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Nelabai
senai
Maskvoje
, vai savo nusistatymą skelbti,
ru nutarimu, buvo sušaukęs Žukas buvo jau negyvas. Jo
gynimo advokatas Thomp- nuteisti miriop.
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tas metams belangės už nu-, unu sulaikyti.
Kuomet pasmerktiems bu trečias Philadelphijos prosakomybė, kuomet Stalinasltetopirmininkas,įspėjaateiBuenos Aires (Argentino- —į *—tr— ;------ T”. ~~ — j
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KASYK palieps atnešt jam mano gal- vius, kad jie nedalyvautų
vo pranešta kalėjime apie testonų bažnyčioj, o ketvir je) darbininkai šį panedėlį kandimą žmogui pinto.
|demonstracijose dėl ruošiagubernatoriaus raportą, jie tas vieno žmogelio Roches- grįžo darban, bet ant ryto- Iš Yonkers, N. Y., mums UZ^E Ji”1® ^SYK- vą.”
du paprašė rašalo ir popie- teryje krautuvėj. Ar tai bu jaus jie žadėjo vėl išeiti prisiųsta iš anglų laikraščio,
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Vienas francuzų delegatų mo Sacco ir Vanzetti žud.vros. Vėliaus jie padavė savo vo pripuolami atsitikimai, streikan.
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“Iš mirties namų,
37 metų amžiaus lietu- jo žentas McM manway, su “Aš jums pranešu, kad einant 1919 metų įstatymu,
’
baimės. Jai rodosi, kad Sac reitą subatą presbiteri jonų kas,
1 rugpiučio, 1927.
vis,
kuris
buvo nuteistas ka- simušęs su juo už biznį, Politt iuras yra pasiruošęs ateiviai, kurie protestuoja
bažnyčioj
įvyko
sprogimas,
“Gubernatorius Alvan T. co ’r 5 auzetti šalininkai dalėti
vienus
metus užtai, kad Žninu 4,iy.s pats pasidavė » paskandinti opoziciją krau- prieš šios šalies valdžią, galį
nuo
kurio
išturėjo
visi
hav
*rali išsprogdinti visą
Fulle’’ yra žmogžudys, taip b.o
n
susimušęs su Andrium Pur- nrLeiios randas
juose Aš drįstu, manvti. kad bnt deportuoti.
įkain ir teisėjas Thayer i Ameriką.
nvčios langai.
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Lietuvos bedarbiams pa- **> i yakBią arba sugrįžta valšalpos nėra iš ko duoti, bet1 džk>n.
šnipams pinigų yra. Ir klauKiek anksčiau socialistai
11 simas,
kokiems velniams tie turėj0 taip pat didelių laimė
šnipai reikalingi? Juk Sme jimų rinkimuose Austrijoj,
tona su Voldemaru nuolatos
K. NORKUS APMOVĘS
gaus, kuris padėtų jam leisti triubija per savo •■Lietuvį.” Suomijoj. Latvijoj, Belgijoj
ir Švedijoj. Ir jie labai stip
BRAZILIJOS LIETUj fašistų laikrašti."
kad su jais einanti “visa tau |I rus Anglijoj.
VIUS?
“Liaudies Balse” skaito nę. mokyklas ir įstaigas, šni-. palankumo iš kitų šalių i«Kastantas Norkus iš Bra ta* ir armija. Jeigu "visa |
>ų pašnabždos nustato vai-1 tik Smetonos-Voldemaro vy
tauta” juos taip "myli.” tai “DR.” PAKŠTAS VAŽIUO me:
Pradėjęs dabar eiti Brazi zilijos jau išdūmė. Jis dabar kam reikia ją šnipinėti?
JA BRAZILIJON..
Dabartiniai Lietuvos oku džios veikimą ir veda geriau riausybė, bet pati Lietuva.
lijoj lietuvių sąvaitraštis, randasi, rodos, Uruguay’aus
žmones į karo lauko tei Kokia gali būti išeitis?
Lietuvos laikraščiai pra pantai, apmigdinę komen sius
“Brazilijos Lietuvis,” pirma respublikoj. "Brazilijos Lie
smus,
į kalėjimus ir koncent Kiekvienas Lietuvos pilietis,
me savo numery deda nela tuvis” viešai reikalauja, kad GRĄŽINA DVARININ neša. kad “daktaras” Kazys dantų ir šnipų pagalba musų racijos stovyklas, arba ver kuriam rupi krašto ateitis,
KAMS DVARUS.
Pakštas
liepos išvažiavo politini ir visuomenini gyve čia laikinai pasislėpti ir tylo turi aiškiai žinoti, kad tai
bai gražių istorijų apie buvu jis grąžintų žmonėms pini
sį amerikieti p. K. Norkų. Iš gus. Sako:
“Liaudies Balsas” rašo: Brazilijon... mokslo tikslais. nimą, viešai giriasi jie. girdi, mis ruoštis sprendžiamajai ateičiai gręsia dideliausis
Būdamas Amerikoje šitas įvedę krašte tvarką ir ramu
rodo, kad p. Norkus buvo
‘Brazilijos Lietuvio’ Redak
"Kadangi tautininkai yra di
nepramatytas pavojus. Ir ne
covai.
prisidėjęs prie “Alfos” ben cija, eidama teisingumo dės džiausi priešai žemes Refor klerikalų bezmėnas važią- mą.
Kad bent kuo gautų atsi tik nuo Voldemaro sumany
drovės ir kartu su kitais savo niais ir gindama gerą Brazilijos mas ir dvarininkų geiiausi bi vo fordų iš Chicagos į Cali- Kurios rūšies yra tas mus remti visuomenėj, Smetunos- mų keisti konstituciją, pa
sėbrais viliojo Brazilijon lie lietuvių vardą, prašo tamstos čiuliai. tai žinoma, jie dvarinin forniją “geogiafijos mokin apnykęs ramumas?
Voldemaro - Plechavičiaus smaugti savivaldybes ar nuo
Stovinčią pelkę kaip be akcinė bendrovė bando su piktų jo vyriausybės darbų.
tuvius.
laike vieno mėnesio nuo šios kų reikalais rūpinami. Pirmoje tis.” Sugrįžęs iš tos kelionės
buvo klerikalų pastatytas matant užtraukia iš pavir burti apie tautininkų vėliavą Pavojus eina iš to, kad musų
“Alfos ’ bendrovė buvusi dienos, grąžinti pinigus visiems eilėje stengiasi grąžinti dvari jis
"geografijos docentu” Kau šiaus žaliuojančios samanos. musų stambiuosius ukinin- visuonieneje eina nepaliau
sutverta pi-astos garbės žn»o- piliečiams, taip lietuviams taip ninkams dvarus. Pavyzdžiui, no
universitete.
Bet dėlto Įrūgusi bala nesi- cus. Tam tikslui vežiojama nama užslėpta tarpusavė ko
rusams
ir
kitiems,
kuriuos
tam
dvarininkas
Komaras
i
Kėdai

nių. Jos inžinieriais buvę 3
Kai
jis
sugrįš
iš
Brazilijos,
asmenįs: (1) Lietuvos armi sta taip begėdiškai ir tokiais nių apskr.), gavo 10O0 ha. dva jie t.urbut paskirs jį švietimo daro našia lanka. Užtraukta tautininkų stebuklingoji iko- va. Šioje kovoje iš vienos pubala darosi tuo pavojinges na-Smetona po provinciją. >ės stovi Smetonos-Voldejos atsargos majoras Jagu- negražiais budais Brazilijoj' gy rininkas Karpis dai daugiau ministerium.
nė, kad gilumoje dar smar Bet iš tų atlaidų maža nau maru-PJectia \ įčiaus kompa
vendamas
išviliojai
ir
tuomi
il

(apie
1300
ha).
Kretingos
Tiš

čanskis. kurį demokratinė
I
kiau vyksta nesveiko puvimo dos naujiems politiniams nija, kitoj gi pusėj susimetė
valdžia buvo atstačiusi nuo gam laikui sutersei visų Brazi kevičius, kuris savo dvarų nie
“
LIETUVA
”
BUS
veiksmai, o klastinga pavir spekuliantams. Policijos uo- beveik visas Kraštas, suvar
vietos; (2) taip pat atstaty lijoj gyvenančių lietuvių vardą. kad nelanko, gavo apie ~00 ha.
UŽDARYTA.
šutinė žaluma ne vieną pavi- umas gali vieną kartą ins žytas, jodomas, bet pilnas
Jei
to
-nepadarysi,
redakcija,
kunig.
Radzvila.
kuris
'
‘
Lietu

tas nuo vietos buvusis Vals
I
tybės Teatro direktorius eidama Vienos lntemacionales vyje” (tautininkų oi ganė) pa "Lietuvis” praneša, kad liuoja, įklampina.
cenizuoti iškilmingus prezi keršto. Tai kovai eikvojama
Kemauskas, u- (3) buvusis kriminalogų Komisijos nutari rašė dėl dvarų žemė? verkšle Kauno dienraštis “Lietuva” Dabartinė Lietuvos padė dento priėmimus, bet paga- tiek jėgų, kad jų beveik ne
kariumenes intendanto pa mu iš 1924 m. gegužės 24 d., nantį laišką.*o to Laikraščio re greitu laiku bus uždarytas. tis gyvai primena tą vaizdą. iau tos komedijos pradeda palieka kuriamajam visuo
dėjėjas Kersteinas. Ketvir pasiųs runėtajai komisijai dakcija dar pridėjo. Kad tai Tiesą pasakius, tai ji da Nežiūrint i šimtus viešai žmonėms ir atsibosti ir įsi- menės ir valstybiniam dar
tas buvęs “visoj Amerikoj tamsius iotografiją ir biografi esantis susopusios širdies bal bar ir nereikalinga, nes jos duotų pažadų atgaivinti ir pykti. Tos tautininkų cere bui. Ir todėl mes \ įsose gyve
pagarsėjęs nelaimingas Kas ją, kartu su visų tamsios juo sas, gavo atgal jau išparceliuo vietą dabar užėmė “Lietu pakelti šalį, nežiūrint vi monijos provincijon gali nimo srityse sustojome vie
dųjų darbelių aprašymu, o šita tą Leno palivarką (Ukmergės vis,” tautininkų organas.
siems atsibodusių zaunų sparčiau apie juos sutelkti toj, merdim, nykstame, kuo
tantas Norkus.”
komisija tamstą savo aplink- apskr.) ir iš ten išvaikė šiemet
laikraščiuose apie visokius spekuliantus, karje met kiti kraštai spaičiai dir
Apie šitą jų bendrovę įašciais viso pasaulio valsty gegužės mėn. gavusius žemę DARBININKAI TRAUKIA okupantų
“tautos vadų didelius nuo ristus, bet naujų įsitikinusių ba ir žengia pirmyn. Mes
“Brazilijos Lietuvis” sako:
bėms paskelbs tarptautiniu afe žmones. Taip pat dvarininkui, TEISMAN KOMUNISTŲ pelnus tėvynei,” kiekvienas šalininkų jie nesulauks.
silpnučiai, biedni, kultūroje
ORGANĄ.
aiškiai jaučia, kad Lietuvos Vadinasi, fašistų padėtis nuo kitų atsilikę, varžyda
“Viešai jos tikslo mes neži ristu, ir tamsta neišvengiamai lenkų legionistui Koskai. grą
“The New Leader” pa gyvenimas darosi užnuodytu vra be vilties. Jie laikosi tik mies savo tarpe,— patįs savo
nome, bet iš jos darbų, pasiro atsisėsi į belangę, nors ir kaž žintas dvaras Ukmergės ap
kokia
pavarde
vadintumeis.
I
skrityje.
”
dė, kad bendrovė padėjo fašistų
duoda iš Chicagos žinią, kad pelkynu. Nuo pat gruodžio fašistinių karininkų remia rankomis kasame duobę sa
perversmo, mi, bet kokia kaina? Niekas vo ateičiai. Tokia padėtis ne
valdžiai iš Lietuvos gabenti vi Musų siūlymas — šį dalyką ge-; Šito reikėjo ir tikėtis, nes komunistų organas, “The 17-tos dienos
ruoju
baigti.
”
“
tautos
vadai
”
visą
laiką be .ai p giliai neparovė musų pasibaigs, lig mes turėsime
Daily
Worker,
”
yra
paduo

sus tuos, kurie tenai jau nebe
.Lietuvosdvarininkai, lenkai,
vilčiai
tūpčioja
vietoj
ir tik kariuomenės
įstengė vilkti tautinės vergijos
atsparumo, ant savo sprando giuodžio
Jeigu visa tai tiesa, ?ką ^visokie “peowiakai,” legio- tas teisman. Bylą jam iškėlė gilina purvą po savo kojų.
jungą. Tokiems tat nelaimin “Brazilijos Lietuvis” rašo,' nieriai ir mūsiškiai “valsty- linotypistų formanas J. R.
kaip fašistinis perversmas. 17-os dienos sąmokslininkų
Nei vieno plačiai užsimoto Bet ką pradėjo gruodžio 17 saujalę. Ir todėl musų demo
giems minėtoji b-ve nutarė ‘pa tai iš p. Norkaus pusės butų biškai-tautiškaii
nusistatę” VVurkhula už nemokėtas darbo,
ar bent sumanymo. dienos įvykis, tą baigia dary kratinės visuomenės uždavi
gelbėti’.”
j tautininkai, tai viena ir ta darbininkams algas.
labai negražu.
Nei vienos gyvesnės pastan ti Voldemaro-Smetonos rė nys dabartiniu momentu
•pati šaika. Tai ne Lietuvos
Sakoma, kad majoras Jagos
imtis bet kurių priemo žimas, pirmoj eilėj palietęs yra:
TROCKIS
REIKALAUJA
: žmonių draugai, bet jų paraNELEMTI TIKĖJIMO
gučanskis, vynausis “Alfos”
nių
palengvinti
nepaprastai musų armiją. Jau ankščiau 1. Paliuosuoti kraštą nuo
PAŠALINTI STALINĄ.
'■ zitai.
tūzas ir vieno dabartinio
VAISIAI.
Į----------------Pasak užsienio laikraščių, sunkią ūkininkų ir darbinin teko minėti apie ligšiol nere fašistinės Voldemaro vy
Lietuvos ministerio švogeris,
kų padėtį, įlieti gyvo kraujo
nuvyko Brazilijon, susipaži Anglų literatūros kritikas GEN. ZENKEVIČIUS MO čičerinui buvo pavesta tar į apmirusį ekonominį krašto gėtą špionažo įsigalėjimą. riausybės.
pininkauti tarp Stalino ir
Bet tame ne visas blogumas. 2. Atstatyti teisėtą, demo
no su tulu Mošadu ir apsiė I. A. Richards rašo “The.
KINA SMETONĄ
gyvenimą.
Kas
jau
buvo
nu

opozicijos, čičerinas turėjęs
Šiandien tiek valstybiniam kratinę tvarką šalyje ir ją
mė išparduoti jo miškus ir Forum” magazine apie gerą
“TVARKOS.”
statyta ir pradėta dirbti se aparate, tiek ir kariuomenėj įtvirtinti.
su
Trockiu
ir
Radeku
du
pa

sias
ir
blogąsias
tikėjimo
pupelkes Lietuvos emigran
Anot; “Liaudies Balso,” sikalbėjimus ir įrodinėjęs nųjų valdžių, ir tas vos rėp- tautininkų ženklelis atidaro 3. Suburti visas kuriamą
tams. Tos balos buvo repre sės. Jis sako:
lena įvažinėtu keliu ir tik dėl
‘‘Daug gerų žmogaus požy gen. Radka Zenkevič pata jiems, kad opozicijos veiki .o nenustoja, kad užsuktas duris paskutiniam avinui ar sias krašto jėgas, patikrinti
zentuojamos kaipo “gražus
ūkiai,” ir važiuodami Brazi mių be tikėjimo gal nebūtų vi ria Smetonai “likviduoti,” mas be galo apsunkina So iparatas pats dar tebevarosi šalavalkai į atsakomingas joms tinkamas sąlygas dirbti
vietas. Jaunučiai leitenantai, ir dėti visų pastangų, kad pa
lijon musų biedni žmonės tu sai išsivysčiusios. Bet iš visų tai yra nužudyti, nemažiau vietų diplomatijos darbą, seniau pastūmėtas.
*
kaip
3,000
žmonių.
Tiktai
ypač
tose
šalyse,
kuriose
val

dar neapsitrynę motinos pie kėlus krašto ūkį, išvysčius
rėjo už juos sumokėti dalį jo tikybinių ypatybių užgirti
Kitaip ir negali būti. Gy no nuo lupų, drąsiai mina švietimo darbą, kad išauklėdžioje
dalyvauja
socialde

tuomet
Lietuvoje
įvyksianti
pinigų da Lietuvoje. Norkus galima rasit tiktai tas. kurios
venimas neleidžia Lietuvos
darbavosi Sao Paulo mieste, yra mažiausia nenaturalės. ma [“ramybė,” “tvarka.” ir sme- mokratai. Trockis pasiūlęs užgrobikams nei valandėlei kojas užsitarnavusiems, pri- įus piliečiuose gilų demo
tyrusiems senesniems kari kratinį supratimą ir norą
Gi tonininkams busiąs užtikrin- aiškią susitaikinimo progra
o Jagučanskis sugrįžo Lie žiausia tikėjimu paremtos. ■toJtas
užmiršti,
kad
tik
klastingas
viešpatavimas.
mą. Ji susideda iš keturių
ninkams, veja juos iš armi ginti savo laisves ir teises.
tuvon ir atidaręs Kaune “Al didelė dauguma minčių, kurio
smurtas
pastatė
juos
kraštą
punktų.
Trockis
reikalauja
jos arba nustumia į užkam Apie tuos obalsius turi su
fos” ofisą, tenai garsino Bra mis tikėjimas prikimšo žmo Generolas Zenkevič yra
valdyti.
Nežiūrint
savo
tvir

pašalinti
Staliną,
sušaukti
pius, patys stodami jų vieton siburti Lietuvos ūkininkai,
russkij čeloviek,”
.
zilijos “ukius.” Anot “Brazi gaus protą, yra žalingos. _ir,“istinno
tinimų, jie gerai žino, kad vi tik dėl to, kad jie išdrįso su darbininkai.
nepaprastą
suvažiavimą,
pa

kariuomenė,
tikras
rusų
žmogui
butų
daug
lengviau,!
kitaip
sakant,
lijos Lietuvio,”
sa
musų
šalis
su
labai
mažo

keisti
užsienių
politiką
ir
su

demokratinė
inteligentija
ir
laužyti
priesaiką
ir
ištraukė
jeigu jo protas butų nuo jų juodašimtis, ir gali būt, kad
‘žmonės plaukė į jo kontorą
mis
išimtimis,
yra
mirtinas
stabdyti
represijas
prieš
---------------,
------------visi,
kam
rupi
įtvirtinti
Lie

Smetonos vežimėlį preziden
liuesas. Aš čia kalbu apie tą ti- gindamas nabašninko Mikės
pulkais... p. Jagučanskis rody kinčiojo žmogaus nepasrtenki- kailį yra nemaža žmonių nu- opoziciją. Šis Trockio pasiu-’jų priešas ir visa įtempta tik to gatvėn. Kas gi stebėtina, tuvoj demokratine tvarka ir
damas savo Brazilijos pasą, gj-- nimą šiuo pasauliu, atbukimą , d ėjęs. Bet kokia gi buvo to lvmas buvęs atmestas.
laukia, kada pagalios truks kad intrigos, donosai, kan patikrinti jai kultūringą atei
resi esąs Brazilijos žemės L’kio ir stačiai ligota išsiilgima dan-P^^kmė? Sukilę Žmonės su
J .- __________
ta musų votis ir duos Kuosai džiojimas iš pasalų niekuo- tį, nes tik demokratinei tvar
ministerij'os atstovu ir teikė in- gaus. troškimą’ to kas negali- . naikino visą caro šeimyną ir KOMUNISTŲ VALSTYBĖ atsikvėpti. Ir dėlto didžiuma met nebuvo‘.bmp jsigal
kai esant Lietuvoje, mes-Į®?
; formacijas. Žmonės manydami, ma. kas paverčia ji dvasios H-. sugriovė visą tą tvarką, kuSALOSE.
; Voldemaro vyriausybės jėgi^ kariuomenėj?
sime reikalingų sąlygų išvysi-------------- »‘.,-Rbar*>
katę dab
kad reikalą turi su Brazilijos
paduoeikvojama
tam,
kad
apsisau

Kauno
“
Lietuva
”
]
Slaptos,
prieš
nieką
’
nęatsa-j
tyri
visuomenės jėgas, padi
goniu.
Kvailas ]pasiputimasIrioj* jis viešpatavo. Nejaugi
gojus
nuo
priešų
apsupusi),
: valdžias atstovu, Jagucanskfc
dinti
• krašto turtus ir duoti
komingos fašistų organiza-į
Zinkevič ir Smetonai d a šitokią žinią:
prieš kitaip tikintį;į kaimyną.
kaimyną, !
L informacijoms tikėjo ir vis^ iijuos
iš
visų
pusių.
Dėl
to
rū

Chile respublikos vyriau
ei jos ne tik lemia svarbesj galimybės kiekvienai visuo
tuščias pasididžiavimas savo tokio likimo linki?
siparflavę pirkosi “Novo Liiuapinamasi
ne
ūkis
kelti,
ža

sybė
davė
laivą
sėklių,
įran

nius dalykus kariuomenei menes klasei pagerinti savo
tikyba, daug veadnaainybės ir & '
----------dinti
visuomenės
jėgos
ir
pa

; nįjos’ — taip buvo praminta
kių
ir
pinigų
kelienK
šim*
gyvenime, bet virto faktind medžiaginę padėtį ir toliau
tuo pačiu laikd nepateisina DA VIENA SOCIALISTI
dėti
jai nugalėti gyvenimo Lietuvos vyriausybe, dėl ku; vystyti dėmo^ratijos sieki
į vieta, kurioje turėjo būti lietutams
komunistų,
ir
išsiuntė
mai išauklėtas žmogaus inusiNĖ VALDŽIA.
‘ viai apgyvendinti — kolonijas.
?
juos į Mas-a-Fuera salą, 500 sunkumus, bet laikoma kraš rių Smetona ir Voldemaras mus. ■.
žemhrfrnate — tai vis tie nelemti
“
Naujienos
”
rašo:
tas komendanto ir policinin dažnai esti tik klusnus pa Mes turime sparčiai ruoš
<_ Už 24 kv. hektarų koloniją, rei- vaisiai, kuriuos gimdo tthogu-'
mylių nuo Chile krantų.
• kėjo įmokėti 130 dol. bankan ir
“Telegrama iš Kopenhageno,
Jie ten galės įsteigti ko ko saujoj, samdoma vis nau stumdėliai.
tis kovai. Mes turime ją pa
je tikėjimas.”
jos
šnipų
gaujos
ir
viskas
30 dol. sumokėti ‘akcionię- r
Danijos,
pereitą
šeštadieni
pramunistų
valstybę/
pasistaty

/
Apsistatę policininkais, pa kelti ir laimėti Nes nelaimė
__ marinama. Šnipai užplūdo sislėpę nuo savo visuome ję mes prarasime “mųsu ge
‘riams.* Už tuos pinigus pi Ja-,
Pasakyta rimtil ir teisin nešė, kad Islandijos konserva ti namus, tinkamai, įsikurti
, miestus, kaimus, kariuome-i nės ir jai pačiai užgniaužę resnę ateitį. Nes vergiškai
gučanskis oficialiai pasižadėjo gai.
torių kabinetas pasitraukė ir ir laimingai gyventi.
•kolonistus su visu bagažu ir viužleido savo vietą socialistinei
bumą, Lietuvos okupantai nulenkę galvas prieš užgr.o:sa šeima nuvežti j pačią vietą KUNIGAI-ŠNIPŲ ROLĖJE. valdžiai, kadangi socialistai lai
tiki, kad niekas nežino tik bikų saujalę. pieš pasidary
i veltui. Balandžio pradžioje š.m.
mėjo rinkimas i Islandijos par «
rosios padėties, kad jie įs sime neverti įpėdiniai to gra
LAUTER HUMANA —W. H. PAINES—
Šventoj Lietuvoj dabar la lamentą. ;
’ kolonijos buvo išparduotos, bet
•
tengs melais raminti ir šalį ir žaus palikimo, kuri mums
CHANDLER BRADBURY—WEBSTER
i kolonistų išvežimu nieks nesi- bai madoje šnipų amatas.
“Taigi Europoje susidarė dar
užsienius.
Nedovanotinas perleido Lietuvos darbo de
—RUDOLF IR KITŲ FIRMŲ
; rūpino*, žmonės pradėjo v^i Šnipinėja netik “tautiškai vieša socialistinė valdžia.
>1 naivumas. Jei krašto viduje mokratija, iškovojusi nepri
I plūsti į ‘Alfą’ ir reikalauti j uos valstybiškai nusistatę” stu ii
i;. “Islandija (Ledų
žemė) nėra
.
- ------------------------•e; tautininkai
augina kerštą klausomybę musų šaliai ir
| išvežt, bet p. Jagučanskio jaa dentai ir visokie leitenantai, ; visai nepriklausoma valstybė.
►
prieš save, tai užsieniuose įpynusi į savo kovas, catį
3M •i > * ’ 1 L----- '
! ten nerado. Jis, sako, į savo ras- bet ir “dvasiškos asabos” Ji turi autonomiją po Danijos'
►
jie turi tiek pat maža pasiti laikais, gražiausius, pasi
<
j tinę bijodavęs užeiti kada žnao- skvernus pasikėlę eina Judo- valdžia.
kėjimo Lietuvos reikalais.. šventimo, drąsumo ir revo
<
1
Į irių būdavę. P. Kernauskas ir šiaus darbo dirbti. “Liaudies
4 * ’> »
‘‘Danija nesenai taip pat tu
Jau pats perversmas parovė liucinės ištvermės žygius. Į
j;
■ nevisada ten rodydavosi, o p. Balsas” rašo:
rėjo socialistinę valdžią. Islan
=^==========x ■—* - ■
užsieniuose
pasitikėjimą
e
. .
Kersteinas norėdamas įpyku
“Kalėjimai Lietuvoje perpil diją tuomet valdė konservato
Lietuvos pastovumu ir jos BLOGI DANTYS VEDA
sius žmones, nuraminti, susiė- dyti. Varnių koncentracijos riai. Dabar jų dviejų rolės pasi
■: ateitim. Dabar paleidus Sei
PRIE PAMISIMO. *
tnė savo ‘prinadlėžascius’ ir stovykloje buvo ligi 300 žmo keitėt Islandijoje valdžia perė
mą ir valdant kraštą vien' Žymus anglų medikas. Dr.
jpata atidume į Sao Paulo, saky nių. išsiųstų į kitas vietas bus jo į rankas socialistų, o Daniją
Smetonos-Voldemaro bend William Hunter, kalbėda
damas, kad čia atvažiavęs Visą dar daugiau, {skundėjai dau valdo konservatoriai.
rovei, susidarė tokie santy mas Britų Medicinos Draugi
‘sutvarkys ir išsiųs kolonistams giausiai yra vietos kunigai ir jų
“Nors Europoje šiandien
kiai su kitais kraštais, kad jai, pasakė, kad didelė dalis
laivakortes: Tiesa, jis čia neku- geri sėbrai, {skundžia žmones i siaučia reakcija, bet, kaip ma
apie jokias sutartis, apie namišimų tarp ligonių, lai
PIRMOS RŪŠIES PIANAI IR
rį laiką įstaigingai gyveno Sui- suvesdami savo asmenines są- i tote, socialistai vis dažniau ir ;
bent kokias derybas pasko komų nesveikaprociu įstai
9o viešbuty ir taip pat ko nepa- ‘ skaitąs. Todėl labiausia reikia dažniau paveržia galią atžaga
VISOKIE NAMŲ RAKANDAI
lai gauti netenka nė kalbėti. gose, pareina nuo užnuody
pigyrė esąs įgaliotu Lietuvos saugotis kunigų. Bet yra daug reiviams. Tiesa, kad socialisti- ; < TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS I JŪSŲ NAMUS
Užsienis kenčia Voldemarą tų smegenų, o tas smegenų
fninisteriu-pasiuntiniu. Mieste šnipų, šnipai būna etatiniai, tinęs valdžios paprastai neilgai
tik dėl to, kad pati musų vi užnuodymas dažniausiai pa
Lengvom Išmokėjimo Sąlygom Parduoda
fiau tokie gandai buvo pradėję laisvai samdomi ir akordiniai pasilaiko, kadangi socialistai
suomenė iki šiol su juo dar reinąs nuo sugedusių dantų.
■eiti, tik vėliau, keliems daugiau dirbantieji Kaimuose laisvai dar niekur neturi parlamente
JOHN LIZDAS ir G. J. LASKY
neapsidirbo, bet kenčia kaip Daktaras Hunter sako,
apsisvietusiems lietuviams visą samdomi šnipai; kurie praneši daugihnos. Bet, kad ir pašalin
pavojingą šašą, kuris berei kad proto ligomis sergančių
PIRMUTINE LIET. KOMPANIJA AMERIKOJ.
Balyką išaiškinus, sužinota, kas nėja apie žmonių upą ir išdavi- ti ii valdžios, sociafistai neina
kalingai erzina kaimyninius įstaigos turėtų būt būtinai
477 S. Main St,
34S Highland Avė.,
iltiesų yra p. Keršteinas. Jis, nėja apylinkėse gyvekitojud,
— priešingai, >ų pajė
santykius.
Nauja Klaipėdie aprūpintas dentistikos de
Wilkes Barre, PaTel: 7454-J Waterbury, Conn.
girdėti, iš Brazilijoj nemano gauna nto 20 iki 109 litų mėne-Į gos vis labiau auga, ir neužilčių byla Tautų Sąjungoj aiš partamentais ir nosies, gelde
•
*••«
* J"
I gio jie vėl atsiduria prie slenka,i
,■»>»............. ..
»•
įniekur .važiuoti ir jiesko žmo- siūk”
kiai
parode, kiek gali tikėtis lės bei ausų specialistais.
U—
» »;e... —.......................................................
•i
’l

ĮII APŽVALGA

Lietuvos Darbininkams Gresia
Didelis Pavojus.
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Kas skaito ir ražo,

Tas duonos nepralo.
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

tava, tik reikėjo važiuoti, tai
BROOKLYN, N. Y.
lietus
pradėjo pilti ir pylė
Šarkis, Pruseika ir “Laisvė.”
kaip iš viedro per visą dieną.
Komunistai neįstengė pa Dabar socialistai dar sykį
slėpti savo troškimo, kad ibandys, rengti išvažiavimą
Šarkis kumštynes pralaimė- ant
.
14 d. rugpiučio. Jei lietus
tų. Prieš įvyksiant kumšty neužpuls, geistina, kad pub
nėms komunista’i, pakraipę lika skaitlingai atsilankytų.
ausis, gerai klausėsi, kaip
*
♦
♦
•
muša lietuvių pulsas. Supra
tę, kad lietuvių ūpas yra su Iš visų pasekmingiausį iš
Šarkiu, ir “Laisvė” pradėjo važiavimą šią vasarą turėjo
neva pritarti, neva gerbti Cambridge’aus Lietuvių Ko
Šarkį; pradėjo neva linkėti, ;operatyviška Bendrove. Tai
kad jis savo “faitą” laimėtų. buvo liepos 24 d. Apie vidur
Bet tai buvo veidmainis- 'dienį oi as pasidarė gražus,
kas nosies pakreipimas pa publikos privažiavo gana
vėjui : visi lietuviai su Šar- 'daug, taip kad visi valgiai ir
kiu; eisi prieš — bus nege- 1gėrimai buvo suvartoti. Pie
rai. Todėl reikia nors iki va graži, padailinta žaliuo
“faitu” laikyti uosį pavėjui. jančiais medžiais, po kuriais
Aš visuomet sakiau: nors ’svečiai linksmai laiką leido.
komunistai per “Laisvę” ir Gana daug dėmesio buvo
rodo Šarkiui simpatijų... bet atkreipta į žaislus, kurių bu
širdyse trokšta, kad jis pra vo net keletas, ir pasižymėję
laimėtų. Ir po “faito” komu gavo dovanas. Pypkės lenk
nistai savo troškimo nepajie- tynėse pirmą dovaną — pyp
ge paslėpti. Viename komu kę laimėjo K. Jokšas, antrą
nistų išvažiavime Pruseika dovaną — barzdai skustis
sakė kalbą, kuri buvo pa įrankius, laimėjo J. Karpaskirta Šarkio... “garbini vičia.
mui.” Skiedė, pliauškė, sie Moterų lenktynėse didelę
lojosi ir vis kad Šarkis “no dėžę saldainių laimėjo N.
good,” — kam jis lietuvis. Kreivienė. Nors ji turėjo
Per visą dieną landžiojo, smarkią oponentę ir gavo
kur tik matėsi būreliai žmo per du sykiu bėgti, bet visgi
nių, ir vis šukavo, kad Šarkis laimėjo.
pralaimėjo. Pateisinimo jis Bernaičių lenktynėse laik
jam nerado nei tame, kad rodėlį laimėjo J. Četkauskas.
Dempsey kirto kur tik galė Mergaičių lenktynėse pui
jo, nors taisyklės žemiau kių kvepalų bonką laimėjo
juostos mušti neleidžia. Čia, E. Aksomaitė.
Gana sunkaus darbo turė
girdi, tai tik “blofas,” tai tik
jo
nemaža grupė vyrų, kurie
tautininkų susiraminimas.
traukė
virvę net per du sy
Šarkis Pruseikai, rodos,
kiu.
Už
tai visi likosi apdo
nieku negali būti nusikaltęs.
Jiedu daug kuo skiriasi: vie vanoti kvepiančiais ciga
Virėjas.
nas sportas, kitas pijokas. rais.•
________
Bet Pruseika yra didelis pa
DETROIT, MICH.
vydo maišas, ir čia pavydas
jį kankina nemažiau, kaip
Darbai sumažėjo.
gumbaligė katę morčiaus Pastaruoju laiku čia labai
mėnesy. Ir jis to paslėpti ne sumažėjo darbai automobi
pajėgia.
lių fabrikuose. Žmonės vaik
Gal yra ir kita priežastis. ščioja be darbo po 3 ir 4 die
Šarkis —kumštininkas. Kaip nas sąvaitėje.
Pruseika prisimena tą airišio Lietuviai gyvena pasken
kumštį, kuli jam nosį suguri dę munšaine iki ausų. Nerupi
no už stiklą alaus, tai jis tuo- jiems nei laikraščiai, nei Lie
jaus pamato ir tas žvaigždes, tuvos reikalai. Varo munšaikurios jam tryško iš akių sto ną ir pardavinėja. Geria vi
vint prie “baro.” Čia jam vis si : vyrai ir moteris. Yra to
kas pasidaro negerai: ir Šar kių biznieriškų moterėlių,
kis, ir “Naujienos,” ir paga ką tik ir laukia, kad koks pi
lios visas pugilistikos sportas jokas ateitų; o kai koks už
yra “no good,” nes jis jame eina, tai šokinėja apie jį ir
mato kumštį. Matoma tas ai- dainuoja, kad tik dolerį išvi
rišis su savo nekultūringa liojus.
kumščia Pruseikai įvarė mir
Girti suvirto ežeran.
tiną priepuolį! Sakoma, kad
kai vienas kareivis valgyda Liepęs.; 24-dieną vienam
mas kopūstus išdegė gerklę; kieme vyrai su moterimis gė_-_4 L_ _ _ n x •
i —»• t
tai kitą kartą ir pro daržą ei-, _rė— ' per
visą naktį, o nedėlios
damas ėmė pusti. Panašiai;1 lytą nutarė
■ - važiuot į‘ ežerą
"
daro ir Pruseika.
žuvauti. Išvažiuodami pasi
Kad už Šarkį rėkti daug ėmė dar galioną munšaino.
proto ■‘nereikia, tai tiesa. Bet Nuvažiavę pas ežerą, pradė
jk'^f išmieravus Prūsei koš jo gerti, ir gėrė tol, kol išgė
protą, tai aš paduodu šitokį rė visą galioną. Tuomet sa
pasiūlymą: pripilti du kibiru ko, žuvauti dabar veltui, ge
“munšaino.” Prie vieno pa riau eikim maudytis. Girti
statyti poną Pruseiką, o prie suvirto į ežerą ir pradėjo
antro — veršį. Pruseika pats skęsti. Vienas vandeny šau
galės persitikrinti, katras iš kiasi pagalbos, o kitas ant
juodviejų turi daugiau pro kranto girtas sėdėdamas sa
to. (Veršis munšaino negers, ko: “Lipk laukan, bestija,
o Pruseika srėbs apsilaižy juk da turi ką ėsti.” O kitas,
damas.—Z.)
matydamas, kad jo kūmas
Sirvydas joja anf smeto- skęsta, pradėjo ant liežuvio
nuoto asilo; PrUseika ant maršą groti. Tuo tarpu da
raudonos kiaulės, o Šarkis vienas ėmė skęsti. Pirmuti
eina sau vienas sporto keliu! nis buvo šiaip-taip išgelbė
Prof. L. Širmis. tas, o antras prigėrė.
Girti ant šermenų “polką”
t
CAMBRIDGE, MASS.
šoka.
Išvažiavimai.
Kitame kieme buvo nese
Cambridge’uje randasi ne nai šermenįs. Atvažiavo mo
mažai organizacijų, kurios terėlė girta su dviem sen
kas vasarą rengia po vieną berniais, sukinasi, trepsi ir
ar kelis išvažiavimus.
sako: “Žiūrėkit, kiek aš ka
Ši vasara rengėjams duo valierių turiu!” Nepaiso nei
da prasčiausias pasekmes, giminių verksfho, bet po kie
nes atrodo, kad gamta butų mą su girtais senberniais tri
paskelbusi karą išvažiavi nasi ir polką šoka. Ant ryto
mams. Kaip tik nedėldienis, jaus reikia nabašninką baž
tai ir lietus. Tokiu budu visi nyčion vežti, o šita moterėlė
darbai — prisirengimai nu su savo “kavalieriais” ant
eina niekais, apart to, pasi kojų nepastovi. Vienas kvie
čia jg. “sėsk į mano pekerį.”
daro ir nuostolių.
Štai ir LSS. kuopos rengė o kitas — “sėsk į mano peke
si, darbavosi, kad liepos 31 rį.” Moteris pasižiurėjo, ku
d. padarius žymiausi išva ris senbernis gražesnis, su
žiavimą, ir kuomet viskas ga- tuo ir sėdo.
Aš tą matęs.

K*r Bloko Bovofkfak
To siekas nepeffitf.

liams akis atvėrė. Jei jie iki
šiol dar žiurėjo į “vienybės
komitetą,” kaipo į centrą,
kuris vienija visus darbinin
kus, tai dabar pamatė, kad
tas komitetas komunistams
buvo tik aklas įrankis nusi
politikavusių komunistinio
internacionalo vadų ranko
se, — kad jis ne vienija, bet
skaldo proletariato jėgas.
Vokiečių socialdemokratų
organas “VorWarts ’ šį Berlino įvykį įvertina, kaipo “anlų-rusų vienybės komiteto
ankrotą” ir todėl kaipo
pasaulinio darbininkų są
jūdžio vienybės sutvirtėjimą.
Vadinasi, visas kulturingujų kraštų proletariatas ko
munistų darbus įvertino,
kaipo skaldančius darbinin
kų klasę, ją silpninančius ir
todėl — griežtai smerktinus.
Ne kitaip žiuri ir Lietuvos
darbininkai į Maskvos da
vatkų šnabždamą “bendrą
frontą.”
Darbininkų vienybės ar
dytojams ne vieta darbinin
kuose ! Štai kaip atsako dar
bininkai komunistams, lendantiems į mases su visokiais
gražiais, apgaulingais ūbai
siais.
(“S-tas.”)

Prof. Stratonovo mintys. kelti nuo žemės kokius 200
Skaičius žmonių ant že kilometrų ir atgal sugrįžti.
mės greit auga ir ateis lai Padarius pirmus bandymus,
kas, kada žmonės neturės .bus ruošiamos didesnės ke
lionės. Ir čia jau yra žmonių,
kur pasidėti.
Ar galima sumažinti žmo kurie sutinka važiuoti.
nių skaičių? Europiečiai ir Vokietijoj jau yra suma
amerikiečiai tatai daro ir ga nymas šį išradimą padaryti,
li padaryti (negimdyti), bet j kaip ir pirmą zepeliną, tau
kas padaryti su Azijos tau tos laimėjimu, ir to aparato
tomis, kurioms vaikai — tai pastatymui surinkti iš v isos
Dievo dovana? Sulaikyti ten;■ tautos pinigus.
žmonių priaugimą euiopiš- Tiksliai yra apskaičiuota,
komis priemonėmis bent ar kaip aparatas pakils, kaip
timiausio šimtmečio laiko galės lėkti: ar tiesiog ant ku
rios nors planetos, ar pale
tarpy nėra vilties.
Kaip gi tad žmonių priau kioti pav. aplink žemę, pasi
girną sumažinti? Jei pora rinkti kelią pav. į Marsą, ten
nuvežtų kralikų greičiausiai pasižiūrėti, aplink jį skrieveisiasi ir apgyvendina visą j jant ir tik po to nusileisti, ar
Australijos šalį, tai su tuo ■ visai nenusileisti ir atgal su
kovojama
valstybinėmis grįžti ir tt.
priemonėmis — naikinimu; Kliūčių, žinoma, dar daug,
Kam rizikuoti—kada lengva prašalinti?
skėrius taipgi visokiais bu-: sunkumai dideli ir dėl to
DAS kitus prakaitą pastebime valo — jos išvalo ir veido duobe
dais naikinama: mušama, j iliuzijų nėra, bet idėja jau
“ tuoj, bet negalime pasakyti ka les. ir palaiko išvaizdą aiškia, švie
da mes tuo nusikalstami
žia ir sveikata žibančia.
deginama ir tt. 0 kaip su Į visai aiški.
Nes nors mes ir nejuntame pra
O kas dar geriau, tai kad tas
Taip, pavyzdžiui, reikia,
žmonėmis?
kaitavimo. vienok <. dos duobutės muilas gelbsti šeimyną apsaugoti,
kad
aparatas galėtų pasiekti
Gal būti su laiku pasikeis
nes prašalina nematomus mikrobus
nuolatos garuoja prakaitu.
didelio
greitumo, nes dan
etikos sąvokos ir tuomet ser
Bergždžiai nerizikuokite i
— nuo rankų.
Lifebuoy švarus sveikas kvepė
Vartokite
Lifebuoy'
Milionai
gančio žmogaus negydys — gaus erdvė pilna beriedan
juo plaunasi kasdien, net jis toks jimas — kuris greitai išgaruoja po
lai sau miršta, bus mažiau čių kūnų, nuo susidūrimo su
nuplovimo — sako jums, kad jis
Šviežias ir amžinai paliuosuoja kuteikia didesnį apsaugą. O Lifebuoy
žmonių. Gal būt bus naudo kuriais tik greitumo dėka
ną nito prakaito.
kainuoja riek mažai. Jo rusvai
jamos ir kitos kūno nepri galima apsisaugoti. Toliau,
raudona
spalva
yra
spalva
grynu
Sveikesnei išvaizdai
prastos priemonės, — bet svarbius kliūtys kyla dėl
palmos vaisiaus aliejų.
Pirkite
Lifebuoy minkštos, antiseptiš- šiandie.
iki šiol, be karo, žmonija ko žmogaus psichofiziologinio
f DĖLEI L.BUINIO LIETU
kos putos netik odos duobutes išpobūdžio savybių: žmogui
VIŠKŲ ŠOKIŲ ALBUMO vai su žmonių skaičiaus au i nesvarbus greitumo didu
gimu dar nieko kito nedrįso
N.l.
mas, bet pavojingas yra ju
Keletas mėn. atgal “Kelei-' pavartoti.
dėjimo greitumo pasikeitiKėlimas žmonių į užjūrių ; mas. Oro klausimas nesuda
vyje” skelbėsi L. Buinis, kad
kolonijas
irgi pasieks galo, rąs kliūties. Bet vis tik visoj
išleidęs dėl smuiko lietu
viams “muzikontams” lietu nes jos bus pilnos. Kas gi ta pilnumoj kliūtis tikimasi nu
viškų šokių knygutę. Susipa da? — Lieka
galėti, nes pagrindinė idėpa
ir
mikrobus
prašalina
veidui-rankom-voniai
žinęs su minima knygute, no kolonizacija už žemės ribų. yra teisinga ir neabejotina.
Yrir- ■
riu apie ją tarti keletą tiesos Ir tai ne pasaka, bet rim Tokiu budu, jei technika
v
žodžių. Neliečiant vertės tų tas ir pribrendęs, dalykas.
neapgaus, tai kyla klausi
šokių, pravartu pasakyti, Tiesa, dabar daug kas iš j mas, kurį dangaus kūną ko
be “Suktinio,” “Klumjuokiasi. Bet ar senai lonizuoti?
Anglu-Rusu Vienybės Komitetui kad
pakojo” ir “Noriu miego,” to
iš Leonardo da Vin-i! Prof. Stratonovas peržiū
visi kiti šokiai ne tik Lietu juoktasi
ri visą saulės sistemą, randa
či
bandymų
pastatyti
oro
Galas Atėjo.
voje, bet ir pas jos kaimynus laivą, ar senai juoktasi- iš
~ tūkstančius dangaus kūnų,
šokami. Tai butų dar nieko. sparnų ir bandymų lėkti- nuo
nuo kurių šilimos ir kitos sąlyNuo pat gimimo dienos kitaip sakant, darbininkų Svarbiausis ir nedovanoti dangčio kraigo? G
tTiuk
juk da- ^os £- eriaus
. iai atatiktų
.
- žmo.
nas autoriaus apsileidimas, bar jau mašina sunkinę
Rusų komunistai stengėsi su klasės skaldymas.
už ""i.gyvenimo sąlygoms, bet
griauti socialistines partijas, Anglų darbininkai iš pra tai lietuvių kalbos toje kny orą perlekiama per vande- :mazl kunal,. I!etun atm??fe:
suskaldyti pasaulini darbi džių nesuprato tikrųjų ko gutėje darkymas, kuris auto nyną. Todėl nereikia juoktis ro?' ®r0> kalP Pavyzdžiui
ninkų sąjūdį. Jei tas jiems ir munistų norų. O komunistai riui garbės nedaro, o knygu ir iš idėjos nulėkti ant kurios
.
nepavyko, tai vis dėlto dar- besigerindami iš kailio nėrė tei didelį trukumą sudaro. Iš nors planetos, žvaigždės,! .Dalykas tame kad kiek, _. .
x
l/nnoc cnilvrr
binirfkų klasė buvo gerokai si. Bet vis dėlto komiteto visų 37-NN jos turinio, tik atsiskirti
i. ’ tnonne
vienas rinrorane
dangaus kūnas
sulyg
nuo
žemės
ir
pasi
apardyta, dezorganizuota, “vienybės” darbai vietoj kelius užvardinimus galima leisti erdvynan.
įsavo didumu turi tam tikrą
susilpninta. Kieno naudai? tūpčiojo. Anglai po truputį rasti taisyklingai parašytus;
Turint omeny technikos kritišką greitumą. Pavyz
—žinoma, tik ne darbinin pradėjo praregėti.
likusieji gi turi bent po kelias pažangą sąryšy su laiko bė džiui kritiškas žemės greitu
kų, o buržuazijos. Šiuo atve Pastaromis dienomis Ber viename žodyje klaidas. Pa
galima drąsiai tvirtinti, | mas yra apie 11 kilometrų į
ju drąsiai galima sakyti, kad lyne įvyko komiteto posė vyzdžiui, parašyta: “Laisves giu
jei ne kelių metų, tai ke sekundą. Jei musu artilerisn
komunistai atliko kontrevo- džiai. Rusų delegatams va varpa
Lietuvoi-maršas,” kad,
lių dešimtmečių laikotarpy the tokiu greitumu galėtų iš
liucinį darbą.
“
Lietuviun
vestuviu-plk.,
”
dovavo “raudonųjų” prof
galima bus pasiekti kurią šauti šovinf, tai jis taikikliu
“
Karvieliu-plk.,
”
“
Mano
miIšguiti, kaipo spekulian sąjungų vadas Tomskis. čia
nors planetą.
-r
j nepataikytų, nes šovinys nueitų už žemės ribų, dangun.
tai, iš visų Europos užkam akys ir anglams visai prasi leusia-plk.,” “Žemaičiu Kal
Idėja
jau
atrast*^
Atmosferos oro molekulos
varijos-vis.,
”
“
Žirgielis-vėrė.
pių, komunistai visą dėmėsi
vls.,
”
“
Rutu
daržielis-vls.,
”
Ji
neabejotina.
Dabar
(dalelės)
turi savo tam tikAnglai siūlė rusams Jung
atkreipė į Angliją.
Kodėl, būtent, i Angli tis su bendru nepartiniu Am “Klaipieda-mzr.,” “Paukš- mokslininkai dėl jos ginčų rą greitumą. Jeigu šis greisterdamo prof-sąjungtį In tieliu vestuves-mzr.,” “Ži- jau nekelia. Reikia tik ją tumaš perviršija kritišką
ją?
planetos greitumą, tai planeTenka pabrėžti, kad anglų ternacionalu.' Gi rusai, at das, Klumpajokis,” “Norio praktiškai išpildyti.
darbininkų sąjūdis ėjo kiek virkščiai, griežtai pasiūlė miego,” “Lietuva Tevine Ir reikia pasakyti, kad ta su laiku nustoja atmosfeskirtingais keliais, negu ki anglams išeiti iš Amsterda musu” ir kiti. Turėtų būti: titomi dabar užimti ir labai ros, ją išgaišina, atiduoda
intensingai dirba keli žymus, erdvei.
tuose kraštuose dėl to, kad mo ir dėtis su Maskva. Maža “Laisves varpo Lietuvoje
maršas,
”
“
Lietuvių
vestuvių
mokslininkai. Daug kas jau Saturnas, Uranas, Neptūilgą laiką anglams buvo sve to, rusai pradėjo sakyti ang
—
polka,
”
“
Karvelių
—
pik..
”
atsiekta, padaryta ir tiksliai nas dar neganėtinai ataušę,
lams
tokius
pamokslus,
ko

timas iharksizmas, jo pasau“
- -—
Mano
mieliausia
—
pik.,
”
apskaičiuota. Gal būt jau- neturi kietos plutos. Merkukių
anglai
dar
nebuvo
girdė

liožiura, marksizmo kovos
“
Žemaičiu
Kalvarijos
—
val

nesnieji musų žmonės galės ras turi didelį temperatūros
metodai. Tik dabar jis pra ję. Kaltino juos tuo, kad jų
" " —vis.,
“ ----” “Kutų susilaukti lėkimų i kitas pla svyravimą nuo 200 laipsnių
deda kiek gilesnes šaknis lei taktika buvo ištižimo, vilki sas,”“Žirgelis
darželis
—
-vis.,
”
“
Klaipėda
— netas.
karščio iki 200 1. šalčio.
nimo,
sabotažo
taktika,
o
po

stis Todėl anglų darbininkai
mzr.,
”
“
Marsas
per šaltas. Palieka
Paukštelių
vestuvės
Garsus Amerikos profeso
visiškai kitomis akimis žiu litika — susprogdinusi ko
»
—
mzr.
”
“Žydas,” Klumpa1- rius Goderdas jau yra pa- viena tik Venera (Aušrinė),
rėjo į Rusijos komunizmą: mitetą. Tredjuniorių (prof
kojis,
”
“
Noriu
miego,” “Lie- ruošęs rakietą, kurią jis siųs kuri ir atmosferą turi ir temsąjungų)
taryba
parsidavusi
jei jam ir nepritarė, tai nors
n’
tuva
Tėvynė
musų»f
į mėnulį. Jau buvo atsiradęs peraturinės sąlygos artimos
kapitalistams
ir
prakišusi
ge
stengėsi pateisinti jo žygius.
Patsai knygutės užvardi- ir drąsuolis, kuris buvo su- žemės sąlygoms. Žemės viAnglų darbininkai labai ge neralinį streiką; suvaržiusi
kairiojo
darbininkų
sparno
nimas
“Albumas N 1 lietu tikęs .jo rakietoj važiuoti, — dūrinė metinė temperatūra
rai jautė darbininkų skaldy
veikimą
ir
visą
anglų
darbi

višku šokiu, Parašy ir surin tai Metins. Metins aiškiai su- yra 6 laips. šilumos, o Venemosi žalą ir visuomet manė,
ar negalima kaip nors sutai ninkų klasę sukausčiusi “fa ka Longinas Buinis,” taipgi prato, kad jam teks žūtį, bet;ros 24. Tai žymiai šilčiau,
kyti Maskvos ir Amsterda šistiniais tredjunionų įsta su klaidomis. Turėtų būti: veržėsi dangun. Kadangi bet “šilima kaulų nelaužo”
mo profesinių sąjungų In tais”; darbininkams atėmusi “Albumas N 1 lietuviškų šo Goderdas vienok nesutiko jį—?ąko patarlė,
ternacionalus, ir tuo budu mažių mažiausias teises. Pa kių. Surinko ir parašė L. Bui rakieton dėti, tai jis pernaiI Veneroj teks busimiems
žemės kolonistams jieškoti
suderinti pasaulinio proleta galiau, anglų darbininkų va nis.” (Bet da geriau butų:. nusižudė.
sau vietos pirma ties poliais,
idai
išvadinami
“
grynais
darProf.
Goderdo
aparatas
“Lietuviškų Šokiu Albumas. |
riato pajėgų.
5
i
o
Komunistai žinojo anglų įninku klasės reikalų įšda- Nr. 1.” —Red.) ‘
v jJyra .panašus į du vienas į ki- vėliaus pripratus prie šili
Lietuvos tautos himnas,tą sumautus kulkosvaidžius. mos ir arčiau ekvatoriaus.
darbininkų nuotaiką ir ja vikais. Re to, komunistai
naudojosi. 1924 metais gimė įbnisiai Yra pasipiktinę, kad Įdėtas paskutiniame pusią-! Varys jį laike sprogimų pasi- Beje, žmonės labai prisiri
taip vadinamas “anglu-rusa anglų darbininkai proteštub-, py.
^ Manau, kad autorius, ne-įdarančios dujos,
. . t. .y. stegk- šę prie žemės ir jos plutos —
vienybės komitetas.” Jo už- ja prieš “raudonąjį terorą,” butų nusidėjęs šokiams, jei mų skirtumas, kuris veikia ir kunu ir siela. Jie, kaip kirmi
jai purv^, knibžda ten jaus
davinys anglams buvo: dar-.tuo budu “solidarizuodami himną butų patalpinęs prr-■beorėj erdvėje,
bininkų klasės vienijimas; su juodašimčiais.
• mame puslapyje.
Kitas mokslininkas prof. damiesi. Nedaugelis palygi
gi rusams: įsibriovusį Amš-! Kitų kultūringų kraštų! Iš viso to matosi, kad au Obertas Berlyne gamina ki- namai tik kyla mintimis į tą
terdamo Internacionalą, jį iš darbininkai jau priprato prie toriui daugiau rūpėjo biznis, tą aparatą ir taiko, kad jame pasakingai dar atrodantį pa
vidaus susprogdinti, atskel-Maskvos burnojimų. Bet an- kaip knygutės rimtumą.*, jau du žmones galėtų va saulį, į erdves. Bet ateis lai
tą dalį nuvesti į Maskvą, kur glų darbininkams tas buvo Muzikantai turėtų tai įsidė žiuoti. Jo aparatas bus toks, kas, kada išsipildys svajonė,
tarnautų spekuliatyviu ko-paskutinė skaudžioji pamo- mėt.
J. Astupenas.
kad jo pagalba pirmaisiais ir žmogus su kunu nueis danbandymais galitna bus pasi- gun.
__ J. K,
munistų partijos įrankiu, — ka — net Tamošiams netikė- Šveicarija.
_
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MINTYS APIE KARĄ.

PASTABOS

prakalbą. Toj -prakalboj
Arosevo pasakyta ve kas:

Lietuvių Organizacijos Argentinoje ir
Fašistinė Lietuvos Konsulo Politika.

“Lietuvos Respublikos nepri
klausomybė yra geriausias mu
su draugingo augimo laidas,
juo labiau, kad Lietuvos valsty
bė. kaip ir Socialistinių Sovietų
Respublikų Sąjunga tapo tuo.
kuo yra šiuo metu...*” (Pabrau
kiau — V. J. Z.).

Lietuvos laikraščiuose paIsirodė naujas žodis, “mede
Įvairios Europos valstybės kurį vadina ciesorium, nors lynas.” Tai tokia vieta ar
Paskutiniuoju laiku, ypač rikos Lietuvių Draugija. vardu, neatsižvelgiant į jų
yra padariusios 130 milijar nei pirmas nei antras nieka daržas, kur auginami veislipo fašistinio perversmo Lie Lietuva," kuri išsiskiria iš ki politines pažiūras. Ponas
dų skolos, kurios apie 110 dos nėra to sklypelio matęs. jniai medeliai.
tuvoje, žymiai padidėjo lie tų organizacijų tuom, kad į konsulas, gerai žinodamas,
milijardų yra padalyta tik Gi iš tų gyvulių, kurie kits
“
Laisvė
”
sako,
atsiminkit
tuvių imigrantų skaičius Ar ią iš pradžių buvo susispietę kad lietuvių gyvenančių Ar
per vieną šimtmeti. Tokia kitą piauna, beveik nė vie
gentinoje didžiuma yra dar
baisybė skolos yra padaryta nas nėra matęs to gyvulio, Lenino žodžius, kad iš vieno
Kaip matot, Arosevas čia gentinoje, nekalbant jau beveik visi inteligentai lietu bininkai
briežtuko
pasidaro
didelis
ir daugiausiai pa
apie
Braziliją,
kur
važiuoja
viai gyvenantieji Argentino
vienų vienoms karo išlai dėl kurio jie piaunasi.
aiškiai giria Smetonos val
gaisras.
Taip,
girdi,
gali
būt
—Nelaimingieji! — sušu
doms. Europos valstybės tai
domą valstybę; jis pasako, net ištisomis šeimynomis, je, ir, iš kurios buvo labai žangiųjų pažiūrų, visai nusi
kos metu laiko kariuomenėj ko syrietis. — Ar galima įsi ir su komunistais: iš jų gali kad Lietuvos valstybė yra1 ramaus gyvenimo jieškoti. daug tikėtasi, bet viskas išė minė. Po to net keletą kartų
daugiau kaip 4 milijonus vaizduoti sau toks pasiuti kilti revoliucija.
geriausia, nes ji augo taip, Važiuoja kas tik pajiegia, jo atvirkščiai, ir štai delko. priminė, kad organizacija
Bet
aš
pasakysiu
“
Lais

žmonių ir gali šį skaičių pa mas! Tikrai, kaip butų mie
“kaip ir Socialistinių Sovie parduodami paskutinį tur Pereitais metais, žymiai pa pasijieškotų sau kitos buvei
didinti lig 19 milijonų karo la, kad galėčiau imti ir tų vei” ir kitokius žodžius, bū tų Respublikų Sąjunga” ir tą, kad pasidarius kelionei daugėjus lietuvių inteligentų nės, nes, girdi, konsulate la
metu. Trys trečdaliai jųjų juokingų galvažudžių skruz- tent, kad iš didelės lepšės “juo labiau,” kad “Ūpo tuo, pinigų. Negalintieji sukrapš skaičiui Argentinoje, keletas bai nepatogu, nors pradžioje
biudžeto nueina skolos nuo- delyną.Jraiškinte sutraiškin- palieka tik šlapia vieta. O kuo yra šiuo metu.” Ir Aro tyti kelionei pinigų, patįs jų sumanė sukurti vieną di organizavimosi pats tą butą
komunistai daugiau panėši į
šimčiams ir išlaikyti sausu ti.
sevas dagi pasako, kad Lie parsiduoda Brazilijos kavos džiulę nepartvvę organizaci buvo pasiūlęs.
plantatorių agentams, kurie ją. kuri savo veikimu galėtų Organizacija
pradėjo
mos ir jūrių kariuomenei.
—Dėl to nesirūpinkit, — lepšę, negu į degtuką.
tuvos valstybė “yra geriau juos
Prof.
Gnaiba.
Molinari.
atveža
kaipo
baltuosius
atsakė jam. — Jie patys tuo
sias” Rusijos “draugingo au vergus ir priverčia atidirbti apimti visą Pietų Ameriką ir sparčiai vystytis, bet neil
rūpinasi. Pagaliau, ir ne jie
rūpintųsi grynai ekonomi gai. Netekus darbo Buenos
gimo laidas,” ypatingai, kad
Ar gali būti dar didesnė reikia bausti, o tie barbarai, Kuris juodviejų meluoja? Lietuvos valstybė “tapo tuo, už kelionę biauriausiai iš niais bei kultūriniais lietuvių Aires mieste, keletas valdy
nesąmonė kaip tat, kad žmo kurie, sėdėdami savo rūmuo “Liet. Darb. Rėm. Komi kuo yra šiuo metu” — fašistų naudojant.
reikalais. Šitie organizato bos ir organizacijos veikles
gus turi teisės užmušti mane se, pasirašinėja žmonių žu teto” sekretorius, V. Paukš valdoma!
V'isa tai tenka patirti iš as riai, neturėdami daugiau niųjų narių turėjo apleisti
tik dėlto, kad jisai gyvena dymo dekretus ir įsako iš tys, 174-tame “Laisvės” nu- “Laisvės” redaktoriai Įieš menų atvažiuojančių iš Bra nieko apart gerų norų ir pa organizaciją ir važiuoti kitur
anapus upės ir kad jojo val kilmingai dėkoti už tatai mery skelbia laišką, kuris ko da ir už save žioplesnių zilijos. • Kurie sugeba pa sišventimo, kreipėsi prie darbo jieškoti. Sumažėjus
Volteris. 5-VII-27 buvo siųstas ‘kai
dovas yra susipykęs su mano Dievui.
žioplių, kad negalėtų Arose sprukti iš plantatorių rankų, Lietuvos konsulo Argentino organizacijos nariams, po
valdovu, nors aš su tuo žmo
tie bėga į_Argentiną laimės je, pono Jono Skinkio, pra nas konsulas vėl atsigriebė:
riems
“baltrušaitiniams.” vo žodžių suprasti.
gumi niekados nesu pykęsis.
jieškoti: bet reikia pabrėžti, šydami ekonominės paramos jis prirašė Į organizaciją vi
Laiškas taikomas prieš kai
Paskalis.
L TOLSTOJAUS MIN riuosius, kam jie nepasitiki Tam
___ pačiam
_____ “Laisvės” kad ir čia negeresni pyragai. sunkaus darbo pradžiai. Po są šeimyną su tarnaite, suKasdien didėjantis imigran nas konsulas, neturėdamas, mulkino keletą naujai atva
“laisviniams
biznieriams, num red rašo *
Didelis karo artistas, ge
TYS APIE MENA. Ten sakoma:
j “ ‘Keleivio’
redaktorius tų skaičius ir ekonominis kri- kaip jis aiškinosi, tam tikslui žiavusiu bedarbiu, kuriems
nialusis galvažudys Moltke,
“...jus taip darydami (t. y. mano, kad jo skaitytojai tik zis, ypač žiemos laiku, pri pinigų, pasisiūlė prisidėti prižadėjo gerą darbą suras
šitokiais keistais žodžiais
Muzika parodo žmogui neduodami Paukščiui pinigu.— antgalvius teskaito ir todėl veisė šimtus tūkstančių be prie darbo su naudingais or ti, ir sudaręs tokiu budu visą
yra atsakęs pasaulio delega tuos didingumo pradus, ku
darbių tik vienam Buenos ganizacijai sumanymais ir grupę sau ištikimųjų, ponas
tams : “Karas yra šventa, rie yra jo sieloje, sako Emer- V. J. Z.) išreiškiat neužsitikė- uždeda savo raštams tokius Aires mieste, nekalbant jau net pasiūlė konsulato rašti konsulas su savo raštininku
dieviška įstaiga, vienas sonas. Tiek pat galima pasa jimą tomis Amerikos darbinin- antgalvius, kurie nieko ben- apie kitus miestus, kur taip nę, kaipo laikiną organizaci vėl pradėjo darbuotis. Šį
švenčiausių pasaulio įstaty kyti ir apie kiekvieną tikro kų organizacijomis, kurios spe d ra neturi su pačių straips pat didelė bedarbė viešpa jai buveinę. Po keleto pasi kartą jiems sekėsi geriau,
cialiai užsiima rinkimu aukų ir nių turiniu.”
mų. Jis palaiko žmonėse vi meno sritį.
jų pasiuntimu tiesiog Į Lietu
Na, o kaip “Laisvės” ant- tauja. Kad suradus nors tarimų buvo paruoštas laiki nes valdyboje iš penkių as
sus didžius, kilnius jausmus:
vos darbininkų kovotojų ran galviai tinka su turiniu? Štai menkiausiai apmokamą dar nas statutas ir išrinkta val menų buvo tik vienas asmuo,
garbę, pasišventimą, narsu
Menas yra visuomenės gy kas.“
tame pat numery (Nr. 175) bą, prisieina daug vargo pa dyba, kurion be kitų įėjo ir t. y. jos, pirmininkas, Kazys
mą, - žodžiu sakant, gelbdėti ir nemažiau materialiai pats konsulas su savo rašti Mališauskas, kuris griežtai
sti žmones nuo šlvkščiojo venimo žiedas. Negali būti Matote! Iš Smolensko F. “Laisvės” antgalvis skamba: nukentėti nuo įvairių darbą ninku Broniu Steponaičiu. stengėsi išlaikyti organizaci
geras žiedas tokios visuome
“Pasmerkė Sušaudymui
materializmo.”
Vaišnora sako, kad L. D. R. ,
nės,
kaip
kad
musų
krikščio

Pasiskirstant valdybai pa ją nepartine. Laike visuoti
Tris
Panevėžio Darbinin siūlančiųjų agentų, kurie
Vadinasi, telktis po ketuK.
sekretorius
Paukštys
siunArgentinoje
niekeno
nekliu

reigomis, buvo pasiūlyta po nų susirinkimų konsulato
kus.”.. O
toj žinioj-turiny:
rius šimtus tūkstančių kai niškojo pasaulio žiaurių pa čia aukas “tiesiog i Lietuvos „T!*
'A
domi visokiais budais išnau nui konsului užimti pirmi raštininkas pasistengdavo
menėmis, be atilsio vaikščio razitų visuomenė. Ji neiš darbininku ranki!” O pate Atsižvelgiant; į tai, kad doja alkanus darbininkus.
ninko vietą, bet jis atsisakė, įlysti į prezidiumą ir rašant
ti dienomis ir naktimis, apie vengiamai yra nedora ir iš- Paukštys visą laiką tvirtino, Varkalys Juozas yra nepil
protokolus
falsifikuodavo
nieką negalvoti, nieko nesi gamiška. Baisu, kad nepasi kad tiesiog Į Lietuvą jis ne nametis, mirties bausmė pa Daugiausiai prisieina nu aiškindamas, kad jam, kai visuotinų organizacijos na
mokyti, nieko neiŽąiokti, darytų toks ir musų menas. galįs pinigų komitetams nu keista sunkiųjų darbų kalėji kentėti lietuviams. kaipo po valdžios atstovui, nepato rių susirinkimų nutarimus.
silpniausiai organizuotiems. gu pirmininkauti, ir pasiūlė
nieko neskaityti, niekam, jo
siųsti. Tai kuris gi iš juodvie- mu iki gyvos galvos.”
Vadinasi, tik du sušaudy Nors yra keletas organizaci į pirmininkus savo raštinin Beto pastebėta, kad gauna
Mokslas ir menas ims tar jų meluoja?
kios naudos nedaryti, puti
mui, o ne “trys”; bet ir tie du jų, kurios turi nuo 25, iki 100 ką Br. Steponaitį. Su tokiu mieji per konsulatą organi
nešvaroj, miegoti purvyne, nauti liaudžiai tiktai tada,
(Al. Jurevičius ir Long. Ra- nariŲ; bet jos jokio aktyvu- pasiulvmu, žihoma, prisiėjo zacijos laiškai yra cenzūruo
varvti gyvulio gyvenimą, bu- kai
>— žmonės, gyvenantieji
“Laisve gina katalikų
• •■■
' jami ir perduodami valdybai
ziulis) prašė Smetonos pasr- mo iki šiam laikui neparodė ir sutikti.
ti * visados apsvaigusiam,
nereikšdami jokių
“Draugą.”
gailėjimo, -priŠfpažino. kal- de) stokos lėšų ir veiklesnių Pradžioje buvo tikėtasi, atplėštais bei perklijuotais ir
plėsti miestai, deginti kaipasiūlys jai savo mok
Keleivio ’ 29-tame nume-tais, ir Smetona pakeitė bau- asmenų. Dabartiniu laiku, kad prisidėjus ponui konsu į nekurtuos buvo net pasiųsti
inai, paskum, susitikus tokią šio . *r ™erĮ° patarnavimą,
~--u:-- didžiausia Argentinoje or lui prie bendro darbo, viskas atsakymai be valdybos ži
j “20 metų prie sunkių
pat kaimenę, susimušti, pra- kurio priėmimas arba atme- ry tilpo ištrauka iš Chi- smę
t ‘” Mat, kaip “Laisvės” ganizacija yra “Lietuvių eis kuopuikiausiai, nes buvo nios. Valdybos pirmininkui
darbų.
lieti ežerai kraujo, nukloti t i mas bus-liaudies valios da- cagos. “Draugo;” kad “Kata- dart
likiško Universiteto Perso- antgalvis tinkai su turiniu! Darbininkų Apšvietos Drau laukiama iš jo naudingų or pranešus apie tai visuotinam
laukai žmogienos gabalais ir ^y^as.
nalas ir Svečiai Paimti į Be- Antgalvis
o
j sako “sušaudy- gija,” kuri suorganizavo ganizacijai sumanymų. Bet, organizacijos narių susirin
lavonais ir baisiausiose kan-'
T
spaudos bendrovę “Rytojus” po nekurio laiko paaiškėjo, kimui, pono konsulo grupė
mui,
” o rpati žinia — kalėjičiose dėl žaizdų be mažiau ' • Tikrojo mokslo ir tikrojo pročių Prieglaudą.” “Lais“
V
~
___
*
” (No. 175) išvadina “Ke- man.
ir išleido sąvaitraštį tuo pat kad ponas konsulas nieko su specialiai pasikviestu pa
sios kam naudos mirti kur meno yra du neabejojami vė
lęivį”
melagiu,
sakydama
:'
vardu. Bet labai gaila, kad geresnio, per visą valdyboje garsėjusiu aferistu Lietuvo
svetimuose laukuose, tuo pažymiai: pirmasis, viduji
je ir Argentinoje Br. Balčiū
tarpu, kai tavo tėvai, tavo nis — kad mokslo ir meno “Paduotoj ilgoj ištraukoj, “Laisvė” labai biaurėjosi, toji organizacija, kaip ir pat esimo laiką, nesugebėjo pa nu priešakyje sukėlė dižmona ir vaikai namie mirš tarnautojas dirba ne savo kalbama, kad minimo uni- kuomet Dr. Pajaujis prašė sai jos laikraštis, rūpinasi ne siūlyti, kaip tik tiek, kad or džiausį triukšmą, laike kurio
ta iš bado — ir tat vadinasi naudai, o pasišventęs atlieka yersiteto personalas ir sye-jSmetonos pasigailėjimo. Da- lietuvių darbininkų reika ganizacija atsikviestu savo vald. pirmininkas ir nekurie
“gelbėti žmones nuo šlykš- savo pašaukimo pareigas, ir čiai, pabaigę konferenciją, bar lauksim, ką ji pasakys lais, bet skleidimu komunis vardu lietuvį kunigą ir suor nariai turėjo apleisti susirin
antrasis, matomasis — kad atlankė, tai yra automobi- apie Alfonsą Jurevičių ir tinės propagandos.
ganizuotų bažnytinį chorą,
čiojo materializmo!”
liais
buvo
nuvežti
apžiūrėti
Longiną
Raziulį,
kurie
yra
jojo
veikalas
yra
supranta

Yra
dar
antra
organizaci

pastarąjį net pasisiūlė diri kimą, nes priešingai buvo
G. d e-M opas a na*.
mas visiems žmonėms, kurių bepročių prieglaudos. Mato-;tikro kraujo komunistai, ir ja apie kurios veikimą reikia guoti. Visi buvo nustebinti grąsinama pavartoti “fašisti
nius įstatymus,” t. y. kumštį.
...Ir Mikromegas tarė: “O gerovė kaip tik turėta galvoj te, visai kitas dalykas, negu taip pat krito prieš Smeto- pakalbėti plačiau, ši organi- tokiu pono konsulo pasiūly Svarbiausias triukšmo vadas
buti paimtiems į beprotna-*ną ant kelių. Zabulionis, zacija vadinasi “Pietų Ame- mu nepartinei organizacijai,
jus, protingieji atomai, ku tą veikalą kuriant.
pono konsulo sėbras
mį.”
T
kurios tikslas yra rūpintis buvo
riuose amžinoji būtybė paro
Br.
Balčiūnas,
kuris dabarti
grynai ekonominiais lietu niu laiku tarnauja
Mokslas ir menas viens su Vadinasi, “Laisvės” red.
dė savo didį mokėjimą ir ga
vienoje
kad jie nebuvo
vių reikalais. Po nekurio lai laivakorčių pardavinėjimo
lybę, jus, be abejojimo, pati kitu taip stipriai sujungti, užginčija,
“paimti,” bet “buvo nuvež
ko paaiškėjo, kad ponas kontoroje, kuri turi specia
riate tikro, tyro džiaugsmo kaip plaučiai su širdimi; tai ti
apžiūrėti
bepročių
prie

konsulas, prieš “diplomati liai atidariusi lietuvių skyrių,
savo žemės rutuly, nes, bū gi vienam jų sugedus, ir ant
glaudos.
”
Gi
“
Drauge
”
ve
nę” savo karjerą, yra buvęs kaipo gerą pelno šaltinį. Po
ras
negali
taisyklingai
veik

dami tiek menkučiai kūno
kaip
buvo
pasakyta
:
nedaugiau, kaip mažos baž triukšmo, pasilikus tik kele
atžvilgiu ir tiek išsiskleidę ti.
“
Antrąją
dieną
pasibaigus
nytėlės vargonininkas. Kon tui narių ir daugumai specia
proto atžvilgiu, jus gyvenate
sulu tapo paskirtas per gerą liai pasikviestų svečių, išreiš
Tikrasis mokslas tiria ir iškilmių programai, gerbia
tik mylėdami ir protaudami,
mieji
reprezentantai
auto

savo
klebono protekciją ku kė valdybai nepasitikėjimą
kadangi kaip tik tam yra vi suteikia žmogaus sąmonei
mobiliais
paimti
į
Psychiatnigui Reiniui ministeriau- ir išrinko iš savo tarpo nau
sas dvasinių būtybių gyveni tas mokslo tiesas, kurias to
jant.
mas.” I šitą kalbą visi filoso laiko žmonės laiko svarbiau rinį Institutą ir į Bepročių
ją valdybą, nors remiantis
Lietuvių patarlė sako: organizacijos įstatais šito
fai pakraipė galvas, o vie siomis. Menas gi perveda tas Priegluodos Pavilijoną.”
“Kaip vilką nešerk, jis vis į padaryti negalėjo. Po šių
nas. už kitus atviresnis, pa tiesas iš mokslo srities į jaus Matot, pats katalikiškas
“Draugas" rašo, kad “paim
sakė, kad, išskyrus mažą mų sritį.
mišką žiuri.” Taip ir su musų įvykių organizacija, tik. pra
ti” į durnu jų namus. “Lais-i
skaičių menkai gerbiamų
gerbiamuoju konsulu. Jis su dėjusi plėstis, visiškai pa
Meno darbas — kad ir nė vė” sako, kad jie buvo nu
darbuotojų, visi likusieji
manė šią organizaciją pa kriko ir reikia manyti, kad
žmonės — vieni bepročiai, ra toks kilnus darbas, ko vežti “apžiūrėti.” “Draugo”
versti iš nepartyvės į fašisti greitu laiku turės likviduo
kiu jį laiko paprastai tie, ku žinioj žodžio “apžiūrėti” vi
vagiai ir nelaimingieji.
nę, kad įgyti pas Lietuvos tis.
—Mumyse yra daugiau rie jį dirba, bet vis dėlto šis sai nebuvo.
fašistų vadus didesnę malo Ponai fašistai su ponu
kūno nekaip reikia, jeigu darbas naudingas ir geras, Prasta jš “Laisvės” advo-'
nę, nes jautė, kad antraip, konsulu priešakyje užgniau
pikta pareina iš kūno, ir per jeigu jis vienija žmones ir katė!
gali
priseiti grįžti atgal pas žę į savo juodąjį kumštį vie
»
kelia
juose
gerų
jausmų
;
tedaug sielos, jeigu pikta pa
gerąjį kleboną antros pro ną organizaciją, rengėsi tokį
reina iš sielos, — tarė jis. — čiau tas meno darbas, kurį Žiopliai jieško už save
tekcijos prašyti.
pat galą padaryti ir antrai,
žioplesnių.
Štai, pavyzdžiui, kad ir da globoja musų pasaulio tur
Bet kaip jis su savo rašti kuri vadinasi “Lietuvių Susi
bar: tūkstančiai skrybėlėtų tingieji, yra ne tik nenaudin “Laisvės” (No. 175) “Ap
ninku nesidarbavo, tokiu vienijimas
Argentinoje,”
bepročių užmušinėja tūks gas, bet dargi kenksmingas žvalgų” rašėjas “kritikuoja”
greitu laiku pakreipti orga dėlto, kad ši organizacija
tančius kitų kepuriuotų gy darbas.
“Keleivį," kam šis pasakė,
nizaciją į savo pusę nesuspė yra pažangi ir reiškia dau
vulių arba patys krinta po
kad
“bolševikų atstovas
jo. Atėjus naujiems metams, giau gyvumo negu kitos, iš
pirmųjų smagiais, ir tat tę
Ar žinot, kad Rusijoje yra sveikina Smetoną ir giria fa
buvo išrinkta nauja valdyba, skiriant komunistus, kurios
siasi nuo nebeatmenamų lai didžiausia kooperacinė or šistinę Lietuvą.” Tas esą ne
kurion ponai “diplomatai” dabartiniu laiku labai gerai
Aliejiniai Pečiai jau
kų visam pasauly.
ganizacija? Jeigu ne, tai įsi- tiesa.
nepateko. Pradėjus nau- gyvuoja,
—Dėl ko tie menki galvi tėmykit: Rusijoj kooperaci Kad Rusijos atstovas Aro
jai valdybai aktyviau dirbti. Ar pavyks ponams fasisSAUGUS
ŠVARUS
jai tarp savęs nesutinka?
nė organizacija, vadinama sevas sveikino Lietuvos
buvo paruošta platus organi- tams tai padaryti, parodys
—Dvi kažkokio mažyčio Centrosojuz, yra didžiausia'“fašistą” Smetoną, tai nėra
PILNAI PATIKĖTINI
zacijai įstatai, kurie visuoti- ateitis
ateitis.
Nepartinis,
Nepartini*.
sklypelio pirvyno Sulig mu visam pasauly, nes turi 12 nė kalbos, nes pirmam susinam narių susirinkime buvo -________ ,, —--------- -- Paprašykit pardavėją, kad joms pademonstruotu.
sų pėda dydz. — atsakė fi- milionų narių, 61,000 krau- tikime tą ceremoniją atlieka
vienbalsiai priimti. Naujuo- ANGLIJA ATŠAUKIA SA|v.g.^ įrtam jokių įrodymų
lozofas, — ir ne ienam tų tuvių ir keliatą. dirbtuvių,
se įstatuose buvo numatyta,1
VO ATSTOVĄ IIš
š
Geriausioms pasekmėms vartokite SOCONY, sau
kits kitą žudančių ž monių! Kita kooperacinė organi-' nereikia. O kad bolševikų
kad
organizacija
yra
giynai
LENKIJOS.
gą ir tyrą kerosiną.
tas sklypelis purvyno u'ra zacija Selskosojuz, kuri su-1 atstovas giria fašistinę Lienepartinė ir kad joje gali Varšuvos_ žinion.L,
______ ___
ob
A nulireikalingas. Einasi tik tuo, . Medą iš 34,500 mažų ūkis- tuvą, tai paduosiu įrodymui
priklausyti
visi
lietuviai,
kujo>
ministeris
Varšuvoj^
Sir
STANY) ARD OIL CO. O* NF!W YORK rie sutinka prisilaikyti įsta- William Max Miller busiąs
ar tas sklypelis atiteks tam, ku Iraugijėlių, turinčių 6,- ištrauką iš pačios “Laisvės,”
kurį
sultonu, ar tam, 500#^*)^ narių
26 Broadwaj
kuri ner*<paii«dino Arosevo
tų kalbant organizacijos greitu laiku atšauktas.
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Įvairios Žinios

S

KELEIVIS

AR GALIMA TIKĖTI
NELAIMIŲ STATISTIKOS
LIETUVIŲ LAISVĖS
REINKARNACIJAI?
Nėra beveik tokių metų, MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ
Kūdikis atsimena savo pra kad kurioj nors pasaulio d a-,
KAUKEGAN. 1LL.
eities gyvenimą.
ly žmoniją neištiktų kokia
Valdybos Antrašai:
Vokietijoj buvo andai ne nors katastrofa, tokia kaip

SOCIALDEMOKRATŲ praminę “Jaška Chlopalš- girdėtas atsitikimas, kuris baisi viesulą, potvinis, žemės
VALDŽIA SUOMIJOJ. į cik” ( žodis “iuchlopat
' . ” uk- lyg ir patvirtina indų tikėji- drebėjimas, ugnis, ligos epi-

PARDAVIMAI

I

Naujausia komedija

EKSCELENCIJA”
4

PARSIDUODA

LABAI PIGIAI GROSERNĖ IR BU1) Pirmininkas VINCAS GABR1S, CERNĖ. kampinis storas, biznis nuo
730 McAllister Avė.
senai išdirbtas. Priežastis pardavimo:
savininkas jau 18 mėnesių kaip serga
2) Pagelbininkas J. A. BURSAS.
1023 Jackson st., No Chfcago, 111. ir neapleidžia lovos. Kreipkitės ypa
tiškai bei laišku ant šio antrašo:
3) Užiašų Sekr. A. SALUCKAS,
JUOZAS Žl'RAL LlS
(33)
810—8-th St.
4) Turtų Sekr. V. S. ELZBERGAS, 178 Lavrence sU Laarence. Mass.
1045 Jackson St., No. Chicago, Iii.
5) Iždininkas KAZ VAITEKŪNAS
726—8-th St.
6) Iždo globėjai:
P. WHITE, 716—8-th st
FARMA ANT PARDAVIMO.
SUSANNA G A BRIS,
175 akrai žemė', 135 dii
diibarnus
barnus ir 40
730 McAllister Avė.
puikaus miško. 25 akrai iavų, 6 akrai
7) Knygiai:
K. AMBRAZIUNAS, 845 Lincoln <t. komų, 2 akrai tomatų. 2 akrai binzų
ir 6 akrai visokių daržovių. Triobos.
JURGIS JOKŪBAITIS.
padarai. 2 karvės. 3 mulai. 5 kiaulės,
328 Liberty St
keli šimtai vištų ir keli desėtkai an
8) Maršalkos:
čių. Kaina su viskuom tik $5,000, įneš
A. DELKUS. 738 Jackson St.
ti $3.000. likusieji ant lengvų išmoJONAS JOKŪBAITIS,
kcsčių. Nepraleiskite geros progos.
712 So. Genesee St.
I
JOHN ADAMS
Susirinkimai atsibuna paskutiniame R. 1. Box 59*,
Berlin, Md.
nedėldienyje kiekvieno mėnesio, 1 vai
po p~iet, Liuosybės Svetainėj, ant 8-tb

Keturių aktų Komedija
apie tai kaip dvi Amerikietės Lietu-:
vės, turtingo butlegerio našlė su duktere. parvažiavo į Kauną ‘•aukštų*’
žentų jieškot ir kaip jos papuolė įĮ
Kauno žulikų nagus, iš kurių jas laiku*
du Amerikiečiai vyrai išgelbėjo ir pa-;
lįs su jom apsivedė. Veikale dalyvau-j
ja trįš moterįs ir šeši vyrai. Scenos;
paprastos: parkas arba miškas viena
me akte, ir vidus poniško kambario'
kituose aktuose
Reikalaukite “Dir-t
voje.”
“DIRVA”
(32) •
6820 Superior avė., Cleveland, Ohio.-

demija, irtt. Tečiaus niekas
kiniečių kalboj reiškia nu- mą reinkarnacijai.
žu<Įyt)...............
| Vokietys vardu
J- Koeller niekad nesužino kiek tokiose
Atėję dabar iš anapus ju- andai išvažiavo iš Stuttgarto nelaimėse žųva žmonių. Leirių laikraščiai sako, kad šitas su savo žmona ir 7 metų mer- džiamas Šveicarijoj žurnalas
budelis tarnavęs Charkovo gaite ant vakacijų ir nutarė “Materiaux pour l’Etude dės
žvalgyboj 6 metus ir per tą apsistoti Trydento miestely. Calamites” sako, kad esamo
SVARBI ŽINIA
laiką nužudęs 8,000 žmonių.
Koks gi buvo tėvų nusi mis statistikomis visai nega
Parduodu
laivakortes į Lietuvą ant
1924 1927
stebėjimas, kuomet priėjus lima remtis. Pavyzdžiui, vie-1
geriausių laivų. Taipgi laivakortes ii
Tautininkų sąjunga (dvariLietuvos, Lenkijos ir kitų šalių į A-j
AR GALI SUŽEISTAS J jiems nedidelę gatvukę jų 7 nos žinios sako, kad per Galmeriką ir Kanadą. Padarau doviemas-.
vestono
uraganą
Amerikoje
ninkai, didieji ūkininkai,
metų
amžiaus
Zissi
sušuko,
širdį žmogus išgyti?
tis, įgaliojimus, pardavimo ir pirkimo
stambioji miestų buržuazija) 38 34
aktus ir kitokias raštus. Siunčiu pini
Daugelis mano, jog ir ma kad tai yra ta pati gatvė, 1900 metais žuvo 6,000 gy
gus į Lietuvą, Lenkiją, Rusiją ir j ki-i
vasčių,
o
kitos
—
kad
4,000.
Pažangos partija (advokatai
kur
ji
yra
kitą
syk
gyvenusi.
žiausias širdies sužeidimas
tas šalis. Užlaikau krautuvę visokių;
gydytojai, smulkesnė miesreikalingiausių dalykų. Iš toli ar arti,
veda žmogų į kapus. Tuo tar Ji dagi nupiešė tėvams tą na Skaičius žuvusių žmonių
visad
kreipkitės:
(-) .
per
žemės
drebėjimą
Messitų buržuazija) ....................... 17
mą
ir
pasakė
jo
numerį,
kur
9 pu daktarams jau prieš tris
■ JONAS SEK Y S
5
Ūkininkų partija (smulkieji*
dešimts metų pasisekė ope ji gyveno. Ji pasakė, kad to noj 1908 metais vienų yra
177 Park sU
Hartford. Cona.;
GEROS PROGOS!
ūkininkai) .............................. 44 52 racijos budu išgydyti per liaus tenai yra ir krautuvė, paduodamas į 100,000, o ita
KARMOS
NEPIRKIT PAKOLEI NE
Švedai ....................... ................. 23 24 šauta širdimi ligonį. Nuo to kur ji vaikščiodavo pirkti. lų seismologas Baratta sako,
A
1111
A
I APŽ11RĖS1T MUSU KOLIONUĄ IR SVARBUS PRANEŠIMAS
Socialdemokratai ...................... 60 61 laiko įvairiuose
, nepamatysit MUS!
, Dėl tų, kurįe n ' retų atsitraukti sa-’
kraštuose Pagalios ji pasakė ir savo kad Messinoje žuvo 50,000 *r AJlLSILvJW!A1
.
Į Mes turime tokių farmų. kokiu- tik vo gimines j Kanadą. Kadangi Kana
Darb. partija (komunistai) .. 18 20 yra daryta apie 600 operaci vardą, kuriuo ji tuomet bu žmonių. Tūli tvirtina, kad
Jus reikalaujat ir užtikrinam tą, kr
Immigracijos Departamentas yra;
laike Krakatoa vulkano išsi Pajieškau savo brolio Prano DuL-- žadam. Musų yra didžiausia lietuvių dos
jų. Išgijo maždaug apie 60 vo čia vadinama.
laikinai išleidęs naują imigracijos įs-*
kolionija Amerikoje Rašyki’e. prisių tatymą, tad, kurie norit, kad Jūsų gi-.
Žingeidumo dėlei tėvai veržimo 1883 metais žuvo kio, girdėjau kad gyvena Kingston, sime
Viso 200 200 žmonių iš šimto.
kataliugą.
(-)
injucs' atitrauktumem i Kanadą
tuo-?’
Pa.
Prašau
atsišaukti
arba
žinantieji
gyvasčių,
o
kiti
sa

100,000
... •tuo-:
nuvyko nurodyton vieton, ir
PHILL1PS
&
M
ATTIK
Kartais
sužeistas
į
širdį
jaus, parašykit man laišką atiduodami;
ji
malonėkite
pranešti,
už
ką
bu

apie
Iš čia matome, kad pralai
R. 2. Box 8X
Scollville. .Mich
štai pasirodo, kad keliasde- ko, kad tik 36,000. Paskuti siu labai dėkingas.
atitraukimo
darbą
_
,- -.į mano
(32)
J- - ______
- - J■ rankas.’
mėjo dešiniosios partijos, žmogus atrodo visai, kaip šimts metų atgal po tokiu nės oficialės skaitlinės apie
Nes dabar, po nauju Immigracijos įs-i
KAZIMIERAS DULSKIS
užima daug laiko iki visus po-’
Methuen, Mass.
nustodamos viena 4 manda miręs, — atšalęs, be pulso, numeriu ištikro gyveno žmo Japonijos žemės drebėjimą, 84 Camden st..
PARSIDUODA FARMA. tatyniu
pienus iš Kanados valdžios išreika
išreika
tečiau
padarius
rūpestingą
ir
tų, kita net 8. Laimėjo dau
2'į mailių nuo Rhinelander, vidury' lauju. Platesnių žinių norint, kreipkiPajieškau pusseserės Anelės Taliirgi
nesutinka
su
pirmutinė

nės
ir
turėjo
mažą
dukrelę,
------ :
(33) i
-•
šauskytės. po vyrui Vingienės, pirma retortų dist-rikto. prieš upę. 79 akrai tęs šiuo adresu
giausia smulkieji ūkininkai, atsargią operaciją, žmogus kuri būdama apie 7 metų mis žiniomis.
<I
gyveno Pittsburghe. potam persikėlė išdirbtos žemės. Budinkai geri. ErU
vėl
atgyja
ir
pasveiksta.
Šiais
GEO.
KAUPAS.
gavę 8 mandatais daugiau,
į Chicaga. Taipogi pajieškau Stanisla našlė ir todėl parduodu. Kaina $č.0')0.
I'.
O.
Box
47.
VValker
viB^j
tnl
mt..
amžiaus
mirė.
Koelleriai
ra

atsitikimais
Ambrazaituko, pirma gyvenusio
švedai ir socialdemokratai nelaimingais
MRS. H1LDA LUNDBERG '(33)
do net ir minėtąją krautuvė KELIAUNINKŲ MEDIS. vo
Pittsburghe, potam persikėlvsio į Rl 1, Box 9.
svarbiausia
reikalinga
rū

Rhinelander. Wis.
laimėjo po vieną mandatą ir
Į KANĄ$||
lę, kur jau pasenęs krautuv- Daugelis augmenų, ypa Clevelanda. Meldžiu atsišaukti arba
pintis,
kad
kuo
mažiausia
kas
apie
juos
žinot
malonėkite
pra

komunistai du.
atsiminė nedidelę tingai šiltuose kraštuose, nešti man šiuo adresu:
(33) EXTRA, EXTRA VISIEMS!
Ati’rauksiu Jūsų "yinHfe pažįsta-į
kraujo teištekėtųj nes nusto ninkas
Po kovų 1918 m., kada jęs daug kraujo žmogus mir kaimynų mergaitę, kuri kitą drėgnomis dienomis susitau
JONAS GIRDŽIUS
1 PARSIDUODA ŪKĖS. Puikios apie- mus, kaip vvrus. taip jbr. eteris ar
iš Lietuvos į
dą. Mano
“baltieji” su vokiečių pagal šta nuo taip vadinamos sme syk ateidavo pas jį šio bei to po daug vandens, kad saus 22 Kirkpatrick st., Pittsburgh, Pa. linkės. Kas pirmesnis, tas laiminges merginas
patarnavimas yra sąžinnjl . saugus^
nis
ir
turtingesnis.
640
akrų
ūkė,
36
ba nugalėjo raudonuosius
mečiui užėjus galėtų juo Anna Marzwick. pajieškau savo vy galvijai, 3 arkliai, kiaulės, traktorius, greitas. Mano patyrimąįi ivakorčnj
nusipirkti.
genų mažakraujystės...
ro PETRO P. MARZH ICK, jis aplei sėjama mašina, didelė stfiba, barnė biznyje per 20.metų tai
ja. Taipgi
(socialistus), iki 1919 m. ko * Nesenai laikraščiai prane
Ką gi tai reiškia? Nejau maitintis. Ypač tuo atsižymi do
tie. kurie jau per mane <
mane su dviem kūdikiai* — vienas 60x120. Kaina $15.<»OO
rauke savo' mėnesio šalį valdė deši šė, kad vienam Pietų Slavi- gi tafreinkarnacija? Nejau kaktusai Madagaskare. Vie 22 mėnesių, o antras 7 mėnesiu ir pa 333 akrai, 3C galvijai. 5 arkliai. 3J vo gimines yra marvtiė
_ ______
už
mano
nioji diktatūra, o kairiųjų jos profesoriui pavyko pada gi anos mergaitės “dvasia” nas toks augmuo turi nuo 20 liko skolos $300. Išvažiavo 16 balan avių. 20 kiaulių, HM) vištų, apsėti lau rūpestingą patarnavimą'Tffiip mergių*
nežinia kur. Jis yra tamsiai rudų kai. traktorius, 3W akrų sodnas, muro noms, taip ir visiems keleiviams pa-i
dauguma sėdėjo kalėjimuo ryti operaciją sužeistam į šir perėjo į Koellerių mergaitę? iki 30 lapų, kurie siekia 10 džio
plaukų, akvs rudos, turi raudoną stuba, didelė barnė, pačiam mieste rupinę geras apsistojimui vietas Ka
nadoje Mana patarnavimas ir kainos
se. 1919 nu rinkimais iš 200 dį kareiviui ir pašalinti šovi Sunku pasakyti. Bet kaip ten pėdų ilgio ir turi po 18 colių plėtmą ant barzdos, dantys geri, pilno Kaina $15,500.
laivakorčių yra pigesnės, negu kitų)
veido, išvaizdą tamsi, sveria 195 sva
40
akrų
ūkė.
4
karvės,
2
arkli
i.
2
i
atstovų socialistai gauna 80.
nebūtų, atsitikimas yra labai pločio. Tie lapai turi tokią rus, 6 pėdu augščio. 30 metų. Kas ži kiaulės, 14 akrų miško, r.auji budir.- agentu. Dėlei platesnių informacijr
rmaeiju
visad kreipkitės pas mane šiuo :adresu f
note kur jis randa-i. malonėkit r»ra- kai. apsėti laukai, kaira $2.600
Bet nuo jų atsiskiria komu nį.
Įdomus ir reikia tikėtis, kad ypatybę, kad sutraukia iš nešti.
už ' ą gausiai atlyginsiu. (34)
ALEXANDER S. LEMUS
80 akrų ūkė. 20 karvių. 3 arkliai. 5
nistai, kurie iš pradžių turėjo
oro drėgmę, kuri pavirsta
mokslui
pasiseks
jis
išaiškin

MRS. ANNA M ARZM’ICK
Tourist
Agent
(-) 4
150 vištų, apsėti laukai, geri
tik du atstovus, o rinkimuose UKRAINA JAU BRUZDA. ti.
juose Į gryną vandenį ir su 225 Sagamore sL, Pittsburgh, Pa. kiaulės,
budinkai. kaina $6,(MM).
45 H indsor St.. Montreal,
i
'
:• •
r*
ir pigesnių. Visos parsiduo
Charkove gautas XVII
P. Q.. Camuia
1922 m. gauna 27, o social
Laikraščiai rašo, kad Ko bėga i skylę prie lapo stiebo AS. JUOZAS LUKAUSKAS. p-.- da•Turime
lengvomis išlygomis. Klaust pas:
demokratai 53. Ir po4919 iki korpuso vadovybės praneši ellerių mergaite susidomėjęs galo. Kuomet suvargęs ir iš nešu visuomenei, kad aš gvdau
P. A. ANDREKl S
<33)
Valento arba nuomario li—ns.
1926 m. gruodžio mėnesio mas iš Vinięoš,. kad Vinicos, garsusis vokiečių mokslinin troškęs keliauninkas užeina <v.
Pentaater. .Mich.
Kiekvieną, kuris tur tą liga. gaHu iš Box 107.
VISŲ ŽINIAI!
šalį Valdė dešinioji koalicija, Gaišino h* Mogilevo srityse kas ir tyrinėtojas Dr. Schro- tokį kaktusą, jis praduria gydyt. Reikale kreipkitės ?iuo
JUOZAS
LUKAUSKAS
G
’
")
FARMA
ANT
PAR

Už visokios rūšies smulkius pasikurią rėmė švedai ir smul pasirodė valstiečių partiza enk, kuris žada padaryti su peiliu ar lazdos galu jo šoną Box 72,
South Wę»t. Pa. 1
garsinimus kaip tai: pajieškojinų būriai. Partizanai esą ge ja visą eilę bandymų.
DAVIMO.
ir gauna gryno, šalto gėrimo.
kieji' ukfyįnkai.
mus apsivedimų. įvairius praneši
Aš, Marijona Šilga>ienė. pajieš’ su
mus, pardaviinus, pirkimus, skai
25
akrai
geros
aukštos
lygios
žemės,
Pėreitlj : metų gruodžio rai apginkluoti. Jų priešaky
savo sesutės Danauskicnė“. gyvenu- labai puikioj vietoj. Apie 10 akrų iš
po 3c. už žodį už sykL No
SOVIETAI MOKĖSIĄ GE sios ,WateTbury. Miela sesutę, prašau dirbta — prisodinta, kiti akrai ganyk tome
KAIP NAIKINTI
mėnesy, kada dešinioji koa stovi keletas atamanų, kurie
rint tą patį apgarsinimą pacalpint
(34) la ir miškas. 12 ruimų geras namas,
jei esi dar g\-va.
kelis sykius, už sekančius sykiu*
NEROLO KLEŠČINSKIO atsišaukti,
ŽIURKES.
licija pairo . įr negalėjo iš ligi šiol slėpėsi • Galicijoje.
MARIJONA SILGAUENft
skaitome 2c. už žodį už syk».
dalis
išrendavota
už
$5.00
į
mėnesį.
Savo
taktika
jie
prinegją
ŽMONAI
PENSIJĄ
Pašvitinio kaimo. Kelmės vals. Ra Gera barhė ir kiti budintai, visi far
nąųjo. susiburti, po įvairių
Tūlas Žemės Ūkio Mokyk
"Keleivio” skaitytojams, kurie tvr
mos įrankiai. Visokių vaisių ir daug
užsinrenumeravę laikraštį ir ui
bandymų, pirmą.kartą šalies garsaus Machno burius. Par los mokinys rašo “Žemėj” Laikraščiai praneša, kad seinių aps' r.. Lithuania.
graipsų. Mokykla arti. Karma randasi
tizanai
pradėjo
terorizuoti
gen.
Kleščinskio
likusiai
Pajieškau
brolio
Simo
Valentą'
ęv)valdymą paėmė socialdemo
apie tai, kaip jam pasisekė
tik
aini
ir draugų Bronio T-'lačk s ir marketo. 1 karvė, 85 vištos, 4 žąsis, 1
Už pajieškojimus giminių arba
kratai. Jie parlamente pa vietos komunistų valdinin išnaikinti žiurkes, kurių bu žmonai sovietų valdžia nu čiaos
Kasto Kuėiuno. 1921 m. kada kariavo didelis paršas, 1 arklys Viskas turi
draueų skaitome po 2c. ui žodi
kus
ir
puldinėti
sovietų
įstai

kankamos daugumos neturė
vo labai daug privisę skiepe. tarė mokėti pensiją. Genero bolševiigi «n lenkar-. bėgdami len'-ai būt parduota tuojaus — priežastis - pirmą sykį; norint tą patį paj eštalpvt ilgiau, skaitome po
gas.
Juos
slepia
ir
palaiko
las Kleščinskis nesenai buvo užpuolė ant Montviliškių kaimo ir j’i«s nesveikata Kaina $2.400. į nešt $1,200. kojimą
jo, bet juos palaikė smulkie
Jis sako:
1c. už žodi už kiekviena sykį.
privertė trauktis su lenkų karinome- Likusieji ant mortgičiaus.
(32)
ji ūkininkai, švedai ir komu vietos gyventojai.
“Rūsyje tiek daug jų buvo sušaudytas Kaune už šnipi ne. Nuo to laiko nieko apie juo- nesi
”Keleivio" skaitytojams. kurie
M.
HEIMAN.
33
Revnolds
St„
girdi.
Jeigu
kas
nors
apie
juos
k»
nors
Nesenai
vienas
tokių
bu

tur užsiprenumeravę laikraštį, už
nistai. Tokiu budu socialde
privisę, kad nebegalima bu nėjimą bolševikų naudai.
DANIELSON, CONN.
žinotu, malonėkite pranešti, už ' ą
pajieškojimus giminių ir draugų
mokratų valdžia išsilaikė iki rių puolė Braclavą. Buvo už vo laikyti ten daržovių ar
mielai atsilveinsiu.
(31)
skaitome ir už pirmą sykį po le.
PETER VALENTINA
už žodi.
ANTANAS
URBONAS
rinkimų. Kokia valdžia susi mušti keli komunistai ir šiaip kokių valgomų daiktų. OSLOJE AREŠTAVO KO 22 Sturtevant
avė., Norwood. Mass.
Pajieškojimai su paveikslu prą
MUNISTŲ VADUS.
II. 2. Box 34,
Ankcnjr, lowa.
darys po dabartinių rinkimų, GPU agentai. Pasitrauku Užėjus žiemos šalčiams, viskiuoja daug brangiau, nes padary
sius
iš
Braclavo
partizanus
Pajieškau
Jono
fe>knmvičiau«.
Lin

pasakyt sunku. Galimas dai
tik reikėjo 9U visais produk Norvegų sostinėje Osloje kuvos parapijos, Talminų kaimo. 10 Scianton, Pa.. Nojaus mėnesy, 1927 mas klišės dabar orekiuoja b“angiai. Todėl norint talpint pa/eškomirė mano tikras brolis Stasys
pavijo
raudonųjų
kursantų
ktas, kad socialdemokratų
tais gabentis į rusi. Na. ge policija suėmė norvegų ko metų atgal jis gyveno W<>rces‘er, m.
Urbonas Jis paliko turtų. Pasakoja jimą su paveikslu, reikia pr'siųst
Mass. Turiu svarbų rei’ alą. Maln-ū'
fotografiją ir klaust kainos.
ma. kad manęs negalėjo surast. Todėl
valdžia, jei tik juos rems komanda. Po ilgo susišaudy rai, sakau, prieš sunešant munistų partijos pirmininką atsišaukti.
(36)
mo
partizanai
išsisklaidė
pa

šiuomi pareiškiu, kad velionio Antano
ir
jų
laikraščių
redaktorius
Siunčiant paįieškojimą arba ap
smulkieji ūkininkai, pasiliks
daržoves reik rusis išrūkyti
MISS TERESA GAUPAR
esava du broliu: Jonas, Lietuvoje ir
garsinimą reikia prisiųst kartu ir
likę
vietoje
vieną
sužeistą.
už
tai,
kad
jie
agitavę
ten
356
Linden
avė.,
Elizaheth,
N.
J.
ir apšildyti kiek. Kadangi
aš, Amerikoje. Kas žino plačiau apie
ir toliau.
mokestį.
mano b'oPo Antano palikimus, malo
rūsyje jokio pečiuko nėra, esančių anglų jurininkų tar
“KELEIVIS”
nėkit pranešt man aukščiau paduotu
APSIVED1MAI.
pe.
NORĖJO
IŠSPROGDINTI
tai
iš
krosnies
pripyliau
ant
255
BR0ADWAY.
adresu. Už visokias informacijas pasi
TURKAI GALI PRADĖT
(33)
SO. BOSTON. MASS.
Pajieškau mereinos arba našlės ap- stengsiu ętsilvgint.
VALGYT KIAULIENĄ. BOLŠEVIKŲ ŽVALGYBĄ. skardos degančių žarijų, dar ŠILČIAUSIOS VIETOS. sivedimui.
ANTANAS URBONAS.
nuo 35 iki 44 metu, kuri
Šiomis dienomis Maskvo ir neišdegusių malkagalių,
mylėtų gyventi ant ūkės. Aš e«u farMahometonų šventraštis
išnešiau į rusi, padėjau ir du Ant žemės kamuolio šil merys, vaikų mažų neturiu. Malonės
je
buvo
susektas
sąmokslas
draudžia valgyt kiaulieną,
prisiųsti su pirmu laišku ir paveikslą,
ris uždariau. Ogi, ant ryto čiausia vieta yra Azizia ap kurį
pareikalavus sugrąžinsiu
Pla
nes kiaulė yra “nešvarus gy išsprogdinti bolševikų žval jaus įėjęs- išvystu nepaprastą i skrity, Šiaurinėj Afrikoj. čiau
paaiškinsiu per laišką.
gybos
lizdą
Mažoj
Lubianvulys.” Todėl ligi šiol turkai
Mr. N. N.
Gult. lowa.
reginį — pilna negyvų žiur- ~
Rugsėjo mėn.,, 1922 m, be
ir nevalgė jos. Netik neval koj. Žvalgybos pirmininko kių. Išvalęs rūsį nuo žiurkių, saulės švietimo karštis siekė
Pajieškau apsivędimui merginos ar
gė, bet geras turkas skaitė pavaduotojas Jagoda dabar sunešiau daržoves. Už sąvai- 137 laipsnius virš zero.
ba našlės tarpe 35 ir 45 metu amžiaus,
praneša,
kad
sprogdinimo
butu laisva >r mviėtų skaityti pa
sau didele nuodėme net pa
Kita karščiausia vieta kad
tės, dar panašiai išrakinau.
organizatorių
buvę
padaryta
žangią literatūra. Aš e'U vaikinas 42
lytėti kiaulės mėsą. O vis
Vėl radau keletą negyvų “mirusiam klony” Califomi- metu amžiaus, moku darbą ir noriu
dėlto galimas daiktas, kad visa, kas nuo jų parėjo, kad nelaimingųjų ir jau nuo to joj. Ten kas vasarą siekia užsidėti sB’-n šana Svaiginančių gėri
nevartou>. Nori” 1-ad mergina tu
greitu laiku turkų pažiurosj sprogimas įvyktų su maksi- karto nebesimato apgraužtų 120 laipsnių, o vienais me mu
rėtu apie ?3fM) ar $500. Kurios mylė
maline
jėga.
Jų
buvo
padėta
šeimyniška gyvenimą malonės ar
kiaulę pasikeis ir jie pradės
daržovių. Taigi šiuo budu tais buvo pakilęs karštis net tu
čiau susinažinti. Su pirmu laišku ma
valgyt jos mėsą. Paskutinė nepaprastos jėgos melinito man pasisekė atsikratyti šio iki 134 laipsnių.
lonės prisiųsti ir paveikslą, kurį pa
reikalavus s”«’’r»ž>n«'u.
mis dienomis Turkijoj pra granata su dideliu skaičium įkyriausio namų priešo.
i1
_ —
uždegančių
bombų.
Pats
na

J. PETROSKV. % Camp Robb.
dėta plačiai kalbėti, kad
Munson avė., McKees Rocks, Pa.
“Be to, dar girdėjau, kaip
ATFTKI
mas
buvo
aplaistytas
žibalu.
——————___________________
Mustafa Kernai Paša, dabar
kaimyno šeimininkei vasa>1. liūliai
Pajieškau ansivedimui vaikino arba
tinis Turkijos prezidentas, Jei ta sistema, pasak Jago- ros laike pieniniame rūsyje
Ateik per platybę gyveni- našlio tarpe 25 iki 35 metų amžiaus. I
dos,
butų
pradėjusi
veikti,
kuris panaikino daug kitų
kad butų turtingas. Tikėjimo ,
pasisekė žiurkės išnaikinti, mo jūrių, ateik per siau- Geistina,
skirtumų neturiu Malonėkit su pirmu
nuo amžių įsigyvenusių ti neabejojama, kad namas bu Ji paėmė emaliuotą puody- čiančias okeano bangas. Iš laišku
prisiųsti ir paveikslą, kurj ant
kybinių tradicijų, greitu lai tų buvęs sugriautas.
pareikalavimo
sugrąžinsiu.
Giriose besislapstančius nę, iki pusės įpylė pieno, o iš užu tolimojo rytų horizonto,
Malviną Balankevičiiitė.
ku panaikinsiąs ir tą švent
viršaus aprišo skepetaite, iš ten, kur raudonas dangus 504 Centrai Street, Loveli, Mass
raščio įsakymą, kuris drau pasikėsintojus susekęs So Skepetaitės viduty pradūrė bučiuoja šaltą ašarų žemę,
džia kiaulieną valgyt. Ant vietų Gudijos GPU (žvalgy skylę. Taigi, pasirodo, kad ji kartu su tekančia rytų saule Pajieškau pusamžės merginos arba
našlės apsivedimui, gali būt kad ir su
jo ūkės, kur yra daromi vi bos) pirmininko pavaduoto kas rytas toje puodynėje ras----- ateik mylimoji!
vienu vaiku. Gyvanašlės nenoriu. Bu
sokie eksperimentai, esą jau jas Žirnis. Visi jie per susi davo bent po kelias žiurkes Ateik ne vergė dvasioje, tų gerai, kad mokėtų angliškai kalbėt
rašyt. Aš esu 47 metų, turiu dvi
daromi ir kiaulių auginimo šaudymą žuvo. Prie lavonų prigėrusias. Taip ir visas iš- gyvenimo kartybėmis už ir
farmas, 40 ir 110 akerių. apie $10.000
be
šovinių,
rasta
granatų
ir
vertės, netoli miesto. Kaimynai ameri
bandymai. Jau pradedama
gaudė.
nuodyta siela, bet iškėlus konai ir vokiečiai. Norinčios arčiau su
daug*
sprogstamosios
me

viešai skelbti mintis, kad
“O kuomet kluonuose pri- skaistaus gyvenimo žibintu- sipažint, malonėkit su pirmu laišku
prisiųst ir savo paveikslą, kurj parei
kiauliena yra geras maistas, džiagos.
siveisia per daug pelių, tai vą, ateik, o laisvės pranešė... kalavus
grąžinsiu.
(33
• o kiaulių auginimas — pel
GEORGE DEBEIKIS
geriausia
bus
įveist
ežį,
nes
Kaip
tamsios
ūkanų
dieCOOLIDGE “NERUNYS”
335 Bessmer avė
ningas užsiėmimas.
jis daug sėkmingiau gaudo nos laukia skaisčiai saulei suYoungstovn. Ohio.
1928 METAIS.
peles, negu katė ir jau to- švintant, kaip kankinamas
BUDELIS GODLEVSK1S
Prezidentas Coolidge vie kiame kluone pelės ukinin- pikto žiemių vėjo svyruonė- Pajieškau apsivedimui našlės arba
meririnos tarpe 40 iki 50 metų am
NUŽUDĘS S,U00 ŽMONIŲ. šai
žiaus, katra nevartotų
svaiginančių
---v • • paskelbė,
d « kad
•
•ateinan« •
• Jkui žalos nedarys. O ežys lis berželis laukia žaliuojan- .
Nesenai spauda paskelbė čiais prezidento rinkimais kluonei į<^..
įgyvendinti i gana
čio
pavasario,
—
laukia
taip
40
metų
s<
pėdų ir u
.-i ,
r
,
* , lys,
lys. svėrių
švėnų 170
I7O svarų, esu 5o“nu,no
pe<lų
ajauliui žinią, kad Charko-;1928 metais jisai savo kandi- j lengvai sekasi,. Užtenka tik tavęs įssnlgusi mano siela... ‘colių
colių aukščio.
aukščio. Turiu
Turiu 22 vaiku.
vaiku. Turh
Turiu »vo gubernijoj (Ukrainoje) daturos nestatysiąs.
I. jį sugavus įneš
įnešti į kluoną ir Tavęs aš laukiu ir sulaukti ™
ir esu »
.LrUry.;.
1'muštas bolševikų'
bolševikų! Wall Streeto baukieriai paleisti, o jis tuomet grei-negaliu... Tad ateik ilgesio k u pk%sMt^ir Zyksią. kuTi^rėk
tapo___ i'muštas
ž valgy Dv^ Godelis Godlevs- turės pasirinkti sau kita kari- čiausiu laiku įsišeimininkau ramintoia. ateik mylimoji!... k“,avus ““^^"muzerem <33)
___________
įr pripranta.”
Jonas Pncino.
(W) w. 14-th st.;
ių.
kurj ukxąmięčiai 1buvo didątą.

įvykusius liepos 2 d. parlamento rinkimus Suomijoj
(Finlandijoj) laimėjo kai
riosios partijos. Lygindami
1924 m. rinkimus su šių me
tų rinkimais, matome tokius
rezultatus:

FARMOS

u----------- j

I

I

avniKiiiaiivfų

KELEIVIS

6

ir
I

No. 32. Rugpiučio 10 d. 1927

►—c

miežių nuosunkos ir vaisių ■ kratams Remti. Jo iždininku1
ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS
sunkos ligoniui duoti. Gali-į yra drg. J. Jankauskas, o se-i
ma dabar ir duonos su svies-i kretorium — drg. S. Micheltu duoti. Anaiptol nereikia j sonas. Taigi, čekius ar moi
1
ligoniui alkoholio duoti, taip' ney orderius reikia išrašyti'
šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą,
gi nei mėsos! Visokie mėsos i kasi er i aus J. Jankausko var-;
Romos
imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
ekstraktai
dabar
ligoniui
vi.du,
o
prisiųsti
reikia
sekretoSTAIGUS INKSTU ĮDE
niausią i tai jo būna labai powder of jalap: pulvis jaladžią
krikščionybės,
Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
Michelsonui,
kuris
maža: tamsus, turis ir kraujo pae compositi), sakysime, sai netinka, todėl ir duoti ne-*' riui
GIMAS.
mą,
apie
Azijos
tautų
istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
ir baltymo ir pagaliau vamz pusę arbatinio šaukštuko;, reikia. Ir valgomosios drus- Įtrauks juos Fondo knygon
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių
Ė ko šita liga pareina?
dinių išnarų. Šlapimo taip galima betgi ir visą šaukštu-1 kos reikia vengti; ji, mat. tik ir perduos kasieriui.
krikščionišką
pasaulį ir kryžiaus karas, apie garsų kinųdar labiau ligony vandeninę
L. S. R. F. Komitetas.
Kai tenka žmogui vieno mažai būna, kad tik kokios ką ant sykio duoti. Galima ligą žadina. (Vandeninė li
mongolų
karo
vadą čingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
kiu ar kitokiu budu peršalti. 4. arba 5 uncijos per 24 va- tatai duoti kas rytas: žino ga. ištikrujų, nėra savaranvimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir
jo išejna. Jo svoris ma, jeigu viduriai labai liuo
sušlapti, huvargti. lai jis tančigonai.
”
,
i
kė
liga,
—
tai
tik
kitų
ligų,
Keisti Paukščiai.
kiai ir staigųjį inkstų uždegiau^sxesn^ si, tada geriau dieną-kitą pav. inkstų ligos, simpto
Knygoje
yra
daug
paveikslų,
žemlapių, piešinių. Išleido
_________
praleisti.
negu paprastai.
mą gauna.
Tėvynės
Mylėtojų
Draugija.
Apdaryta,
puslapių 301.
I
Kai del šlapimą varančių mas. )
Žodis “paukštis” papras-;
Kaliais tikrąsias šiltines, Kas gali su ligoniu atsitikti?
Kaina .... $2.25.
Maistas, reikia tiesą saky tai reiškia sparnuotą sutvėri
kaip antai: skarlatiną, diph-’ Jeigu liga buvo gauta tik vaistų (diuretics), tai. pasak ti. yra
taip svarbus šitiems li- mą. kuris gali skraidyt oru,
KELEIVIS
teriją. tymus, etc., staigusis del peršalimo, tai, žinoma, i Osler’io, “geriausia šlapimą g-oniems
daiktas,
kad
tik
su

varančia
gyduole
yra
van

255
BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
vaikščiot
po
žemę
ir
kartais
inkstų Įdegi n.as paseka. O beveik kiekvienas, ypač už
manus
gydytojas
gali
jį
kaip
duo.
”
Tik
bėda,
kad
tamsius
plaukiot po vandeni. Yra te
kaltais būna ir taip, kad augusieji. pasveiksta: bet
reikia nustatysi. Valgiai su čiaus paukščių, kurie skrai
ligonius
ir
tokius
jau
namiš

kraujo uz.siteršimas (septi- jeigu del skarlatinos, tai ta
tokį žlavų ir rūpes dymo galios visai neturi.
c-emia), antrojo laipsnio si da gana daug ir miršta, kius su vandeniu anaiptol rastum
tingą ligoni, kurs pats galėtų Naujoj Zelandijoj jų yra ga
Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
filis, staigusis tonsilų Įdegi pač vaikų. Kartais staigu nepatenkinsi. — jie, matote, tatai
padaryt.
būtinai
nori
“
liekarstų."
Ga

na daug. Seniaus tenai gyve
Specialistas Slaptu iigų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
mas. pagaliau, nors ir retai, sis inkstų Įdegimas chroni
kiškai ir rusiškai.
Telefonas Haymarket 3:190
lima
tada
duoti
potašo
citno,
bet
dabar
jau
išnykęs,
Kartais
ligonis
daug
veaštrioji džiova būna staigio niu virsta: tada jau išg^’dyti
1 ALLEN ST., Cor. Chambers St..
BOSTON, MASS.
jo inkstu Įdegimo priežasti ji sunku, arba dažniausiai ir rinrukštės druskos (potassii imia. Tokiam atsitikime rei taip vadinamas moa. Savo
citratis); 15 granų, t. y. apie kia duoti jam ledo šmočiuką didumu tas paukštis buvo
mi.
visai negalima.
i Ketvirties šaukštuko vienam čiulpti. Reikia ir maisto ma- panašus Į slonių. Jis buvo
Dd šmbvdOi). žaizdų ir kitų skau dūlių
Inkstus labai erzinančios
sykiui užtenka. Dideliems žiau duot, ir nustatyt taip. daug didesnis už strausą.
Kaip
reikia
ligoni
gydyti?
gyduoles, kaip terpentinas,‘
BE IR BRAND SALVE (Grobleuskio)
karbolius, kalio chloratas, is Kadangi liga yra gana įgalima duoti ir daugiau (pu Kad jis vidurių neerzintų. Ši Sparnų jis kaip ir neturėjo ir
Sustabdo skausmų ir užgydo žaizdas be
skausmo į 2 ar 3 dienas. Kaina 35c.
paniškos musės (kantari- mta, tai pačiam gydytis yra lse šaukštuko), u hiažiems. tokiuose atvejuose kartais ir skraidyt negalėjo. Kitas di
GROBLEMSK1 & CO„ I’lymouth, Pa.
dosi, jeigu tik didelėmis do- i" neišmintinga ir pavojin- j žinoma, mažiau. Yra ir daug jodą labai gerai dirba, tik delis paukštis, kuris negali
•GYDO
ir GYDO ir GYDO—bet maloniai”
zomis imama, visados gali (d. Todėl gydytojas, kad ir (daugiau vaistų, kuliuos gali-, reikia mažomis dozomis im skraidyt, yra takahe. Jis irgi
baigia nykti. Kai jis atsisto
inkstų Įdegimą padaryti. Al nenoroms, o vis dėlto turėti Jma visai tiksliai pavarto-; ti.
reikia.
:
ti,
bet
tai
jau
gydytojo
reikaj
Me.
ARMONIKAI
Būna atsitikimų, kad iš- ja, tai panašus daugiau Į 3
koholis, švinas ir gyvsidab
l ir importuoja
SPECIALISTAS
NERVŲ
IR
las.
j,
pėdų
stulpą,
negu
i
paukšti.
purtimas, ypačiai kojų, pasiris, tai veikiausiai tik chro Ligonis turi gulėt lovoj,,
me visokių ra
KROMSKV LIGŲ PER SU
Su
maistu
reikia
labai
at

sių rankomis
Paskui,
Naujoj
Zelandijoj
’ daro labai didelis. Kaip jau
nišką inkstų Įdegimą pada gana dažnai net tris mene-1
VIRS 25 METUS. VISOS GY
dirbtas Itališ
elgtis. Geriausia per niekas daugiau negelbsti, tai labai yra
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
išsiplatinusios
ro.
kas Akordinasjg
sius. Jeigu kraujuje yra rau sargiai
PINAMOS
KIEKVIENAI
LI

Pastojusiose moteryse ir donųjų ląstelių (kraujo rau keletą dienų tik pienu ligoni reikia keliose vietose Įpiauti, vekos, kurios negali skrai GAI. GYDYMAS ELEKTRA, geriausia,
pasaulyje.
KAS NORI.
gi kai tais aštrusis inkstų Įde donųjų rutuliukų), tai reikia maitinti. Ir pieno nereikia kad skystimas išbėgti galė dyt Bet keisčiausia išrodo
Ant 10
per daug duoti, — puskvor- tų.
metų gv»
kyvės. Tai ditjeli rudos spal
gimas pasidaro.
ligonis lovoj laikyti. O kadi tės
rantuotos.
užtenka. Vaikams da ma Paprastai, šitie ligoniai la vos paukščiai, kurie sparnų
Retkartėmis ir Įvairus prakaitavimas; ;yra labai;
Musų kai
žiau,
ir
tai
su
vandeniu
atno. žemebeveik
neturi,
bet
turi
ne

odos sužeidimai ar šiaip jau g arbus
____ daiktas,'
_____ , tai jau is: miežto. Kaltais dar geriau i bai susibaigia, išbąlą (ane
CO
SCOLLAY
SUVARĖ
,
snča negu kitų išdirbėjų. Dykai tnpaprastai ilgus ir stiprius
sugedimai (Įsisenėję odos li pat pradžios reikia pratinti
BOSTON.
' teikiam pamokinimus Reikalaukit kamiški).
Reikia
už
tai
jiems
OLYMPIA THEATRE BLDG„
Į talogo, kert prisiunėiam dykai.
(-)
gos) būna staigiojo inkstų ligoni prie šilto apsiklojimo. būna, jeigu per kėlės dienas tonikų duoti. Jodą, geležis ir snapus. Beto, jie turi be galo
ROOM
22
ligoniui
tik
pasaldinto
van

t
RUATTA SERENELL1 & CO.
Įdegimo priežastimi.
‘Geriausia, tai suvynioti ji Į dens duodama. Didelius ne fosforas yra geras jiems da- gerą klausą, taip kad už 10
VALANDOS: DIENOMIS nno
1314
Blue laiand av. Dpt. 80. Chicago
colių
po
žeme
nugirsta
va

9
iš
rvto
iki
7
vakare.
Pasaulinio karo laike, ilanelę ir paskui gerai ap
I lykas. Pasak Tysoną, tai su
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki
reikia
ilgiau
kaip
dešimt
balą
ar
kirmėlę,
ir
Įkišę
savo
ypačiai arčiau fronto esan kloti blanketais.
geležimi reikia čia elgtis la
1 dienų.
tiems kareiviams, ne vienam Labai išpurtę ligoniai, dienų pienu maitinti. Pie bai atsargiai. Tiesa, ji yra snapą ištraukia ji.
Tel. South Boston 3520
“Review of Reviews.” ■
Reaidence Ur. iversity 1463-J.
teko persirgti taip vadinamu taigi dabar vandeninę ligą nas. mat, čia anaiptol nėra labai geras tonikas, bet tai
“užsikrečiamu” (civilis arba turi, privalo kuodaugiausiai idealus maistas, tik sakome ne inkstų ligomis sergan
»
S. N. hffiate-stallaa
paprastas inkstų Įdegimas prakaituoti. Vaikus yra ge- geriausias, kad pakol kas ne tiems ligoniams.
LIETUVĖ MOTERIS
Lietuviška
Aptieka
ADVOKATĖ
visai nėra užsikrečiama li į iausia suvynioti Į karštame turime tinkamo jam Įkaito Reikia saugoti ligoni nuo! Redakcijos Atsakymai.
Mes užlaikome vfefckiu Vaistu
366 Br»adway, So. Boston. Mi
(pavaduotojo).
Paprastai
ši

ga) staigiuoju inkstų užde vandenyje suvilgytą ir iš
ir šaki:q
1i
Room 2.
šalčio. Turtingesniems gera j
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo
gimu. Būdavo, kai atveža gręžtą paklodę, paskui suvy tie ligoniai valgyti nenori ir i Califomią išvažiuoti. J. Martmkui. — Ačiū už
kraujo valymo, nuo slaptin
naujus kareivius Į frontą, tai nioti Į sausą blanketą ir koki (anorexia); gera todėl i pie Prie šalto klimato gali, mat, prisiųstą iškarpą. Išvertę, strėnų,
gą lig*, kosulio. patrūkimo. eta.
ną
biski
kavos
Įdėti,
tai
daug
grąžinant ją tamstai atgal.
Taipgi užlaikom Dielių iš Lietuvos.
nekurie iš jų Į kokius tris- nors gumini audeklą, kad lo
liga
greitai
atkristi.
Patarnavimas kuogerteusias. įvai
gardesnis
pasidaro.
Toliau
DIDELI8 PASISEKIMAS
šešis mėnesius ima sirgti ink va nesušlaptų. Taip galima
V. Kohnarckui. — Atsa rios šaknys, partrauktos iš Lietu
»
Dr.
Margeri*.
galima
pasukų,
avižų
košės.
Vaistp prisiunčiam ir per
stų liga. Spėjama, kad šito laikyti vaiką kokią valandą.
kymą pasiuntėm tamstai lai vos.
paštą. Musų Aptieka tebėra toj pa
kios užsikrečiamos inkstų li Dideliems galima karšto oro, ‘
šku.
čioj vieloj.
gos vienokią ar kitokią prie gani arba, kas da geriau. Į
1W> SALĖM STREET,
J. Aleksiui. — “Protokolo
BOSTON. MASS.
žastį utėlės perneša nuo vie vandens maudynę duoti. I
prieš-fašistinės
bendro
fron

no ant kito.
Malonus čiugumi*. kuriu
Karštą orą arba garus galito konferencijos” nedėsime, I
palaiko pilvo reguliariškuTai tokios, kaip dabar ma palovėj leistu Karštoji
TZTVC
i nes pereitame “Keleivio” t DR. MARGER1S I
A«ą. Vaikai myli jj.
matome, yra staigiojo inkstų maudynėj reikia palaikyti
/
KC/O
’
15c. ir 25c.
numery jau buvo apie tą
Įdegimo priežastys.
nuo 15 ligi 20 minutų, pas-i
i konferenciją rašyta. Proto I Gydytojas ir Chirurgas
e
....
Kaip ligonis jaučiasi ir ką kum gerai apkloti sausais
■k
*
kole
nėra
nieko
nauja.
Į
I
Valandos: 10—2; S—•
blanketais. Taip sutaisius, Musų draugams Lietuvoje jisai, vis dėlto nušviečia Liegydytojas mato?
Sekmadieniais: 10—3
Ne visada ir ne visuose li paprastai ligoniai gana gerai labai reikalinga parama. So- tuvos padėti, ir doleri verta
3421 So. Halsted Street I
STERLfflG ELIX1R
goniuose šita liga vienaip prakaituoja. Ypač svarbu cialdemokratams reikia iš jam nusiųsti. Pagalios, ar
♦
CHICAGO, ILL.
♦
ir Visugvriausias Varsprasideda. Pas vaikus, jeigu apštus išprakaitavimas, ka laikyti organizaciją, reikia mes ji skaitysime, ar ne, bet !■ tasNaujausias
t
Sutvirtinimui Kraujo. Nervųt ir »
išlaikyti
savo
organas,
o
pi

da
ligonis
yra
daug
papur

paremsime
tuos
žmones,
ku-i
J
Tel. Boulevard 8488
jie peršąla, ji dažniausia
tx t
'Viso Kūno. Prašalina jis skaudžius
staigiai užeina: bet jeigu jie tęs, taigi vandeninę ligą jau nigų nėra. Kol buvo Seimas, rie piie jo dirba. Is Lietuvos-y.ron.-;y<vs užkietėjimus, kūno skausmus,
mus, ir
ir svaigulius
svaigulius irir ssausmų
skausmų gaivos.
galvos,
gauna ją kokia nors šiltine turi. Kartais betgi vien tik tai socialdemokratų frakcija jie negali paramos daug ti-’■ Sogrųžina
apetitą, atbudavoja kūną ir
Seime
skirdavo
dali
savo
al

šitokio,
nors
ir
labai
gero,
kėtis,
nes
tenai
jų
lai
kraštu°
**
• spėkas ir užlaiko normales funkcijas.’
sirgdami, tai ji gana lėtai iš
TelefMiM 31284
Tą vaistų galima gaut aptiekose. argų
partijos
lėšoms
padengti.
darbo
nepakanka.
Reikia
takas
cenzūros
neįleidžiamas,
sivysto. Be to, vaikuose ga
1 ba galite tiesiog parsitraukti iš vy
MEDICINOS DAKTARAS
naciažnabi ir konvulsijo. tirtam tikru gyduolių ii- Tuo budu kas mėnuo susida taigi jis negali tenai ir pla riausios aptiekus, prisiusdami $2.50.
rydavo
apie
2,700
litų
mo-,
goniui
duoti.
Pilokarpinas
tintis.
O
iš
vienos
tik
Rygos
(-)
mis prasideda? *
.l
.
NEW ENGLAND CHEMICAL CO.
C. J. HKOUUTIS
Dažniausiai štai kaip bugeras čia vaistas.
. kesčio. Dabar gi šitų pajamų užsilaikyti laikraščiui irgi
BOSTON 12. MASS.
Valandos
: nuo 2 iki 4 po pietų,
na: Ligoniui galva skausta: Lidehems paprastai jo lei- nėra. Mėnesinės nariu*• duok- sunku. Taigi butų labai ge
nuo 7 4kiJ{Į vakare. J;
kartais tik vidutiniai, bet fJz‘amar P°oda viena sesta lės irgi sumažėjo, nes daug rai, kad Amerikos lietuviai
1®7
SUMMER STREET.'
kartais,visai nepakenčiamai.grano, o mažiems vai- darbininkų, kurie priklauso :ji paremtų. Doleri galima
Lietam OeteaetnUu. - L.VWRENI K MASS.
' ^Baldės Love tt
Partijai, nusiųsti per paštą tarptauti
F
Akys, veidas ‘ir riešai iįlkams dvidešimta, didės- Socialdemokratų
<
neturi
darbo
ir
neturi
iš
ko
—
.--<niems
desimta.
Isgerus
stikniu
money
orderiu,
taip
kaip
: purpsią. Dažniausiai ir apie
1 akis būna papurtę, tarytum !la-kitą karšto vandens, ypa Partijai užsimokėti. 0 Parti ir Lietuvon. Adresas toks:
; putmenų tenais pilna butų. čiai su citrina, kartais tuoj jos išlaidos dabar da dides Miera iela Nr. 8, dz. 7, Riga,
DR. J.MARCUS
Gana dažnai betgi ir veidas prakaitas ligoni pilti prade- nės, negu pirma buvo, nes Latvia. Siunčiant prenume
LIETUVIŠKAS
GYDYTOJAS
- reikia dirbti daug- sunkesnė- ratą, reikia parašyt laiškas,
ir riešai papursta. Papūra dakad
siunčiamas
doleris
yra
Jeigu
ligonis
daug
išpur-;
se
apystovose.
Pavyzdžiui,
Specialistas
sekretnų
ir chroniš
mas, jeigu tik liga gauta
kų vyru ir moterų ligų.
skiriamas
už
“
Liaudies
Bal

tęs,
tai
perdaug
gerti
jam
ne-|k
as
savaitė
karo
cenzūra
ispersišaldymui, tai Į kokias
261 H'anavet SL, Boaton. Maas.
Išegzaminnoju akis, priskiriu
Room 7
24 valandas pasirodo; šiaip reikia duot, — kvortos van-’^raukia pusę, o kartais ir du są,” ir reikia paduot savo ad akinius, kreivas akis atitiesinu
Tel.:
Richmond
0668.
(-)
resą,
kur
laikraštis
turi
būt
ir
amblyopiikose
(aklose*
aky

i
sustatytų straipsjau jis laipsniškai išsivysto. dens per dieną užtenka; bet trečdaliu
Valandos.: Nuo 9 ryto iki 8 vak.
se
sugražinu
šviesų
tinkamu
j
is
“
Socialdemokrato.
”
Nedėidieniaia iki 4 vai. po pietų
Kartais ligoni vemti verčia. ieigu neišpurtęs, tai gali jis tiių iš. Socialdemokrato., siunčiamas.
laiku.
J. L. PASAK ARNIS. O. D.
Tuo pačiu laiku reikia ne
Jis jaučiasi nuvargęs, nusil ir kiek nori gerti, žinoma, Tuščiai laikraščio vietai rei44? Broa<fway, So. Booton, Mana
pęs. Kartais jo viduriai su ršar<ninio vandens arba ir pa- • kia gaminti naujų raštų, nes užmiršti ir “Socialdemokra
kioti. Temperatūra pas vai daryto su citrina vandens —.{baltas vietas palikti istaty- to.” Tai yra musų draugų so
£
TetefeMM Ba
kus paprastai pakyla nuo limonado. Labai geras del mas dabar draudžia. Tas cialdemokratų partijos orgaX
LIETUVI8 DENTISTAS
101 ligi 102 laipsnių Fahren- tokių ligonių gėrimas yra ši- ekstra darbas atima musų i nas Lietuvoje. JĮ taip pat rei- DR. LANDAU
I Or. St. L GALnRISKI
,kja remti. Jo adresas: Keis- tt CH AM BERS ST.. BOSTON.
1----- r virinto draugams netiktai daug
-t-laii
heito; bet pas suaugusius toks: jį puskvortę
Gydo Veneriškas Ligas.
vandens
reikia
Įdėt
dramą
bet
ir
pinigo,
nes
uz
kiektučio
gatvė
40,
butas
1,
Kau

$
(GAUNAUSKAS)
dažniausiai nepakyla. Vei
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki
1U, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
f Oftae valtndoa: Nno 10 ryta M
das apskritai nekaip atrodo, kremotartaro (cream of tar-Įvieną sustatytą eilutę reikia nas. Rašyt galima tiesiog
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.
laikraščio vardu, arba jo re
$ 5:M 4»m*. Nn® 1—9 mkan.
stinga, mat, jam gyVumo ii tar; potassii bitartratis), iš- užmokėti. _
Be
to,
Rygoje
dabar
eina
g
Nadėltemb pagal raUrtiMspausti
pusę
citrinos
ir
sudė

daktoriaus
vardu:
inž.
Ste

tyrumo. Oda sausa, o liežu
laikraštukas
“
Liaudies
Bal

«
414 BBOADVAY.
ponui Kairiui.
vis lyg ir balta plėve apsi ti, atšaldyt ir gert.
Tcl. So. Boston 5<m;-W.
BO.
BOSTON, KAM.
traukęs. Pulsas nepergrei- Viduriai šiaip ar taip rei sas,” prie kurio musų drau Atsiminkime savo drau
DAKTARAS
čiausias, nors biskį ir tan kia laikyti liuosi. .Vaikams gai socialdemokratai irgi gus Lietuvoje kiekvienam
kesnis, negu paprastai. Už yra gera citrinrukstės mag- prisideda. Jis labai menkas, susirinkime, kiekvienoj pra A L KAPOČIUS
. jį
- mačiusiam
. gal mogoj. Ir draugijų mitinguomitmguoaugusiuosius kartais drebu nezijos druskos (magnesium ir nevienam
LIETUVIS DENTISTAS
kilo
klausimas:
kodėl
gi
Ry-jse, ir ant piknikų susiėję — VALANDOS: Nūo 9 iki 12 dienų
lys nukrečia; jiems kada ne citrate; magnisii citratis)
tr. L tawn-6iiBM««
Eagle Brand išaugino
kada ir kvėpuoti būna ne duoti. Geriausiai paprašyti goję, kur nėra fašistinės cen- vįsur dėkim socialdemokraNuo 2 iki 9 vak.
gfM
aveikų kūdikių. «eg» -ė
LIKTU
VIS
DENTISTAS
zuros,
Lietuvos
veikėjai
neįstams
aukų,
o
jei
kas
nenori
:
lengva. Skausmu strėnose ne aptiekoj “solution of majpieNEDELIOMTS:
▼M kiti kūdikiu aminiai
VALANDOS:
sium citrate,” o gavus, dide teigia geresnio laikraščio? aukauti, pasiulykim tokiam
visi ligoniai skundžiasi.
iki 1 v. po pietų
Nuo 10—12 dienų
•
Šlapimo permainos yra la liems galima gerti visą stik Atsakymas tas pats: nėra pi- užsirašyti “Socialdemokra
Nuo 2—5 po pietų
Seredomis iki 12 dienų.
Nuo
8 vakare
mgų.
.
tą.
”
Jo
kaina
metams
$2.
•
bai charakteringos, ir todėl lą, vaikams užtenka ir pusės
» Nedėliomie pajtal6—
Ofisas “Keleivio” name.
euaitarimų.
jiems
Lietuvių Socialistų Sąjun- 251 Broatfvray, tarpe C ir D St..
...... - jr-—
gydytojui gana Įdomios. stiklo. Bet del didelių, tai da, Čia jau mes turime
705 N. ĮUlMiit St. kaiap. Broad St.
EAGLE
BRAND
i
C0NDCN8CD MILU
Kartais pasitaiko, kad šlapi- geriau duoti sudėtinių jala- ! padėti. Užsirašykim “Liau-gos VI Rajonas yra Įsteigęs
SO.t z BOSTON. MASS.
MONTELLO, MASS.
1
mas visai neišeina, bet daž- pos miltelių (compound'dies Balsą.” Kad ir menkasjFondą Lietuvos Socialdemo- 4 -
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K E L E I V I S ~
BAŽNYČIOS VAGYS.

ATSIŠAUKIMAS.

“]

Liepos mėn. 1 d. Kauno mūrinių namų. Mat, aliejaus
apygardos teismas nagrinė- »' tepalų fabrikoje buvo la-' Aš atsišaukiu į visuomenę, ar
jo bažnyčios plėšikų Bernar-bai daug aliejaus, kuris neatsiras asmuo, kuris galėtų
: (Nn» moM| korespondentų ir ii Lietuvos LaikraRių.)
do Meilučio ir Prano Malas- grandioziniai padidino ugnį' mane našlaitį atjausti ir priglau'
_________ ________________________
‘ kevičiaus bylą, kurie kalti- ir tiek pakėlė kaištį, jog gai- sti kaip tikra motina,
i • ibažnyčios —
_•
KARININKAI IR STUDEN-šiaip daug neproduktingo i‘ narni■ -rr
Kalviį
api-.srininkai
negalėjo prieiti. Esu jau nuo kūdikystės likęs
plėšime.' ’
prie gaisro. Be to,
to,' įdeganti
į degantį našlaičių, turiu 19 metų amžiaus,
TAI pavcdcti
J-irbodirbti
!i plėšime.'
TAI
PAVERSTI ŠNIPAIS. darbo
dirbti
Trumpai suglaudus ši isto- aliejų negalima buvo lieti
Į ta. plečiant socialistines idėStudentai tautininkai ir Su Esperanto eiti pareiškė 'rija
atrodo taip. 1926 m. vandens, nes nuo to butų tik vargingas mano gyvenimas. Te- Draugai, Draugės!
noro
socialdem.
kliubas,
var

ateitininkai beveik visi šni
Socialistinis Jaunimo In- .jas darbininkiško jaunimo
gruodžio mėn. pabaigoj Pra-padėta gaisrui plėstis.
;del ašaras liedamas maldauju,
pai ir jų reikia saugotis. Mu pininkai, laisvamaniai ir pa nas Malaškevičius dienos' Gaisrininkų pastangomis kad atsirastų asmuo su tvirtu temacionalas šią vasarą me- tarpe^ Be to, šis darbas turi
sų jaunuomenė pa\er*ta į vasarininkai.
metu įėjęs Kalvių bažnyčion j vis tik gaisras buvo lokali- turtu ir priimtų mane už savo ta žvilgsni i savo dvidešim- didelės reikšmės ateities so
Apsvarstę
bylą,
teisėjai
šnipus ir ‘‘revoliucionierius.” ■
(Traku aps.) ten pat užlin- guotas ir nebuvo duota jam kūdiki ir padarytų mane laimin- ties metų’ praeitį. 1907 m. cialistinių jaunimo organizaDaryti jaunuomenę šnipais priėjo vieną išvadą:. Espe- dęs už vargonų pasislėpė pereiti į kitus namus.
gu. Žemiau nadundn
paduodu ir
ir sąlygas,
^ivc^ rugpiučio mėnesį Stulgaite cijų veikimui. Vykdomasis
vradidžiausia tauto*demo- ranto kalba yra pagalbinė;
į kuriomis aš norėčiau susirasti susidarė socialistinių jauni- Komitetas kreipiasi į visas
ralizacija. Šiandien niekam ji nesiekia kitų kalbų su sma- Zakristijonas vakare nieko
mo organizacijų branduoly*, organizacijas, kad jos kuo
j sau laimę pasaulyje:
VAGIA ARKLIŲ
nepastebėjęs
užrakino
baž-;
geriausiai pasiruoštų švęsti
negalima tikėti, ne* rengia- la tepti; jai tėnka pripažinti
(1) Noriu surasti prieielių, kuris greitu laiku išaugo į
UODEGAS.
nyčios
duris
ir
nuėjo
sau
gul

ma toks jaunimas, kuris už egzistavimo (gyvavimo) teiviso pasaulio so dvidešimt* metų sukaktuvių
ti, palikdama* dežuruoti; Mažaičių (Židikų vai.)> kurie pasiturinčiai gyventų ir tarptautinį
20 litų parduoda susipykęs mo
cialistinio
jaunimo
organiza dieną. Jis siūlo viso pasaulio
tokiu
savo vaikų neturėtų. Aš norėVialaškevičių.
Tuo
budu
Makaime
atsirado
net
,
__
_________
__
:
t
—
c
savo draugą, kaimyną, kole--------------ciją. Karo sūkurys ir revoliu socialistiniam jaunimui š. m.
laškevičius,
gerai
žinodama*
žmonių,
kurie
nupiausto
lau/*
au
i
uos
“
ž
augintinį,
rugpiučio 28 dieną, sekma
gą ir tt. K ur gi eiti toliau ?!
SOCIALDEMOKRATŲ
bažnyčios visas puses, Įėjo:
iėio:Ruošė
kuo«e besiganantiems arkark-' (2) Noriu surasti toki prietelį cijos iš proletarinio jaunimo dieni. paskirti jaunimo dieną
išrovė daug aukų, bet, nežiū
Karininkai dabar dau- ..VAKARAS
............. ALYTUJE. Į zakristijom
' '* " . Atradęs nėra- liam*
liams uodegas ir paskiau ar Prie^Ik4- kuris ar kuri turėtu rint
visų smūgių, Štutgarto ir ją pašvęsti pirmojo tarp
ginusia šnipai ir savo kolegų Liepos 3 d. LSDP, organi- 1kintą
kurioje
Atsitinka dažnai tvirt4 nuosavybę ir paskolintų darbas
' \ spintą,
J '
‘ j ’buvo, parduoda.
'
pastaraisiais metais tautinio kongreso atminčiai.
tarpe jų kariška garbė jau zacija Alytuje suruošė viešą sudėti
v . ir kitokių vagysčių: tai vis- °;an Pini*M Amerikon atvykti, yra atnaujintas
................
visi brangus bažny-'ir
ir toliau tę Vykdomasis Komitetas kreisuminta po kojų, jų garbės vakarą. Buvo t aklinama 4 čios turtai, pasiėmė su savim .tas, tai mėsą, tai lašinius iš- Nenuilstamai jiems tamaudai piasi taip
siamas.
._
_ _pat | \ isas organižodis, kuris taip vertingas veiksmų drama “Vergijos 5 kieliku*, 1 monstrancijų, 2 vagia. Mat, šis kaimas yra mas
atsilyginčiau,
Dabartiniu
metu
Socialiszacija*,
kad jo* pasiųstų kuo
kadai*e buvo, dabar ir skati-‘griuvėsiai.” Turint galvoj patinas, viso daiktų 10,000 didelis, žmonės tamsus, apsi- (3) Turėdamas patyrimo daiko nėra vertas. Net profesijų dabartines sąlygas, vakaras vertės. Susikrovęs daiktu* leidę ir tt. Kada gi pradės lininkystėj,
‘, norėčiau, kad atsi- tinis Jaunimo Internaciona- skaitlingiausias delegacijas į
žmonės, pav. daktaras Juo- nusisekė gerai; žmonių buvo tarbon atsirakino iš vidaus susiprasti?
i rastu dailininkas, kuris įvertintų las jungia visas tarptautines tarptautinę šventę, kurią Sozas Vileišis (aviacijoj) yra nemažai, gryno pelno gauta bažnyčios duris ir paspruko.
mano gabumus ir duotų man proletariato jaunimo organi- cialistinis Jaunimo Internazacijas. Jis tęsia tarptautiniu cionalas rengia Štutgarte
formalią apgavikas, šnipas arti 50 litų. Reikia pabrėžti, Malaškevičius ineužilgo su į ATSITIKIMAS ZlEZMA- mokslo šitoj srityje.
(4)
Norėčiau,
kad
atsirastu
mastu
Pamojo Štutgarto taip pat rugpiučio 28 dieną
ir savo kolegų išdavikas. To- kad prieš vakarą buvo lei- visais daiktais atsidūrė pas
RIU BAŽNYČIOJ.
tokia
prietolka,
kuri
turėdama
i
kongreso
užbrėžtą darbą: Į Ši švente turi apvainikuoti
kiųyra ir daugiau. Buvę gar-džiamos įvairios kalbos, bu- vieną plecininką vagilių Ber
+
»
1-4.
kovoia
Drieš
17 d. i Žiežmarių Lturtingus
urtįn}fus ttėvus
^vus pamylėtu
bingi generolai, pulkininkai.' vo sakoma, kad į socialde- nardą Meilutį, pi ašj damas baLiepos
pamylėto mane,,
Prieb kara bei militaniuiut Vlsus pavienių
r* pasirengimų
£ *
ž
n
yčią
įbėgo
pilietis
ir
su-1
mann
naaaū.in
nui.
nzuią
ir
ruošia
vyriausiems
oastaailėtu
mano
niūri.
liki-.
rizm
?
‘
r
ruošia
vyriausiems
darbus,
Ji
turi
reikšti
Įsikumšiandien peiktinoje rolėje, mokratų vakarą net eiti baisį tui .ą, parduoti. Ma a* evi- riko. -gįjautOj ų kaimas de- ■
progai Da*itaikius. nada | socialistinio jaunimo sąju-Ji^ pagnndinių Štutgarto
Krašto apsaugos ministe- su. Bet gąsdinimai nepadėjo, ėius
cius sakėsi,
sakėsi, kad
Šiuos daik- .ra bi,autiečiai r
.-.i.;- srelbė-i"
„„iu^ ,mo
kad šiuosdaikbėkit
10 ir
lr»’ progai
progal pa*itaikius,
»as“a,lu“3- padapijauneciai, oeKit geiue
t man auką. ištiestu į manėjidžio uždaviniams — dirbti konferencijos užbrėžtų ne
ris atleidžia visus tuos kari
šis vakaras kiek pakėlė tus eave* iš Panarinu bažnvdarbininkų klasės darbą vi- ty, tuo pačiu metu ji turi paninkus, kurie peikė gruodžio susmukusią darbininkų nuo
mie^minga rankute ir suomenės, politikos ir kultu- raginti viso pasaulio darbiZ&ė
SXik?dmT
17 d. pučą, o jų vieton skina taiką. Darbininkų nusimini buk tuo patikėją
ros srityse. Jis dirba ankšta-1ninkišką jaunimą burti* po
pučininkus. Didžiausi ponai mas išdyla. Randasi noro
Gavęs prekes Meilutis ima rėksni laukan. Pilietis atsi-1
s
™
kontakte su Socialistiniu raudona socializmo vėliava.
Lietuvos' kariuomenėje yra dirbti. Greitu laiku manoma pardavinėti ir pirmiausiai kirtęs: “neprašytas atėjau iri Mano adresas toks. Jonas Reo_ me
Darbininkų ir Darbininkai Šią šventės dieną socialisleitenantai.
ruošti kitas vakaras.
pasiūlo gerai savo “pažįsta nevarytas išeisiu.” Po to dia- tas M Ež
Vg Šiauliai Profesinių Sąjungų interna-, tinis jaunimas turi iškilminDalis pelno paskirta poli mai” žydelkai, kuri siūlo lOg0 visi žmonės iš bažny-1T AL ani
cionalais, jis padeda augan- 'gai pasižadėti, kad dės visas
KLER1KALA1 RUOŠIASI tiniams kaliniams šelpti, o aOOO litų. Pardavėjas nesuti-čios išbėgo gesinti gaisro, j
čiai darbininkų klasei kovoti pastangas šiems tarptautinio
VERSTI SMETONOS
kita — partijos spaudai.
ko ir prekes atsiėmė atgal. Bijautoju kaima uždegė persu fašizmu ir reakcija.
, soeialistmio jaunimo sąjuVALDŽIĄ.
M IR |
Derybų pasekmės buvo to- kūnas,
Pirmieji musų Socialisti-1džio obalsiams įgyvendinti:
‘‘Liaudies Balsas” rašo, VAŽIUOS BRAZILUOS kios, kad Meilutis su Malašnio Jaunimo Internacionalo' Prieš ekonominį išnaudoLIETUVĄ
kad Lietuvos armijoj prasi GYVENIMO TYRINĖT. kevičium abu atsidūrė teis
dvidešimts metų buvo taip' Jimą ir politinę priespaudą!
GALĖJO NUVERSTI
PER BREMENĄ
dėjo krikščionių demokratų Vidaus reikalų ministerija mo suole, kame atvirai prisi
pat ir organizacinio augimo! Už jaunimo socialę ap
TRAUKINĮ.
ant drdžiavsio V«kiečią laivo
karininkų organizacija tver- .ruošianti išleisti plakatus,
____ pažino esą kaltais ir visą
mėtai.
1907 m. rugpiučio mė- saugą ir jaunimo teises!
COLUMBUS
Ties Tryškiais antgele-'
tis. Yra gandų, kad ji gana kuriuose butų vaizdžiai pa- procedūrą išpasakojo. Pra žinkelio bėgių buvo rasta arba kitais šios Linijos laivais
nesį jis jungė šešiolikos kraš-' Už tautų susipratimą ir soTIK ASTUONIAS DIENAS
skaitlinga ir rengiasi neužil- brėžta Brazilijos genimo i nas Malaškevičius 19 metų prikrauta didelė akmenų Puikios
^ų
17 organizacijų su 50,000 cializmą!
kajutes Trečiai Klesai—
go pakartoti gruodžio 17 d. sąlygų sunkumas ateiviams vaikinas, neturįs jųkios prie krūva, del kurios butų galė
Tiktai Steitnuniai
narių (apytikriai), o dabar į Vykdomasis Socialistinio
Tam buvo numatyta gegužio darbininkams, lšvažiavusiu- globos, beturtis. Anksčiau jęs nuvirsti traukinys. Suim-.
Socialistinį Jaunimo Inter- Jaunimo Internacionalo
NORTH GERMAN
pradžia, bet liko atidėta. ju Brazilijon skaičius pasie- gyvenęs Aleksote pas vargo ti du kaltininkai aiškinasi,
nacionalą įeina dvidešimts
Komitetas,
au v
irš 16,000 per šiuos nininką, vėliau Kalviuose. kad jie jokio pikto tikslo ne-1
Tad dabar yra tautininkų kę
kėsS jjau
virš
astuonių kraštų 45 organiza
karininkų organizacija ir metus, nuo gruodžio pereitų Neturėdamas kas veikti, ėmė turėjo, o tik norėję pažiūrėti
cijos su 200,000 narių.
65 Statė St, Boston, M»m.
nnnumiuL r*rat
arba pas vietos agentus
krikščionių demokratų.
metų. Prie vidaus reikalų draugauti su žulikais, kurie kaip traukinys akmenis su
' Nuo Stutgardo laikų iki
CMPARY
šiol yra labai daug nuveik-------------ministerijos įkurtoji emigra- išmokino vogti. Antras Ber triuškins.
nardas
Meilutis,
38
metų,
se

ESPERANTO KALBOS • ei jos reikalams referentura
New York, Birželio 29, 1927.
TEISMAS ŠIAULIUOSE.
ŠIAULIUOSE, iškėlusi
sumanymą siųsti nas vagilius, kaip pats sako- LIAUDININKŲ VEIKĖJAS
Board of Direktoriai paskelbė
Šiomis dienomis i Liau- Brazilijon specialę komisiją, 51> kad del vištos,• girdi,
ne- ^SIŲSTAS I VARNIUS,
taip*’pat
kvartalinius dividendus po še
dies Namus Šiauliuose susi-kuri vietoje ištirtų Brazdi- apsimoka vogti:: x
šiasdešimts Centų (60c.) ant se
JLIETUVĄ
baustas kelis kartus. Namie Liepos 8 dieną tapo suimrinko visuomenė teisti tarp- 'jo? darbo sąlygas,
ro, ant Common Stock šios Kom
\
(per Angliją)
Avinėlių kaimo valstie
tautinę Esperanto kalbą,kuri Prieš kelias dienas Kau- turi žmoną ir 1 vaiką, kurių tas
panijos, išmokant juos Rugpiu
sumažinta
kaina
3
klesos
sugrąžčių liaudininkų skyriaus valtinių laivakorčių
piestu stoja prieš 4000 pa-nan atvyko didelės, 22,000
gailisi,
čio 15, 1927 Common šėrų saviApvgardos
J KAUNĄ IR ATGAL
šaulio kalbų. Žmonių klausė- hektarų ploto plantacijos atJ‘~ teismas gavo dybos naiys, Avinėlių kaimo
;
ninkams. kurie yra ant rekordo,
rv^Cvf,
si virš 200. Pažymėtina, kad stovas, kurs pasiūlė Lietuvos posėdy
nutarė:* Praną Ma- seniunas i?nas Zenevicius ir BERENGARIA ir
baigiant bizni su Rugsėjo 1 d.,
į V amius.
MAURETANIA ..............$211
daugiausia klausytojų tarpe vyriausybei tą plotą išnuo- laškevičių nubausti 6 met.
1927.
AQUITANIA.................... $215
buvo darbininkai.
moti kolonizacijos ireika- sunkiųjų darbų kalėjimu, o NEPAPRASTA AUDRA
čekiai bus Išsiuntinėti. TranaI LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS
Gynėjai prirodė, kad Es- lams ir jį apgyvendinti isei-. Bernardą Meilutį 3 metais.
ferių
knygos nebus uždarytos.
LAIVAIS — $186. '
Per Proveniškį, Trakų ap.
peranto jau ne utopija — viais iš Lietuvos. Pasiūlymas
IŠ BOSTONO
0WEN SI&ftfERD, ,
svajonė, 'bet gyvas žmonių pripažintas svarstytinu ir KATALIKŲ JAUNIMO perėjo tokia' smarki audra, SA.MAR1A .......... Rugpiučio 21
Vice-Prezidentas ir IžidihinVas.’
kad nukėlė daug stogų, ntP LANCASTRIA .. Rugpiučio 27'
Planuodami Keliauti
ORGANIZACIJA
|odis susisiekti ir susiartintu komisijai bus pavesta ištirti
LACONIA
v .. Rugsėjo 4,
------------------------------------ —Anešė Nemunan 76 vežimų | Lietuvą greitu laiku. Išplaukimas
PADIDĖS.
Prekyboj, pramonėj, pašte, tos plantacijos tinkamumą
LIETUVON
i T-i -• (Platelių
/t»i
i- ralsi išieno
ir tiek. sunaikino
kas nevedą. Keleiviai nepilieėiai į-'
“Pląąkite po Amerikos Vėliava”
AUTONOBILISTAPIS.
spaudoj, policijoj ir kit Es kolonizacijai. Netrukus ati _ n
Gentaliskej
k
R blau- leidžiami
be kvotos varžymą. Visi 3,
Ir keliaukite am peikiąs, ų panwty<
daromas
valstybinis
emigra

klesos keleiviai turi kambarius Ne
peranto plačiai naudojama
ciuje) buvo įkūręs pazanJk
-SKNŲ^jŪJARAU NAUJUS
laivų. kuriu* valdo ir operuoja S&vietivt*prilygstamas švarumas.
Paikos
Valstijų Valdžia.
. .PlGtĄ $A!NA.
Daugas vaistyDių
valstybių jveaa
įveda cijos biuras, kuris rūpinsis
si. Daugelis
speciali
ekskursija
j
just,
Tėvynę
■narsias. Kreipkitės prie vietos
išplauks
ant
puikuolio
laivo
Pentiau
įvairiomis .spalvomis sulvg
dėstyrrt'ą mokyklose. Atėnų emigrantų reikalais ir užsi- kunigas nusigando, kad “be NELAIMĖ SU TRAU
agentų ar j
pasri»ki*«. Dąraa ir IhKo.
(-)
S-S. LEVIATHAN
CUNARD LINE f
mieste Esperanto privaloma iminės jų pergabenimu bei dieviai” neįsigalėtų, ir jis čia
Darbas gv arini ąajemas.
KINIU.
Rugsėjo
10
iš
New
Yorko.
33
Statė
St,
f? visoj Grakijoj pageidauja, darbo sąlygų išaiškinimu.
sutvėrė katalikiškųjų “pava
A. KAMPAdfc
„
Ja asmeniškai ves Mr. W. W. Davidson,
66 Victorią St, K'. StaąerviD*,-Mass.
Getieralis Atramas Vnėted Statės Lnn ts
-ma komercijos mokykloše.
sarininkų” kuopą. Tos kuo- Joniškis. Liepos 7 d. grei-4 BOSTON
TeL Som. 6520-J.
. ■.» .
Tittsburgh. Pa.
VAGIŠIAUTOJAS.
pos priešaky atsistojo p-lė.tasis traukinys.Kaunas-Ryga
Iš 400 tarptautinė^ kalbos
—------------------------------ ■
Kiti Rugsėjo išplaukimai bus.
Bepavasarinėdama ir nuėjo nuo bėgių: nušoko 3
projektu Esperanto išėjo su Rietavas. Luozunų kaime R.
5.5. Republic
.......
Rugsėjo 7
laurais. Pasaulio mokslinin- pas pil. Markauskienę atvy “zbitkaudama” šita “pava- kl. miegamasis ir II klasės
5.5. Pres. Harding
Rugsėjo »,
S-S. Geo. Washingtoo. ..Rugąėjo 13
_ 1 šalininkė” pasijuto, kad su vagonai. Aukų nebuvo.
kai ir dvasiškiai palankiai ko nepazistamas jaunas vy5.5. Pres. Roosevelt..... Rugsėjo 20;
žiuri Į Esperanto. Daugi ausi a ras ir pasisakė esąs naujaku-į ja darosi jau nebegerai.!
------------K)a«5kite gavo vietos agento kainu įr
piloų informacijų arba ršykite į
įsigalėjo kultūringesnėse ša rys Jankauskas iš Stemplių Greitu laiku manoma susi- ^RANATA^ SUDRASKĖ
DU VYRU.
lyse. Dabar jau esama apie dvaro, Švėkšnos valse, ir no-į laukti dar vieno “pavasari4 milionus esperantiškai kal rįs susirasti gaspadinę. Po ninkiuko.”
Rakandžiai, Gruzdžių vai.
--------------bančių. Esperanto kalba su didžio pasikalbėjimo ir vaJoninių vakarą pil. Preikšas
daryta logiškai, pasiremiant karienės su degtine, pasiliko
DIDELIS GAISRAS
krapštė užsilikusią nuo karo
KAUNE.
paprasčiausiomis kalbos mo nakvoti, meilindamasis prie
laikų granatą. Jo darbu atsi. Mew York
kslo išvadomis. Iš visų kalbų Markauskienės duktės Pau- Sekmadieni, liepos mėn.'stojęs domėjosi pil. Šaulys.
_.
zz.
sprogo
ir
lvtės.
Rytą
pasirodė
“
kava

parinkti deimančiukai. Dau
LIETUVĄ
. - .
.
j 17 d., 10 vai. dieną del neži- Granata staiga Lr -Ogelis kongresų neapsieina be lieriaus
PER HAMBURGĄ
i -• ”j J‘ au nebesą, ir se- nomos priežasties pradėjo abudu minėtu vyru sudrasAnt musų tri-triubinių laivų
kančių daiktų: aukso kleckų d rti
nrobėsirat--kė.
Esperanto.
kabinimui ant kaklo 100 litų
”°aT narna“
~7-------------------------- NEWYORK(nujan)HAMBURG
SVEIKIAUSIAS GĖRIMAS
Kaltintojas buvo stud.
DEUTSCULAND,
vertes, aukso žiedo 25 litų
buvo gurgtas Plentų ir Sustiprina Nervus
A L BERT BALUN,
Baldauskas ir Niunkis.
RBSOLUTE. RELIANCE.
vertes,
retežėlio
lo
litų,
vandens
Keliu
valdybos
ce-1
...................
ir
Abelną
Jėgą
' Buv. Seimo narys Januš- sidabrinio žiedo, nosinių, mentas 15 medjnių namų ug.
ir ant populiariškų vienodais
kambariais laivų Ckeveland,
Senį žmonės, kurie pergyvena savo
kis pareiškė nusistatymą
_ .
VVestphalia ir ThDri*fia.
besikiiėianti amžių arba vyrai ir mopagahio.
pančiakiį,.
pirštin
j
g
p
er
gj
o
į
esančius
tedarbininkų, kuriems susi M » k, VI.. m u, ,..iSavaitiniai išplaukimai iš New
■
terys,
kurio
savo
jaunose
dienose
yra
-Hį™
Yorko.
Laivai Thurin<ia ir
_
i
tabriKOS praraiię w»vo stipruma ir jč^as. kurhj
siekti ypatingai trukdo aibės
■ dvejus
- - -VVestphalia atplaukia i Boston*.
nervai yra silpni, ir kurių sverbesniedidelius
mūrinius
>.
•
kalbų. Tarptautinė kalba imta.
Peraanaliai lydimi j Europą K
ji kūno organai yra neveiklus, tokie
išvažiavimai.
žmonės
būtinai turėtų |pabandyti
jiems yra būtinas reikalas.
a
r* guru
. korpusus ir vėl vos ne perėjo ZlIlOtlYR)
VMVIlIrtI
/C4>z*»wwx«^«<
Jis padarytas iš 17-skirtingą ŠAKNŲ IR SUDĖTINIŲ.
MUŠTYNES
GEGUŽINĖJ,
j
^Drobės
”
fabrikos
elektros
Nuga-Tone
tiktai
per
keletą
dienų
ir
Esperanto kalba leidžiama
AAA 'lNewYork
pastebėti puikų pasitaisymą, kuris seMALONUS GERTI IR SVEIKAS.
Zagraužis,- Girkalnio vai. stoties stogą, bet šitas trobe'k r
T/ll < j h»w»ą ir atgal
daug socialistinių raštų,
Taipgi mes išdirbame ir kitokius geriausios rųiRes tonikos,
(Pridėjun
S.
V.
skleidžiamos naujos idėjos ir Šių metų birželio mėn. 26 d. sys buvo gaisrininkų atkovo- Per 35 metus milionai silpnų, ser
tys turime savo laboratoriją ir išdirbame savo ekstraktus, todėl
Takaus.)
gančių žmonių surado j Nuga-Tone ti
musų tonikas yra vienas iš geriausią.'
tt. Ką galvoja vokiečių ka pas pil. Antaną Klimą vietos tas nuo gaisro pavojaus.
kra palaimą. Jos suteikia naują stipMusą Toniką galite gaut visose tieteviškošė grosernėse arba
gaisrininkams rūmą ir vikrumą del kiekvienu nervo, IM sugr jžiM leidimą ir kitą tosyklų darbininkai, tą gali su jaunimas sumose gegužinę. Kadangi
užsakius pristato*) tiesiog j *a«us.
formaciją klauskit pas vietos
kiekvieno muskulo, kfekvienam «rrVmada reik.i laukit masą TVaiko. tad gausit sveiką ir gardą
prasti bile šalies esperanti Gegužinė pasižymėjo nepa- buvo per vėlai pranešta apie del
agentus arba pas
ganui. ir jei jus jaučiatės silpnas ir
gėrimą.
x
ninkas. Kylant kultūrai, mes prastu publikos girtumu, kilusį gaisra, tai jiems atvy- . nesijaučiate kaip reikia, pabandykit
NATIONAL BOTTLlNG TORAH CQ.
Hamburg-Amertcan line
šias
ir jei j 20 dienų jusę
iias. gyduoles
;—
turime artintis viens prie ki Girti vyrai pradėjo muštis, kus į vietai mediniai namai sveikata
nepasitarsys, sugrąžinkite liUaited
Americaa
Linen.
lac.
86 Windsor Stretet,
Cambridge, Mbm.
► vaistininkui ir
to, glaustis. Vien kalbų mar Neatsiliko^ nuo to ir rengė- jau buvo baigę degti. Del
General Agvnts
jis
maloniai
grąžins
jūsų
pinigus.
Tik

Tel
Uuiversity
4111.
gumas atima daug jėgų, ver- jai. Sumušti labai: A. šauk- ypatingos priežasties gaisri- tai žiūrėkit, kad gautumėt Nuga-Tone lt! Statė St,
Buatan. Maoa.
I
. į
ninkams nepavyko išgelbėti į - niekas nedali užimti jų vietos.
čia vadus mokytis kalbų ir lys ir J. Žiūraitis. z-.Gėda!

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

Sukanka Jaunimo Internacio
nalo Gyvavimo 20 Metų.
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No. 32. Rugpiučio 10 d. 1927

dėsnis irc__________
įvairesnis už pereiRadcliffe Coliege yra lti Mickevičiaus
_
. klonį Kaune
,___________
aukšto vardo mokykla, mok- prie šito klonio. Ką naktiga- tų metų. Vieta extra good.
slas metams tenai kainuoja niai veikia Mickevičiaus klo- Bus daug praizų ir gražuolių
...........
...........
......... turi nyje, Kaune — apie tai rei- kontestas. Programas bus
i ..$300,
ir p-lė
Tataroniutė
lankvti ją dar du metus, kad kia pasikalbėti su žmogum,
gavus M. A. laipsnį, todėl kuris ten yra buvęs,
RAITA POLICIJA UŽ- 1Į “Gėda.” “brutalumas,”— stipendija jai yra labai dideApkeliavę aplink JamaiVASARINIS
pasigirdo
iš
publikos
šauks

lė
parama.
Ateinančiais
meca
ežerą visi trįs jautėmės
- PUOLĖ PROTESTO
mai policijos adresu. Ir mi tais ji tikisi laimėti ir pasku- jau pasivaikščioję. Beeidami
MITINGĄ.
nia urmu sujudo į priešakį. tiniems mokslo metams sti- suradome kelią į Providence
50,000 žmonių išvaikyta; se
Tuomet
ant žmonių puolė pendiją.
ir manėme eiti ant Sharkio
nas žmogus sukruvintas
raita policija. įsibriovė da du Dabartiniu laiku p-lė Ta- kumštynių į New Yorką, bet
ir areštuotas.
policijos trokai ir mitingą iš taroniutė dėsto muzikos isto- saulė buvo- jau žemai.
j
ČEVERYKŲ
Pereitą nedėldienį Bos ardė. Sukruvintąjį seneli du riją vasarinėj mokykloj Iš Jamaica atklampojome
ton Common parke buvo su poįicmanai vilkte nuvilko i Waltham’e. Ji duoda ir pri i Forest Hills, iš ten į FrankBaigianties vasarai ir ne
šauktas masinis protesto mi patrolės vežimą. Policija sa vatines muzikos lekcijas. lin Parką, čia isustojome rėdamas paliuosuoti vietą
tingas prieš ruošiamąjį SaC- ko, kad jis kirtęs vienam po- Nuo 26 rugsėjo (Sept.) ji prie Puntuko akmens. Di žieminiam stakui, darau dico ir Vanzetti žudymą. Mi licmanui į žandą, kuomet atidarys tam tikslui muzikos džiulis ir, rodos, mažai terei- delj čeverykų išpardavimą I
tingas prasidėjo po medžiu tas pradėjo jį stumdyt. Bet iš studiją Cambridge’uje po kėlų pajudinti, kad nuritus obelio kainomis. Išpardavi- I
I
Nr. 9, kur socialistai turėjo publikos niekas to nematė, Nr. 19 Agassvz st. Dabar su nuo tpakrantėlės
pakalnę,
šią• sąvaitę
---------- į. r
------- v. oias prasidės
.
•
leidimą mitinguoti. Žmonių tik visi matė, kaip policinin ia galima sus’ižinoti per "Ke-’Pamėginome, bet akmuo nei PĖTNYČIOJ ir SUBATOJ
susirinko į 50,000. Apie mu kas jį sukruvino.
leivio” redakciją.
nepakrutėjo. Pasakojama, IG ‘ 1Q D116n;n^m_ Anri
zikos pavilioną, kur miestas Paskui buvo areštuotas ir
kad jau daug lietuviškų pe- 12 ir 13 RugpinCio-Ang.
davė viešą koncertą, žmonių Darbininkų Partijos pirmi I. Taurinskas skelbia didelį čiuotų vyrų yra mėginę nu-’ IR TĘSIS 10 DIENŲ.
visai nebuvo. Visi susispietė ninkas Cantor. kuomet jisai
risti tą akmeni, bet akmuo
išpardavimą.
..........tebestovi
......................ant tos pat!
Naudokitės proga! Tavoapie socialistų kalbėtojus. bandė laikyti mitingą be lei Visiems žinomas “geras vis dar
Mitingą atidarė Socialistų dimo. Iš viso buvo areštuota žmogus” J. Taurinskas, ku p’akrantėlS. Šitam dideliam ras Pirmos klesos. Visus čePartijos vietos sekretorius keturi asmenis.
gvarantuojame. Mals užlaiko didelę čeveiykų akmeniui Fi anklin Parke no krautuve
žinoma kaipo
drg. Lewis. Tuojaus prisi Ku’omet darbininkų mitin krautuvę
lietuviai paskolino Puntupo
numeriu
71
“Sumner Shoe Store.”
plakė per minią policijos su gai tapo išardyti, tai po me
st.. Dorchesteiy, ko vardą iš “Anykščių Šileperintendentas Crouley su džiais pradėjo sakyti pa ^toughton
J. TAURINSKAS
110.
kelbia
dideli
čeveiykų
iškeliais slaptais ir uniformuo mokslus visokie krikščiony
71 Stoughton St.,
oTselio kainomis, Skersai ir išilgai apžiurętais policininkais, kalbėtoją bės apaštalai. Bet niekas jų lardavimą
prie Uphams Comer,
prasidės šią jus rožių darželį, Petrauskas
sustabdė ir atėmė mitingo neklausė ir publika ėmė re špardavimas
DORCHESTER,
MASS.
"pasidavė.
”
Jo
kojos
paliko
ąvaitę — pėtnyčioj' ir subaleidimą, paaiškindamas, kad tėti.
taip
sunkios,
kad
jis
nebega

oj, 12 ir 13 rugpiučio ir tęsis
Lewis vartojąs “neleistiną”
0 dienų. Kam reikia čevery- lėjo jų toliau nešti. Pilka ir
PARDAVIMAI
kalbą, valdžios liudininkus
Bombofobija.
Pilka užsuko per Roxburio
:ų.
pirkite
juos
pas
gerą
įl

vadinąs “kreivais liudinin Bostono džingos apsirgo
MAŽA FARMA.
jeruzolimą. ir, pagaliau, kad
kais,” o gubernatorių vadi bombofobija. Kaip tik gu eisi ngą lietuvi — -J. Tau- r toli,i. 'bet nutarta _pabaigti
SSoTįJ
_
inską.
nąs “žmogžudžiu.”
iems iki Jenkinso aapar-I
Dar- ii šeriai
'lėkštiems
akeriai žemės.
žemės, Vieta labai graži.
bernatorius paskelbė savo
A rti prie didelio kelio ir karų. Prašo
“Kodėl mes negalime va raportą, kad Sacco ir Van
amento. Išilgai visą Blue I $4.700.
ir Pilkos kelionė
Matyk tuojaus: Ambrose.
dinti jį žmogžudžiu, kuo zetti turi būt nužudyti, ge Pilkos
Hill atėję. 11:30 vai. vakare 255 Broad^ay. Tel. So. Boston W897.
aplink Bostoną.
met teisėjas Thayer vadina rieji patriotai labai nudžiu
jau buvome paskirtoj vietoj.
PARSIDUODA
Sacco ir Vanzetti anarchis- go, kad dviem “foreine- Aną dieną susitiko du Pil
P.
Geras biznis buėernės ir grosernės.
tiškais benkartais?”—pasa riais” bus mažiau; bet tuo tos — musų southbostonieSavininkas eina j kita biznį. Ant grei
kė Sacco ir Vanzetti gynimo pačiu laiku jiems ir baugu is, medikas Pilka ir artistas
tųjų visai pigiai parduosiu.
(33)
PASTABĖLĖS.
365 Second St_
So. Boston. Mass.
komiteto sekretorė, Miss pasidarė, ir kinkos pradėjo ’ilka, užsilikęs dar nuo
Jzimdzių laikų. Susitarę jieMary Donovan.
GERA PROGA
drebėti, kad Sacco ir Van •u iškeliavo pažiūrėti Bosto- Tūlas South Bostono lie“Šitokia kalba moteriškei zetti draugai nepradėtų
’uvis pakliuvo bėdon už iš Pasipirkt 3 šeimynų. 18 kambarių
narną su įtaisymais, groseme w bunepritinka,”—'subarė tėviš bombų mėtyt. Pašto darbi ’.o. Prie dviejų Pilkų keliavo niekinimą Amerikos vėlia černe,
kuri daro biznio virš $600 į sa
r
fotografas
Petrauskas
su
kai policijos superintenden ninkams įsakyta uoliai žiū
vos, kurią šiukšliavežis buk vaitę. Jnešti $4,000' Kaina žerria. Vie
ta gera — pirkit tuojaus. Tūriu ir
avo stebuklinga kamera,
tas.
rėti, kad į gubernatoriaus tad iliustravus kelionę pa ■ai radęs įkištą bačkon. Vei daugiau namų.
D. BOGACH
“Teisėjui šitokia kalba ir-~ laiškus nebutu idėta... bomkiausia tą vėliavą įkišo lietu II Alpine st.. Cambridge. Mass.
gi nepritinka. ’ - atšovė ba^Taip ^fuolTardaboj^ veikslais.
vio bačkon. koks nors airys Tel. Porter 1417-W.
'SO BOSTONE BARGENAS
-liss Donovan.
mi ir kitų valdininkų laiškai Aplink Bostoną kelionė dėl keršto.
4
♦
»
.
'
Socialistų sekretorius tuo j juntfn4iai. . . . 4
- iktuališkai prasidėjo nuo
l’.ULRITMiS ANT PARDAVIMO. I
pigiai todėl, kad davi
tarpu pasilipo ant papėdės ir Dabojamostaip pa[gatve. South Station ir pasibaigė
Antrasis “Keleivio” re niuParsiduoda
as
serga.
Šaukit:
,a,s!klnt1’ kariu stotišlr tuneliai kad ealtoriaus p. Jenkinso apar- daktorius J. Neviackas šįmet
So. Boston 1272-VV.
kad prakalbos bus tęsiamos
>k
’ne idėt bomb amente. Abelnai apskaito- urėjo “smagias vakacijas”
I
ANT PARDAVIMO.
toliau, tik policija
reikalau Bejieskant bombų visuose na, kad mėginant apkeliau- iigonbutyje. Po šitų “vakaDu 3 šeimynų mūriniai namai su
i
Bostoną
padalyta
apie
35
janti neužgaulioti valdžios. klazetuose ir toiletuose, vie
rijų” jis sveria dvylika sva- to'letais. gazu ir set-tubs. Jeigu $92.25
Į menesį. Kaina $7/H)0
Kreipkitės:
“Prakalbų nebus!” — su nas patriotiškas valdžios nvlios ir tai atmetant Com- u mažiau.
292 C Street.
So. Boston. Mass^
•
*
nonvvęafth,
Kenmore
ir
Beašuko policijos galva.
agentas tunelio stotyje po on miesto sekcija.
Pašoko Mfe Marj- Dono
^ve^V^do
Broadvvay užkampiuose
PARSIDUODA
Anyway, du Pilkos susiti- ; nkiai kartojama ^sekanti . 3 šeimynų namas, toiletai gazas. 3,
x ■ v x * • elektros darbininkų pames- *e viešajame sodne ir svei
4
4 kambariai. Rendu neša į mėnesį
Mitingas turi būt tęsia,voltometl^, ^„odapatarlė: “Tarbos ir tiurmos $55. Kair.a $5.000. J nešt $1.000. (32)
kinasi broliškai. Čia foto neišsižadėk!”
mas toliau. As kalbesiu uz ’ k
; v’a vaWžios
J. SUVAIZDIS
80 Old Harbor st- So. Boslon. Maas.
*
♦
♦
grafas
juos
eksposino.
Ap

Sacco ir V anzetti. Jie yra nenusprendė, kad tai
kalti žmones ir neprivalo būt turf but Hlabai ’pavojinga turėjus naująjį Ritz-Carlto- Į sąvaitę laiko South Bos- IŠSIRANDAVOJA 5 ŠVIESUS KAM
knygyną, pilvai pradėjo one automobiliai užmušė du BARIAI geroj vietoj. $17 į mėnesį.
užmušti.
...... 1 “pragaro mašina.” Su di- įo
K -ripkitės j
(32)
Poįicmanai nukėlė ją zeatsargumu ir baime •evoliuciją kelti. Užėjome lietuviu, o trečias sprogo 55 L s t.. So. B >ston. Mass.
jas “švento tėvo vaiką’’ ir nuo “mučelninko.” Dabar
men ir pradėjo knkdyt mi.
d
fe
NAMŲ SAVININKŲ
pasisotinome
Venecijos ma visokių “draiverių” važiuoja
baigėt me”». 9. PaS“
i
ATYDAI.
karonais. Neužilgo atsidurė- nėr So. Bostoną Į City Point
dą. Kapitonas liepė padėti jį ne Fenivay. iš kur. taip saP -i?r;uoru. Irb •« baltinu, pintuoju
Žmonės dabar ėmė rinktis daboklėn, kur pašauktai
bvčius ir reikia labai saugo ir nikeliuoju neėių kraštus, kranus,
Darbą atlieku gerai ir pigiai.
po medžiu Nr. 11, kur Dar ekspertas išardė jį, ir pasiro :ant. prasidėjo kelionė i Ja- tis, o ypač einant skersai etc.
A. tR.MANAS. 11 H-lly Avenue.
naicą.
bininkų Partija turėjo leidi dė, kad tai nėra jokia “pra
Cambridge. Mass. Tel. Porte 2876-R.
zatvę.
♦
♦
♦
n’ « 5 iki 10 vakare, nedėliomis iki 2
mą mitinguoti. Tos partijos garo mašina,” o tik toks in —Štai čia yra Forsyth
vai po pietų.
(32)
pirmininkas Cantor atidarė strumentas, kuriuo matuoja lantų klinika, ten Bostono
Architektas Titus Grevis
Dailės Muzėjus ir da toliau ž kiekvieną pervažiavimą
mitingą ir pakvietė kalbėti ma elektros srovė.
isa eilė Įvairių aukštesnių >er Dorchesteri su automo-j
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Vakacijos!
“Čia yra viešas mitingas,” graži lietuvaitė ir daug žakviečiame visus Mass. vals-!
—jis atsakė. "Aš turiu teisę danti muzikosžvaigždė^šio- Juozo širdis atsileido. Per tijos lietuvius dalyvauti ant THE JAMES ELLIS
,toveti kur aš esu.”
įmis dienomis gavo 'iš J?Rad-’ upelius ir tiltus keliavome Vaizbos Buto 3-čio metinio FURNITURE CO.
Pasigirdo smarkus kumš-cliffe Coliege pranešimą, dar toliau. Netrukus jau bu išvažiavimo, kuris įvyks Ne
405 BROADWAY,
si
S’»1 ♦' r; ir senelis Jame-, kad už >os gabumus kr k gi- vome ant Jamaica kalnelio; dėlioję, Rugsėjo-Sept. 4 d^
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Toje pat vietoje:

LAKE SHORE,
EAST LONG POND
NO. EASTON, MASS.

Vieta prie gražaus ežero kranto, vanduo čystas, labai
gera vieta maudytis.
Bus įvairiausių žaislų ir lenktynių, taipgi gera muzika;
Laimėjusieji lenktynes, gaus dovanas.

Todėl visi malonėkite į šį pikniką atsilankyti, nes turė
site daug’ smagumo.
Cambridge’aus žmonės, kurie norės važiuoti troku,
malonėkit susirinkt ant kampo Main ir Portland gatvių
prie Kooperacijos. Trokas išvažiuos lygiai 10:30 ryte.

Kaip nuvažiuot: Nuo Bostono reikia važiuot Į Stoughtoną. Tenai iš Centro paimt Washington Streetą ir va
žiuot juo iki kapinių, kurios bus po dešinei: šiapus kapiį
nių pasukt'į dešinę ir važiuot iki galo to streeto, paskui
vėl pasisukt į dešinę ir apie už pusės mailės bus jau pik
niko vieta.

VISADOS BARGENAI
ANT GELEŽINIŲ DAIKTŲ IR MALIAVŲ PAS

SOUTH END HARDVVARE CO.

PIRKITE

]’ " _

■ i n kas rmkirto ii nuo tom
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irstąs pradėjo piešti ir Ivgin- išvažiavimas bus dane di-
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1095 WASHINGTON ST.. BOSTON
ruEAR DOVE^ ST. EL STATION

TA1 YRA ILGIAUSIA IR DIDŽIAUSIA GELEŽINIŲ
DAIKTŲ IR-MALIAVŲ KRAUTUVĖ NAUJOJOJ
ANGLIJOJ.
Vietinis Pristatymas Dykai.
---- Iii- ! » '---- ;
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Kadangi 31 d. Liepos Piknikas dėl lietaus neįvyko, tai
dabar jis įvyks:

LIETUVIS
BUDAVOTOJAS IR
-ARCHITEKTAS

••S

JL UA1VJL lot MUW.

J
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ŠALIES

t

PAKINKTINIS

Mes pabųdavojame geriausius i
. amus ir pigiai Taipgi padarau
visokius planus, išmėruoju žemę ir
etc. Visokiais reikalais kreipki
tės
(-)

I

a

coov.

lUUDHM MII
HOPPLD

TITUS P. GREV1S
3S5 Br»ad**y. So. Boatoa.
Tel.: So Boston 2340.

SYKO

Jonas Petruškevičius
.
UGHT
-^3'AN MAfD MALT EXTWACT CO Lc o«*r»«eu-o*A

Laisniuotas Graborius

ST<*rrT MOHTOtAU r o

^^22

la'kav Automobilius dėl Vesehją. Krikštynų ir šiaip pasivažinė
jimams pigiau negu kitur.
162 BROAIHVAY.
SO. BOSTON. MASS.
Ofi><> Tel. So. Boston 0:M»4.
Rcs. Tel. So. Boston 1737.

THE ONLY GENUINE

CANADI4N MAID
MALT CO.
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r. J. AKUNEvidus
Lietuvis Graborius
Šutei' ia jreriausį paskutinį
patarnavimą Už pilną pagraltą
galinta apsieiti su $80 ir aukš
čiau už didelius, o už vail.us nuo
S2ft ir aukščiau*. Pigiai ir gra
žiai. Ofiso ir gyvenimo adresas:
820 E. 6-th Street.
SOUTH BOSTON. M ASS.
Tel.: So. Boston 4486.
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MONTREAL, CANADA.
VVhoolesale Distributors

WEBSTER THOMAS’:
COMPAAY
BOSTON, MASS.

i

SVARBUS PRANEŠIMAS
VISUOMENEI.
DVI DVIEJŲ ŠEIMYNŲ
STUBOS.
Dar neužbaiclos Cit y l’iinte. Marina Rnad.
netoli M Street. Ant pirmų lubų 5 kambariai,
resepšin Kali ir sun parlor. ant antrų lubų 6
kambariai ir sun parlor. Bus šilto vandens šilu
ma atskirai kožnai šeimynai. užpakaliniai pia-‘
Ai. vietos dėl garadžių. Kreipkitės pas savinin
ką A. J. Kupstis.

DVI GROSERNĖS.
Viena už $200, daro gerą biznį, yra 3 kambariai užpakaly krautuvės.
Renda $20 į mėnesį; kita krautuvė už .<7000 su ilgu 1. su, daro biznio
apie >250 į sąvaitę. Nepraleiskite progos, kreipkitės pas A. J. Kupstis.
Anrlįs jau atpigo’ Kairiems galima, patariant piikti dabar. Kreipki
tės pas:

A. J. KUPSTIS
332 W. BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
id. bo. BostM
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