnysis.
i
bininkaį? negavo. “Laisvė”|ta**1^- . x _ J 2____ 1014 BhM Iahnd ar. Dpt. 8«. Chicago
Komunistų vadai mano,
T
+
—Ne, aš turiu pirmiau Marcė, kuriai prižadėjau sius guzikus.
balandžio 7 d., 1927 m. apie
perskaityti; aš gi bile po šias kelines gerbti, ir Versa- Savo proėeniją perskai- bendrą frontą Lietuvos žmo kad niekas nemato jų veidANTRAS TOMAS (DOMIOS KNYGOS
kuo pasirašyti negafeu, — at lis, kur netekau pinigų anei čiau vienam draugui, kuris nių pagelbai ve ką nupasa mainybės. Jie labai klysta.
_
V.
J.
Zabulionis.
sakiau.
< ■
guzikų ir buvau priverstas šį jau turėjo praktiką, bo buvo kojo:
—Ne tavo tai dalykas, mes tautos vadomedaliką taip apgailėtas. Bet šis tuoj pa- “Ten, kur buvo bendras
gepau 5 žinom kas parašyta.: išniekinančiai prisisegti. Vi- sakė, kad šitoksai prašymas frontas, aukų Lietuvos dar
Tel.: 1375.
šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, /
Cią tau jokio reikalo nėra sa pas mane maišėsi, bet ga- nieko nemačys, reikia, girdi, bininkai beveik negavo. Vi
Lietuvis Daktaras
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
įkaityti. ;
Į liaus atsiminiau, kad esu už- prisipažinti, kad esi komu- sų pirmiausia vadinami ‘so
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
Aš prisiminiau vėl tas ki- klaustas, ir atsidusęs prade- nistas ir kaltas,
cialistai’ kalbėtojai atlupa
BLN.J.
COUKY
mą,
apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi 
i
—Kame gi aš
as galiu prisU
prisi-, po dešimtinę. (Ar socišlistartie kambaryje sėdinčias jau:
radimą
Mahometo ir musulmonų' tikybos, apie viduramžių •
(AUKŠTAKALNIS)
Gerbiamieji ponai su- pažinti, kad tik taip tenusi- tai atlupo po dešimtinę, to
paneles ir pabijojęs, kad bekrikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie garsų ki»ąsiturbacijant neįeitų, ėmiąu džios! Aš nesu buvęs jokiu dėjau,
Pasekmingai gydau sckretnas
nežinau. Žinau tik tą, kad
ir
užsisenėjuaias
ligas
vyrų
ir
mongolų karo vadą čingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
ir neskaitę? pasirašiau. .. komunistu, perversmo metu —Tai visvien,
L
čia
J_______
ne svar- komunistai paėmė po de moterų, neskiriartt kokia liga jus
vimas
Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu ‘‘Mongolai ir
Tada tuoj atnešė man pa!- dalyvavau masoniškos vai- bu kaip nusidėjai, bet daryk šimtinę. Bimba per savo
sergate, aš galiu jums pagelbėt
modes^ūkais gamtiniais budais,
čigonai.”
,
tą, o jau kepurę kitą davė, ’ džios nuvertime, rinkau su taip, kaip reikalauja. Aš irgi maršrutą surinko apie 800
ir vhrtoju elektrą, kuri iMbai
Knygoje
yra
daug
paveikslų,
Žem lapių, piešinių. Išleido
anoji esanti per, šventa man (draugu bulkas, papirosus, tokį pat prašymą buvau pa dolerių, iš kurių apie du šiiųstiprina nusilpnėjusias kūną da
Tėvynės
Mylėtojų
Draugija.
Apdaryta,
puslapių 301.
lis
ir
naikina
ligų
perus.
,
fTiėšioti/i—paaiškino prade-,dariau buterbrodus, dalinau rašęs, bet iškabto pasakė, tai dolerių teko Bimbai. —
193
GRAilb
st; Room 30^*
Kaina
$2.25.
jus reikalauti kepurės.
, , (kareiviams ir patsai su drau- kad netiks. Žinai, aš tau su- V. J. Z.).. Antra vertus nie
WATERBUBY.
CONN.
Kada iš čia buvau išvestas gu valgiau. Išėjus tautos ya- rašysiu ir mačys.
kas už aukas neagituoja,
KELEIVIS
Vaivados: nuo 9 ryta iki 8 v.
be viršutinių
kelinių ir kepu-do meaalikams ir Įsakius
vy- —Kaip tu kit
____
_
kitam rašysi, nes niekas nežino, kam jos vakare, kasdien. v
(-)
255
BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
V
rėš, tai supratau, kad su ma-! resnybei,
kad reikia nešioti, juk tu nežinai kame aš ir nu teks. Trečia — del aukų pa-

Aš Pats, Mano Kelines ir
Smetoniškas Medalis.
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No. 28.

Liepos 13 d., 1927.

K E L E i V i S
VIS DAR VAŽIUOJA I
BRAZILIJĄ.

I

PASIPIOVĖ.

r

Birželio 15 d., apie 17 vai. INTERNATIONAL PAPER
Degučiai, Ežerėnų apskr. Podžiunų k., Saločių vai.
CONPANY
Apylinkės gyventojai ūki- ūkininkaitė S. V. apie 25 m.
New York. Birželio 29, 1927.
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)
ninkai, nors ir yra rūpinami amžiaus, nunešusi piemeniui
PASKUTINĖ PROGA LIETUVIAMS
vietinio Žemės Ūkio smulk valgyti, grįždama namo, Board of Direktoriai paskelbė
važiuot šią vasarą tiesiai į Klaipėdą
kvartalinius dividendus po Še
■persipiovė
sau
skustuvu
gerKredito
bankelio
paskolo

tėvžudystė.
Ežerėnų ir kitų vietų. Dabar
tuo pačiu laivu
Namiškių parnešta, tuoj šiasdešimts Centą (60c.) ant Še
Žasliai. Sekminių pirmą bernas tegauna 400 litų (la mis iš 10 nuoš. ir rūpinami > klę.
ro, ant Common Stock šios Kom
2 vai. mirė.
dieną Trakų apskr., Žaslių bai retas atsitikimas — 500 per vietinę žemės ūkio drau už Prieš
mirdama pasakiusi, panijos, išmokant juos Rugpiu
valse., Šilalio vienkiemy litų) ir tarnaitė 300—400 giją pavasario sėklomis, kad nusižudė
del melagingų čio 15, 1927 Common Seru savi
vyksta į Braziliją nusiskųs(prie Kurniškio dvaro) ne litų.
garbę įžeidžiančių vie ninkams, kurie yra ant rekordo,
ŠIĄ VASARĄ IŠPLAUKIMAS
sveiko proto Stamkausko Vietiniai darbininkai ne dami del jų teisių mindžio •jos
baigiant bizni su Rugsėjo 1 d..
nos
kaimynės
platinamų
apjimo
ir
beviltės
ateities.
IŠ AMERIKOS NEW YORKO
sūnūs nužudė savo tėvą ir gali konkuruoti su atėjū
1927.
motiną Stamkauskus. Nužu nais. Todėl visi vietiniai dar Iš Degučių apylinkės išva ' kalbų.
stačiai į
čekiai bus išsiuntinėti. Transdęs, nuvilko ir nutempė į ne bininkai vyksta į Latviją, žiavo į Braziliją Gudėnas SUSEKĖ VAGIŲ SAIKĄ. ferių knygos nebus uždarytos.
LIETUVOS
KLAIPĖDĄ
tolimą miškelį tuščion ap- kurie savo keliu numuša at Jonas su visa savo šeima — Prieš kurį laiką Pilviš
BALTIKO—AMERIKOS LINUOS
0WEN SHEPHERD,
griuvusion duobėn, kur žie lyginimą Latvijos darbinin 6 sunais ir žmona; .Jodynis kiuose buvo išvogta pil. FišeVice-Prezidentas ir Ižidininkas.
‘ Jonas su visa savo šeima —3
mą bulvės laikomos, u apka kams.
ilio
manufaktūros
krautuvė.
i sūnumis, dukterim ir žmo
sė.
I KANADĄ.
na ; Samokvalovas Jefimas Kriminalinė policija gavo Atitrauksiu
RUPINASI
SENELIAIS.
Atvykus policija beprotį
Jūsų gimines, pažįsta
kaip vyrus, taip ir moteris ar
užmušiką surišo ir išgabeno Joniškis (Šiaulių apskr.). su visa savo šeima — 3 su- žinių, kad pavogtoji manu- mas,
merginas įš Lietuvos j Kanadą. Mano
Kaišiadorių kalėjimam Ve Vietos valsčiaus savivaldy numis, 2 dukerim ir žmona, faktūra yra slepiama žydų patarnavimas
yra sąžiningas, saugus,
ir
Krasnovas
Artemijus
taip
papuose
Vilkaviškyje.
Pogreitas. Mano patyrimas lai vakorėtą
bė viena tvarkingiausių. Jau
Ekskursijas ant šio laive, rengia:
damas tardymas
per 20 metų tai liudija. Taipgi
seniai turi įsisteigusi prie pat su visa savo šeima —2locijai sekant pa\yko sulai- biznyje
ie, kurie jau per mane atsitraukė sa
Vakaruose: “Naujienos”
glaudą seneliams. Ypač jos sunum, 3 duterim, žentu ir įkyri pil. Pastarnokas Anta- vo gimines yra man dėkingi už mano Rytuose: Petras J. Baltuška
KOVA SU VAGIU.
6
East
Market
St.
1739 S. Halsted St.
žmona.
nas
Kerptis
Antanas
ir
-upestingą
patarnavimą.
Kaip
mergiŠirvintai. Birželio mėn. iš veikimas išplėstas po pasta O kiti, norintieji išvažiuo- maišuose atrasta išvogtoji :oms, taip ir visiems keleiviams pa
Wilkes
Barre,
Pa.
Chicago, Illinois.
mpinu geras apsistojimui vietas Ka
2 į 3 d. naktį, siaučiant vėsu- rųjų rinkimų, kai socialde ti i Braziliją ir šiuo kartu ne- manufaktūra.
Išaiškinta,
nadoje
Mano
patarnavimas
ir
kainos
lai ir smarkiai- perkūnijai, mokratai įgijo didelės įta išvažiavę, lieka laukdami su kad tai buvęs darbas gana laivakorčių yra pigesnės, negu kitų
Agentų. Dėlei platesnių informacijų
nežinomas piktadaris, vėliau kos. Joje dabar užlaikoma nekantrybe žinutės, kada ir Į plačios vagių šutvės,
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu:
44
seneliai.
Šių
metų
sąma

pasi\artinęs Vladu KšenaviALENANDER S. LEMTIS
juos
pakvies
į
tą
viliojančią
Tourist Agent
(-)
čiu iš Ukmergės, įlindo per toje numatyta 29,000 litų
IŠ KORTŲ MIRTIS.
45 U’iadsor St., Muntreal,
šalį.
prieglaudos
išlaikymui.
stogą pas Joną Adomavičių
P. Q-. Canada.
Nors vietinių žemės ūkių Mosėdžio valse., Kretin
Akmenų k., Širvintų vals Prieglauda vedama tvarkin organizacijų
gos
apskr.,
Dirkinčių
kaime,
JŪSŲ VIETOS AGENTAS:
veikėjų ir yra
Nuga-Tone Sustiprina Silp
čiaus ir norėjo pavogti ten gai. Jos vedėjas viršaičio įvairiais budais
Petronėlės
Andriuškienes
kreiptasi
į
SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS
kaoančius lašinius. Adoma pavaduotojas Brijunas.
namuose lošė kortom. Tarp nus ir Nuvargusiu* Žmones
išvažiuojančius
į
Braziliją,
Tik
bėda,
kad
savivaldy

PARŪPINS POPIERAS IR PASĄ
Nuga-Tone atliko puikų darbą per
vičius, pajutęs baladojantis,
lošikų kilo peštynės. Pešty paskutinius
kad
jie
pasiliktų
vietoj,
bet
35 metus suteikiant nau
bė,
būdama
suvaržyta
lėšo

UŽSAKYS VIETĄ ANT LAIVO
išėjęs apsidairė, bet nieko I
nu- ją sveikatą, stiprumą ir energiją silp
niekas negelbsti, tik vieną i nių. metu peiliu
. negyvai
_
niems, visuomet kenčiantiems, nusi
neradęs nusiramino. Vėliau mis, negali patenkinti visų tetvirtina
NURODYS KELIĄ I LAIVĄ
atsakymą, kad bu- durtas Endriuška Adomas, minusiems vyrams ir moterims ir fak
pradėjus baladotis Adoma i norinčių. Todėl 40 asmenų vo vilties del geresnės ateijos suteikė tokias pasekmes
m- ū’ sunkiai sužeista jo tiškai
daugelį sykių, kur turėtų persitikrinti
Kainos tiesiai i Klaipėdą:
vičius suprato, kad lai bus gauna kas mėnuo pašalpą ties, bet žlugo.
Kainos j Klaipėdą ir atgal:
įbrolis Kazys. Kaltininkai jumis savo gerumu kaipo sveikatos
pinigais
10
—
20
lt.
ir
net
ligi
piktadaris ir pasiėmęs žiburį
Trečia
kliasa
..........
$107
Trečia
kliasa.......... $181
■ Pranas ir Antanas Rimkai ir būdavotojos
Visai
nėra
reikalo
kentėti
nuo
ko

Turistinė
III
kl
.........
$117
ir kirvelį, užlipo aukštan ir 80 lt. Žodžiu, Joniškio savi
Turistinė
III kliasa $19€
Jurgis Viščiunas suimti.
PRASIDĖJO
POLITINIS
kių mažų kentėjimų, kurie kenkia jū
valdybė
nesitenkina
biuro

už dūmtraukio pastebėjo
I“'
sų sveikatai, stiprumui, linksmumui,
JOMARKAS.
piktadarį. Pareikalavus pa kratiniu darbu.
BALTIC AMERICA LINE, 8-10 Bridge St., New York C.
STRIELČIUS” DAGILIS kuomet Nuga-Tone suteiks naujų jėga
ir stiprumą kiekvienam nervui, rau
Alytus. Vargiai koks kitas1
siduoti, piktadaris puolė
MITINGUOJA.
menims ir kitiems svarbiems kūno or
yra taip
Adomavičių, bet tas nieko VAŽIUOJA KURLIAN- provincijos miestas
,
.
»i
. naunv
Kauno II vidurinėje
Yiuuiiutjr momv- ganams ir prašalins iš kūno visus ne
kurie padaro jumis senu,
DIJON.
“laimingas,
nelaukdamas kirto kirveliu į
o
.” Ikaip musų A y- kyĮjoje kapelionas Dagilis, malonumus,
nusilpusiu, kuomet jus turėtumėt jau
Tel. Su. Boston 506-W.
r
galvą ir sunkiai sužeidė. Su Šiaulių mieste ir visoje ap tus. Pnes
ketvertą.są\ aidų buvęs Seimo atstovas, pas- stis smagiai ir laimingai ir būti svei
ki.
Nuga-Tone
visuomet
yra
parduo

DAKTARAS
žeistasis vietos policijos pa skrityje daug bedarbių. Dar čia
, xlankėsi
, krikšionių
. i
TZ- demo-. kurinėmis pamokomis nuta- damos su pilna garantija pinigų su
rėdymu patalpintas Ukmer niekuomet tiek nebuvo emi kratų lyderis kun. Krupavi- r- pamjtinguoti. Taip pasku- grąžinimu, jei nepagelbės Nusipirki
| LIETUVĄ
A L KAPOČIUS
butelį šiandien, tik žiūrėkit, kad
(per Angliją)
gės apskr. ligoninėn, kvota grantų, kiek dabar. Daugelis čius, padaręs labai nepati tinęs dvi pamokas IV kl. jis te
butų Nuga-Tone — imitacijos yra be
LIKTUVtS DENTISTAS
sumažinta kaina S klesos sugrąžperduota teismo tardytojui. jų važiuoja į Braziliją ir ki kusį tautininkams politinį praleido beaiškindamas so vertės.
tinių laivaaorčhi
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
tas Pietų Amerikos valsty pranešimą. Polam Alytus tu cializmą.
I KAUNĄ IR ATGAL
ISBANDYĮ Nuo 2 iki H vak.
SUNKIOS ORDINARNIN- bes. Tik ne kiekvienas turi rėjo garbės priimti p. Smeto
Pasak jo, komunizmas NAUJAUSIAS
BERENGAR1A ir
TAS
IŠRADIMAS
NUO
| NEDĖI.IOMIS:
ną
ir
prof.
Voldemarą,
kurie,
KŲ DIENOS.
Jėšų tolimai kelionei. Tokie
esąs tas pats socializmas.
MAURETANIA
.............. $211
VIDURIŲ KATARO.
[iki 1 v. po pietą
Poliakėlių dvaro (Šiaulė vyksta į Latviją vasaros kaip yra žinoma, yra tauti Girdi socialistai slepią savo Prašalina chroniškus užkietėjimus,
AUUITANIA.................... $215
Seredomis iki 12 dieną.
nų vaisė., Šiaulių apskr.) sa darbams. Apskrities virši ninkų lyderiai. Pagaliau, tikslus ir tik ten, kur įgauną gazus, suteikia apetitą, panaikina gal
| LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS
Ofisas “Keleivio” name.
birželio
19
d.
čia
darė
viešą
LAIVAIS — SI86.
vos
skausmą,
visokias
kepenų
ir
inks

ninko
ir
Latvijos
konsulato
vininkas J. Daujotas valdo
jėgos, įvedą tvarką, panašią tų negales, prašalina nemigą, gliau251 Breaduay, tarpe C ir D St,
Iš BOSTONO
pranešimą
valstiečių
liaudi

įstaigų
laiptai
kasdien
apgu

apie 500 deš. žemes. Dvare
sovietams.
mes nuo liežuvio, dieglį šonuose,
TRANSTLVANIA
.. Liepos 24
SO.
BOSTON.
MASS.
kojose ir kryžiuje. Visi tie
SA.MAKIA ............... Liepos 24
dirba 10 ordinarninkų. Iki lę žmonių, belaukiančių vizų ninkų sąjungos centro komi Papasakojo * krikšč. dem. skausmą
nesmagumai dingsta vartojant Nauja
LACONIA .............. Rugpiučio 7
šv. Jurgio ordinaminkai ar pasų. Paklausus, kur vyk teto narys ir trečiojo Seimo partijos programą, kiek jie Žolių
Gyduolę
į Lietuvą greita laiku. Išplaukimas
atstovas
p.
Pranas
Dailidė.
sta,
išgirsi
atsakymą:
“
Kurgaudavo užmokesnį ir darbo
siūlę dvarininkams palikti i
kas seredą. Keleiviai nepi trečiai įleidžiami be kvotos varžymą. Visi 3'
sąlygas numatytas įstatymu. liandijon.” Važiuoja neor Iš to mes, alytiečiai, spren žemės, kiek siūlę liaudinin
SPECIALISTAS NERVU IR
klesos keleiviai turi kambarius Ne
džiame,
kad
politinis
baro

ganizuoti,
agentų
samdomi
KRONIŠKV
LIGŲ
PER
SU

Po jurgimų padėtis griežtai
Norėdami šia garsią gyduolę įsi
kai ir tt.
prilygstamas švarumas.
Puikus
VIRS 25 METUS. VISOS GY
rašykite tiesiai išradėjui. Kaina
maistas. Kreipkitės prie vietos
pasikeitė. Atlyginimas su pusdykiai. Darbdaviai juos metras jau kyla. Kad nors Vienam mokiniui primi gyti,
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
bonkos $2 wb. trįs bonkos $5.50. Adre
agentų ar j
PINAMOS KIEKVIENAI LI
mažintas 25 nuoš. Ordinar- pačius naudoja ir padeda valdžia nežada daryti Seimo nus, kad ne tik komunistai suokite : W. Wojtasinski Drug Co.,
CUNARD
LINE f
GAI. GYDYMAS ELEKTRA,
Lt Statė St,
1
ninkai priešinosi, tečiau nie darbdaviams kovoti prieš rinkimų, bet referendumu, einą teroro keliu, bet ir fa 114 Brighton st., Boston, Mass
KAS
NORI.
matyt,
jau
rūpinasi.
Įsiklau

vietos
darbininkus.
1
\
.
šistai, Dagilis labai “užsiga
ko negelbėjo. Skundėsi dar-i
BOSTON
sę į tai, kaip įvairios parti- vo,” pavadino mokinį šmei
bo inspektoriui, tik ar jam
Specialės Vidurvasario
rupi ordinaminkai? Juk jis PERKUNAS PASIDAR- -jos vertina esamą Lietuvoje žiku, prižadėjo atsiskaityti
į
vidaus
padėti,
mes,
alvtieEKSKURSUOS
BAVO.
60 SCOLI.AY SQUARE
darbdavio tarnas. Kovoti už
pas taikos teisėją.
įčiai,
manome,
kad
senai
laiBOSTON.
Apie
fašizmą
kalbėjo
la

savo interesus darbininkai
Per paskutiniu
dienu per‘ Jęį
iT
„,,.l«TOXQNx
OLYMPIA THEATRE BLDG,
nu
.Padėti
įsatskintį.
RtMIM *?'?
bai saldžiai* fašistai esą
nemoka, nes niekuomet nėra kunijas kilo gaisru• fr’sūde-r
■
Išplaukia didžiauriu laivu
gu
valdžia
sakosi
pildysianti
DIENOMIS nuo
daug žmoniškesni, nevalioją
buVę organizacijobt Paga gė trobesių: Megėnų kaime,
9 iš ryto iki 7 valrkre.
tautos
valią,
tai
pirmiausia
SS.
LE
VIATHAN
teroro, savo priešus baudžią
nau, sunki kova. Mat, bedar Kėdainių apskr. Antano
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki
Ii Mew Yorko Rugpjua® J
1 dieną.
•; t •‘į/’
bių užtektinai atsiranda; Skorupskio tvartas 1000 litų turi būti leista tai valiai pa duodami išgerti ricinos bu
PER BREMENĄ
šias ekskursijas ves;* šie U. s.
----- -------------------------sireikšti.
Vis
tiek,
ar
refe

ant
didžiausio
Vokiečių laivo
telį
ir
tt.
Taip
Dagiliui
mitin

kurie imasi dirbti daug ‘pi vertės, Budų kaime, Kėdai
Lines atstovai:
rendumas,
ar
Seimo
rinki

Mr.
CHAS.
KRCILEK
COLUMBUS
guojant pusė mokinių aplei
giau. Ginčas baigėsi tuo, kad nių apskr. Maršalkos Jono
Chicagos Vyriauuaa Agentai
i sios Iriujos laivais
įl •
Mr. W. G. FITCH
veik visi senieji or(ynamin- svirnas 1000. litų ir gyvena mai turi būti kuogreičiausiai do klasę.
,
JUONĮAS MENAS
Clevelando
Vyriausias Agentas
paskirti.
Nežinioje,
kas
bus
DR.MARGERIŠ ] PėiSjos kąjtri»s Trečiai KlesaiMr M. G. MURPHY
kai buvo atleif^T. Jų vieton mas namas 11100 litų vertės,
Detroito Vyriausiai Agentai
’,». >Ji«kXai gteitrymiai
ryt,
kraštas
ilgau
negali
būti
priimti.jiauji, kurie sutiko Maršalkos "Vinco klojimas,
Būdami tiesioginiai U. S. Lines
Gydytoja*
ir
Chirurgą*
♦
NORTH GTOMĄN
samdiniai ir vedę daug ekskursijų
dirbti už tiek, kiek tik dva tvartas ir svirnas 2700 lt., laikomas. Tokioje nežinioje
t
Valandos: 10—2: 5-»
mes
esame
buvę
tik
prie
vo

praeity, šie vyrai pilnai prityrę
rininkas pasiūlė. Senieji or- Mačionio Antano tvartas
Sekmadieniais: W—r2
pagelbėti keleiviams ir suruošti per .»
kiečių
okupacijos.
♦
kėlimą burių ir bagažo tiesiai į
tfinaminkai neteko darbo. 1200 lt. ir Linkausko Teodo
3421
So.
Halsted
Street'
į»
Mt
vietas Europoj.
65 Stata St., Boston, Bfaas.
Dvi šeimynos emigrayo Bra ro tvartas 1500 lt., GegutgiKeliaukite su jais malonioje drau t
arba pas vietos agentus,
CHICAGO, ILL. . I
NUKAUTI
DU
PASIENIO
zilijon. Kitos dvi«išrikraustė rių kaime, Pagirių valse.,
j
gėje savo tautiečių ir gausite t
Tel. Boulevard 8483 '
POLICININKAI.
neprilygstamų patogumų del kurių
iš dvaro ir tapo “grintelnin- Ukmergės apskr. Galiausko
U. S. Lines ekskursijos yra pagar
J
♦
____ 3970
__________
kais” bedarbiais. Keletas Miko klojimas
sėję.
lt., Pad- Sekminių 1 d. apie 6 vai.
O jei norite keliauti bile kitais
šeimynų dar paliko dvare,. rėnų kaime, Ged arčių valse.,' ryto demarkacijos linijoje
U, S. įritės laivais, tai rugpjūty per
betiflVarininkas nuolat rei-. Ukmergės apskr? Mažeikos PukaPtas xpasienio
— -- fpolicininAngliją-Franciją-ar Vokietiją bus šie
išplaukimai:
kalauja apleisti butus. Ordi- jono klojimas, neišaiškintos kas Šankauskas Vincas,^kiLietuviška Aptieka
S.S. Republic ......
:___ Rugpj 3
naminkai ir apleistų, tik ne-‘ vertės. Auksodžiu" kaime, tas policininkas Petras BasS.S. Pres. Harding_________ Rugpį10
Mes užlaikome visokią Vaistą
S.S. Geo. Washington . Rugpj 17
ra kur dėtis; antrąįdyarinin- Darbėnų
__
ir šalmą
vaisė.,, Kretingos kevičius — sunkiai sužeisS.S. Leviathaa .................
Rugpj20
Nu* Reumatizmo, nusilpnėjimo
kas nesumoka priklausomos apskr.’ "Galdiko trobos ir tas. Atvežtas be sąmonės į
Jei jūsų INGERSOLL
S.S. Pres. Roosevelt..... ..... Rugpj 27
strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
algos.
Darbėnų
tyaiuviiu klebono
nicuv.K, jauja,
jauju, viso
»xw , Mariampolės
V ligoninę‘ greit
Paprašykite jūsų vietos agentą
gą ligą. . kosulio, patrūkimo, etc.
pa gestą ..
šiandie pilnų informacijų arba rašy
----------Taipgi ažlaikom Dielią iš Lietuvos.
LIETUVĄ
nuostoliu 2100 litų. '
į mirė. Kaltininkai tuo tarpu Galite lengvai gauti pataisymą
kite pas:
Patarnavimas
kuogeriausias.
įvai

MENKOS ALGOS LAUKO] Pokrovu kaime, Stakliškio neišaiškinti, vedama kvota.
per Hamburgą
pasiunčiaitt pas INGERSOLL
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
musų tri-triubinią. laivą
SERVICE DEPARTMENT,
‘ ‘__ ' j
vos. Vaistą priMunėiam ir per
DARBININKAMS.
L vaisė, sudegė
Jankausko'
--------------Waterbury Conn.
Supakuokite
paštą. Musą Aptieka tebėra toj pa
NEWYORK(Nauj«x)HAMBURG
Joniškis (Šiaulių apskr.). Juozo gyvenamoji troba.
U_—. ŠYKŠTUOLIO LIKIMAS. atsargiai, ir siąskite apdraustuBEUTSOftAND,
čiai vietoj.
Ai.BERT BALLIN,
Negirtos kaime, Airioga- sivntiniu. Uždrukuokite vardą ir
Joniškio ir Kitu apylinkės Sakoma, padegusi atskirai
1IHI SALĖM STREET,
RESOLUTE. REL1ANCK.
ant siuntinio. Jūsų pirklis
MOSTON. MASS.
valsčių žemė derlinga, vai-'gyvenus nuo savo vyro Jan- los vaisė., Kedainių apskr. adresą
ir ant poptiliarišką vienodais
n
n Statė Street. Bovvon. Man.
n.
duos siuntimui dėžutę. Greitas
kanrKariari .laivų Cleveland.
gyveno ūkininkas Milašius patarnavimas, pigios kam®
Broadway.
doma
stambių ūkininkų. įkausko žmona. Kaltininkė
U
’ __
M*st>halia**r ■Tkaringia.
neTodėl gana daug reikalau- suimta.
t; Martynas, pasižymėjęs
_
Tai vieni prkiaščią jsitikrinti,
Savaitiniai Išplaukimai iš New
Yorkpi
Laivai Thąrinjri* ir
jama lauko darbininkų.!
——
paprastu šykštumu. Deljo kad laiknudėbs. kuri perkate tikrai
Lietuvis
OjteoetnstM
W»-stphalia atplaukia į Bostoną.
yra INGERSOLL. Tat žiūrėkite
Prieš keletą metų čia atlygi-! PERKŪNAS SUDEGINO šykštumo prieš keletą metu vardo “INGERSOLL” ant veido
NUO ODOS LIGŲ
Personaliai hdimi į Earnpą
išvažiavimai.
nimas lauko darbininkams]
2 KLOJIMU.
išėjo iš proto jo žmona. Ne pirkdami laikrodėlį.
Naudok gydančia* pMlan
—
' ' T*
buvo žymiai aukštesnis, .nei Širvintai. Birželio mėn. iš senai rado jį patį pasikoru- 1NGBH8OLL WATCH CO.. Ine.
.iš New York
NrarYorfc • Chtaun
S»n Pmncieco
į Kaoną ir atgal
kitose vietose. Bernui buvo 2 į 3 d. š. m. naktį Širvintų sį.
FREEDOL
(Pridėjus S. V.
žemisa t-lpanti FNGF.RSOT.L’g pareikštai
mokama 1000 lt. ir daugiau, kaime į pil. Antano ir Karo-!
_ _---- - -------.yra: Rankini CVSh; Yankrr $1.50: WaterTaksas.)
Tai
yra
receptą*
garsaua
šveicariško
makšty, $8.<S>; Jaunimui
gi tarnaitei ne inalži^u800 lio Didžiokų trobas trenkė: SUĖMĖ LENKŲ ŠNIPĄ, bury paauksuotoje
Profesoriaus. EREEloOL greitai įrigeIMS;
SUS.
». *
llel’sngrjžimo leidimą ir kitą in
ria j odą ir po 5 nuautų viaiškai praša- i
lt. Be piniginės algoŠ ir mai- perkūnas į 2 greta stovinčius' šiomis dienomis Salako
formaciją klauskit pas vietos
liną įdegimą bei skausmą. FREEtKH.
sto gaudavo natūrą, drabu- klojimus ir sudegino juos, miestelyje sulaikytas lenkų
apviltus a rita pas
ntebėtinai greitai išgydo Šašu*. Ronas. ■
Išegzaminuoju akis, priskiriu
Egzemą. Remomidus. SunvMrs. Nie- j
žį ir kitas smulkmenas. Te- Drauge . sudegė 2 akselinės šnipas. Pas jį rasta daug adakintus, kreivas akis atitieaivu- ‘
Hamburg-American Line
Žulį ir kitokias odos ligas. Kaina $l.*o.
ir amblyopiškose (aklosH) aky
čiau padėtis dabar griežtai mašinoj ir trejos rogės. Pa- resų visokių asmenų VilReikalaukite aptiekose arba prisiyaRt- i
se sugražinu šviesą tinkamu
l'nited American l.ines, Ine.
pasikeitė. J Joniškio apylin- daryta nuostolių 4315 litų niaus krašte. Yra įrodymų,
te *I.<W) ir mes tuojau* itbdąmnvč per
laiku.
tieneral Agento
paštą lionką.
J L. P.UAKARNIS, O. 1).
121 Statė St.,
Kostoa, Mase.
kę atvyksta daug darbinin- sumai. Klojimai apdrausti kad jis vertęsis provokaciFREEDOL RF.MHDY CO.
447 Broa4way. So. Boston, Man
kų nuo Rokiškio,
Utenos,
nebuvo.
___ jomis.
388 D. VVarren St., Boaton 19. Masą.
T,
i.
-

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
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| KLAIPĖDA! I KLAIPĖDA!

U

KETVIRTAS ir PENKTAS!

I

LAIVU “LITŪANIA”

19 LIEPOS-JULY, 1927

LAIVO “ESTONIA”

9 Rugpiučio-August, 1927

I

CUNARD

KATRO-LEK

Dr.KlLLORY
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United^
Statės Lines
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Bostoniečiai rengiasi važiuot
į LSS. Rajono pikniką.

Vietinės Žinios

No. 28.

DIDELIS

J

Išvažiavimas!

PIKNIKAS!

Šį nedėldienį. 17 liepom.
Bradforde (netoli HaverRengia A. L. T. Sandaros
ihillio) yra rengiamas LSS.
7-ta ir 78-ta kuopos,
i VI Rajono piknikas. Bus Rengia LSS. Vi Rajonas,
$20 pabaudos už arklio
SACCO IR VANZETTI
‘įvairus ir platus programas. 17 DIENĄ LIEPOS, 1927.
Nedėlioję,
mušimą.
BYLA BAIGIASI.
Kalbės adv. F. J. Bagočius ir Lietuvių Ukėsų Gedimino
LIEPOS-JULY 17 D.
i Žydelis Nathan Miller tu “Keleivio” red. S. MichelsoKliubo Parke,
Gal šią sąvaitę gubernato rėjo užmokėti South Bostono nas. So. Bostono ir t amBrockton Heights,
Kur
randasi
Laisvos
Kapinės
rius paskelbs savo
teisme $20 pabaudos už tai. bridge’aus draugai žada
prie 849 Oak Street.
nutarimą.
kad žiauriai mušė savo arklį. skaitlingai tame piknike da
Bradford, Mass.
Šis piknikas bus' įvairus
Kaip žinia, Sacco ir Van JĮ apskundė gyvulių globos lyvauti.
Netoli Haverhill’io.
tuomi,
kad jame apart gra
zetti byla dabar randasi draugija.
Pikniką rengia Haverhill’io žios muzikos bus ir visa eilė
PASTABĖLĖS.
Massachusetts valstijos gu-.
LSS. 144 kuopa. Lavvrence’o Įvairių žaislų. Už atsižymėSugrįžo iš Floridos.
bernatoriaus Fullerio ranko
South Bostone atsirado LSS. 61 kuopa. Cambridgę'aus jimus bus duodamos dova
D-ras Landžius-Seymour, vienas fotografistas. kuris LSS. 71 kuopa ir So. Bostono
se. Teisinas juos pasmerkė
nos. Nuoširdžiai kviečia at
miriop, bet visam pasauliui kuris buvo išvažiavęs mėne- ant biznio korteliu šitaip LSS. 60 kuopa Lietuvos Social- silankyti,
Rengėjai.
pakėlus prieš tai protestą ir siui laiko i Floridą praleisti garsinasi: “Pictures Taken demokratų balkiai.
pradėjus visai protaujan- šių metų \ akacijas, jau su- Out of Doors.” Išvertus tuos Bus visokių žaislų, lenktynių,
”__j visuomenei grižo,
čiai Amerikos
žodžius į lietuvių kalbą, isei- muzikos ir kitokiu pamarginimų.
reikalauti, Ikad gubernato-' Taipgi šiomis dienomis Inave kas: “Paveikslai iš
'■
rius juos paliuosuOtų,
pasta• sugrįžo atgal i So. Bostoną imami iš durų.” Nei ši>. nei Kalbėt yra pakviesti
juodviejų bylą medicinos studentas D. Pii- tas.
rasis ėmėsi
<
Adv. F. J. Bagočius ir
¥
PAKOL YRA
tyrinėti ir paskyrė da komi- ka.. Jis praleido apie porą
“Keleivio” red. S. Michelsonas.
tetą iš trijų žymių žmonių, savaičių New Yorko apielin- Petro Valukonio krautu Daržas labai gražus, o darže BIRDS NEPONSET RŪGS
kad jie taip pat ją gerai iš- kėj. .
vę. kuri randasi po numeriu yra puiki salė, bufetas ir kitokie
—ANTRAEILIAI—
tirtų ir išreikštų jam savo į
_
—-----------359 Broaduay. vėl kažin kas patogumai. Gert ir valgyt bus į
nuomonę, ar Sacco irVan- Lietuviai, apsisaugokit! apvogė. Kur trumpa, ten valias.
9x12-------------------- $8.75
zetti gali but kalti, ar ne.1 Daugelis lietuvių eidavo • trūksta.
9x10»/2---------------- $7.75
Visus širdingai kviečia
g
*
»
Šito komiteto raportas esą^ žuvaut ir vėžiaut City Pointe
6x9 — —---------- $4.50
Rengėjai.
jau gatavas ir šią sąvaitę bu ant tilto. Seniau būdavo nie I. Namų budavotojas Juozas
DYKAI PRISTATOM
Kelrodis:' Atvažiavus į Haveihill’į.
siąs Įteiktas gubernatoriui. kas nieko nesakydavo. Bet Gabrunas ant Tamošiaus reikia
pasukti į Salėm streetą, o pas
BILE KUR.
Paskutinėmis
dienomis kadangi tie žuvininkai labai Parko stato “kriepastį.” Nu- kui paimti Georgetowno kelią Iš to
.eliv po dešinei eina Brook avė , kuri
tas komitetas aplankė pa apteršdavo sėdynes, tai val eikit pažiūrėti.
Jeigu jus negalite ateiti j
ir veda į pikniko vietą. Prie Brook
»
*
*
smerktuosius mirties kalėji džia žuvaut ant to tilto už
avė. bus prikaltas plakatas.
krautuvę dienos laiku arba
me. kalbėjosi su jais ir klau draudė. Pereitą panedėlį bu “Keleivio”
mašinistas
jeigu jus norite, kad su jumis
sinėjo kai kuriuos “džiur- vo patraukta į teismą apie Vincas Gegužis persikėlė
kartu ateitų ir jūsų vyras,
menus,” kurie juodu teisė. 15 lietuvių už peržengimą gyventi į buržujų “okolicą”
1T UIl/%1
mes mielu noru sutinkame
Sakoma, kad gubernato- šio Įstatymo. Žinokite gerai, . Dorchesterį. Ten jis turi
ant susitarimo bile laiku va
KAS PIRMAS, TAM TEKS
rius. taipgi ketina aplankyti kad jeigu ką ras bežvejojant ■nuosavą namą.
kare.
M ėst Rovbury. 5 kambarių namas
kalėjime abudu pasmerk- ant to tilto, kiekvienas bus
1 ir didelis lotas žemės. Ant paties bultuoju, ir kad jis taip pat ža- nubaustas,
Žemė viena verta tos kainos.
THE JAMES ELLIS
Iš visų lietuviškų agentų vardo.
Prašo tik du ($20W) tuksiančiu.
da klausinėti banditą Mašiuo tarpu didžiausią biznį Atsineškite rankpinigius. Agentus
FURN1TURE CO.
deiros, kuris dabar sėdi ka Nantasket Steamboat Co. laro Vincent B. Ambrose I prašau nesikreipti. Matyk: Ambrose
So.
Bostone,
3
šeimynų,
5-6-6
kam

lėjime pasmerktas miriop už
atidarė savo vasarinį
j (Ambrozaitis). Mat jis pir bariai. naujai ištaisyta iš lauko ir vi
405 BROADWAY,
plėšimus ir žmogžudystę.
patarnavimą.
Prašo $4200. .Matyk: Ambrose
itą sėjo, tai dabar piauna. daus.
Mat, tas banditas prisipažįs Štai dar vienas ženklas. “Uradzojus,” sako, neblo So. Bostone, kampinis namas, 8 šei SOUTH BOSTON, MASS.
mynos ir krautuvė. Pilnai gyvena.
ta, kad jisai su kitais
Randų neša $193 į mėnesį. Mortgičių
A o savo kafJ| vasara jau prasidėjo, gas.
t
*
#
! nėra. Pirmą uždės iš Banko, antrą pašebrais papildęs ir tą South Nantasket Beach Steamboat
ims pardavėjas. Prašo $9X00. {nešimo *
Braintrce miestely užpuoli-Co. jau atidarė savo vasarini Iš visų lietuviškų advoka- . užteks
$»mw ar mažiaus. Ambrose
LIETUVIS
mą. Už kurį Sacco ir V an- patarnavimą. Jos laivai da- tu
(rrpiėian<i< vra F I RitiroCambridge. 3 šeimynų. 15 kambarių, >»
BUDAVOTOJAS IR
lŲjpClCiaiLL Ji d r. •). Ddg<
itskir^s duris iš lauko. S ra maudynės
zetti yra nuteisti miriop Jis bar- plaukioja reguliariai į ČillS. Daugelis Žmonių jį ir elektra, vieta dėl garadžiaus. Cent- !
ARCHITEKTAS
kad Sacco ir Van- Nantasket.. Plymouth ir Sa gaudo per dienų-dienas ir
Mes pabudavojame geriausius
PraAo
Ma_
zetti nieko bendra su tuo mo- lėm Wfllowsi Dabar yra gera pagaut negali. Mat jis kas- Dorchestery, 3 šeimynų. >5 kamba. sniiu ir pigini Taipgi padarau
visokius
planus, išmėruoju žemę ir
puolimu neturėję.
. proga arit jūrių atsivėdinti ir dieri turi po. keletą “keisų”
iŠ SS.fi •te. Visokiais reikalais kreipki
:
• • •* ——■ .1.
:---------j •: »
mės
(-)
pasigerėti istoriškais pakraš įvairiuose teismuose. bu tyk: Ambrose.
TITUS P. GREVIS
Pradėjo “valyt” South
čių vaizdais. Ant laivo Chandleriu jis jau nespėti a- , ci‘>
*iau->a 2
.395 Br«»ad*ay.
So. Boston.
J
•
• kambariai, viskas yra Atiduos uz
Bostoną.
“Mavflouer” būna vakari- į '<0 SUVazinet kur
Tel.: So Boston 2340.
reikia,
tai
$13500. įnešimo $2000. Ambrose,
Policijos galva Wilsonas niai šokiai prie puikios mu-; nusipirk,, Lincolna.
j .Pastaba.
Jeigu
r.
..........................
..
n),
ant pardavimo arba ant isįsakė South Bostono polici- z7koš^
■
|
....
mainymo, meldžiu užeiti pasikalbėti.
jai tuojaus išvalyti iš South
----------- —
Sulenkėjusiu tėvų jaunuo- ' ’š visko negaliu čionai pagarsinti Į DR. LANDAU
Bostono visą munšaino biz i Po numeriu 31 Oneida st.. iai grįžta atgal prie lietuvių. Uždedu visokį inšiuriną.
12 CHA.M BERS ST, BOSTON.
VINCENT B. AMBROSE
ni, kitaip visi nuovadų virsi- Bostone, pereitą nedėldienį Irnebile
livdo Veneriška. Ligas
kokie jaunuoliai, ! 255 W. Broad«ay. So. Boston. Mass.
ninkai ir daugybė policmanų
Valandos:
— Kasdien nuo A <H
Tel.:
So.
Boston
0897.
patįs gabiausieji. Taip
•0. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki
busią įskelta kitur, o čia atbe žado Ju pe^ke|_ bet
V^dėldieniais nuo 9 iki 12.
baigęs šįmet South Bostono
kelti t‘^ie’ kūne miestą is- j galva Franciška Parzych, aukštesniąją mokyklą pir PARDUODAM—MAINOM
i~ ~ •— — — —
NAMUS, LOTUS, FAR.MAS
valys. Todėl pereitą sąvaitę 28smetu amžiaus fenkę ^er- muoju mokiniu Višinskutis
IR BIZNIUS.
jau prasidėjo valymas. Ketu- giną.
----x
Tel. South Boston 3520
Policija suėmė du vy pasiskelbė lietuviu esant. Jo Jei norit pirkti ar parduoti namą.
Residem-e University 1463-J.
ri “beer parloriai” tapo už- ru, vieną iš jų juodveidį. ir tėvai
I<>tą. farmą ar biznį, tai pirmiaus
skaitosi “paliokais” ir kreipkitės pas mus. Turime daugybę
daryti. septyni butlegeriai
ju«
S. M. Paišiute-SkillM
bargenų ir esame visados pasirengę
priklauso lenkų parapijai.
areštuoti ir daug svaigalų
»
♦
»
LIETUVĖ MOTERIS
teikti greitai, sąžiningą ir gerą patar-1
ADVOKATĖ
navimą visuose Real Estate reikaluose :
konfiskuota. Bet tuo da vis
366 Broadway. So. Boston. M«m.
Sharkio-Žukausko
var

Skoliname pinigus ant 1-mų ir 2-rų
Moteris
vardu
Lillian
kas nepasibaigė. Valymo
Room 2.
paskatins daugelį ištau- mortgičių. Reikale kreipkitės pas:
darbas ketina eiti ir t_ll---- Cruickshank gavo $2,500 at das
J. KAŠĖTA & P. CHESTNITS
—
užtai, kad šunų pa- tėjusių lietuvių jaunuolių 344 Broadway, So. Boston. Mass.
Norima išnaikinti visus ne- lyginimo
.
j šuo Įkando jai lupą. grįžti atgal prie lietuvių. Taipgi skyrių turime ir Montelloj
dorybių urvus, nes perdaug
P. Trechokaa ir VaiUitte.
Antrašas: 684 N. Main st.
South
Bostone
ji norėjo jį pabu Jeigu Jack Sharkey aesisar- Tel.
So. Boston 1208 — Brockton 718«.
jau jų buvo C
__ 1-----— kuomet
matina vadintis lietuviu, tai Turime gražią didelę farmą pačiam
privisę. Atvirai buvo par čiuot.
PARKWAY
kodėl mes turėtumėm sar- mieste. 10 minučių nuo City Hall. 80
duodamas netik alus ir munakerių.
Namas
10
kambarių,
visi
įtai

Pereito nedėldienio naktį matytis — galvoja musų Į|» symai, didelė barnė dėl 35 karvių. . AUTO SERU IC E
šainas, bet ir “gyvas tavoi taipgi visos farmerskos mašinerijos,
and FILLING STATION
ras ”
:du ginkluoti revolveriais jaunuoliai.♦ -*ė ❖
I ežeras. ledaunė.
______ _ du
__ sodai.
— - 19 karvių.
__________
banditai užpuolė ant Hunt i
<Tl DEBAKER K ARĮ AGENTŪ
*ri« arkliai, yra kiaulių, vištų, ančių ir
_______
RA IR TAISYMO STOTIS.
toliau. Šita farma netoli nuo lieGyvatė
įington avė. airį Murphy ii Ar žinot. kas _yra po nu- toip..................
Gyvate atėjo jį miestą.
~
‘ ——i infor
.•■ga norite, kad Ju*ą automobilis
neriu
71
Stoughton
st..
Dortuvių
bažnyčią.
ijei
macijų kreipkitės per laišką pas:
Bostono priemiesty Mat- ate,m? ,š J« ?:i5 Pab««°-ai laikytų, tad duokit pataisyt
bh estery? Visi vietos lietuP. ChestMts.
<28>
'•etrui Trečiokui. Darbas geras.
tapane pereitą sąvaitę policVaina prieinama. Jeigu norit, kad
traukiny
policija ™ turėtų
vieU* ^plankyJūsų karas gerai trauktą, imkit
DYKAI 10 DIENŲmanas nušovė milžinišką Požemio
į - -------- «-...
• esoliną pas mos.
Rašyti laiškams Mašiną Underbarškuolę gyvatę (ratile suėmė du kišenvagiu, kurie x
„
atsiųsim išbandymui, kas pri415 Old Colonv Avė.
snake). Ji buvo atšliaužus,buvo įlindę tarp susigrudu-! Ar Žinot,
.
koks
siŲS\.^,’doierį
koks ju
vra svei
sveidolerį, o kas atsiųs 10c.
tenai iš netolimų miškų ir at-'sių pasazienų ir kraustė Ai zmot. koks
svei-,:.Qs Vieną
veną.do^

South End Hardware Co.

26-tas Išpardavimas!
DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS IŠPARDAVIMAS,
KOKIO DAR NEBUVO BOSTONE.

Rekordą Sumušami Nupiginimai
Ant geležies prekių, roofing. plumbing. Penty
ir Kičine daiktų.
ŠTAI KELETAS TŲ M’PIGIMMŲ:
GERIAUSIAS TYRAS BALTAS LEAD, 100 svarų . $11.45
TYRAS TERPENTINAS........................................... gaL 69c
PENTO IR VARNIŠIAUS PRAšALINTOJ AS .... gal. 98c
ENGLLSH BALTAS ENAMEL................... .... gaL $1.95
. ... gal. $1.95
ENGL1SH FLAT WHITE PENTAS........
ENGLISH GLOSS VVHITE PENTAS .... . ... gal. $1.95
galionas $1.95
MAROON GRINDŲ PENTAS...................

PIRKITE

TIKRAS BARGENAS

QUEEN ANNE PENTAS 16 spalvų ir baltas .. gal. $1.95
SHELLAC 5 SVARAI, orange ar baltas .... g;alionas $2.50
No. 3 STEEL VILNA........................................... .. svaras 12c
PENTUI INDAI............ ......................................... . vienas 15c
5 PĖDĮ’ GEROS RŪŠIES KOPĖČIOS .............................. ................. $1.69
No. 1095 V'ARNIšlS DĖL GRINDĮ IR TRIM ........................ gal. $1.48
HATER-PROE GRINDĮ. VARNIAIS .............................. .... gal. $1.98
gal. 89c
GENERAL'CTlLITY BRONZAS, ŽALIAS PENTAS ...........
.
ROOF1NGPOP1ERA ..................................................................... rolis $1.09
................
59c
BITLD1NG POPIERA rolis 500 ketvirtainių pėdų
3 COLI V” G ALVAN1ZUOTA eonduetor paipa ............... ...........pėda 5c
DĖL VIDAUS SPYNŲ SETAI....................................................... setas 43c
SKRYNĮJ BU&IS......................................................................... viena $1.50
10"x6 l0’\K ALNOS $3.00 ir $3.50.
Kiti saizai taipgi labai žemomis kainomis.
LENGVOSPBLENĮ BAČKOS.............................„............................... 98c
IŠCEMENTŲOTI GARBAGE kenai ({talpos 15 galionų! .............. $9.39
Toiletų sėdynės $1.19; Brasiniai kranai 19c.; Rubber Plumgers 25c.

I

PARDAVIMAI

DAR 3 VAGONAI BARGENŲ
Čia permaža yra vietos visus juos suminėti.
ATEIKIT IR PAMATYKIT.
VIETINIS PRISTATYMAS DYKAI

$
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1095 WASHINGTON ST.. BOSTON
NEAR DOVER ST EL STATION

SVEIKIAUSIAS GĖRIMAS

Jis padarytas iš 17 skirtingų ŠAKNĮ' IR SUDĖTINIŲ.
.MALONUS (.ERTI IR SVEIKAS.
_-Toip|ii ores Tšdirbame’ir kitokius grrraiisios rųšies tonikus. Pa
tys turime savo laboratoriją ir išdirbame savo ekstraktus, todėl
musų tonikas yra vienas iš geriausių.
Musų Toniką galite gaut visose lietuviškose grosernčse arba
užsakius, pristatom tiesiog į namus.
Visada reikalaukit musų Toniko. tad gausit sveiką ir gardų
gėrimą.
/

o'kiemį

ovncl-iv rlaiirr
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krankia*

Pahanrlv Itam atsiųsime katdmgą. Mes duodame

S0. BOSTON. MASS

kldlh 13S gCrlniaS. rdOanClV- ant išmokėjimo po $3 į menesį.
Telefonas: So- Boston W7B-W.
sigulus ant tuščio loto. Kada jiems kišenius.
kit TORAH. tuomet tikrai P. STANLEY. Typeoriter agent.
86 Staniford st, Boston. Mass (28)
vaikai žaisdami Įbėgo į tą
žinosit.
♦
♦
♦
lotą, ji pradėjo piktai barsbarš- Lynne tarp pereitos pėt** I
kėti, kas reiškia jos pasiry-nyčios ir nedėldienio buvo Iš visų lietuviškų pentožimą atakuoti žmogų. Vai- išlaužta metodistų bažny- rių (maliorių) geriausia yra
kai nusigandę išbėgiojo. Bu- čia ir išversta kunigo rašti- dirbti Franui Juškai (ristivo duota žinia policijai, kuri ne.
kui). Kopėčios jam beveik
"atsiuntė gerą šaulį ir tas per
nereikalingos, nes jis visur
šovė kirminą per galvą. Gy D-ro Perkinso namuose pasiekia, tiek viduj, tiek iš
TAS, KURIS TURĖS LAIMĖJIMO BILIETĄ,
vatė buvo jau keturiolikos^rasta negyva jo sekretorė, lauko.
X. Y. Z.
GAUS GRlAŽV LEK1ERUOTĄ
metų ir buvo arti 7 pėdų il Gertrūda Buehler, kurios
gio. Barškuolė yra pikčiau vyras gyvena kitur.
DIDELIS IŠVAŽIAVIMAS.
VALGOMOJO KAMBARIO SETĄ
sia ir nuodingiausia gyva
Nedėlioję, Liepos 31 d.
čių rusis; artyn prie jos pri Maldene pasikorė savo Cambridgę’aus ir So. Bosto
iJ
ntThK’u
eiti pavojinga, nes ji šokte namuose našlys Alex W. no socialistų kuopos rengia,
išlaitiM VMgOtmojo Kambario Setą.
ant žmogaus suka.
Demonstracija bus tik šią sąvaitę.
Malm. Jį rado kabant dra gražų išvažiavimą prie East
»n l
panų klazete.
Long Pond, No. Eastone. Ki
PAMĖGINKITE!
Jieško pašauto plėšiko.
tų draugijų prašome tą die
KEYSTONE VARNIŠIO KOMPANIJOS LEKIEBostono policija jiesko Šį panedėlį Cambridge’- ną nerengti. Vieta graži prie
RIS IŠDŽIŪSTA l VIENĄ VALANDĄ.
plėšiko, kuris aną naktį buvo( uje mirė Bostono Universi- ežero. Galima važinėtis lai
I
minutu Jus galite padaryt savo fornišį arba grindis kaip naupašautas plėšiant vagonus teto profesorius E. Charlton veliais ir maudytis.
juf T^ ^^kit AiįNepaprastą lelfierį Gražiausios spalvos.
ant Boston & Maine gefzke- Black.
Sustokit Pažiūrėt Demonstravimo.
KAMBARIAI SU ŠILUMA.
bo. Policijos užkluptas, jisai |
-------------KEYSTONE BRUSHING LEKIERIS
pan.etfc' maišą su pavogtais šioj pėtnyčioj Naujoj 3 kambariai ir maudynė, ap

Lietuviškas Geležinis Storas

NATIONAL BOTTLING TORAH CO.
86 Wind»or Street,
Cambridge, Mass.
Tel University 4111.
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MOTINU ATYDAI
6

AR JUS ŽINOTE, KAI) BILE PAPRASTĄ DIENĄ

Viena Motina ir Trįs Vaikai
GALI PLAUKTI Iš

Bostono į Nantasket Beach
IR ATGAL
TIKTAI Už

-

Bo-tono Arenoj risis Enro- šildomi garu, elektrikos šviesa ir
po cani|i|n.a Vlex Laika kiti parankamai. Klauskite “Ke
vtie.ik > su pasauliu tampi jo leivio” ofise ?55 Rrnadwav, So.
Rnsfn«*e
nu Fri “Strangler” f pv-ic

SOUTH BOSTON SUPPLY C0.
384 BROADWAY,

m-g
<J> > • " > V

Visi Laivai
Plaukia iŠ
Rowe's Wh«rf
šHa Spccialė Ekskursija taikoma va kams iki 12 m. ir 1 suaugusiam.
Vaikams žemiau 5 melų dykai.
laikams aukščiau 5 ir žemiau 12 metų—15 centų i kiekvieną pusę.
Suaugusiems paprast.»mi~ dienomis 35e.'
BOTAI IŠPLAI KIA IR SI GRJfc'l A KAS VALANDA.

t
«

NANTASKET BEACH STEAMBOAT CO.
EREDERIC L LANE Mgr. and Treas.

Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistai Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai.
Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST.. Cor. Chambers St,
BOSTON. MASS.

SVARBUS PRANEŠIMAS
VISUOMENEI.
DVI DVIEJU ŠEIMYNŲ
STUBOS.
Dar neužbaigto*, City Pninle. Marine Rnad.
netoli .M Street. Ant pirmų lubų 5 kambariai,
reeepšin hall ir sun parlor. ant antrų lubų 6
kambariai ir sun parlor. Bus šilto vandens šilu
ma atskirai knžnai šeimynai, užpakaliniai piazai, vietos dėl garadžių. Kreipkitės pas savinin
ką A. J. Kupstis.

i

:iy. ,t.
ir leidosi bėgti.
piJi yi ai
' o ė jį tris kar
tus ir patalke, bet sužeistas
jegjKąs vistiek nasislėnė

♦.

SOUTH END HARDWARE C0.

?

-Ufxrxr~uxrxru-ij--u~Lr-i-r-u~ '~r~

Liepos 13 d., 1927.

DVI GROSERNĖS.
Viena už $200. daro gerą biznį, yra 3 kambariai užpakaly krautuvės.
Renda $20 į mėnesį; kita krautuvė už $7000 su ilgu ly.su. daro biznio
apie $250 į sąvaitę. Nepraleiskite progos, kreipkitės pas A. J. Kupstis.
Anglį* jau atflrgo. Kairiems galima, pataria ir. pirkti dabar. Kreipki
lės pas:
;+. •

A. J. KUPSTIS
332 W. BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

SOUTH BOSTON, MASS.

vitnto i ei. So. Boston 1662—1373—044 a.
-------
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