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i APIE ŠIAULIUS AREŠ

I

“Tautiskai-Valstybiški” Žmonės Vienam Bostono lietuviui
atėjo iš Lietuvos laiškas, ra- I;
sytas jau 20 gruodžio ir, maIšsimaudė Kraujuose.
’ tomą, netyčiomis pro fašistų
TUOTA 2,300 ŽMONIŲ.

•

i

vr

•

vančią Nikaraguos
Valdžią.

1 Meksika remia Nikaraguos
i revoliucionierius, o Wash-;
ingtonas stengiasi Palaikyt'
supuvusią Diazo valdžią.;
; Čia ir gali kilti Meksikos su
Jungtinėmis Valstijomis ka
ras.
'
!
į

Telephone:
So. Boston 506-M

Sovietai Gali Užimti
Lietuvą.

I

■ cenzūrą praslidęs. Laiške ra
“Areštavo valstybės pre šomi baisus dalykai. Sako-i WASHINGTONAS TAR
KOMUNISTŲ SKERDY
NUODYT, AR NENUOzidentą D-rą K. Grinių, areš- ma, kad Šiaulių apielinkėj,! NAUJA WALL STREETUI KRUVINOS MUŠTYNĖS.
I
DYT PILIEČIUS?
NĖS SUJUDINO
I
, tavo vidaus reikalų ministeri į kur buvo daugiausia organi
Seatle, Wash.—Per Nau
RUSIJĄ.
Prieš Amerikos valdžią ir
Italijos fašistų erštas Musso- Požėlą, ministerį pirminin- zuotų darbininkų, areštuota Imperializmo politika gali jus Metus čia buvo kruvinos
Kongresą
dabar
stovi
labai
jau 2,300 asmenų. Kadangi
lini sveikina Lietuvos
: ką Sleževičių.
muštynės, kuriose tapo suprivesti prie karo su
Trečiojo Internacionalo ma
1
piaustyti ir subadyti 7 žmo- opus klausimas: dėt į pra nifestas smerkia fašistinį
galvažudžius.
“Paleido iš kalėjimo Gri- ■ kalėjimuose vietos jau nėra,
Meksika.
moninį alkoholį nuodų, ar
Pereitame “Keleivio” nu-; gajįimą-dovackį ir paskyrė tai suimtieji žmonės gruda- Šiomis dienomis Suvieny ;nės. Riaušes sukėlė baltvei- nedėt? Iki šiol valdžia dėjo
terorą.
,
meryje buvo jau rašyta, kad į JI Kauno dalies komendan-į' mi į šaltas, nekūrenamas tų Valstijų laivynas Įsiveržė džiai, kurie užkabino 6 besi nuodų į visą alkoholį, ski Vos tik spėjo krikščioniš
jaujas, kur jie laikomi suriš
linksminančius filipiniečius.
krikščioniškai - fašistiška tu;
Nikaraguos.
respublikon,
tomis
užpakaly
rankomis
ir
.
.
Apie 200 baltveidžių chuli riamą pramonės tikslams, ki fašistai pagrobti į kruvi
v«uuz.xa ” Lietuvoje
uicvu>vję nuteisė
“Skelbimuose rašo: Kraš“valdžia
kad žmonės negalėtų jo ger
miriop penkis žmones, bu- j ? a^(^ laikinoji krašto val- negauna nei valgyt, nei gert, kad palaikius Diazo valdžią. ganų puolė mušti 6 filipinie ti. Bet degtindariai vistiek tą nas savo rankas Lietuvos
valdžą, jie tuojaus sušaudė
Pl?es kurią sukilo gyvento- čius, kurie gynėsi peiliais ir
tent: Karolį Požėlą, Grei-^J; kas neisiąs pareigų, Jiems teisti organizuojami jai.
alkoholį
perka
ir
daro
iš
jo
keturis komunistus. Areš
durklais. Atvykus policija
fenbęrgą, Čomą ir Giedri. ;; busiąs atiduotas karo teis- karo teismai.
“
degtinę.
”
Pasekmės
tokios,
___
tuotų
komunistų esą keli
Nikaragua yra nedidelė suėmė visus filipiniečius. To
Katalikiškos “lašinių ben-;1 mui.
kad
pereitais
1926
metais
šimtai ir jiems teisti tapo
“Krašto apsaugos minis SUŠAUDYTAS POŽĖLA valstybėlė ir guli tuojaus už kia mat “teisybė.”
orovėš” pirmininkas Romaj
viename
tik
New
Yorko
mieįsteigtas karo teismas. Tas
Meksikos.
Taigi
pasirody

BUVO
NE
MINISTERIS
■
nas dabar muša South Bos-;II terija sukilėlių rankose. Sto
ste
nuodinga
degtinė
užmuliudija, kad klerikalai su fa
mas
Jungtinių
Valstijų
juri

POŽĖLA.
NUSIŠOVĖ, KAD PATE
♦ono klerikalų laikraščiui iš Ii vi ten sargybos ir broniraoti
;
šė
743
žmones
isuomenėj
šistais
nori da daugiau krau
Kuomet Amerikos lietu-i ninkų ant Nikaraguos žemės !
KUS Į DANGŲ.
Kauno šitokiu telegramų : I automobiliai.
i
pradėjo
kil
"didelių
protes

I
jokomunistai gavo> nuo į labai nepatiko Meksikai. Iš i Šiomis dienomis mirė Ja
“Sako, kad generalinio
“Karo lauko teismas nu Štabo
Dėl šitų jau įvykusių ir da
’v 11 omiiirvcio
ozvnpti
1
----e
—
—
rodo,
mat,, ---kad ----------Amerikos! ponijos karalius Jošihito. Iš tų, kad vai ,a nuodija savo
Škirpa
j
Angariečio
telegramą,
kad:
---,
---viraininkas
teisė miriop ir tapo sušaudy
piliečius.
Todėl
šiomis
die

ruošiamų
komunistų skerdy
T "
J ! fašistai nuteisė valdžia, norėdama užtikrinti girdęs apie jo mirtį, baronas
ti komunistai Kazys Gied pabėgęs. Sako, kad F. Bort- j Lietuvoje
nomis
Coolidge'o
ministeriai
nių, Maskvoj ir visoj Rusi
Stepas i
aliejaus Mansasuki atsistojo prieš
\' keliatą. žmonių,
.. tų savo kapitalistams
. rys, buvęs So. Bostonietis, kevičienė areštuota,
turėjo
šituo
klausimu
pasita

joj
kilo didelis triukšmas. Iš
Kairys taip-pat. Sako, kad V; tarpe ir Požėlą, tai Amerikos šaltinius Meksikoje, užeina karaliaus paveikslą ir nusiKarolis Požėla, GreifenberČ
.
....
..
. rimą ir iždo sekretorius Mel- Rygos pranešama, kad Tre
pulkas neprisidedąs priešu- lietuviuose kilo abejonė, ar Meksikai iš užpakalio,
Dab^ar”e’ t
lais
he•'*jisai
jon pasisane
prisakė pnes
priešnuoous.
nuodus, čias Internacionalas, kuris
gis ir Čorny.”
‘
---,— ton
kilėlių,
taipjau
neprisidedąs
čia
nebus
tik
Vladas
Požėla,
Taip
Washingtono
val

sakosi
nutaręs
kartu
ka-,
Delt
vai
/
žia
norf
j
o
n
su
ka-,]j
e
i
to>
kad
valdžia
nori
įvyVadinasi, krikščioniški fa
yra tampriai surištas su so
džios
žygi
supranta
visa
pie

ir
VIII
pulkas.
Sako,
kad
buvo
vidaus
reikalų
raliaus
dvasia
1
.
...
t
1 dangų ke-j kinti savo Įstatymą, ji da ne vietų Rusijos valdžia, išlei
šistai jau išsimaudė žmonių
Kauno priemiesty Šančiuose j
Dėt vėliaus tų Amerika ir Europa. Iš vi liauti.
kraujuose.
tiri teisės nuodyt savo pilie- dęs jau manifestą, aštriai pa
kaž-kas
dedasi,
—
mat
ten!S
au
^
os
žinios
parodo,
kad tai sų pusių pilasi WashingtoK&da išgirdo apie tai kruNE
V,S,E
R
M
L
3
o
AV
USIJOJ
!
3
Bėr^t^^fanatiky smerkdamas fašistinį terorą
buvo
ne Vladas Požėla, bet nan protestai. Protestuoja
kariuomenės.
'
vinasa’t Mussolini, jis tuoj daug
Lietuvoje. Manifeste esą pa
Požėla, komunistų Meksika. Argentina, Ispani _ ,
mušė -Lietuvos galvažu “Mieste susisiekimas dar Karolis
DUAI.
generolas
Wheeler
reikalasakyta,
kad už Lietuvos fa
partijos Centro Komiteto ja ir kitos valstybės. Piktina
Tulas laikas atgal žinoma ,Vo, kad nuodai butų dedami. šistų nugaros stovi Anglijos
džiams tęjegramą iš Romos, nenutrauktas, viskas rodos narys.
si Coolidge’o politika ir Lon Anglijoj atžagareivė “leidi” į jfe pasakė: “Valdžia vra jau
sveikindathas juos tokį rau i tvarkoj. Žmonių judėjimas
imperializmas, .kuriam rupi
dono spauda, ir Paryžiaus.
šiek tiek didesnis.
doną krikštą įrėmusius.
Si
k
kur
U
re
TVkatį
Wluva niro savieVĖLIAUSIOS
ŠLEŽEVI

i
Europiečiai šabo, kad Suvie
Sakomai "kad Lietuvon “Manoma. kacPpavakarį ir
.
aPTe 5?1! kur fe- ibutTegerių degtinėj yra nuo- tu Rusijos ir sujungti ją su
ČIAUS KABINETO
nytų Valstijų imperializmas nąugyventi:
Rusijoj, ar An- dų. Jeigu pilietis vis dėlto,Pilsudskio Lenkija. Prie Liejau važiuoja Massolinio pa naktį bus susirėmimų, — bi
PERMAINOS.
_____
siekia_______________
pasiglemžti visą pietų ’glijoj?
siuntiniai, kurie mokins Lie joma kraujo liejimo.
_
^noma,
Jkomunistas
tai 1 įjis• stato
tuvos
suoAtėjo žinių, kad
Ameriką. Jis jau pasialemKau buvusioj
žuvusioj
Amenką.
Dasiglem-o <^0
.,7tuomet pasisiūlė
PniitikiP,ka : i• ma
7 i,-ir geria,
- ??0save
LUV
„ . klerikalų-fašistų
“Sako, kad Škirpą sugavę.
tuvos juodašimčius tikrojo
valdžioje
pas-žė
Panamos
respubliką,
Astor
P
ac
J
e
^
’
^
21
P
z
^
u
.
s
kalbio
pnes
teisėtą
Respub“Karininkai įsakę praėju-; Šleževičiaus ■ 11-- -• -fašizmo.
kurinėmis dienomis
fa dabar lenda i Nikai aguą, iš mokėti Mortonui ir visai io 1 Unv.
lomis prieš fabkos valdžią prigulėjęs ir
Italijos fašistai turi dau sios nakties 4 vai. paleisti ■ šistų perversmą
mą
buvę
jau
kurios
vandenų
ju
laivynas
šeimynai
kelione
i
Rusiia
1
D^^skis.
Suokalbio planas
giau patyrimo, nes ilgiau yra Seimą iki atskiro parėdymo. padaryta permainų. Prof.
Ir
dabar
valdžia
išleido
buvęs
toks:
Pilsudskis suvaldžioje. Jie nužudė jau ne Sako, kad IX pulkas nesutin Čepinskis ir Požėla buvo iš ir Salvadorą.
ti
aukia
Lietuvos
pasienin
.Įpersitikrintų, kur ištiknijų.bolio dirbėjamspadidint nuo
vieną darbininkų vadą, iš kąs su sukilėliais...”
daug
savo
kariumenės.
Ku
kabineto pasitraukę. Švieti- Meksikos parliamente 31 geriau.
draskė darbininkų unijas ir
iee,
’
]au
..
dų
dožą
dvigubai.
Iki
šiol
nigų palaiminti ir peiliais,
Šmo ministerium buvo pas
buvo labai triukš Mortonas pasiūlymą pnė- ant
galionų
pramoninio
sudegino jų sales, jie jau tik APIE KOMUNISTŲ SUO kirtas liaudininkas Kvieska, gruodžio
_ posėdis. Visi ___
mingas
atsto- mė ir išplaukė Leningradan. alkoholio buvo dedama 2 brauningais, bombomis ap
KALBI LIETUVOJE.
ri smurto ekspertai. Lietuviš
siginklavę krikščioniški fa
vidaus reikalų ministerium ^'fkarštaf smerkė Coolidge
ki juodašimčiai su SmetonaMums teko matyti laišką, i —socialdemokratas Cirtau- po]itjką jr šaukė, kad Meksi- Nuo to laiko praėjo jau trįs galionai medinio alkoholio, šistai nakties laiku užpuola
mėnesiai ir Mortonas sakosi o dabar bus dedama 4 galio miegantį Lietuvos preziden
Valdemaru priešaky galės gautą Bostone nuo vieno tas, o teisingumo ministe
ka
turi
organizuoti
visas
is

Anglijo n visai negrįžšiąs, nai. Reiškia, visame alkoho tą, ministerius, suima ir ap
daug iš jų praktikos pasimo aukšto Lietuvos valdininko rium — socialdemokratas;
paniškai
kalbančias
respubnes
Rusijoj jam esą daug ge lyje, kuris Amerikoj bus par skelbia karo diktatūrą. Sme
kyti.
jau po fašistų sukilimo. Laiš Bugailiškis. Tos permainos
i
likas
prieš
Jungtinių
Valsti

riau.
Taip bent praneša An duodamas, dabar bus keturi toną pastato “prezidentu”
ko autorius sakosi jokiai po buvo padarytos 16 gruodžio, i
jų
užpuolamąją
politiką.
glijos
komunistų vadas procentai nuodų.
neprigulįs, o sekančią naktį įvyko per-1
PIRMUTINIAI ĮSPŪDŽIAI litinei partijai
tiktai dėl žmonių akių apduCook,
kuris
šiomis dienomis Manoma, kad neužilgo ši mimo. Bet jeigu šitas išda
Prieš
Coolidge
’
o
politiką
bet
esąs
valdininkas
ir
dir-;
• versmas.
Laikraščių iš Lietuvos po
■ pradeda kilti triukšmas jau buvo Rusijon nuvykęs ir da tas klausimas5 bus pakeltas vikiškas žygis nepavyks, jeifašistų smurto da neatėjo. bąs “lietuviško elemento la
ir pačiam Washingtone. bar tik sugrįžo.
KAUNE SUIMTA 150
Kongrese ir kad
1
dėl jo bus gu teisėtoji Lietuvos valdžia
Gali būt, kad pažangių laik bui.” Jam fašistų pervers
1 Mat, siųsdama ĮNikaraguą, Bet jeigu Mortonui Rusi- didelių ginčų.
ŽYDŲ.
mas
patinka,
nes
liaudininkų
geruoju nepasiduos, tuomet
raščių jau ir negausim, jeigu
savo laivyną. Coolidge’o vai-1, joj geriau, negu Anglijoj,
ir
socialdemokratų
valdžia
“
New
York
Times
”
gaukrikščioniški fašistai prade
kruvinieji budeliai juos už
džia išleido paaiškinimą, Į tai tas da nereiškia, kad ir AMERIKOS NUSISTATY da žudynes. Pilsudskis tuo
buvo
davusi
perdaug
laisvės
tomis
žiniomis,
Kaune
buvo
gniaužė. Bet pirmutiniai lai
kad laivynas tenai reikalin- visiems darbininkams po
škai jau pradeda Ameriką komunistams ir jie buvę jau areštuota 150 žydų. Visi jie įgas Amerikos piliečiams bolševikais gerai. Visų pir MAS DĖL RUSIJOS PRI met su savo pulkais įsiveržia
PAŽINIMO NEPAKITĖJO. Lietuvon “tvarkos daryt” ir
pasiekti. Iš jų gaunam patir patįs pasirengę tą valdžią i atiduoti karo teismui,
ginti. Bet dabar pasirodė, ma. Mortonas yra pirmos
nuversti.
Jis
rašo
maž-daug
ti. koks buvo Lietuvoje Įspū
Washingtono valdžia pra užima visą Lietuvą.
BULGARIJOJ SUSEKTA Į kad tie piliečiai. tai Wall desos mašinistas, kokių Ru
taip
:
Bolševizmo
įgaivalu
‘
.Bet teisėtoji Lietuvos val
dis. kuomet 17 gruodžio ry
iek priKOMUNISTŲ SUOKAL- jStreeto bankienai, didžiausi sijoj labai stinga. Antras da- neša, kad per praėjusius džia nesipriešino, ir Pilsuds
Lietuvoje
buvo
jau
tiek
pri

tą žmonės pabudę rado jau
BIS
plutokratai ir pelnagrobiai. ykas, jis buvo tyčia tenai 1926 metus ji neturėjusi su
kad pavojus buvo ne-i
Respublikos valdžią nuvers visę,
nusiųstas, kad išbandžius Rusijos atstovais jokių dery kiui nebuvo progos ant Lie
____
o
___________
_______
Paryžiaus
žiniomis,
BulJį
e
y
ra
paskolinę
dabartiišvengiamas.
Dabar
visa
tai
tą ir Seimą išvaikytą. “Nau likviduota. Suimta visi veik- gari jos policija susekusi pla- niam Nikaraguos preziden- Rusijos gerumą. Nejaugi so bų dėl sovietų valdžios pri tuvos užpulti. Taigi dabar
jienų” korespondentas iš lųs komunistų vadai, paimta i čiai organizuotą komunistų i Įpi Diazui $7,000,000, o jis vietų valdžia tokia žiopla, pažinimo. Amerikos nusi bus bandoma sujungti Lietu
vą su Lenkija kitokiu budu.
Kauno rašo:
didelis sandėlis sprogstan-1 suokabi prieš dabartinę val-J^ems užtai užstatė respubli- kad pastačius jį į sunkias są statymas šituo klausimu ne Bus bandoma sudaryti Pa“ŠĮ rytą mano draugas at- čios medžiagos ir sąrašai,.džią. Ju buvę nutarta pa-kos geležinkelius, elektros lygas? Žinoma, kad ne! sąs pakitėjęs ir Washingtovalstybių sąjungą, ar
- * viri
'___griebti
//„J L_*.
___ " iir įtaisas ir kitokias visuome- Mortonui buvo duotas geras no valdžia nemananti savo baltės
sikelęs rengėsi į tarnybą, o fcuriuose buvo sužymėti
Bulgarijos Ikaralių
“principų” keisti. Jeigu so kitokią kombinaciją prieš
as dar guliu.
aš
iruliu. Staiga beldžiasi xžmonės,
___ k..* kurie
:x i* •turėjo
_________________
būt iš priversti jį abdikuot (atsisa-'nės Įmones. Žmonės dabar darbas ir jam mokama $20 į vietų
Rusija nori grąžinti sovietų Rusiją, ir ton sąjuni duris. Įpuola be dvasios šei žudyti. Į tuos sąrašus buvo kyt nuo sosto). Suimtas ko-'prfeš nevidoną Diazą sukilo sąvaitę, kas reiškia $2.50
gon bus bandoma įtraukti
mininkė ir sako:
Įtraukti ir keli buvusios vy munistų lyderis iššokęs iš ka-nori jį nuversti. Wall daugiau negu jis gaudavo Amerikos kapitalistams kon Lenkija ir Lietuva.
“ ‘Šią naktį glovackinin- riausybės nariai, paskirti nu Įėjimo per langą, papildyda-;Streeto bankienai nusigan- Anglijoj. Pragyvenimas Ru fiskuotus jų turtus ir atšauk
Tokios nuomonės yra Ma- •
kai padarė sukilimą!’
žudymui. Iš paimtų doku mas savžudystę. (Gal but,^0’ kad nežlugtųjų $7.000,- sijoj daug pigesnis, ir Mor ti savo nutarimą nemokėti skva. Bet jeigu Pabaltėj iš“Ir ima toliau pasakoti, mentų paaiškėjo, kad komu kad policija pati jį išmetė.) 000. taigi jų biznį Coolidge o tonas sako, kad dabar jam j Amerikai senų skolų, tai jo tikrujų tokios mašinacijos
~
valdžia ir gina Nikaraguoj. atlieka kas sąvaitė po $5, o kios derybos čia nereikalinkad prezidentas Dr. Grinius nistai turėjo jau paskyrę sa
prieš Rusiją prasidėtų, tai
suimtas, kad vidaus reikalų vo policiją ir buvo jau nuro MEKSIKOJ PASIRODĖ Dėl kelių pelnagrobių visa Anglijoj jis negalėdavęs su gos. Amerikos valdžia nei- Rusija vargiai tylėtų. Ko
sianti su Maskva į jokias deministeris'Tožėla suimtas ir dytos pareigos, kurias ji tu NAUJA MAIŠTININKŲ šalis gali būt įvelta Įkąrą. durti galo su galu.
Įrvbas,
pakol Maskva nepa munistų šaudymas labai ru--------; Užtai valdžios opozicija Taigi Mortonui ir Rusijoj
GRUPE.
tt.
rėjo eiti sukilimui prasidė
į sus sujudino ir dabar jie žiu
“Išeinu su draugais mies jus.
Iš Meksikos miesto prane- 'Washingtone ir pakėlė triu- gerai. Tik klausimas, ar liausianti' tt~riųs pastangų ri į fašistinę Lietuvos “valtan. Pasirodo, kad kaip man
Bet kokiu budu fašistai šama, kad Soto la Marina ikšmą. Demokratai jau ren- daug tenai tokių Mortonų šitą valdžią nuver.ti.
i Šitokį pranešimą spaudaiį džią” kaip į kokį kruviną
netikrai pranešė žiniajųtaip galėjo šitokias komunistų apielinkėj pasirodė nauja
reikalauti, kad laivy- yra?
padarė Valstybės Departa. galvažudį, kurį geriausia bu
miestą netikėtai sukilėliai paslaptis sužinoti, jeigu jų maištininkų gauja, kuriai va-!na^ butų iš Nikaraguos attų nušlavus nuo žemės veido.
SVETIMŠALIŲ TEISMAS mentas VVashingtone.
paėmė.
nežinojo pati valdžia, kurios dovauja atvykęs iš Suvieny- šauktas.
1 "
“ ‘Krikščiony ■’ suprato, rankose buvo ir žvalgyba ir tų Valstijų katalikų kunigų Yra trįs Wall Streeto fir- KYNUOE PANAIKINA
ŽUDYMAS
POTVINIS PRIDARĖ |2,- BOLŠEVIKŲ
MAS.
kad valdžią jie gali paimti policija? Antras dalykas, pasamdytass agentas Modes^
’mos, kurių
Nikaraguoj
Modes-'mos,
kūnų biznį
oiznj MKaraguoj
SULAIKYTAS?
arba dabar, arba niekados. jeigu fašistai žinojo apie ko-to C’acazas . Jo
T~ tikslas esąs gina Washingtono ponai. Nuo Naujų Metų tapo pa- į 000,000 NUOSTOLIŲ.
Patvinusi (’umberlando Iš Varšuvos pranešama,
“
‘
' vadinasi
•’ i. J. ir W. naikintas maišytas “tarptau
ginklų,) Viena jų
“Todėl jie slapta išrinko munistų ruošiamą pervers-į apsaugot iškrovimą
upė
Tennessee valstijoj pri kad tie keturi komunistai,
tinis
”
teismas
Šanchajuje.
kita
—
mą,
tai
kodėl
jie
nepranešė^
kuriuos
klerikalų
organizaSelgman
&
Co.,
diktorium pulkininką PleSusispietę
tenai
svetimų
ša

darė
$2,000,000 nuostolių ir kurie buvo Kaune nuteisti
chavic: ■; suorganizavo ka apie tai valdžiai, bet patįslcijos siunčia tenai slapta iš Brovvn Brothers Co., 0 tre_
ant
vairi
71
’
nc
vi
omrt
1
1
V
’
alafiin
T
“
lių imperialistai buvo įsteigę sunaikino dali Nashvillės sušaudymui, esą palikti gy
riuomene. dalį ir dar šiek ant valdžios užpuolė? Kuo j Suvienytų Valstijų. Meksi-'čia — J. G. White Co.
tiek studentu «♦ «ia naktį gi fašistų smurtas ge’ esnis i kos valdžia išsiuntė kariu- Tai ve, dėl keno labo val- šitą teismą dėlto, kad Kynų miesto, kur 6,000 žmonių da vi, nes Rusija užprotestavusi
prieš jų žudymą.
; t togės.
iuž kom’.m’Mu
Lv>PnP šitai namai <’inaikinti.|(H’a <tMtr>ša1i i kam pavojų*. teismai jiems nepatikdavo. bar ran/,K;
padarė tukiliir.ų
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Ir užtai, kad v
priimta s.-d. re
Šalin Fašizaas! (entuziazmu
nenulenkė savo spr
zoliucija, prieš kurią balsašistų
rezoliucijos
x [vo tik 15 komunistų. Bai. • kuolams,
• 1
w.
•
autoriai vadina ją “klurtivio Taip tūkė Lietarvoe darbi- giantis visi sušuko: “Valio
vo-koriko metodų pavelde I
socialdemokratai,” šalin fa
ninkai.
ii,
--------UZZZ
jais,” ir baigdami si?'unk;i
šistų ir komunistų bendras
revoliucijai. Gyventojus tenai “Šalin tokius iš Lietir.
"Socialtlem kratas” apra frontas.”
VĖL “DAKTARAI” IR
i
labai lengva sukelti, nes būda
šu visą eilę mitingų, kurie
“PONAI.”
Šitokiom
rezoliucijom
už

Veiveriuose.
Elta praneša, kad klerika- mi beturčiai jie neturi nieko pildytas visas 282-ra> “Ry buvo šaukiam po visą Lie Veiverių mitinge buvo pri šiomis dienomis gavome ;atėjo sprendžiamasis mo
lų-fašistų sudalytojo “šei pralaimėti, o laimėti vilties yra to” numeris, išėjęs 14 gruo tuvą 28 lapk ičio, t. y. se- imta šitokia rezoliucija:
iš Lietuvos “Socialdemokra mentas, nuo kurio pareis jų
kenti n-dėldi< ni po fašistų
nio” prezidijumas išrinkta iš labai daug.”
džio, taigi už trijų dienų demonstraeijo Kaune.
“1926 m. lapkričio 28 d. tą,’ kuris buvo išleistas prieš artimoji ateitis. Jei dabarti
sekančių žmonių:
Karolis Marksas senai jau prieš klerikalų sukilimą.
pat klerikalų maištą ir pla nė Seimo dauguma priims
Tie mitinga; mums paro mes, Veiverių valse, bied- čiai
Pirmininku, “ponas” A. šitą tiesą yra pasakęs. Dabar
nušviečia, kaip tie juo jiudžetą busimiems metams,
Ar gali būti biaur snė do, koks yra Uetuvos darbi nuomenė, apsvarstę juoda
Stulginskis.
jau pradeda ją pripažinti ir provokacija
ir niek inge snė ninku ūpas, kaip jie žiuri į šimčių demonstraciją, kini dašimčiai ruošė dirvą stvo iš to biudžeto jie negali lau
Pirmuoju vice-pirminin- buržuaziniai ideologai.
kti nieko sau gero. Bus iš
Įvyko Kaune lapkričio 21 d. sukilimui.
'demagogija!
fašistus.
ku, kun. M. Krupavičius su
ir rasdami:
Po antgalviu “Bukime Pa brauktos algos kunigams,
Kaune.
barzda, kitaip žinomas kai NEAPSAKOMA DEMA
“1. kad tai buvo daroma sirengę,” musų draugų laik bus bent apkarpyti kreditai
KAS PER PAUKŠTIS YRA
po Mykolas Juodasis.
Kope/atninkų kliube įvy nusibankrutijusių klerikalų, raštis rašo:
teologijos fakultetui laikyti,
GOGIJA IR PROVOKA
KAP.
PLECHAVIČIUS?
Antruoju vice-pirmininko
pažangių
studentų
mitin

CIJOS.
kurių tikslas nuversti demo Pačiu pastaruoju laiku gali būt nutrauktos pašalpos
ku, “daktaras” J. Ambrozailaikomoms moky
dienomis gas. Dalyvavo 451 studentas. kratinę vyriausybę,
Kaip Lietuvos klerikalai Paskutinėmis
musų politinis ir visuomeni klerikalų
lis.
Priimtos
4
rezoliucijos
prieš
kloms.
Bus
padidinti kredi
Lietuvoje
pagarsėjo
karininrengdamiesi prie sukilimo-------- r
“2. kad dabartiniu laiku nis gyvenimas Įgavo ryškiai
Pirmuoju
sekretorium, orovokavo visuomene, kokia kas Plechavičius,. pagarsėjo faši>tinį judėjimą ir jo raugą visiškai
tai
šelpti
naujakuriams.
Tu
susmukus Krupavi naujo ūpo. Ypač pačiam
“ponas” Masiliūnas.
'
nivers
*ete.
Del
fašistinės
šlykščią jie varė demagogi- kaipo fašistųl L.sukilimo v r
kompanija, norėdama Kaune. Tik Įsižiūrėkime rės būti paskirtos didesnės
* Antruoju
sekretorium, ją, tai parodo sekantis pa- das, Įsiveržęs su gins r ‘Ola ; -cakcijc> mitingas konstata- čiaus
vėl grįžti prie valstybinio akyliau, kas darosi musų re sumos viešiesiems darbams
“ponas” Jočys.
1\
kad
Lietuvoje
fašistinis
.mra<
j
R
kareiviais
i
Seim<
lovio pasipelnyti, per savo akcininkų sambūry. Seime organizuoti, žemės meliora
— = ...
Visi jie yra klerikalai-fa- vyzdžiai:
1
o
raivakis.
vadovaujamas
revu.ls
Gruodžio pradžioje Kau- išniekinęs aukšči
šmeižia v. reik, krikščionių blokas neša in cijos reikalams, mokyklų
šistai, kurie baisiai neken ne įvyko valstiečių liaudi- tybės šventyklą, areštavę į tkcingų klerikalinių gaivalų, iaikraščius
ligonių kasoms ir iš
ministeri, nutarėm:
terpeliacijų vyriausybei jau statybai,
čia darbo žmonių ir užtai ninku sąjungos metinis su- Seimo prezidiiumą. nuver-. aaūeiii. drumsti Lietuvos
viso
sveikatos
reikalams.
“Protestuoti prieš juoda
kiekvienas jų turi kokį nors važiavimas, i kuri delegatų tęs teisėtą Respublikos vai- gyvenimą ir turėdamas gal šimčių žygius ir reikalauti iš nebe kas savaitė, bet kas Sei Kad ir labai vargingais me
mo posėdis ir tai kartais po
titulą, kad parodžius, jog jis pribuvo iš visos Lietuvos.
,-džią ir paskyręs dvarininkų voje, kad fašizmas siekia vyriausybės imtis griežtes dvi. Interpeliacijoms lipdyti tais, naujoji vyriausybe tū
nėra “prastas."
Klerikalų “Rytas” (No. bičiulį Smetoną nauju Lietu- smurto ir teroro priemonė nių priemonių kovai su pa reakcininkai naudoja pa lės padaryti viską, kad iš
Ambrozaitis yra “dakta 279) tuojaus išaiškino, kad vos “prezedentu."
mis užgniaužti politinį ir našiais gaivalais. Vid. reika migdami net supuvusią, iš liaudies surenkami pinigai
ras,” kuris apie daktarystę tai esąs “bolševikų” susirin- Į
gi per vienas tas Ple- kulturiri judėjimą, nutarė: lų ministeriui. nukentėju senesnių laikų ištrauktą me pirmiausia butų apversti jos
tiek nusimano, kiek veršis kimas. Girdi, Kaune pasiro- chavičius? Iš kur jis atsira kviesti visuomenę kelti akci siam
nuo klerikalų šmeižtų, džiagą. Seimo visumos po reikalams rūpinti. Vadinasi,
apie astronomiją.
ją
prieš
fašizmą
ir
reikalauti
kažkokie Ilgšio!
ne- (lo, kokia jo praeitis?
kurie dabar platinami jų sėdžiuose dešinieji pagauna biudžetu kitiems metams
Krupavičius yra “kuni dę
vyriausybę
griežtos
antifa

matyti įtariamo pobūdžio. Amerikos spauda rašo,
reiškiame didžiau kiekvieną mažiausią progą, priimant, ir Seimo dabartinė
gas,” nors jis vaikščioja su asmenįs, kurie paklausti pa-,kad jis yra buvęs senos Ru- šistinės politikos ir pašalini spaudoje,
kad eitų tribunon ir iš ten dauguma, ir jos vyriausybė
juoda barzda rr jokia davat sisako esą iš Maskvos. Ir pa- gjjog armijos oficieras. caro mo fašizmo skleidėjų iš mo sios užuojautos.”
turės parodyti, ką ji gali pa
Mitingai kitur.
(Įnirtus kvakšėtų pasiputusio- dalyt
ka pas jį spaviednės neina. skelbęs šitokį provokaeinį deržimorda.
kyklų
ir
valstybinių
įstaigų.
kraštui gelbėti iš sun
»
Be
to,
mitingai
buvo
šiauplunksnomis,
arba
biru

Visi kiti yra “ponai,” prieš melą “Rytas” padarė išvadą,' „ . . ,
kaus skurdo.
Tilmanso salėj buvo susi
. ,
kuriuos mužikai turi be ke kad tie ‘-Maskvos agentai’ l, Bet tai da.?e v,ska#-. M,e? rinkusių apie 2,000. Kalbėjo liuose, Vilkavišky. Tauragės i ]a .1! draskosi vietose. Retoj
Krikščionys yra pasiryžę
esą tikrieji "raudtmannie- tunm« aP'? »t™Put-‘ ir d°: daugiau kaip 15 kalbėtojų. apskrity buvo mitingai prie<l^ei™° hoymsijoj neapsieina viską padaryt, kad sukliudy
purių stovėt.
ir J“™;"!* Štai
mus fui: Didžiausias pasipiktinimas juodašimčius: pačioj Taura-i.^ kasdieninių skandalų, ti dabartinei koalicijai prie
Ir šitie šarlatanai vadina eiai,” fkuriuos
—— . socialistu
- •
----- -- Viešai neskelbiamas ĮSA orieš fašistus. Ūpas toks: jei gėj, Batakiuose, Skaudvilėj,! ,ent.
save krikščionimis!
liaudininkų valdžia
įriieiEržvilke, Naumiesty, Šilalėj, h)uohmų.
Krikščioniškoji tų darbų prr-iit ir todėl jie
KYMAS KARIUOMENEI,”
Jų krikščionybė tur būt džianti Lietuvon, norėdama ’
fašistai dar mėgintų pasiro Pagramanty. Kur buvo dai - j Tauria kelia bobiskąjermą viską darys, kid neleisti
velnio parašyta, nes Kris pavesti jiems savo kraštą. fNo. 45, išleistas Kaune 1922 dyti Kaune — tai pūslėtu bininkų organizacijų susi-įPr,es vyriai,syb?’ nor^dama naujo biudžeto.
taus krikščionybė mokina,
Kuomet “Lietuvos ži m. Vasario mėn. 15 d. Po ši kumščiu išlyginti jų minkite rinkimai — visur svarstyta ^'daryb Įspūdžio, kad dan- Be šitos asakos krikščio
kad visi žmonės yra lygus! nios” prieš šitą provokaciją tuo dokumentu yra pasirašę.- ?io»:. Priimtos 2 rezoliucijos'.
faŠistų pavojus ir protestuojau č!',uvą ant musų ne- nių gerklėj įstrigo visa eilė
buvusis tuomet Krašto Ap
užprotestavo, tai klerikalai saugos
Aleksote
“
žiežirbos
”
sky

,
laimingo
krašto.
kitų, kad ir smulkesnių. Tei
M misteris Sližys ir
ta prieš mussoliniskus apuo
TURTŲ KONCENTRACI paskelbė savo “Ryte” da
rius
surengė
paskaitą
tema
Nesnaudžia ir provincijoj.
eina fašistų bylos ir
šlykštesni melą. Jie pasakė, Kariuomenės Teismo Vals “Darbininkų jaunimas ir fa kus (Kretingoj, Raudondva Visam krašte iš bažnyčių smuose
JA VEDA PRIE REVO
smurtininkai
jau gauna sėsti
tybės
Gynėjas
kapitonas
ry,
Netonyse,
Jurkšuose
ir
.
jog “Lietuvos Žinios” prisi
LIUCIJOS.
šistai.
”
Publikos
buvo
sau

sakyklų
klega
ta
pati
muzikalėjimam
Baigiamos
ruošti
Zaikauskas.
tt.). Apie kitas vietas nesu
pažįsta,
buk
tie
suvažiavę
sakimšai.
Ūpas
karingas.
ika. Įšidrąsinę kunigužiai at teismui bylos prieš krikščio
Wilford I. King, “The Na Kaunan svetimi žmonės iš ' Ir šitame “Įsakyme,” tarp
spėjome sužinoti.
ilonai Bureau of Economical tikrujų
Kybartuose.
Ūpas visur buvo karingas. į virai kursto žmones prieš nių stambiuosius “veikė
t kitų nuteistų piktadarių.
esą bolševikai.
vyriausybę, vadin jus,” kurios iškels viešumon
Research” vedėjas, skaitė
Bendros Darb. Prof. S-gos Visur buvo šaukiama: “ša- 'dabartinę
į
Ir tuo pačiu laiku po visą randame “didvyrį” Plechaėdami ją velnio pastatyta, ne vieną jų nešvarų darbą.
anądien paskaitą Amerikos Lietuvą kunigai organizavo ričių. Tenai skelbiama štai -urengtame bedarbių mitin lin fašizmas!”
šaukia tėvus, kad nelėistų Dešiniųjų partijų Įvairios or
Statistikų Associacijos kon
ge dalyvauja apie 400 žmo
vaikų į mokyklas ir beveik ganizacijos baigia valgyti
vencijoj St. Louise, perspė protesto mitingus ir rėkė, kas:
nių. Gyvai apibudintas grę
socialdemokratų-liaudi“1921 m. lapkričio mėn. 7 žias fašistų pavojus. Reika
šaukia kovon. Klerikalų agi paskutinius centus, kuriais
damas šios šalies kapitalis buk
NEDARBAS
RUSIJOJE.
ninkų
valdžia
“
bolševizuoMažeikių
Karo
Komen

dieną
tatoriai siuva po visą kraštą, juos sočiai penėjo senoji
tus, kad jų pučiamas “proslaujama vyriausybės imtis
janti
”
ir
“
lenkinanti
”
kraš’
dantas
Plechavičius
už
nusidėvaikščioja net po kaimus ir “tautiškai valstybiškoji” vy
perity” burbulas turės kada
griežtų priemonių jam likviOficialiniai daviniai (Re- Įpakušdomis stengiasi drum- riausybė. Pati Ūkininkų Są
nors- sprogti ir sunaikinti "‘LPravestos tuose mitinguo-; damajį darbą, imatytą Bau luoti, susodinti fašistų va
džiamojo Kodekso 676 straips dus į kalėjimą, leisti laisvai zoliucijos 15-tos Komunistų sti žmones. Visas klerikalu junga perkarusiais šonais su
juos pačius.
e
kunigų
parašytos
rezoliu'
Dabartiniu laiku Ameri rijos paskui buvo talpina ny (užtai, kad norėdamas pri organizuotis visoms darbi Partijos Konferencijos) ro-1abazas, bent kiek aprimęs po baime laukia artimiausių
koje eina da negirdėta pa mos “Ryte” ir kituose kleri-1 versti asmenį pasakyti, kur ninkų organizacijoms, nes iš do, jog 1925m. Rusijoj darbi Seimo rinkimų, dabar, bai- dienų, kuomet jai reikės su
saulio jstorijoj turtų kon kalų organuose. Štai, pavyz-' randasi kitas asmuo, norimas darbininkų pusės negręsia ninkų ir tarnautojų buvo g-jant, darosi panašus Į inir- mokėti didelės skolos, o mo
centracija. Per pasaulini ka džiui, viena tokių rezoliuci jo areštuoti, gavęs iš pirmo ne joks bolševistinis pavojus, 6,035,300. 1926 m. jų skai- tusią vištą pereklę, kuri va kėti ji neturi iš ko ir stovi
patenkinantį atsakymą, kumš .no tarpu kai juodašimčiai čius padidėjo ligi 7,700,600. pašoks ir kirs tiesiai į akį sa- prieš bankrotą. Krikščionių
rą šalis be galo pralobo, su
jų:
čiais ir ‘nagaika,’ o taipgi spar griebiasi smurto.
Nežiurint Į tai, kad bendras vo priešą,
I viršūnės, jų buvusieji minisgrobdama beveik viso pa
dydamas
kojomis,
žiauriai
jį
darbininkų
ir
tarnautojų'
”
■
•
“
Mes,
133-čio
būrio
šauliai.
‘
Kai vieni krikščionis einalteriai yra sauvališkai pasisėsaulio auksą, bet gyvento
Panevėžy.
skaičius augo — lygiagre viešumon kurstyti žmones ir mę iš iždo didesnes pinigų
jai nei kiek nepralobo. Far- išklausę (klerikalų agitato sumušė), nubaustas dviem sa
Bendros Darb. prof. s-gos čiai augo ir nedarbas. Taip įkelti nepaliaunamo triukš-sumas,kuriasvalstybėskon\
meriai skolose paskendę, o riaus) žvigždžio nepaprastą vaitėm kalėjimo...
metalistų
skyriaus ir Montvi 1925 m. balandžio 1 d. be- mo, __
grąžinti
kiti________
jų išsijuosę_____
dirba pa- trolieris reikalauja
1
*m iestų darbininkai ir smul pranešimą apie dabartinį musų , “Šis sprendimas pražiotas
los
fk
ą
cįrbin
inkų
sttaivalstybės
vidaus
liūdną
stovį.;
1921 m, kovo mėn. 5 dienos
šuoliuose. Klerikalų vadovy- atgal arba tie didvyriai turės
kus pirkliai negali sudurt
r;.
i»
1926 irr. beje buriasi jų išperėti jr iš- atsisėsti i kaltinamųjų suolą.
- sprendi rrui. rinkimef kufr dalyvavo pora nafrų BUVft
galo su galu. Tai kas gi tuos blltentf. .
reiškia- balandžio 1 d. bedarbių 'auginti fašistų gaivalai. Kle- Tų visų priežasčių pilnai
“1. Kad dabartinės vyriausv-į kuriuo kapitonas Plechavičius šimtų darbininkų, reiškia
neapsakomus Amerikos tur
tus šiandien valdo? Juos bes sparčiai varomas tautos nubaustas 4 mėnesiams dabok mas pritarimas Požėlai ir skaičius pasiekė 1,182,500. Skalai nepaliauja bandę pa- užtenka, kad reakcininkų
Čepinskiui. Protestuojama Tokiu budu bedarbių armija Įraukti savo pusėn savano- baloj pasidarytų itin nera
irusis Lietuvoje,
i.ieiuvvje.■, lės.
valdo saujalė parazitų, susi lenkinimo darbas
prieš kunigams algų išmokė padidėjusi 19.1 nuos. ir su- rjų jr vjgų įu, kuriems pašiu- mu, kad juos paskatintų
bsidijuojant net
spietusių apie Wall Streetą. steigiant ir subsidijuojant
“Beto, leista nukentėjusiam
jimą.
dariusi virš 15 nuoš. bendro ro piaukai ‘ naujai tvarkai griebtis smurto priemonių
Kapitalistų spauda ir aukšti 60 lenkiškų mokyklų;
irodinėti prieš kapitoną Plechadarbininkų
skaičiaus. Aiški- pas mus prasidėjus. Krikš- savo būklei gelbėti.
“
2.
Kad
dabartinė
vyriausy

Kalvarijoj.
vičh, civili j ieškinį 1552 auksi
valdininkai nuolatos plepa
apie didelį Amerikos gerbū bė, laikydamosi socializmo teo nu sumoje civiliame teisme.”
Kalvarijoj mitingas su roms darbininkų ir tarnauto- čionvs jšveaė gatvėn savają Jei reakcija rengiasi atvi-'
rijos
(net
ir
praktikos),
tote-Į
vį, bet tą gerbūvį ištikrujų
traukė irgi daug žmonių jų kategorijoms SSSR grę- stwfentiją ir bando Įvelti į ron kovon ir nori pakeisti
Tai
ve,
kas
per
vienas
yra
ruoja
krašte
besivystančią
bolrengiamą suirutę šaulių
turi tiktai bankieriai. Žmo
(apie 300). ' Kalbėjo social siąs chroniškas nedarbas.
demokratinę tvar->
tas
Plechavičius,
kuris
dabar
ševizaciją;
|VWT
uauai demokratas ž. Pritarimas di
Prie tokių kategorijų pri- organizaciją. Išvada iš viso Lietuvos
nės gyvena skurde.
ką
atpalaiduotu
fašistiniu
“3. Kad Lietuvos Tautos vadovauja klerikalų fašistų delis. Protestuojama prieš klausą juodadarbiai, žemos t0 parengiamoj0 darbo gali
Ta pati kapitalistų spau
režimu, tai dabartinė vyriau
da, kuri nuolatos mulkina šventovėje pne paminklo žuvn- smurtui. Mušeika ir krimina juodašimčių antidemokra kvalifikacijos kanceliarijų buti tik viena — reakcinin- sybė ir Seimo koalicija turi
aiškiai ir atvirai rengia- tinkamai sutikti reakcijos
žmonėms akis, pasakoda siems už Laisvę Karo Muzie listas, kuris net du kartu bu- tišką smurto žygj Kaune tarnautojai ir tt. \ iso to
priežastimi
esąs
darbo
jėgų
s
j
ję
Ovon
jr bandys smurto
vo
nuteistas
kalėjiman
už
|
lapkričio
21
d.,
pilnai
pritajaus
sodely,
lapkričio
21
d.
su

ma, kad jie labai “turtingi,”
perteklius
kaime.
Is
kaimų
k
e
)j
u
vė
i
griebti
valdžią Į sa- puolimus. Smurtininkai ir
sirinkus
musų
tautiškai
ir
vals

prieš Kalėdas skelbė ilgiau
riama Požėlai ir Čepinskiui.
demokratijos priešai turi būt
sius sąrašus šeimynų, kurios tybiškai nusistačiusiai studen nekaltų žmonių. Ir prie to da Reikalaujama suvaldyti fa darbininkai veržiasi į mies-ivo rankas. Dėl ko reakcinin- paimti už sprando ramia,
neturi iš ko valgyt nusipirkti tijai — Vidaus Reikalų Minis- karo teismas pripažįsta nu šizmą, jį ii šaknų išrauti, o •is, kad sujudus darbo. Jie.kai pasirinko dabartinį laika bet kieta ranka ir jėga pri
teisę jo lizdus išdraskyti.
_
ir papildo bedarbių eiles.
į kovai pradėti?
šventėms. Beveik kiekvie terio p. Požėlos žinyboj esąs kentėjusiam žmogui
nusilenkti liaudies va
raitelių
policijos
rezervas
šviereikalauti
iš
šito
deržimori>abai airiai >tovfv
jje yra pakankamai rea versti
nas dienraštis turėjo Įsteigęs
liai.
Ukmerge).*
lą, ų jaunimo nedarbo l.lau-j^g žmonės ir supranta, kad
“Kalėdų Fondą” ir rinko au timo Mfriisterio prof. čepinsko dos sugrąžinimo 1552 auksipasiųsrtas
kapojo
nagaikomis
hunuos,
matoma,
fašistų
Socialdemokratų
sureng

simas. Aioletaių jaunimą.", vjenj paĮya jje negali kovos Bet demokratinėj visuo
kas, kad sušelpus pavargė
ir kardais mušė per tautos Mm- j 'Jd i d vyris iš to žmogaus at- tame mitinge dalyvavo apie neturėdamas galimybes mo-. ]ajmėti. Savo smurtu, savo menėj jos reikalų sargyboje
lius.
500 energingų darbininkų. kytis ne tiktai mokslo js ai-'nepasotintu godumu, apgro- turi tokiais momentais stoti
O Amerika tuo tarpu neži ną giedančius be kepurių stu- em®.
dentų galvas
krašta ir valstybės iždą ne tik vyriausybė. Lietuvos
“Draugas,”
“Darbinin- Nutarta griežtai protestuoti gose, bet ir įmonėse, turi kęno kur dėti auksą!
liaudis pasirodytų nepakan
“Mes, šauliai, randame būti- kas,” “Garsas” ir kiti katali- prieš kademų kėsinimąsi nu sti nedarbą irverciamas dy-^j^ tik galėdami, jie per
Iš to jau aišku, kad tas
kamai subrendusi, jei ji duo
auksas ne visuomenei pri nai reikalinga pareikšti viešai kiškujų klerikalų laikraščiai griauti konstitucinę tvarką, kaduoniauti. Tokiomis apys- ^aug įsipyko musų liaudžiai tųsi suklaidinti čigoniškiems
gali šitą dokumentą persi- pareikštas vj riausybei prita tovomis jaunimas morališkai per šešerius savo viešpataviklauso. Ant jo sėdi užsiriog griežčiausi protestą.’’
.
..
.
spausdinti, kad parodžius rimas ir nukontėjusiems po knnta ir drauge su pnaugan mo metus Todel jie vėl nori krikščionių klyksmams, arba
linęs Morganas ir kiti Wall
užuojauta. KvieNa, ir toliaus aitoj rezoskaitytojams, kokiais licininkams
-------------------- ciais bezprizonais sudaro išpiršti visuomenei, stodami jei ji pati nemokėtų esant
Streeto karaliukai.
žmonėmis dabar remiasi kri- sta organizuotis > L. S. D.‘svarbiausi gatves kadrą.ir jabar «tėvynės gynėjų” ro- reikalui atsakyti mirtinu
Šitokia padėtis vadinasi "UCJJOJ protestuojama
valdžią,
kam
ji
“
lenkina
kščioniškai-fašistiška Lietu Partiją ir prof-sąjungas ir {išsigimsta i antivisuomenini lėj Jie ke*Ha lermą del len. smugiu tiems, kas pabandy
turtų koncentracija, ir ji yra
rengtis į kovą su liaudies tei- gaivalą. Savo gatvės psicho- kjšk mokyklų, del komunis- tų kėsintis ant liaudies iško
labai pavojinga viešpatau kraštą,” kam ji “bolšerizuo- vos “valdžia.”
sių engėjais, ar jie bus fasis- Togija jis uzkreciąs net ir t pavoiaus, (fel tjkybos per votų laisvių. Ir todėl, Lietujančiai klasei, sako Wilforc ja” Lietuvą, kam ji “išnieki
no
”
Muziejaus
sodelį,
tą
tai, ar komunistai, ar Varau- dirbanti jaunimą. Visa tai lojimo, del demonstraci-’ vos darbo demokratija, LieI. King, nes—
ANGLŲ KARININKAS
“tautos šventovę,” kur kuo
vos įmpenanstai. Didžia--ir pai-uosia dirvą augti ir f išvaikymo, kliudydami• tuvos demokratiškoji visuoVOKIEČIŲ ŠNIPAS.
“Tie, kurie turi susigrobę lais apsiginklavę fašistai bu
t s.ias darbininkų pasiryžimas plėstis chuliganizmui.
;larba Seimui ir vyriausybei' mene, buk pati pasirengusi
šalies turtus, paprastai yra tik vo riaušes sukėlę. Policija
savo ateiti nuo smurtiPereitą sąvaitę Francuzi- geriau žūti, negu vergauti. .-----------------------------------------• kartu
•
• dėdamies
’->
•
--------- 2—---- -----— ir
vieninte-’ ginti
rieji tos šalies valdonai. Vi neturėjo
ninku
ir reakcijos apuokų.
joj
buvo
areštuotas
buvusis
Visi degė ugnim sutriuškinti, Teisybės žodis yra kar- liais “tėvynės gelbėtojais”
teisės fašistams
siems yra žinomas faktas, kac priešintis, nes jie, mat, “tau anglų armijos
oficierius visokius sostus. Pasirodžius
salis, kur didesnė dalis turtų tiškai valstybiškai” nusistatę Stranders, kuris šnipinėjo “kairiajam” tribūnoj, visa testus ųž nuodus.-------------- f nuo pramanytų “pavojų.”
«
«
•
• Bet reakcininkų Įtūžimo Pastipus arkliui pasilieka
yra kelių žmonių rankose, kuo žmonės ir net policiją kuo franeuzų orlaivi jos paslaptis_____
,___ rprotestuoti.
_________ ____
salė sujudo
Šis
Kantrybė yra raktas Į lai- priežastys gludi kur kitur, jo balnas. Numirus žmogui
met jryvpnto.ių dauguma yra lais mušdami giedojo tautiš ir teikė žinias vokiečių žval- “kairysis” puolė ne fašistus,
Reakcininkai supranta, kad pasilieka jo vardas.
jui'ifi, yra labai gera dirva ką himną! ■
•
gybai.
bet socialdemokratus. Su mę.
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Sausio 5 d., 1927.

© | AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS |

Kas skaito ir rašo,

Tas duonos neprašo.

Kas nieko neveikia,
To niekas nepeikia.

tik žemina lietuvius; tuvis A. Mikalauskas. Velio
KAIP IŠALKĘS ŽVEJAS SUVALGĖ
nis turėjo tik 35 metus, buvo!
Ar reikalinga remti “lnter- naudos jokios nėra nora ir
nevedęs. Paėjo iš Purvinišnational Labor Defense”? tamsiausiam katalikui.
SAVO DRAUGĄ.
Kalbėjo kokis tai Žalia- kių kaimo, Sasnavos parapi
Pastaruose
pažangiųjų duonis, kuris nesenai sugrįžo jos, Antanavo valsčiaus. Pir
Los Angeles mieste perei- jis buvo mano draugas. Tiedraugijų susirinkimuose bu iš Lietuvos. Jis nėra kalbėto miau jis gyveno Kanadoj,
tą sąvaitę buvo įdomi byla, sa, aš pradėjau jį valgyt,
vo prisiųsti nuo viršminėtos jas, bet apie pusvalandį lai vėliaus pribuvo į Suv. Vals
Prieš prisaikintujų suolą bu- kaip buvo mudviejų nutarorganizacijos laiškai, ku ko kalbėjo. Jo kalba kai rez tijas ir gyveno Bostone, o
1927
METAMS
“
KELEIVIS
”
IŠLEIDO
PUIKŲ
vo pastatytas E. S. Kelly, 69 ta...”
riuose prašoma materialės ginės. Matyt, yra prisigėręs vėlesniu laiku persikėlė į
KALENDORIŲ.
KAS
DAR
NĖRA
UŽSISAKĘS,
metų amžiaus žvejas, kurį; Tol iaus Kelly nebegalėjo
paramos. Musų tavoriščiai kunigiškos dvasios daugiau, Torrington, kur ir užbaigė
DABAR LAIKAS UŽSISAKYTI.
kaltino kanibalizmu. Pasiro-1pasakot.
]---- *—*• Ir teismas
---------------nuspren
karštai gynė tos
organizaciw.-,;««negu katalikui reikia. Jis iš savo gyvenimo dienas. Tapo
d
ė,
mat,
kad
būdamas
labai
(
dė, kad jis nekaltas.
KALENDORIUS YRA KNYGOS PAVIDALO,
jos darbuotę: jie ponna,l vadino vagimis ir žulikais palaidotas su bažnytinėm
alkanas Kelly suvalgė savo
PUIKIAI ILIUSTRUOTAS, PILNAS VISOKIŲ
kad tas fondas esąs labai tei-< netik komunistus, bet visą apeigom. Priklausė prie D.
d įaugą McKinley, kuris bu
STATISTIKŲ, INFORMACIJŲ, MOKSLO ŽINIŲ,
singas, rūpinasi suvargintų «buvusįą Lietuvos koalicine L. K. Vytauto draugystės.
vo miręs nuo bado ir trošku IHTELIfiERTAI BEDARBIAI.
STRAIPSNIŲ, EILIŲ IR ANT GALO GARDŽIŲ
darbininkų
šeimynomis, vaMžią‘. Ir tik del to, girdi*, Lietuvoj liko jo motina ir
lio. Jiedu buvo išplaukę lai
stengiasi išgelbėti unijų va- jta valdžia
---tapusi nuversta. dvi seseris, o Amerikoj bro
Buvusiojo M misterių Ka
veliu ant jūrių žuvauti. Jų
dus iš kalėjimų ir tt.
i Ant galo jis pasakė: “Dabar lis ir viena sesuo, pas kurią ir
laivelis buvo varomas moto- bineto nusistatymas šalinti
Šitokie jų pasakojimai yra’ Lietuvoj bus laisvė visiems mirė.
ru, bet motoras sugedo ir vė kai kurių rūšių valdininkus, .
tik durnų pūtimas į visuome lietuviams, o socialistus, ko Velionis Mikalauskas per
jas nunešė jų botą tolyn. atsiliepusių į tą nusistatymą
nės akis, kad per juos nema munistus ir kitus Lietuvos 12 metų buvo “Keleivio”
Maisto su savim jiedu netu moterų mitingai ir opozici
tytų tikrojo dalyko.
priešus dabartinė Lietuvos skaitytojas. Lai būna jam
rėjo, ir po kelių pai-ų juos jos interpeliacija gana aiš
Tas “Tarptautinis Darbi valdžia sukis į kalėjimus, lengva šios šalies žemelė.
pradėjo kankinti badas ir kiai pasako, kad jau ima ras
ninkų Apsigynimo Fondas” .sušaudys ir pakars.” Ar tai
jeigu kas iš giminių norė
troškulys, o niekur aplinkui tis pas mus naujų piliečių ka
tai yra komunistų melžiamo ne puiki “laisvė” ?!
tų daugiau apie velionį dažinesimatė nei laivo, nei pa tegorija — bedarbiai inteli
ji karvutė, kurios maistu jie Paskui sekė S. Greičienės not, lai rašo šiuo adresu:
kraščio. Buvo aišku, kad rei gentai. Jieškančių valdinin
šioje šalyje\pastaruoju laiku dainos, kuri gerai sudainavo
Magdė Talavinskienė,
kės mirti. Todėl jiedu nutarė kų vietų pasidarė daugiau,
tik ir pasilaiko. Maskvos porą dainelių, paskiaus buvo 35 Washington avė.,
kad kuris jų pirma mirs, tai nekaip yra pačių vietų.
“senvičiai,” jiems, matomai, iššaukta dar tris kartus. • Ir
Torrington, Conn.
Visai paprastas yra vals
likusis tegul tą suvalgo. Ir po
sumažėjo, tai jie griebėsi ant V. Greičius su duktere skam
tybiniame
gyvenime reiški
8 dienų McKinley mirė. Vė
vietos pasidžiyti “fabriką,” bino duetą ant piano. Duetas I BROAD BROOK, CONN.
nys,
kad
vienos
ar kitos rū
jas tuo tarpu išvarė valtį ant
kuris gamintų sumažintą skambėjo neprastai. Taipgi
Visokios žinelės.
tuščios Santa Catalina salos. šies piliečių ima ir pritrūksta
“porciją.”
*
Greičiūtė skambino solo;
Čia
yra
tik
viena
audinyIr čia Kelly pradėjo valgyt arba pasidaro perteklius.
Kad tai yra tiesa, štai keli skambėsis buvo vidutinis.
čia,
kurioje
šiuo
tarpu
dir

savo mirusio draugo lavoną. Bet del tokių reiškinių maža
faktai iš to fondo “teisingu
yra triukšmaut, užtariant
(Iš “Keleivio” Kalendoriaus 1927 m.)
DANGIŠKAS CHORAS
mo” darbų: paskelbtoje jų Ant galo kalbėjo medici bama dienomis ir naktimis.
Po
kelių
dienų
pro
tą
salą
bedarbių vienus ar kitus;
apyskaitoje matosi, kad per nos studentas A. Kalvaitis. Unijos čia nėra, todėl darbi
KAINA KALENDORIAUS 50 CENTŲ, BET
plaukė kitas laivas ir išmestą tie reiškiniai reikia stengtis
ninkų
algos
nedidelės.
Vie-i
Jis
kalbėjo
apie
organizavi

šešis mėnesius ta karvutė
tenai Kelly išgelbėjo. Jis bu pašalinti įsižiūrėjus į truku
“KELEIVIO” SKAITYTOJAMS TIKTAI KVOTEjiems davė $22,778.85 įplau mą jaunuolių. Bet nieko ge nok audėjai, kurie gauna ge-Į
vo labai sumenkęs ir vos ga mo ar pertekliaus priežastis.
RIS. TAIGI PRISIŲSKIT 25 CENTUS, IR TUOJ
kų. Tie pinigai surinkti gel ro nepasakė, tik papeikė se rą darbą, tie uždirba iki 60
lėjo stovėt ant kojų. Jo dra Pirmiausia reikia gerai įsi
GAUSITE KALENDORIŲ.
bėjimui įvairiai varginamų nuosius kalbėtojus ir jų dar dolerių į' sąvaitę. Verpėjai
panos kabojo ant jo tartum žiūrėti, kurios gi rūšies inte
gauna po 28 dol., leiberiai
bus.
“KELEIVIO” ADMINISTRACIJA.
darbininkų bei .jų vadų.
ant kuolo užkabintos :—taip ligentiškų darbininkų per
Bet jie tuos pinigus suvar Aš nežinau, kaip tokie po 22 dol. 86c. į sąvaitę. Už
jis
buvo susitraukęs. Pirma teklius pas mus yra pasida
tojo sekamai: algoms, spau “kalbėtojai” drįsta kalbėt viršlaikį mokama pusantro
Kelly buvo diktas vyras ir ręs. šiuo atveju labai leng
dai, rendoms, organizato prieš publiką. Juk jie nemo sykio daugiau. Dirbama 54
CHICAGO, ILL.
Tegul
bus
nutarta
šią
resvėrė
210 svarų, o dabar iš vai ta rūšis nustatyt — tai
riams, šviesai, telefonui, ka žodį nuo žodžio atskirt. valandas Į sąvaitę.
Izoliuciją
perspausdinti
savo
jo
beliko
tik 120 svarų.
Protesto rezoliucija prieš
kandidatai į valdininkus. Ki
“įvairiems” išmokėjimams, Tokių kalbėtojų gadynė bu I Lietuvių čia gyvena pusė Lietuvos klerikalų-fašistų organe “Moksleivių Keliuo Išvežtas ant kranto jis bu taip
galima juos pavadint
tinas
būrelis,
ypač
daug
yra
vo
20
metų
atgal.
ir t. p. išleista išviso $16,se” ir kituose progresyviuo vo paguldytas ligoninėj, ir mažesenio ar didesnio bend
smurto
žygius,
padarytus
apielinkėje
lietuvių
ūkinin

604.50. Tikslui, kuriam pini Publikos buvo apie 60
se lietuvių laikraščiuose.
prieš teisėtą Lietuvos
kai sustiprėjo, valdžia pa rojo mokslo žmonėmis, ne
gai buvo rinkti, paliko tik ypatų. Ant šokių ir nedaug kų. Bet ūkininkai gyveną
Kuopos
valdyba
:
valdžią.
traukė jį teisman. Teisme turinčiais nė kokio specialitamsybėje, retai kuris skai
$6,474.32. Reiškia, neliko atėjo, ypatingai merginų.
M.
J.
Šileikis,
pirm
Kelly papasakojo šitokią is nio, kitam darbui tinkamo
Beje,
buvo
garsinta,
kad
to
laikraštį,
o
didžiuma
liuoGruodžio 17 d. Amerikos
nei trečios dalies. Jei pasi
toriją
:
pasiruošimo.
J. Kaulinas, rast.
šventęs darbininkas davė dainuos “vyrų kvartetas.” są laiką praleidžia prie mun- lietuvius pasiekė pirmos ži
“Kuomet mudu nuplau- Jei taip yra, tai, matyt,
sunkiai uždirbtą doleri, kad Nedainavo. Vieni sako, kad šaino. Keliems farmeriams nios, pranešdamos apie įvy
‘
aš
pasiūliau
užsirašyti
“
Kekvartetas
“
šaltį
pagavo,
”
o
kius Kaune. Vėlesnės žinios
kėm nuo kranto apie 16 my kad šios rūšies žmonių per
LAWRENCE, MASS.
sušelpus varginamus darbi
lleiri,
”
tai
jie
išpūtę
akis
patvirtino pirmuosius prane
lių, musų motoras staiga su daug gaminama. O grynina
ninkus, tai raudonieji biznie kiti — buk juos “munšainas
Didelis
teatras.
stojo, ir kaip mes nebandėm, juos mus bendrojo ^.lavi
riai patįs suvartojo apie 73 pagavo.” Kai Kalėdos, tai aš Į klausia, kas yra tas “Kelei šimus, kad iš anksto susior
nimo aukštesniosios ir vidu
centus, o kam buvo aukauta, manau paskutinis spėjimas vis.” Man paaiškinus, kad ganizavusi klerikalų-fašistų Nedėlioj, sausio 9 d., 1927 iš naujo paleist jį negalė rinės mokyklos, tai ar nebus
“
Keleivis
”
yra
geriausias
lie.
bus
sulošta
J.
J.
Zolpo
triteisingesnis.
smurtininku ginkluota jėga m. 1------------- ------ jom. Tuo tarpu pakilo audra,
paliko tik 27c. Tokia tai taPrie
to
turiu
primint,
kad
tuvių
darbininkų
laikraštis,
nuvertė
teisėtą
Lietuvos
vaijų
veiksmų
dramatiška
tra- užpylė musų botą vandeniu jų perdaug.
voriščių giriama “teisybė.”
Iš tikrųjų, D. Lietuvoj
Pagalios ir likusius pini pirmininkas atsisakė pagar- tai tie farmeriai stebėjosi, džią. Amerikos lietuviai to- gėdija “Kalvio Duktė.” Ren- ir įšėlusi jura nunešė mus to (Šv.
ministerija apie Klai
Lietuvių " 1kad
kiu _smurtininku
žvgiu labai j gia —. ALT.
gus jie dalina irgi saviš sint Susivienijimo
•V • « j 1
•! Amerikoj
yy
T* j yra lietuvių
i •.
,
«
9Sandaros
i_ 12
O kuoi • lyn.
pėdos
Krašto mokyklas dar
Amerikoj
14
kp.
rengiamą
laikraščių.
Iš
to
galite
supasipiktino.
j pa, Lietuvių Kliubo Svetaikiams. Paveizdan. Bimbos
“
McKinley
buvo
didelis
ir
nėra
paskelbus
per tir
bylai prašvilpta $654.03, teatrą. Na, o katalikai sakosi; prasti, kokių tamsių farme- Lietuviu Moksleivių Susi-|nėj,41 Berkeley st., Lawren- nerangus žmogus. Mes turė- šta aukštesniųjųžnių)
ir vidurinių
esa lietuviais, o tikro Lietu-'riu gvvena šioj apielinkėj. vienijimo Amerikoje 2 kuo- ce, Mass. Pradžia lygiai 6-tą
Ruthenbergo apeliacijai — -įjcme stikliniuose induose bendrojo lavinimo mokyklų.
—---------------------- ■’
’
Skaitytojas.
n
•
•
__
valanda
vairam
valandą
vakare.
vių
Susivienijimo
parengimo
pa, laikydama mėnesinį savo
$2,494.62 ir L p.
'vandens. Besirioglindamas
negarsina.
Bet
katalikai
yra'
Gerbiami vietos lietuviai .jisai parpuolė ir vieną indą Štai 1925 m. daviniais nesusirinkimą, gruodžio 18 d.,
Ką-gi bendro tokie Bim
specialinių aukštesniųjų mo
1926 m., K. Semaškos bute, ir lietuvaitės! Šis veikalas sumušė.
bos turi su darbininkų būvio ne Lietuvos lietuviai ir net NEW HAVEN, CONN.
kyklų buvo 40, vidurinių mo
Policmanas — vagis.
1834 Wabansia Avė., nutarė yra vienas iš geriausių ir vi
pagerinimu? Jie yra pasižy Lietuvai priklausanti; jie J
kyklų ir progimnazijų 68.
“
Vandens
pas
mus
liko
mėję tik darbininkų vieny priklauso Rymui, Italijai,; Miestas samdo policiją. viešai pareikšti griežčiausi suomet publika būna kopilTokio
tirštumo nespecialinių
apsaugotų gyventojus savo protestą prieš smurti niauriai patenkinta. Taigi nedaug, ir aš žmojau^kad
bės skaldymu, o paraihos nes ir vadinasi Rymo K. rederacija.-£
” Jjo prigulės musų gyvy- mokyklų kaimynuose nerna-;
nuo vagių ir plėšikų. Bet pa ninkus. motyvuodama tai nėra nei mažiausios abejo-i nuo
jiems duodamos.
%
❖
nės,
kad
kiekvienas
atšilau’
^ė.
Bet aš negalėjau tuo Įtik tom.* Užtai,, tur būt, niekur
sirodo, kad ne visi policfna- šiais faktais:
Patįs tos 'organizacijos va
taip maža specialinių
dai prisipažįsta, kad jie su Tarpe pirmos Kalėdų die r.ai savo pareigas eina sąži Kadangi Amerikos lietu kęs įšį vakarą liksis pilnai Innti McKinley. Jis išgėrė nėra
mokyklų,
vartojo 57 procentus visų nos ir antros, naktyje, tiek ningai. Pas mus atsirado to viai yra- nemažai prisidėję patenkintas. Taipgi, turėda-p*veik. V1S*. hku?! vandeni Lietuvoj. kaip Didžiojoj
daug prisnigo sniego, kad kių policmanų. kurie patįs moraliai ir materialiai prie mi omenyje, kad bostonie-'pirmutinę dieną. Aš sutauaukų saviems reikalams.
—1. ~ P’au tik apie puskvortę. Jis Įsižiūrėjus Į mokinių skai
Kuomet šitaip neteisingai gatvekariai turėjo sustot. pradėjo vogti. Taip, prieš isikurimo Lietuvos nepri-i čiai visuomet gerai piasironorėjo gerti jūrių vandeni, čių mokyklų klasėse krinta į
su aukomis elgiamasi, man Buvo paleista Į darbą visos Kalėdas vieną naktį polic klausomybės, tai Amerikos, do, neapvils mus ir šį kartą. -bet
neleidau, nes žinau, aki menkas mokinių skaičius
rodosi, kad musų beparty- trekių valymo šluojamos ir manas McDermott Įsilaužė į lietuviai pripažįsta tiktai de Veikalas “Kalvio Duktė kad aš
nuo
jūrių vandens žmo- aukštesniųjų mokyklų vykitos
mašinos,
bet
sniegas
ir
J. Cieckc krautuvę, po nu mokratinę Lietuvos valdžią, yra paimtas iš didžiojo karo
vės pašalpinės draugijos ne
resniose klasėse ir daugelio
•
'gus
tuoj
miršta.
turėtų prie “Intemational tas sustabdė. Naktis buvo meriu 248 Chapel st. ir pavo išrinktą visuotinu krašto laikų Lietuvoje. Taigi visi,
“Trečią dieną McKinley vidurinių mokyklų klasėse.
kaip vienas i šį vakarą ’.
Labor Defense” dėtis. Tiesa, baisi, ypatingai tiems, kurie gė 3 dol. pinigais ir du auk žmonių balsavimu:
- . vpasako, kad gerokas
Bilietai: 35c., 50c. ir ložo- pašėlo. Aš turėjau su juo ko-. Tatai
šį sykį Cambridge’uj jie do nuo Public skvero iki E. "30 siniu laikrodėliu. Atlikęs tą
Kadangi Lietuvos klerikaaukštesniųjų
ir vidurinių
gatvės
gatvekariu
važiavo
voti. Jis du syk buvo nuplau- j
darbą, McDermott raporta lų-fašistų "šulai,” kartu su se 75c.
lerių negavo, bet jiems su
mokyklų
skaičius
atsiradęs
teikta autoritetas draugijų 5-kias valandas, o paskiaus vo į policijos stoti, kad jis tautininku A.
Kviečia ALTS. 12 kp. tas nuo boto, bet aš jį pasie tiesiog be reikalo, su skriau
Smetona,
turėjo apleist gatvekarį. Aš radęs išplėštą Ciecko krau
kiau ir įtraukiau atgal. Po to
vardu žvejoti juos.
smurto budu padarė coup
irgi
buvau
tame
tarpe
ir
nuo
aš dabojau tą trupinėlį van da krašto ekonomijai.
tuvę.
Kapitonas
White
pave

Išeina, kad ir draugijos
d
’
etat
prieš
ty
okratinę
ir
PERSONALIAI VEDAMA
dens. kuri buvau sutaupęs, Kad susilauksim bendro
prisidės prie to klaidinimo. 30 gatvės iki 65 ir Addison dė tą dalyką ištirti detekti- teisėtą Lietuv/ valdžią, ir
EKSKURSIJA.
“žmonių pertekliaus,
Juk jei žmogui pasakytum, Rd. ėjau pėkščias iki gavau . vams, kurie galų gale ir suse tai tokiu morr.<ntu, kada visa Dabar kelianti per okeaną yra kaip brangiausi turtą. Pa mokslo
lengva
buvo numatyt ir kai
“
bum
ride.
”
V.
J.
Z.
šlapindamas jame galą savo
kė, kad plėšimą atliko pats Lietuva rengėsi švęsti Dr. K.
kad iš jo dolerinės 57 centai
smagumas visiems.
kieno
buvo
numatyta ir ko
policmanas McDermott. Pri Griniaus 60 metų gimimo ir Senovėje kelionė per okeaną piršto aš tryniau džiūstan vota prieš pastangas
nueis tavoriščiams ant “senvičių,” tai niekas ir neau TORRINGTON, CONN. spirtas prie sienos, policma jo darbuotės jubilėjų, todėl buvo nemaloni ir negeistina, čias savo lupas, nes troškulys tos rūšies žmonių begamint
saiko.
kautų,apart pačių tavoriščių. Lietuviai gyvena sutikime. nas prie vagystės prisipaži Liet. Moksl. Susiv. Am. 2 žmonės tik laukė, kad greičiau degino pašėlusiai.
Tai
gerai
žino
anų
metų

Mano supratimu, pašaipū Darbai eina neblogai. Mirė no. Dabar jis yra nuo tamys- kuopa griežčiausiai protes pasiekus sausžemi. Vienok pa- “Po keturių dienų audros, mo švietimo komisijos sei
na

Itos suspenduotas ir pastaty- tuoja prieš Lietuvos klerika storaisiais laikais
nėms draugijoms, kuriose
jaunas lietuvis.
mano
draugas
McKinley
įsi

kelionė- per
riai.
priklauso įvairių pažiurti Jau daug laiko praėjo, tas po 2500 dol. kaucijos iki linių fašistų žygius, padaly vandenis žymiai pakitėjo,
Lai- vaizdino, kad aš noriu jį api
Bet tuomet dar neturėta
žmonės, netik kad reikėtų kaip nesimato “Keleivyje” teismui.
tus gruodžio 17 d. ir nuverti vuose įtaisyti naujausios mados plėšti, ir aš vėl turėjau sun perspėjimo ir netikėta. Šian
laikytis nuošaliai nuo mai- jokių žinių iš musų koloni Tai matot, kokių policma- mą valdžios smurto keliu; patogumai visiems užtikrina kiai su juo kovoti. Po to jis dien jau duotas pirmas
šalienės, bet reikėtų daboti, jos. Taigi aš čia paduodu’ nų musų mieste esama.
Taipjau mes smerkiame smagumą kelionėje. Norisi ke nusiramino ir padėjo man skambutis, gal metas butų
Paliudymui
savo
koreskad tie biznieriai nei į drau kelias
nas žinutes.
žinutes
Amerikos lietuvių klerikalų liauti. ir niekuomet sausžemio pastatyt buores.* Tą pačią pagalvoti apie kai kuriu mu
_
;
teisingumo,
gijų vadovybę neįeitų.
dieną mudu padarėm sutar sų aukštesniųjų ir ypač vi
šiame miestelyje lietuvių [J* z.;„ .211.
spaudą, kuri remia Lietuvos nepasiekti.
Šanlietis.
siunčiu
redakcijai
dienrašti
šeimynų randasi apie 150. “New Haven Evening Re- fašizmą ir jų žygius prieš Hamburg-American Linijos tį, kad jeigu vienas iš musui durinių mokyklų specialiniKaip kitur, taip ir čia lietu
demokratinę Lietuvos val laivai yra Įrengti geriausia ir to numirs, tai kitas tegul valgo mą, o kai kurių aukštesniųjų
gister.
”
K. B.
CLEVELAND, OHIO.
viai yra išsidalinę į partijas,
dėl jais keliauti per okeaną yra tą kūną savo gyvybei palai mokyklų vyresniųjų klasių
džią;
Kataliku parengimas.
vienok visi gražiai ir sutiki-1
Pagalios. LMSA. 2 kp. smagiausia. Sekančią vasarą šita kyti. Mudu suspaudėm viens tiesiog uždarymą. (Man ka
IŠVAŽIAVO
MEKSIKOS
Antrą dieną Kalėdų, 26 me gyvena.
kviečia Amerikos lietuvius linija rengia visą eilę ekskursijų kitam ranką, kas reiškė, jog žin kodėl atrodo, kad šiuo
PADĖTIES
TYRINĖTI.
gruodžio, Lietuvių Svetainėj Darbai šiuo tarpu pas mus I
kurti bend rus komitetus vi i Europa. Lietuviams, keliaujan abudu su tuo sutinkam.
metu visų tų mokyklų klasė
įvyko A. L. R. Kat. Federaci eina neblogiausia. Visos
Dvidešimts kunigų, moky sose lietuvių kolonijose pro tiems i Lietuvą, patartina pasi ‘Paskui praėjo d a 5 die se turėtų būt dar kiek skys
jos 22 skyriaus parengimas. dirbtuvės dirba pilną laiką. tojų ir rašytojų pereitą sa testui prieš Lietuvos kleri rinkti Hamburg-American Lini nos. Man rodėsi, kad mes čiau, nekaip 1925 metais.)
Perstatė “Laisvą Lietuvą” ir Tik ant Kalėdų kai kurios vaitę išvažiavo iš St. Louiso kalinius fašistus, kurie sie jos laivus.
esam ant jūrių jau 17 ar 18 Savo pasiūlymą motyvuo
“Vilniaus Kankynę.” Tie du dirbtuvės davė savo darbi specialiu Pullmano vagonu į kias! diktatūros keliu demodienų. McKinley mirė, ro ju ne tiktai bendro lavinimo
“veikalai” neturi nei jokios ninkams pasilsėti ant kelių Meksiką ištirti tenai bažny ralizuot Lietuvos Respubli ŽUVO 2 ŪGNAGESIAI. dos, aštuntos dienos rytą. Aš inteligentų
prasidedančiu
tikros prasmės ir juos negali- diemj.
čios padėtį ir abektą dalykų kos demokratybės principus
,
Louišville,
Ky.—tiesinant paguldžiau ji kajutoj ir pats perteklium, bet ir neginčija
ma vadinti veikalėliais, o tik’ Gruodžio 19 d. atsiskyrė stovį* Jie bus Meksikoje 16 ir pakenkti Lieti vos gyvy- gaisrą čia žuvo 2 tignagesiai atsiguliau šalia jo. Aš nega- ma, rodosi, stoka pas mus
dialogais. Tokie perstatymai su šiuo .pasauliu jaunas lie- dienų.
bei, ir
pereitą sąvaitę.
Įėjau išmesti jį į jūres, nes specų.
Pr. Mi.
CAMBRIDGE, MASS.
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Pragariška Mašina.

Povorotniko Išpažintis

—Kapitone, ‘ tamsta pasi-Įiraudoną dėžę tamstų <1 rau
žadėk, kad niekam nepasa-Ldinio biure. Apdraudžiau ją,
Nėra pasauly žmogaus, l
‘S.
kosi
mano paslapties.
I buk joje yra įvairių mašinų
kuris amžinai butų tikras ne Nuvažiavęs į Ukmergę,
Kapitonas Neumanas kiek modeliai. Atvažiavęs aš pa
padarysiąs jokių nuodėmių. nuėjau į policiją (prieš rin
piktomis akimis žiurėjo Į reikalausiu dėžės, o tamsta
Bet žmogui nuo nuodėmių kimus policija buvo privers
jauną vyrą, kuris antrą va man tuos 200 dolerių grąžin
nusivalyti yra gera priemo ta klausyti krikščionių agi
landą nakties netikėtai iš si lyg už žuvusią dėžę ir vis
tatorių paliepimų ir tiekti
nė : vieša išpažintis.
kas bus tvarkoje.
šaukė jį.
jiems
pagalbą).
Man.
pasi

Aš, žemiau pasirašęs, esu
—Pasižadėdamas
turė —Gerai... tik daugiau pa
paskutinių metų laike daug sakius, kad esu krikščionių
čiau žinot, kokios rųšies yra našių daiktų tamsta ir nemė
partijos agitato
nusidėjęs visuomenei; mano demokratų
toji tamstos paslaptis — at gink laivais vežioti.
rius,
atsiųstas
suardyti
p.
Trim dienom praslinkus
sąžinė negryna ir nerimau
sakė kapitonas.
Plečkaičio mitingą, policija
jaunas
inžinierius atvažia
ja—Pasižadėk tamsta gar
vęs
į
vietą
pareikalavo rau
Joks kunigas neprileis padėjo man surinkti mieste
bės žodžiu... kitaip nieko ne
ly
tinkamus
triukšmui
kelti
manęs prie išpažinties. Ir ne
sakysiu, o per valandą šis donos dėžės. Jos nesuradus,
dėl to, kad nuodėmės butų “subjektus.” Triukšmui pa
laivas nugrims į juros gel kapitonas, kaip buvo susi
jau tokios baisios, kad jokia kelti pasamdžiau jų. rodos,
mes... Jei dabar gailiuosiu kalbėta. grąžino jam 200 do
15 už 50 litų ir jiems snapso
išpažintis mane neišgelbėtų. nupirkau,
savo pradėtojo darbo ir no lerių.
kad geriau triukš
Ne. Visagalis kunigas gali ir mą keltų, kiekvienam
rėčiau jį sustabdyti, tai per Tą pačią dieną inžinierius

Sveiki, naujai užgimę metai.
Dalia
nebežvelgė
linksmai.
didžiausias nuodėmes atleis riau “rolę,” liepiau pasky
I
valandą bus vėlu... Pasiža greituoju laivu išvyko i New
daryti
Pilni svajonių ir vilties.
Tik skurdžios, graudžios sutartinės.
ti. Bet kaip gi mane kunigai replikas, pamokiau, kaip
dėk tamsta neišduoti manęs, Yorką. Atvykęs per keturias
tai
Sveiki,
nors
siaučia
dar
verpetai
Bekilo
raudos
iš
krutinės.
prileis prie išpažinties, kad
dienas. įteikė vienai di
ir viskas baigsis geruoju.
ir bendrai nurodžiau,
Pavydo, keršto ir mirties...
Naujieji metai, jums užstojus.
jie patįs yra mano nuodėmių daiyti
Kapitonas visiškai supy džiausių Amerikos draudi
triukšmą sukelti pas
Sveiki, jaunučiai, jums gal likta
Karščiau vėl plaka mums širdis.
kaltininkai. Jie patįs Įvedė kaip
mo įstaigų, kur iš anksto bu
ko.
Reikalui gi esant
iient dalinai pašalint pikta.
Ir vėl mes tikim, kad rytojus
mane į pagundą, kurstydami kaitoje.
“Ką jis, iš galvos išėjo ar vo apdraudęs savo raudoną
ir kumščius Į darbą
Vargu vargeliai užužėlę
Išauš ir audrą išsklaidys.
prie visokių nešvarių darbų įsakiau
kurį šimtą? Bepročiu neat dėžę su mašinų modeliais
paleisti, (o man visa kas bu
Dejavo miestai ir kaimai.
Ir vėl mes žadiname vilti.
darbelių. Bet nerimauja ma vo
rodo... Gal ištikrujų kokių 80,000 dolerių, pažymėjimą,
i
atlikti iš C-ro). >
Į vargšo liūdną bakūžėlę
1 Kad tuoj turės saulutė kilti...
no sąžinė ir šaukte šaukia: Be Įsakyta
šunybių laive pridarė,” ma kad dėžė su modeliais tikrai
to,
Ukmergėje
prie
kiekišpažink! Todėl aš maldau yieno mitingo suardymo pri
nė suraukęs antakius kapito žuvo ir gavo pinigus.
lyti buvo atvykęs net pats Dažnai žvejai savo tink stelis, patekęs kiton val nas.
ju gerbiamąją visuomenę,
Gudrus tai buvo jaunuo
katalikiškųjų mo : apskrities virš. Šabanavi- lais tą skrynią užkliudą, bet džion, atgis, ar laisvoji Lie
išgirsti paklydusiojo išpa sidėdavo
lis!
Dėžėje buvo tik seni ge
—Gerai — pagaliau atsa
kytojų kursų auklėtiniai, ge ■ čius.
kada imą traukti, ji vėl nu- tuva Trakų pilį atnaujins— kė — jei tamstos paslaptis ležgaliai ir ilgam užsuktas
žintį ir grąžinti ramybę.
riau sakant, kun. Jurkaus Tam lermui pakelti, triuk grimstanti dugnan.
tatai parodvs ateitis.
nėra tokia, kad ją sužinojus paprastas laikrodis budinto
Kaip aš tapau “krikščionių” auklėtiniai. Pats kun. Jurkus šmadariams apmokėti ir ki(
“
Š.N.
”
)
S.
Pilis
saloje
statyta
jau
bus
turėčiau pranešti savo vy jas.
veikėju.
mitingo ardyti nepadėjo, nes , toms išlaidoms reikėjo išeik
kokie 6C0 metų, rodos, vo
riausybei, kaip prisiekiau,
Esu 19 metų jaunikaitis; bijodavo gauti per pakaušį. voti 230 litų.
kiečių
architektų.
tamstos neišduosiu.
turiu laikyti seną motiną ir Bet jis atlikdavo kitus dar
ELGETA.
Jaunas vyras valandžiukę Kovos Išvakarėse.
nepilnametę sesutę; tėvo se bus; jis buvo kademų Uk Naujas žygis Ukmergėn p. Stilius jos gotiškas. Ji užė
tylėjęs, lyg kaupdamas jėgų
—
mergės apskrityje galva; Sleževičiaus paskaitą ardyti. mė didį keturkampi plotą.
nai neturiu.
Buvo šalta, šlapia ir ne ištarti baisenybę, silpnu bal Gyvenam
40
sieksnių
ilgio
ir
25
pločio
naują istorijas
mes
gi
agitatoriai
buvome
jo
.
Grįžęs
į
Kauną
gavau
ka1925 m. pabaigoje nusto
jauku.
Rudens
vėjas
varė
Į
lapą. Naujus kelius, naujau
jau darbo ir atsidūriau be žinioje. Kun. Jurkus duoda-'dėmų pagyrimą už gerai at- Stori akmeniniai murai 4 pulkus debesis, kuriuos fan- su pradėjo:
bokštais
sergėjo
pilį
;
vienas
—
Kapitone...
jei
kas
gaili

žvaigždes matom.ir siekiam’.
i
jokių pragyvenimo šaltinių. vo instrukcijas agitatoriams, į liktą darbą, (o kun. Krupataziškai rikiavo.
bokštas
dar
tebestovi.
si
padaręs
nusižengimą
ir
Visi prislėgtieji pakilom iš
Buvau visai nupuolęs dva nurodydavo, kuriose vietose vičius paguodė ir dar norėjo
Žiurėjau
pro
langą
į
kiesia. Man netiek rūpėjo savo yra daugiau kairiųjų pažiūrų i pabučiuoti, bet aš pasibiau- (eigą sergėjo stiprus, dar Į mą, kaip vėjas plėšė nuo me pats stengiasi pradėtą blogą miego, pabudo musų sąmo
likimas, kiek mano užlaiko piliečių ir pažangujų veikė- * rėjau jo juodos barzdos ir išlikęs bokštas, kurio laiptai džių pageltusius lapus ir mė darbą sustabdyti, ar jam at nė. Jaunoji karta išeina į gyivenimo areną ir pareiškia
mos šeimos. Ir štai, staiga jų, pasakydavo jis pavardes, • nesutikau; kun. gi Šmulkš taip sutriunėję, kad jais ne tė juos į purvyną. Pamačiau, leidžia bausmę?
aukso stabams ^ ; b
—Atleidžia.
Į seniems
’
man atsidarė galimybės pa kad juos apšmeižt piliečių tys pablagaslovijo Dievo begalima lipti.
kąip
iš
užu
medžių
išėjo
se—
Nebegarbinsim
!
i
vardu, kad kitą sykį taipgi
Apie Trakus paskiau rašė
—Tai viską pasakysiu i
čiam pragyventi, ir motiną ir akyse.
.
nas
elgeta.
Apžiūrėjęs
lan

Buvom
vergijoj,
neturė
lenkas Stryjkauskis savo
tamstai atvirai. Tamsta tur
Kun. Jurkus netingėdavo sektųsi).
sesutę užlaikyti.
gus.
išsitraukė
iš
po
seno
nujom
žmogaus
vardo,
būt pažįsti poną ir ponią Jom
varuo. niekas
Ano laiko valdančių sferų eiti plakatų plėšyti naktimis. Pasilsėjęs kelias dienas aš knygoj “Chronika polsko li- į plyšusio
apsiausto
seną
žmonės pasiūlė man tikrą Aš irgi plakatus plėšyda vėl gavau Įsakymą iš štabo tewska.” jog kunig. Gedimi į smuiką ir. pridėjęs prie pe- Runkus. Prieš keturias są-!P?us^. skundV negirdėjo-r
“žemės karaliją,” jei aš bu vau : taip pat plėšydavo juos “generolo” Matulionio krau nas, kuris valdė Lietuvą nuo į ties, užtraukė kažkokią me vaites ponia Runkienė dar šiandien .sudrebinom bursiu gabus, energingas ir klus ir katalikė p. Lazauskienė. stytis Į Ukmergę p. Sleževi 1315—1339 m., kartą girio lodiją. Aš godžiai gaudžiau vadinosi panele Kukyte ir zuazinj pasauli.
nus jų tarnas. Ką gi jaunas Urtę šio “kilnaus” darbo čiaus paskaitą suardyti. Man se medžiodamas užėjęs se- jos garsus, nes buvo malo buvo mano sužadėtinė. Bet r^auji horizontai. naujos
atsirado ponas Runkus, pa- prosvaistės švinta ties niusų
žmogus mano padėjime ga prisidėjbir stud. ateitininkas atvykus buvo vėl tie patys nas Gurgana tvirtbvės*.nus,
raminami.
Užbūrė
ma

pasistatydino no sielą ir jausmus. Saky matė ją ir įsimylėjo. Jis tur- gaivomis —ateina gyvemlėjo padaryti...
T. Baltrušaitis (buvo vy- žmonės pasamdyti triukšmą- Jisai čia
dariauti.
Jie
ir
busimieji
kamedinius
namus
gyventi sau tum, amžiais surinkta kentė tuolis, o aš tik menkutis in- mo kūrėjas Socializmas.^
instrakKrikščionių deni. Centre
. Ijliausiu
***^-'* krikšč. dem. --------------Kada tai mirė ant kry
reikalų vedėjas J. Matulionio{cvrium ) ir S. Ketvirtvs (fe- talikai mokytojai kun. Jur- medžioklės laike ir juos pas jimų ir maldų, toji melodija Įžinierius, todėl lengvai už žiaus Kristus ir parodė vi
auklėtiniai, pakėlė ler- kui dovanojo savo sunui pražydo iš po šitų senų dre kariavo panelės Kukytės
;
(1925 m. žiemos metu per dderantas). Kadangi plakatai kalis
mą,
šukavimą
(kadangi rei- Kęstučiui, kuris tenai nusi- bančių pirštų. Ji skambėjo ir širdį ir ją vedė. Mane žiau siems, kad mirti už teisybę
sunku plikais pirštais
riaušes universitete pasižy- buvo
1
riai atstūmė... Po to tik apie nebaisu. Šiandien už geleži
sukauti beveik pusę va- gabeno savo mylimąją Birumėjęs savo didelėmis kumš plėšyti, tai p. Lazauskienė kėjo
malda ir linksmybe ir kentė kerštą galvojau! Sužinojęs, nių grotų laisvės žiežirbų
landos,
tai
triukšmadariams
—
*
timis), kuris vadovavo visai pasirūpino gauti tam tikrus net gerklės užkimo, o aš pats tę. kuri pirma buvo Palango tojo skundu.
kad jaunoji porelė šituo lai i skleidėjai daužosi, o iš kritupriešrinkiminei propagan- ;aštrius įrankius: be to, pla po to sirgau beveik visą sa je vaidilute dievaitės PrauSuspaudė
man
širdį.
Pasi

vu į Angliją vyksta. Įsisė- Isių kraujo keliasi raudona
dai, tuo laiku samdydavo katus plėšyti turėjom pasam vaitę); prasidėjo šonų dau rimos šventykloje.
girdo tarsi vaitojimas. Liūd
vėliava ir neša mirties siau
Birutė Trakuose pagimdė nas balsas pynėsi su baisiu dau į jį ir aš. Mano daiktų bą smurto ir veidmaininguagitatorius,
nurodinėdavo <dę “subjektus,” mokėjome Į
žymas, paltų draskymas ir 1344 m. sūnų Vytautą, kuris
tarpe yra dėžė...
jiems vietas, kur jie turėjo dieną po 10 litų.
begaliniu skausmu ir ilgesiu.
tt.
ir
policija
paskaitą
užda

Čia jaunas vyras dreban mo viešpačiams. Galingasai
važiuoti. Kai kada važiuoti Policija į musų šiuos rei rė, nors beveik visi piliečiai paskui tapo didžiu Lietuvos Sakytum, mirštanti mergaitė
čiomis rankomis pasikniso šauksmas drebina orą:
į vietas duodavo valdišką kalus nesikišdavo, net nesi protestavo. Lermas ir kelio kunigaikščiu.
mirties valandoje pasikėlė piniginėje ir ištraukęs paro —Mes esam žmonės!
automobilį kun. Krupavi rodydavo plėšimo metu gat nė kainavo 300 litų.
i Kęstutis medinio buto nuo patalo paskutinį kartą
Esam laisvos dvasios žmodė kapitonui bagažinį kvitą.
čius arba kun. (dabar vys vėje, nes jai buvo įsakyta tai
vietoje
pastatė
murinę
pilį,
priglausti
___
i
savo
mylimojo
V. Povorotnikovas.
—Štai kvitas, — tęsė to-ines.ir .pk'os vergijos nepakupas) Renys. P. Matulio aukštesnių “viršūnių.” Prieš
*v_ pažymėta raudona
__ i_ kęsim.
k’PCim Visados griaunam
rri’ionrom ir
kurią Vytautas paskiau pa- i prie nuvargintos širdies. Pa liau. Čia
ir
nis rūpindavos legale ir nele- rinkimus tokius agitatorius
vertė benediktinų vienuoli-jgaliau giliai atsidus0 smuivisados
kuriam
vis
naują.
toje dėžėje yra... yra.,
gale literatūra ir ją skirstė. kaip aš policija laikydavo
ja. Toji pilis Kęstučiui isro-j^as> ir mirė balsas stebuk dėžė...
aštuoniasdešimt kilogramų Be kovos nėra gyvenimo.
le negana tvirta, todėl jis dingos melodijos. Bet ji dar piroksalino ir užtaisyta pra • Lai šėlsta audros, žaibai ir
(Nelegalė literatūra —tai net didelėje pagarboje, nesi
salia
Galvės ežero įsteigė , ilgai skambėjo mano sieloje. gariška mašina...
bijodavo,
kad
nuvažiavęs
į
j
buvo knygelės, ant kurių vir
perkūnija — mes neklupIstorinė
apžvalga.
Naujuosius Trakus, o saloje Į Rodės. kad mano sielos sty- Jaunuolis labai sujaudin čiosim. Kova už šviesią žmo
šelių buvo nupieštas žydas, Kauną agitatorius praneš p.
prisidengęs darbininkų kau Endziulaičiui apie jų neklus Naujieji Trakai stovi 27 pastatė aną aukštą tvirtovę. gos buvo suderintos su smui- tas sunkiai atsisėdo lovoje ir nijos buitį nustato rytdienos
ke ir parašyta “tikrieji dar numą : vienu žodžiu, prieš vai-stus į vakaras nuo Vil kurios griuvėsiais dar šian- ko stygomis tais pačiais to- išsitraukęs iš kišenės skepe gyvenimo gaires. Žengiam ir
bininkų vadai”). Šitą litera kademų agitatorius ne tik niaus. šalia Galvės ežero. dien tebesistebime. Jis šitą nais.
tą pradėjo šluostyti kaktą. žinom, kad tik per kovą tesutūrą bagažu nesiųsdavo, bet paprasti policininkai, bet ir Trakai dabar rodos nuskur darbą užbaigė prieš pat sa-lj —
Elgeta, nusiėmęs nuo gal- Kapitonas gi kaip įgeltas nu švis laimingasai rytojus. Ne
reikėjo ją su savim ligi pas patys viršininkai stovėdavo dęs miestelis, kame gyvena vo mirtį, 1382 m. Vytautas'
""ives
skrybėlę, linkterėjo lėkė į viršų ir pasišaukęs vy atgal ir ne tūpčioti, bet pir
labai mėgo gyventi Trakuo i savoseną
kirtos stoties vežti ir ten lau “pdd kozeriok.”
beveik vieni žydai.
žila gadva prieš langus resnįjį jūreivį, nubėgo kartu myn ! Ne laikas dabar ilsėtis.
kusiam žmogui atiduoti. P. Plečkaičio paskaita pa Bet .anais metašimčiais se, labiau negu Vilniuje.
j ir pakėlęs akis, pažvelgei su juo i bagažinį skyrių. Il Tada ramiai tik atsikvėpsim,
Jis
rūpinosi,
kad
Trakai
Dažniausiai ateidavo atsiim sisekė suardyti:
įsigėrę Trakuose gyveno galingi
langus. Jo gęstančiame žvilg gai jieškojo jauno inžinie kada “ašara pakalnė” bus
augtų
ir
klestėtų.
Jis
ten
par

ti federantai. Tas pats Ma triukšmadariai pradėjo kelti Lietuvos
snyje jautėsi atstumtos sie riaus daiktų. Pagaliau sura nuvalyta nuo baisios neteisy
kunigaikščiai;
tulionis finansus tvarkyda lermą, šūkauti, rėkauti ir re dviejų pilių liekanos dar liu- sikvietė amatninkų ir pirk los ilgesys ir liūdesys.
do juos netoli garo katilų bės — žmogaus žmogumi iš
vo, apmokėdavo agitato plikas mėtyti kalbėtojui. To dyja apie jų galybę senovė lių iš Krimo pussalio, vadi Pro langus nukrito keletas skyriaus. Raudonoji dėžė ir naudojimo.
namųjų karaimų, ir suteikė varinių pinigėlių, kurie liūd gi jų tarpe stovėjo. Jūreiviai
riams ir tt. (litų pritrukęs kiam lermui kilus, policija je.
Pavergtasai luomas per iš
bėgdavo Finansų ministeri- neleido toliau tęsti paskai Keliaudamas iš Vilniaus į jiems visokių teisių, davė nai suskambėjo į purvinus tą dėžę bematant išvilko į tisus šimtmečius be munnėjon pas Karvelį ir iš ten atsi tos ir uždarė susirinkimą su Trakus, keleivis pirma pa jiems-dargi ypatingą seniū akmenis. Elgeta pažiurėjo į denį. Kapitonas pasilenkė ir jimų statė didžius miestus,
nešdavo stambias sumas). didžiausiu triukšmu, nes pi mato bažnyčią dviem bokš ną, kuris saugojo tas jų tei tuos pinigus, lyg galvoda pridėjo ausį prie dėžės. Tei teatrus, dangų remiančias,
i
Man Matulionis paskyrė liečiai pradėjo priešintis po tais. r
‘Į ses.
mas, ar verta jie paimti, ir sybė, dėžės viduryje girdė auksu išpuoštas bažnyčias,
Daug
tenai
yra
buvę
iškilalgą 500 litų mėnesiui ir vi licijai, sakydami, kad ji dėl Ją pastatydino didis Lie- . . - . _ liūdnai nusišypsojęs, pasi josi aiškus pragariškos ma o pats buvo skriaudžiamas,
šąlo, neturėjo pastogės ir
sas kelionės išlaidas, o už kelių triukšmadarių uždaro tuvos kunigaikštis Vytautas ™1U,r PuotUytautas mirė lenkė. Susirinkęs pinigus dar šinos takšėjimas.
Trakuose 1430 m. spalio 21 sykį linkterėjo žila galva ir
gerą pasisekimą žadėjo mo paskaitą (su policija buvo iš 1409 metais.
—Įmesti į jurą! — įsakė žmoniško drabužio. Vergų
kantrybė jau išsemta ir jie
anksto susitarta dėl uždaiykėti “nagradija.”
Arti Traku miestelio vra d. Po jo galvos Trakuose nuėjo.
kapitonas.
kelia rankas
giraitė ir piliakalnis, nuo ku- va,«,e
b™Hs SvidnDėžę lelUCluo,
išmetus, £<*1
garlaivis
><*I ▼ Jo vi
vi* drąsiai
*
, . *prie kulTaip aš ir pradėjau nuo mo).
ilgai dar stovėjau prie
rio
atsiveria
graži
padaira
į
K
a,
*
a
Iš
jo
išveržė
sostą
Vy-Į
są
valandą
plaukė
didžiau*'
u
ro
?
brangenybių.
Paverg
1926 m. kovo m. 11d. dirbti Tos pačios dienos vakarą
Jango ir negalėjau nuo jo at
siu
greitumu,
stengdamasis{
ca
sai
luomas
kuria
naują
gyGalvės
ežerą
su
dvyliką
salų
tauto
brolis
Zygmuntas,
kurii
tą “kilnųjį” darbą (taip agi Ukmergėje p. Plečkaitis ren
sitraukti. Man rodės, kad tas
nužudė jo mimstens vargo muzikantas nusinešė nuplaukti kaip galima to veni. a. Senus gy • nimo iš
tatorių suvažiavime balan gė kitą paskaitą, kuri taip ir į griuvėsius dviejų pilių,
kurių
viena
palei
ežerą,
ant.
Daugirdas,
liau nuo vietos, kurioje grei minčių. 'engia pele* ai. Mu
džio mėn. kun. Krupavičius pat pasisekė suardyti. Kat.
su savim mano sielą.
Nuo
1492
m.
jau
nei
vie

tą darbą pavadino). Pirmoje mok. kursų “auklėtiniai” ir roji saloje. Viena dalis pi-į
Ign. Lapienis. tai turėjo sprogti pragariška sų visų šn 7<e kovos u. - igsmas. Intei. »-ionalo g<».
triukšmadariai lies atnaujinta, ir rasai ten nas kunigaikštis nebeviešmašina.
mano kelionėje buvo paves pasamdyti
>us nuo ji
Kapitonas, kiek laiko sto verčia aukso
ta nuvykti į Ukmergę ir su (kurių tarpe buvo federan- buvo įsitaisę kalėjimą. Šiaip patavo Trakuose. Tenai te
KAUKAZE
BADAS.
sostų.
Kovos
ga.
iusvie
sėdėdavo
vaivados,
kuriems
vėjęs garlaivio užpakalyje,
ardyti p. Plečkaičio paskai tai mok. Sruoga ir Ketvir- tėra išlikę tiktai stori murai;
čia
ir
tamsiausiu.
baiu
Dėl javų neužderėjimo ir grįžo prie vairo. Prie laiptų į
tą. Man išvažiuojant Uk-• tys) pradėjo kelti lermą, šū ten dabar vaikščioja galvi nedaug terūpėjo išlaikyti tos
gražios tvirtovės, todėl jos gilaus sniego Dagestane tiltelį jis sutiko jauną inži pius. V isi keliasi is s*
mergėn Matulionis davė 250 kauti, koliotis ir paleidę jai ir grauži nė ja žolę.
lio ir renka. i į musų bu. ;.
litų išlaidoms; triukšmada kumščius į darbą daužė šon Žmonės pasakoja, kad e- griuvo, kol 1655 m. rusų ca (Kaukazijoj) prasidėjo ba nierių, tiek jį išgąsdinusį.
A. J
—Dar vienas dalykas, ka Mes laimėsiu . •
riams užmokėti, prigirdyti kaulius kairiųjų pažiūrų žero dugne gulįs Kęstučio ras Aleksandras Michailovi- das. Sniego esą tiek daug,
iuos, kad triukšmą geriau žmonėms, daugeliui piliečių lobis geležinėje skrynioje, čius ją sudegino ir visiškai kad net žvėrįs ir paukščiai pitone, — prasnibzdejc au
Pergalėti blogu, , aprobadaują. Alkani arai Andų nas vyras. — Štai tamsu’
keltų, kiaušiniams užpirkti, sudraskė paltus ir tt. Ir šitą kuri t auti tvirtomis grandi sunaikino.
Miestas v irto | ’*astu ap- apielirikėį sudraskę iau 4<> 200 dolerių. Tokia suųia bu či išgalima tik šiandie
kad mėtytų Į opozicijos kal paskaita policija su didžiau nėmis pi • akinta prie ežero
ii .d ra' įdės tta nelemtą ryt.
'dugno
Knnfucijiu
{vai! apdraudęs
siu
triukšmu
uždarė;
uždą
skričio
miesteliu v *a mie aviu
bėtojus ir tt.
Kodėl ai išs i pažįstu.

Ardome p. Plečkaičio pa
skaitas Ukmergėje.
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keleivis

Sausio 5 d., 1927.

Gerbūinii pirmeiviai, meldžiu jūsų. I DRAUGYSTĖ DIDŽIO L1Ekatrie žinot našlę aroa merginą, dorą
ir gerą gaspadinę. kad ir su vienu TUVOS KUNIGAIKŠČIO
vaiku, kad turėtų nors penkiolika šim
VYTAUTO.
Waldo miestelyje, Floritų dolerių kapitalo, pripirškite man 1
tokią, už ką aš duosiu jums dovaną.
jdoj, gauja baltųjų krikščioP. O. Box 177,
Daug dorų moterų nenori per laikraš
nių Įsilaužė kalėjiman ir paSt Charles, 111.
čius susirašinėti arba gėdinasi. Mielos
J. CHARAPOVSKY
draugės, galit susirašinėt su manim
Box 481.
Roslyn, VVash
ėmusi iš tenai juodveidį kaliVALDYBOS ANTRAJAI:
be baimės Aš esu doras 45 metų naš
sušaudė ji. Juodveidis»400—5oo goldmarkių per Pajieškau pusbrolio Juozapo Kon lys
1928 METAIS COOLIDGE nešdami ‘'geros valios” pa- nĮ, u___
ir noriu moters tarp 30 ir 45 metų,
Pirmsėdis Juozapas Misevičius,
čiaus, Balėnų sodos, Viekšnių paštas. doros ir laisvos. Turiu namą, gyvulių
VĖL “RUNYS.”
sveikinimą visoms pietų A- buvo areštuotas užtai, kad menesi.
117 West Main SU,
Pažymėtina, kad suimtųjų Mažeikių apskr. Daugiau kaip 20 me- ir biskį žemės. Pinigai reikalingi dėl
būdamas
girtas
grąsino
baltPirmsėdžio
pagelb. Antanas Jurpalią
Prezidento Coolidge poli- menkos respublikoms nuo
biznio;
noriu
pradėt
bizni,
nes
atsibo

je Kas apie ji
585 West 5th St
" do dirbt šapoj. Katros norėtumėt susi
‘ prana prezidento Cooiidge'o. Visų .veidei moteriškei revolveriu jurininkų žodžiais, Į skirtus į į^mSTprene^’ U“'
tiniai agentėliai jau
Nutarimų Rast. J. Stanislovavičius,
rašinėt, meldžiu s i pirmu laišku ir pa
JOEPUNDZIUS
kontrabandinius
nusileido ir reikalavo, kad ji atiduotų Lietuvai
šauja. kad 1928 metų rinki pirma lakūnai
183 West Statė St, ,
P O. B>x 578,
Notomis, III. veikslą prisiųst. Katros norit apsivest,
laivus jurininkųv ".pusamdyt! p.
pasiskubiukit. Ant juoko meldžiu neTurtų Rast. Mykolas Sablickas,
mais jis vėl busiąs republi- Meksikos sostinėj ir Įteikė jam skolą.
P. 0. Box 342.
labai sunku, nes' Lietuvos Pajieškau savo dėdės Juuzo O'ant •. rašinėt. Informacijų apie save suteik
konų kandidatas. Žinoma, toki pasveikinimą Meksikos
i Amerikoj jau virš 20 siu per laiš us.
P. S 4BAS
Iždininkas Antanas Norkaitis,
vandenyse
jie
policijos
laNUSKENDO
AMERIKIE

metų Pirmiau jisai gyveno po šiuo 318 Commęrcial .-t.. tVhitman, Mass.
jeigu šalis bus jo šeiminin prezidentui Callesui.
85l” West Main St.,
i adresu: Elizab-dh, Pa., Alleghenv Co., Į
biau
peisekiojami,
negu
ki

Knygius
Kazimieras Tamašiunaa,
ČIŲ
LAIVAS.
kavimu nepatenkinta, tai
Box 99. Bet dabar jam adresuoti šito- Į
42 West Walnut St,
tose
valstybėse.
Be
to,
pate

kiu adresu laiškai sugrįžta. Meldžiu i
Paryžiuje gauta žinių,
rinkimus laimėti jam nebus PENKI VAIKAI I VIENUS
IŽDO GLOBĖJAI'
arba apie jį žinantieji nialo- ,
METUS.
ikad Juodoj juroj sudužo ir kę i Lietuvos valdžios ran atsišaukti
jokios vilties. Užtaigi dabar
Martinas Bargavanskąis,
nė
’
dte
man
nranešti
šiuo
adresu:
P. O Box 243,
jis ketina kreipti daugiau, Knoxville,
Knoxville, Ten.—Metai nuskendo amerikiečių laivas kas ligi teismo nepaleidžia si'ŠtPiJ£iL LL. Ur..«.JPARS«Py.ODĄ AUKSINIŲ
Jonas Sadauckas,
mi,
o
sodinami
kalėjiman.
kalėjimai).
dėmesio Į farmerių reikalą-! atgal Johnsono šeimyną čia “Astoria,” su kuriuo žuvo 21
164 West Indiana St.,
DAIKTŲ KRAUTUVĖ.
------ -----------------------------------------Boleslovas Alekna,vimus. Iki šiol jo administra aplankė garnys ir paliko:žmogus. Vienas mokytojas Tuo aiškinamas nesirody- Pajieškau savu giminaičių: Onos
Tirštai apgyventoj lietu
mas musų vandenyse laivo Merkevičiutės, kuri yra vedus, pu vyru
158 Monroe St.
cija pataikavo tiktai Mor dvynukus. ŠĮ panedėlĮ gar-Į Konstantinopolyje pasidaręs
vadinasi Bazilienė, jos vyro vardas vių apylinkėj. Biznis išdirb
“
Willy,
’
LIGONIŲ KOMITETAS:
kurs
su
Klaipėdos
Antanas. Taipgi pajieškau Antaninos
ganui ir kitiems aukso kara nys vėl atlėkė įr paliko 3 vai- sau galą, kuomet sužinojęs,
Juozapas Stančikas,
ir Agotos Naujokaičių tas per 10 metų. Parduosiu
liams iš Wall Streeto. Far- kus — penki Į vienus metus! kad su tuo laivu žuvo jo pati policija juroj turėjo tris susi Marijonos
110 Wes$ Illinois St.
Meldžiu
atsišaukti
šiuo
adresu:
pigiai.
T.
J.
(3)
rėmimus. Dabar jis stovi
Bronislovas Einoris,
hteriai buvo užmiršti ir Wall Johnson yra biednas žmo- ir 3 vaikai.
VINCAS MERKEVIČIUS
117 West Main St,
Dancige be Įgulos.
j Vilkaviškio apskr., Kybartų miestus. 375 Broadway, So. Boston.
------------ ;—
Streeto pelnagrobių išnau gus ir nežino, kaip jis galės!
Birutės gatvė No. 3, Lithuania.
REVIZORIAI KNYGŲ:
SUGRIUVO 56 BANKAI.
dojami atsidūrė i didžiausi juos išauginti.
PARSIDUODA LUNCH- Jonas Tamašiunas,
Pajieškau Juozapo SVaoinsko ir Ro
- P. O. Box 37,
PIRMOS SNAIGĖS.
RUIMIS — VALGYKLA
vargą. Jie Cooiidge'o politi
St. Joseph, Mo.—Pereitą
zalijos Budreckaitės. Skapinskas 19<»8
Romualda Gričiunas,
I
Su
prieinama
kaina.
Renda
nebran

5
VAIKAI
UŽTROŠKO
ka labai nepatenkinti. 0
sąvaitę Čia užsidarė da du Leidos snaigės, krito snaigės gyveno Bn^cktone, o Budreckaitė Bos
85 West Main St,
tone (dabar gal jau ženota). Turiu la gi, “lysas" dar geras ant trijų metų ir
GAZU.
prezidento rinkimuose farbankai. Į vieną buvo žmonių Iš aukštybių pamažu...
MARŠALKOS:
bai svarbų reikalą pas juos, malonės biznis išdirbtas gerai per tris metus,
meriai daug reiškia. Repubatsišaukti arba žinantieji teiksis pra įtaisymai visi geri ir veliju pirkti • Petras Kišonis.
Bridgepoit, Conn. —Aye- Į sudėta $2,515,000, o i kitą Ir užtemdė žydrą dangų
kiekvienam žmogui, kuris yra dirbęs
nešti šiuo adresu:
P. O. Box 324,
likonų politikieriai šitą gerai ru namuose čia vieną rytą J $566,300. Tai bus jau iš viso Ir apklojo juodą žemę
restauranto darbą. Kreipkitės laišku,
STANLEY BAP.Z
Liudvikas
Gruožis,
(4)
supranta ir todėl jie jau pra buvo rasti užtroškę gazu 5 i 56 bankai žlugę šįmet Mis- Stebuklingu kilimu.
985 IVashington st.. Boston, Ma-ss. o aš jums duosiu atsakvma.
K. first. Box 10.
W.
M.
SH4
SKUS
dega kalbėti, kad farme-', vaikai; jų motina buvo da souri valstijoj.
Baltos snaigės leidos, krito,
Pajieškau brolio Kazimiero Griga 755 W. Uashington >t..
riams reikia duot kokių nors gyva, nors be žado.
Los Angelės, Calif.
liūno, paeina iš Šiaulių apskričio, Pa
Krito pirmos ant akių.
LIETUVIŲ LAISVĖS
švitinio
valsčiaus,
Laitesenų
kaimo.
KĄ MOTINA SKAITO, TĄ Ant blakstienų ir ant rankų.. Taipgi pajieškau draugų Jono K. Ma KAS TURIT GERO BIČIŲ MEDAUS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ
palengvinimų. Greitu laiku
Coolidge pasakysiąs šituo BOLŠEVIKAI PARDUO
VAIKAS SAPNUOJA.
žiukuos ir Antano ir Vinco Virbickų, ant pardavimo, praneškit sekančiu adMylimoji, tai ir tu
WAUKEGAN. ILL. •
M. KELEIVIS
paeina iš Pašvitinio miestelio. Šiau reesu:
klausimu prakalbą. Jis rei-: DA CARO DEIMANTUS.
Vokiečių profesorius Kari Pavilioki baltą snaigę
lių apskr. Prašaa draugų ir brolį atsi 255 Broad* ay. So. Boston, Mass.
Valdybų* Antrajai:
i
kalausiąs, kad Kongresas iš-J Iš Maskvos pranešama, Gruber praneša iš Muenche- Į palangę savo menką ’
šaukti arba kas žinote prašau prisiųs
1) Pirmininkas VINCAS GABR1S
ti man jų antrašus. Mano antrašas:
leiptų tokių Įstatymų, kurie kad Sovietų valdžia, negalė no nepaprastą proto telepa Kai ilgėsies dar gėlių,—
730 McAIlister Avė.
JUOZAS GRIGALIŪNAS
(2)
ž) Pasrelbininkas KAROLIS DIMAA
duotų tai meriams galimybės dama gauti užsienyje pasko tijos atsitikimą. Viena moti Pažiūrėki už langų.
810 So. 6-th st., Independenee, Kans.
716—8th St.
atsigriebti. Iš to ir spren lų, nutarusi parduot suran na skaitė vakarais knygą ta Kur ir pievos ir pušynas
3) Užrašu Sekr. A. SALŲ ŪKAS
PARSIDUODA LIETU
Pajieškau savo vyro Leono Lauri
džiama, kad 1928 metais kiotas caro karūnas, skept- me kambary, kur jos vaikas Tyli snaudžia užsikloję
810—8-th St.
naičio, kuris vadinasi Leo Lark, paei
VIŠKA FARMA.
na iš Vilniaus rėdybos, Švenčionių
4) Turtų Sekr V. S. ELZBERGAS
Coolidge žada vėl “runyt” Į rus, carienės karūnėlės, ka miegojo. Pabudęs kiekvieną Baltų snaigių.kilimu...
18 akrų žemės, pusė dirbamos ir
apskr.. Tverečiaus parapijos, Didasa1045 Jackson St.
prezidentus. Kitaip juk jis rolius
Petras Cvirka.
lės kaimo. Norime žinoti ar jis gyvas pusė aptverta dėl ganyklos, yra stam
iunu» ir
ii kitokius
njwzviv» dalykus. rytą vaikas pasakojo savo
No. Chicago, III
ar gal jau mirė. Vaikučiai klausinėja baus miško, 10 kambarių stuba, štyfarmeriams nepataikautų.
5> Iždininkas KAZ. VAITEKUNAR
kurių . vertė apskaitoma į sapnus, ir tie jo sapnai buvo
manęs, ar mes daugiau jau nematv- minė šiluma šildo visus kambarius,
2b 8-th St.
$250,000,000.
Kai kurios lygiai tas pats, ką jo motina
sim savo tėvelio? Kodėl jisai musų miesto vanduo, pne vieškelio, penkios
minutės eit iki gatvekario, dešimts
6) Iždo globėjai:
i
nemyli
?
Jisai
yra
apie
35
metų
am

MELLON DAVĘS $5,000,- brangmenos
jau išsiųstos įskaitė knygoje.
*
žiaus. apie 6 pėdų aukščio, tamsiai minutų eit | kompaničną krautuvę. M. NAURECKAS
000 HARDINGO RIN
geltoni ir biskį garbiniuoti plaukai, Apart stubos yra barnė. ša pa, fidruBerlynan. Gautais pinigais
---------------1717 So. Park Avė.,
KIMAMS.
maža pariesta nosis, šviesiai mėlynos mis, du garadžiai, vištininkas. 5 ra
No. Chicago, 111.
sovietų valdžia ketina kelti'.ALBANIJOJ PREZIDEN- Pa j ieškąs savo moters Liudvisės ir didelės
akys, yra randas ant kaktos, guočiai galvijai. 1 arklys, 3 vežimai, J. VISOCKIS
dukters Onutės. Jų abiejų ir paveiks
'
pakinktų
yra
dėl
6
arklių
ir
visi
farDemokratų
senatorius savo pramonę.
TAS BUSIĄS KARALIUM. lai čionai yra Jos prasišalino nuo ma- atrodo sportas, vadina save kavalie
718
Linco)n
St.
rium. šeši ir pusė metų kaip pabėgo mos įrankiai, nieko nereikia dapirkti.
---------------Iš Belgrado pranešama.
Heflin iš Alabamos pasakė
7) Knygiai K. AMRRĄZIŪNAS
Meldžiu atsišaukti arba kas apie jį Apart to visko yra malkoms piauti
845
Lineoln St. -'
■ t; •
anądien Senate, .*kad
dabar

mašina
ir
gatavų
malkų
yra
ant
kie

APIPLĖŠĖ
KUMŠTYNIŲ
j
kad
Albanijos
prezidentas
žinote, malonėkite mai pranešti. Ku
•
JURGIS JOKŪBAITIS
ris pirmas praneš, tam.stiriu 5 dole mo ant kokių trijų metų, žodžiu sa
tinis iždo sękretdrius Mellon
RENGĖJUS.
Ahmed Zogu Bev netrukus
328 Liberty St.
kant. tai yra pilna l’arma ir yra visko:
rius dovanų.
<21
I
s«į - Coolidge o : kabinete
«>
Maršalai: A. DFLKUS
kiaulių,
vištų.,
žąsų,
ančių
ir
10
kala

Los
Angeles
mieste
baudiapsiskelbsiąs
karalium,
šitą
Mrs.
Nastė
Laurinaitienė
Los Angeles mieste bandi1
38
Jaekscin
St.
kutų.
Žuvingas
upelis
teka
šonu
far853
W.
122-nd
st*
Chicago.
1)1.
dėlto, kad 1920 metais jis tai užpuolė Olympic Audito- Plai?ą remianti faktiškoji
—
V-----— mos. Žinoma, mes ne agentai ir.ite- JONAS JOKŪBAITIS
yra davęArėpublikonų parti rium, kur buvo suruoštos Italija,
Aš, Kazys Godfalis, pajieškau savo tnokajųe dauj^ nugift. Jeigu kas mylė
1014—10-th St.
ąiutaers.mano supus Jonas ir Kazy.-, tų įsigyt gera ūkę. malonėkit atsi
jai .$5,000,000 agitacijai už kumštynės, ir pagrobę visas)
Susiripkūnai
at'ibuna paskutiniame
pajiplltoisavb seselės Marės Gtidvąliu saukt greitu laiku, nes. greit turi būt nedėidienyje kiekvieno mėnesio, 1 vai
Hi’dingą. Be to da; sako vakaro įplaukas pabėgo, {p-; ANTi-FAŠISTINIAI MO
parduota,
pigiai
tįr
brangiai.
Pats.sa

te.-r.1 Penkiolika metų atgal, mum^gy<1) po piet, Liuo.sybės Svetainėj, ant 8-th
Heflifi, Meliono vantas- esąs laukų buvo apie $8,500.
KYTOJAI MĖTOMI
vęnant' Canifor. Pa. mano moterį- iš vininkas vra visada namie.
■ r Adams gatvių.
F. M. BERTULIS
bėgo
su
Luium
Kapsiu,
išveidami
nr
I !
LAUKAN.
surištas su butlegeriais.
Stratford. Conn.
dukterį. Mes motinos nereikalaujam. Bos 57.
Fašistų valdžia Italijoj iš
tik prašom dukterį atsišaukti arba
buvo pavesta susitarti su reSARGAS NUŠOVĖ ’
žinantieji apie ją malonėkite mums SVARBUS PRANEŠIMAS
metė 3 žymius universiteto
publikoniškais distriet attorBANDITĄ.
VISŲ ŽINIAI
pranešti. Taipgi pajieškau draugo
dera proga atsitraukti savo gimi
profesorius ir daugybę že
niais. kad sukolektavus iš
Kregždžio Meldžiu atsišaukti šiuo ad nes iš Lietuvos, Ijitvijos, l^nkijos ir
Už visokios rusies smulkius pusi- I
Kalėdų naktį Chicagoj du mesnių mokyklų mokytojų,
resu:
(2)
Rusijos, jeigu tik jie sveiki ir gali
butlegerių ir bravorninkų
garsinimus. kalD tai: pajisškoji- I
KAZYS GUDVALIS
___
užpuolė
naktinį
skaityti
nors
vienoj
kalboj.
Ūkininkų
mus apsivedimų. įvairius praneši
$2,000,000.
r
oananai
kurie nepritaria kruvinam
273—15-th st., Niagara Falls, N. Y pagelbininkai ir namų ruošos darbi
■ sargą. Kada jis išsitraukė samus. pardavimus, pirkimus, skai
ninkai turi pirminybę. Norint infor
tome po 3c. už žodi už syk^. No
Jei ne tie pinigai, jeigu ne vo revolverĮ, banditai jį tuo-; fašizmui.
Pajieškau Dovido Bajoro, kuris ka macijų. rašykit musų manadž< riui:
rint tą patį apgarsinimą patai pi n
daise gyveno Pittsburgh‘e ir yra pir
SANDY LEWfS
tie kreivais kebais padaryti jaus nuginklavo. Bet sargas
kelis sykius, už sekančius sykius
nęs 12 d. rugpiučio, š. m, su Petru Juš kęs šėrą Lietuvių Maisto Koop. Drau 45 Windsor S t- Montreal. ( anada.
JAPONIJOS
LAIVYNO
skaitome 2c. už žodį už syta.
jo tuitai, tai Melionas šian turėjo da ir kitą revolverį, ir;
ka pasiinidamos mano sunkiai uždirb gijoj. Dabar ta draugija yra likviduo
MANEVRAI.
tus
pinigu-.
Mano
moteris
yra
37
me

ta
ir
visų
narių
Šerai
atmokėti.
Todei
"Keleivio” skaitytojams, kurie trr
dien neturėtų tos vietos, sa šitą išsitraukęs jis vieną pik-;
LAIKRODININKAS
tų amžiaus, vidutinio ūgio, plaukai geistina, kad D. Bajoras atsišauktų
užsiprenumeravę laikrašti ir ui
Ateinančią
vasarą
Japo

ko Heflin.
‘adari patiesė ant vietos, o į nijos karo laivynas darys di geltoni, šviesaus budo. Duktė Onuti koogreičiausia. Jeigu neatsišauks i
PRIE JŪSŲ DURŲ.
pirmą sykį skaitome po 2c. už io>lį.
10 metu amžiaus, taipgi šviesi. Juška vienus metus laiko nuo šio pajieškojiPirmos klesos laikrodininkas (dzeantrą sužeidė ir suėmė.
Už pajieškojimus giminių arba'
vyras. beveik abu vieno ūgio, mo. tie pinigai bus atiduoti į kokiai garmeisteris» taisau visokiu i laikro
delius manevrus (karo ban nedidelis
draugų skaitome po 2c. ui žodi'
NORĖJO APVOGTI UNIbalto budo, plaukai šviesus. Kas patė- labdaringas įstaigas.
(2)
džius ir laikrodėlius, nepaisijit kokie
pirmą syki; norint tą patį paj-ešdymus), kuriuose dalyvaus mysit tokią porą, ir man pranešite
JOS KASĄ.
J. K MAŽUKNA
jie butų: amerikoniški, šveicariški ar
TRŪKSTA GIRIŲ DAR
kojimą talpvt ilgiau, skaitome po
kur
jie
gyvena.
tam
skiriu
$10.00
do

|keli šimtai laivų. Busią tai vanų ir busiu iabai dėkingas. Prašau 1325 Fayette st.. N.S.. Pittsburgh. Pa vokiški. Iš sudaužyto pa d; au kaip lc. už žodi už kiekvieną sykį.
Elektros darbininkų uni
BININKŲ.
'
______ _ _
naują. Siųsdami laikr<xlėlį t jrite už
• didžiausi
jūrių ____
manevrai vi- pranešti rx> šiuo antrašu:
"Keleivio” skaitytojams. kurie
Ona Dudutienė. pajiešau savo vyro sirašyti jo numerį ir aiškia: parašyti
joj kilo skandalas. Viršinin
tur užsiprenumeravę laikraštį, už
V. GEDAMINAS
Iš Montrealo pranešama, j
pasaulio istorijoj ir jų
Aleko Dudučio, norėčiau žinot ar ji? .savo vardą ir adresą tik iš Suvienytų
pajieškojimus giminių ir draugų
kai ir vadai pradėjo skųsti kad Quebec o provincijoj, lsuruošimui Japonijos val- 6o Hud~on avė..
Brooklyn, N. Y. gyvas ir kur jis randasi. Jeigu ka? Valstijų. Taisau su naujaus o išradi
ir už nirmą sykį po lc.
vieni kitus teisman ir kaltin Kanacloje, stinga ginų dar-įdžia yra paskyrusi net pen- A< Uršulė Pazniokiutė. paįieškąu apie ji žino malonės pranešt'. (2) mo mašinomis. Pusę persinr įimo lėšų skaitome
už žodį.
MR. ONA DUDUTIENĖ
apmoku. Savo darbą gv; rantuoju.
ti vieni kitus suokalbiais pa bininkų. nors mokestis uzįkis mjnonus jeny ($2,500,- savo dėdžių Martyno, Juozo, Miko 127 Schuyler avė.. Kearny. N. J. aš
Pajieškojimai su paveikslu praSiųsdami užregistruokite kiekvieną
kiuoja daug brangiau, nes padary
Paznioku
ir
.Miko
Žiminsko.
Visi
Tra

siglemžti iš unijos kasos darbą esanti gera.
numažintum
kainom
nuo
?2.5O
iki
000).
mas klišės dabar prekiuoja bran
kų apskr. Aukštadvario vaisė., ŽydišAš. Antanina Kučinskiutė-Braškie- 35.<X)
•
(1)
$268,000. Šitokį kaltinimą
giai. Todėl norint talpint paj^eškokiu kainu.. Apie 25 metai kaip gyvena nė, pajieškau Antaninos Lingienės,
MIKE KETURAKIS
jima su paveikslu, reikia prteiųst
Amerikoje. Meldžiu patiems atsišauk 1911 metais aš pas ją buvau ant rui 120 8 street. Valley Junction, Iowa.
daro unijos prezidentui R. APIE IRKUTSKĄ SIAU
fotografiją ir klaust kainos.
SPIRITO KONTRABAN ti arba z na:tieji teiksis pranešti
mo Mateibury. Conn. Turiu kreiptis
L. O’Harai ir kitiems virši
URŠULĖ PASVENSKJENfe
ČIA MARAS.
pri**
tarnistos
su
reikalu.
Meldžiu
at

Siunčiant pajieškojimą arba ap
DA LIETUVOJ IR LAT
SERGANČIŲ ŽINIAI
Fazenda Frtaleza. Linha Mogyana, sišaukti ar žinančius pranešti, už ką
ninkams unijos lokalas No.3.
garsinimą
reikia prisiųst karta ir
Atsargiau su druskomis (salts) ir
Iš Irkutsko (Sibire) pra
ltahi<;uara E-:ado Sao Paulo, Brazi!. busiu iabai dėkinga.
VIJOJ.
(3)
mokestį.
įvairiais pauperiais. kuriuos žmonės
A. BRAŠKIS
nešama, kad Mongolijos Ste
“Keleivyje” jau buvo ra Pajieškau -avo giminaitės. Zofijos R. I. D. No.
”K ELE1VISF
“GLOBĖJAI” PAVOGĖ
2,
Uniundale. Pa. vartoja dėl vidurių praliuosavimo, nes
nesenai mirė jaunas vyras po sunkių !
puose
pradėjo
siausti
maro
Čopaitės. po vy rui Mažeikienė. Ang
šyta,
kad
Lietuvos
policijos
255
BKOADWAY.
MILIONUS DOLERIŲ,
ji vadinasi “Josie Chapas,” “JoSO. BOSTON. MASS.
Pajieškau švogerio Petro Mališaus kančių — truko žarnos, suėdė jo vi
(black plague) epidemija. laivas “Savanoris,” kaip ži liškai
sie Dumsky." “Josephine Miller" ir ką. girdėjau gyveno Bostono apielin- durius įvaų-ios druskos Kas turite
SAKO BORAH.
Miršta kiekvienas, kurį tik noma, juroj tarp Palangos ir kitokiais vardais. Ji yra vedusi mote kėj. Kas apie ji žino, meldžiu praneš nuolatinį vidurių užkiet jimą, varto
Republikoniški
“globė šita liga pagriebia. Sovietų Šventosios uosto nesenai yra ris ir turi jau apie 10 metų vaiką, ku ti ant šio antrašo, už ką busiu dėkin kite Dr. Hinkle Gyduoles, tik vienas
nežinia kur randasi. Ji pametė sa gas. Turiu svarbų reikalą iš Lietuvos. doleris už 100 tabletų. Patarimas dy
jai,” kuriems buvo pavesta valdžia išsiuntė daktarų eks suėmęs su didele kontraban ris
kai
P. S. STANLEY
(2)
vo vyrą Kazimierą Mažeikį jau apie
Stanislaus Masi1ioni«
(3)
86 Staniford st..
Boston. Mass.
globoti karo metu konfis pediciją. Sakoma, kad epi da besislapsčiusi motorlaivį. 5 metai. Ji mėgsta susirašinėti su tais 192 Broad st..
Hartford. C6nn.
km pajieško merginų apsikuotus vokiečių ir kitų “prie demiją platina nedideli žvė Rasti kontrabandininkų do- vyrais,
vedimui. Tūla- laikas atgal ji gyveno
Pajieškau savo draugų: <1» Frank
šų” turtus Amerikoj, pavogė riukai,
LIETUVIS
vietos w
gyven------- ,kuriuos
---------- ---------— kumentai parodė, kad Lietu- Levvist” <. Me. Iš tenai ji nuvažiavo Kunrenas. kuris 1921 m. buvo 9-th
vieną vyrą į Cleveland. Ohio, o Sirvios Signal Corps. Fort Shafter,
milionus dolerių iš tų turtų. tojai vadina “jerobaa,” arba.voj ir Latvijoj veikia plati pas
BUDAVOTOJAS
IR
paskui pas kitą nuvažiavo į Scranto- Hav.aii. <2> \Villiam Backs, kuris 1921
Jie išpardavė juos ir nuo šokinėjančiais zuikiais, ku- Į kontrabandininkų organiza- ną. Pa Dabar girdėjau ją maišanties m. tarnavo 3-rd Engineers in SchoARCHITEKTAS
lietuvių New Yorke ar New Jer- field Barracks H L (3) Wa)ter Hokiekvieno dolerio valdžiai rių Stepuose esą labai daug. įcija. Sulig tais dokumentais tarp
'Mes pabudavojame geriausius
sey. Ji yra aukšto ūgio, melsvų akių, ruzy buvo Co. M. 31-st Infantry in ■ namus ir pigiai Taipgi padarau
sugrąžino tik po 10 centų.
—-—-—:—_____ šiomis dienomis Palangos apie 28 metu, mėgsta šaipytis ir išsi Manila, P. I. Aš norėčiau su jais susi visokius planus, išmėruoju žemę ir
Kas apie ją žino, tai lai prane rašyti Meldžiu atsišaukti arba 'kas
__ I etc. Visokiais reikalais kreipkiTaip pasakė Senate senato-'AUTOMOBILIUS, KURIS rajone žvejų tarpe padaryta gerti.
ša man jos adresą:
apie juos žinote, malonėkite man pra ! tės
(-)
rius Borah, kuris reikalauja, i DARYS 200 MYLIŲ |
kratų ir suimta 16 kontra- J M., 25 Porter st., Montello, Mass. nešti šuio adresu:
(3)
TITUS P. GREV1S
.
----------------------:
—
4
_____________
PETER WHITE
?ad šitas graftas butų ištir- j
VALANDĄ.
•bandininkų. Lapkričio mėn. Pajieškau sesers Julijonos Vaišvi
395 Broadway,
So. Boston.
57 Jefferson avė., W. Hazleton. Pa.
Tei.: So. Boston 2340.
tas.
|
iš
ras.
Iš Londono pranešama,.
pranešama,. 2—4 d. jų iš laivo buvo nu- laitės, po vyrai Taraškienės, jau virš
metu kaip matėmės. Ji tuo laiku
kad tenai jau baigiamas sta-i pirkta apie 3,500 ltr. spirito 20
APSIVEDIMAI
gyveno ž.; juonėjų Tryškių parap.,
jau viri 2* Matą.
MUSSOLINI STEIGIA PO tyt lenktynių automobilius, (o dar apie 8,000 ltr. buvo Lietuvoj kaipgi pajieškau krikšto Pajieškau apsivedimui merginos ar
AKIŲ
SPECIALISTAS
Jei manot pirkti Player-Pianą.
dukters Sianistarres TaraiZkaitės iš ba našlės tarpe 28 ir 35 metų am
LITINI TEISMĄ.
kuris lėšuos $100,600 ir ga-slaive pasilikę).
tos pačios vi< tos. Malonėkit atsisaukt, žiaus. Aš esu 35 metų našlys, turiu
Grand Pianą, Upright Pianą. Fo
i—
—i-- įivalan—’—
Kontrabandinis spiritas arba žiną’ ::. ji praneškit jų adresą, už vieną mergaitę 10 metų Meldžiu atsi
Kruvinoji fašistų valdžia lės daryti
200 mylių
nografą ar Radio, tai ateikit pa?
iai>ai dėkingas.
šaukti, platesnių žinių suteikiu per
mus pasitarti su p. Sarkiunu. Pirk
Italijoj ruošiasi Įsteigti spe-’ dą. Jis turės 32 pėdas ilgio ir vežamas Į Lietuvą iš Danci- ką busiu
laiškus.
BENEDIKTAS VAIŠVILA
dami pas mus galit sutaupyt pini
čialf karo teisyną politiniems 6 pėdas pločio. ’ Šita mašina go, kur yra susiorganizavęs 187 Silvcr st.. So. Boston. Mass.
G. MAKLAUSKAS
gų, nes mes parduosim jums tie
prasikaltėliams teisti. Teis- sversianti 7,070 svarų, ture-tam tikras kontrabandinin Mieia- drauge P. Pūkas, gyvenęs P. O. Box 85, Kings Park, L, I. N. Y.
iš krautuvės, be tarpininkų
I siog
kas susidės iš penkių fašis- sianti 1,070 arklių pajėgą ir kų sindikatas. Dancige spi- po nuinviu 414 .............
Farmington"
„—■> avė., I .Aš, Ona Sukevičienė, pajieškau apJei duosit mainais seną pianą, gau
<' >nn . tamsta esi laukia-1 8*vądimui vyro. Esu 47 metų dora motų kurie turės pulkininkų Į minutą imsianti 5 galionus ritas perkamas po 80 cnt. už Waterbury.
šit už jį gerą kainą. Išlygos lengvas.
mas pas >is'iine. Tris laiškus sugrąži-1
Norėčiau ir vyrą gauti toJeigu Jūsų akinių stiklai nepri
Parašykit, o nusiųsim gražų RžastTeismo
pirmininku
gazolino.
Vasario
mėnesy
ji'litrą,
Klaipėdoskontrabanno,
gavau
.
:val.
Parašyk
arba
atva-,'
<
*'l
metų.
Atsišaukit
šiuo
adresu:
galę, o
skirti tinkamai, ir turite akių bė
0.
š.
ruotą kataliogą.
žinok.
A.
GULBES
’
,
'
~
*
busianti
atvežta
Amerikon
iridininkams
parduodamas
po
bus gene.
Sanna.
das, arba spaudėjimą galvos,
14 Corey st..
Amsterdani. N. V. I
Wesi lianover, Mass
k_ I
I kreipkitės pas
jos greitumas
busiąs
bando'3.30
lt.,
o
pastarųjų
krante
—
•n •
J
• • i 1 •——
—V.
a
DR. M. H. MIRKIN
______
__ _ Gailie
Pajieškau
apsived’ri.^, draugės.;!
Pajieškau seseries
Elviros
Floridoj ant pajūrio ke- jau po 5—6 litus už litrą. Be nės,
COOLIDGE
LAKINA mas ™
' "
‘
_1922
_ ....
Amerikoje,
m. Agy22 ir 35 met'. irzlaus. Aš esu
OPTO.M F7I RIŠT
Anglijos
fa-'Lietuvos, sindikatas
kontra- veno Fiiehcld, N. J. Kas apie ją žino 'aikynas 35 m<.t.e, turiu gerą darbą ir ' 30 Chambers
lių.
automobilių fa
CA11.ESĄ.
» Anglijos
v
...
St.. Rostcn ,'d^se.
.ž»ii^i>M>u. laiškus galite raš
arba
pau lai
atsi
irora*
>
'jele'aaa . Hv ■" ’
C487.
brikantams,
mat,
rupi
pabandinį
spintą
tiekia
ir
kim*ionė>
ur
>t
,
ar
ba
ki
at«
’
rera
1
meilią
?ė.* Amerikos .
lb« GoylMea SU, Beatcv.
t .i u »aa., angliškai ir rusišk. :.
___________________ šaukia.
j Dr. Mirk .
k n.< ..d_^ dauą-^veržti iš amerikiečių auto-(toms Pabaltės valstybėms,
M kr ALF GI A T RFR”
o. BARTKUS
'
s Bostono žymių daktarų.
Įkurtas 1861 E.
dabar skrenda bu*
f
-♦
v ,,,v * i
‘
’r.c.
j
erpitumo
rekordą
Švedija
’
ir
Norvegijai
Or
I
Valstijų

! ĮSILAUŽĖ I KALĖJIMĄ IR
'
SUŠAUDĖ KALINI.

įvairios žinios

ganizaci.ja turi savo “laivyną,” kurio
1
Įgulos apmokamos labai hukštomfe algomis. Laivo kapitonas, pav.,
goldmarkių
gauna !').uuo
.
.
<•
jurininkai
po
Per metus.

I‘aį:ešl;uu Juozo ir Antanu Radzevi-!
čiu. paeina iš šakių auskr., Lukšių j
vaisė.. Oškinių kaimo. Pirmiau gyve- '
no 16 So. Cattarin st. Baltimore. Md. ■
Malonėkit atsišaukti arba žinantieji I
praneškite, nes tariu svarbų reikalą. I
Busiu dėkingas.

PARDAVIMAI

X

FARMOS

i

PAJIEŠK0J1MAI

—

Vose & Sus hm
Cta^oiy

»

Vose & Sons
Piano Co.

K E L E 1 V 1 S

No. L

Idą. tai ji tampa šalies Įsta SEKITE GERIAUSI MO
KYTOJĄ! ‘
Redakcijos Atsakymai
tymu.
Kai kunigas padaro klai-j Pradžioje metų geriausias
dą, tai parapijonai paskaito pasižadėjimas, tai nedaryti J. Tamsonui, Indiana Harklaidų. Patyrimas yra ge bor, Ind. — Dukterį pilėtują šventu darbu.
I Bet kai redaktorius pada riausias mokytojas. Sekite met parsitraukti iš Lietuvos
ro klaida, tai jau “good jį! “Tas. kas jo klauso, gali i Ameriką, nes pagal Amenžmona gimdys dvylika kartu night”! *
B-ky. praleisti kiekvieną dalį savo koe imigracijos Įstatymus ji
per metus.
gyvenimo be bėdos,” sakė Įeina i pirmą k lesa (vaikai
—Kvaily,—tarė jam d va-į
Cicero
2.000 metų atgal. Ne pas tėvus ar tėvai pas vai
rininkas, — jeigu dar tik Nelabai gardi patrova, bet
kus). Bet sūnūs yra kareivio
mėnuo, kai vedei, tai ne ta-! druskos pridėjus galima I
.amžiuje
ir vargiai ji Lietu
valgyti.
vo kūdikis.
vos
valdžia
išleis.
Sodietis supykęs sako:— Sakoma, kad Pilsudskis mėg
Ponas šiandien pirkai, saky sta ateiti tankini i kazarmes ir
sime. karvę, o už mėnesio ji paragauti kareivių sriubos, kaip
Lpsiteliavo. tai nejaugi po-’ jie valgo.
nui patiktų, jei kas sakytų, Syki jisai per naktį buvo kaDr A. Gonm-G
zyriavęs. pusėtinai išsigėręs ir j
kad lėliukas ne jūsų?
LIETUVIS DEN TĮSTAS
'

Humoristika
X

tą dieną ilgai užsimiegojo. Kada
jis atvyko i kazarmes, kareiviai
Lietus iš bobutės kaulų.
—Iš kur imasi tiek (Įaug buvo jau pavalgę. Bet pamatęs
to lietaus? — sako <ėvas. du kareiviu nešant per kiemą j
MĖNESĖLIS ŠVIEČIA...
dideli katilu, jis sušuko:
I
žiūrėdamas per langą.
l abejokite imti Trinerio Kar
Mėnesėlis saipos.
—Aš žinau iš kur. — atsa “Stoj, psiakrew!"
tųjį Vyną nuo skilvio nesvei
Mėnesėlis šviečia—
ko vaikas.
Kareiviai sustojo ir pastatė kumų, kaip tai stokos apeti
liernužėlis mergužėlę
—Tai iš kur, jei žinai? I katilą ant žemės. Pilsudskis lie to, nevirškinimo, prietvario,
Pasivaikščiot kviečia.
—Iš musų bobutės kaulų, pė jems atnešti samti. Tuomet I galvos skaudėjimo ir pana
—Eikš, mano mergele.
r.es ji prieš lietų nuolat sa jis pamaišė katilą, užkabino iš šių nesveikumų reikalaujan
lo: “Oi. aš jau savaitė kaip padugnių ir srėbė pilna -'burna. ! čių vaisio. kuris valo vidu
Balta lelijėle.
Nurijęs susiraukė, nusispiovė, rius ir prašalina pavojų.
Aš be tavęs neužmigsiu
Jaučiu
kauluose lietu.”
i
į ir pridūrė:
šia.lą naktužėlę.
j“New York. Lapkr. 3 d. LaiPsss...
pavojus.
“Druskos pridėjus, galima val- ’kemusų maršruto po Suv.
—Bernužėli, neisiu.
Kunigas skaito bažnyčio igyt. Neškit.”
i Valstijas mes radome reika
Tu mane prigausi.
Jč evangeliją:
i Kareiviai panešėjo katilą į lingą vartoti švelnų liuosuoSveikas vaikščiok vienas,
—Abraomas
pagimdė (patvorį ir išvertė. Pilsudskis net itoją ir pavartoję keletą mes
Kol pačiutę gausi.
i bandėm
Trinerio Kartoji
Kauk us. Izaoką, o Izaokas pagimdė-krūptelėjo:
Jokūbą ir tt.
. “Psiikrev, cholera." jis ėmė : Vyną ir jis buvo taip pasek
X
ienas
parapijonas
kumšį
p|ugti Kaip jus drįstat, girdi mingas, kad mes visada varGudrus senbernis.
tolėjo antram Į pašonę ir sa tiek sriubos išversti. Sušaudy tojom su geriausiomis pa
Maudi
LOKld.
IlldUd,
Dabar JctU
jau tokia
mada j ko:
sekmėmis. A. Peroer, Capkad visi ir visur iš senbernių —O tai buvo laikai, kad sią, girdi.
“Kad tai buvo pamazgos, ne tain, A. C. Sparta, Prague,
bando daryti juokus.
t
vyrai vyrus gimdė*
Czechoslovakia.” Jei jūsų
Kartą viename vakarėlyje —Psss... tylėk! — subarė sriuba”, paaiškino jam karei vaistų pardavėjas negali
viai.
būrelis “džiakių” nutarė pa
1

VALANDOS:
Nno 18—12 dieną
Nuo 2—5 po ptet*
Nuo 6—8 vakare
Nuo 10—12 diena
7U5 N. Mata St. kaatp. Brnad St.

4
1
4
J
J
į

MONTELLO, MASS

y

MERGINŲ PAVEIKSLAI
šitie paveikslai yra padaryti priva
tinėse fotografistų studijose — tikrai
naturališki, aiškus francuzų styliaust
paveikslai
Miera atvirutės didumo. I
uz 1
Kaina $2.**o už 12 uaveiksių;
$100.
(2)
ART-PKDTO SUPPLY AGENt V
361* Sa. Halsted st..
Chicago. tll.
t

P. Trechokas ir Vaitaitis.

PARKWAV
AUTO SERVICE

UUM ' ’k-.

415 Old Colony Avė.
SO. BOSTON. MASS.

NAUJA LYDYMO METODĄ PRASAi-.NlMVl SENU LIG V.
Be operaciją ir vaistą
Aštrias ir chroniškas ligas gydau
natūraliais budais.
Patarimai dykai. Jus persitikrinkit
apie nepaprastą ir galutiną naują naturalę gydymo metodą.

J5k

Dr. Wentnrfli, L M.

/

17€1 VVdshington St.,
Prieš Northampton elaveito
stotį, Boston, Mass.
Tei.: Coplei 0653-M.
Valandos: Kasdien nuo 4 iki 9 vakaro.
Nedaliomis nuo 9 ryte iki 2 po pietų.

b

k
C
č

Tel
Telefonas
So. Boston 23*9.
LIETUVIS DENTISTAS

I$

Of. St. L
(GALINAUSKAS)

* _______

Visada yra gerai turėti po ranka
cara Bronii<le-Qninine dėlto, kad tai ge- ■ nes kitaip laikui bėgant žmonija paKlaidos.
„ .
.
.
įi'l riansias išrastas būdas gydyt šalti lengva išmirtų. Piene ar sūryje ran šmotelį sukietinto muilo. Patrynus tą
Sumani šeimininkė.
dali audeklo iš kur nori ištraukti siū
1\.A1 pllimodTS pArtATO klAl-i HiH's sustabdo šaltį i 24 valandas. .Tis dasi tam tikri paslaptingi elementai lų
sa muilu, siūlas lengvai išeis.
kurie suteikia mum.- reikalingas mireViena lietuvė šeimininkė Ją, vJ
jis- reikalauja
dubeltavo
s
ri
!?
i
sa9
Kuomet jūsų namams reikia gero
vitaminus ir šilumos
v
\
mti') pilnai. Netik
Netik sustabdo šaltį 1 rales druskas,
Veikia
sumanė ant švenčių nusi uL mokesčio.
bet išmeta lank je nnodn^. Palinosuoja j kalorijas palaikymui sveikatos. Kitais valymo, žiūrėk kad jūsų šluota butą
advokatas
padaro
viduriu- — snvikrina visą kūną. .Tis su žodžiais, suris yra beveik grynas pie gerame Stovyje. Kad šluota surinktų
pirkti pora kalakutų. Nuėjus Kai
-- tveria spėką atgaivint jūsų gyvenimą. nas sudarytas iš riebalų, proteir.a ir dulkes, geriausia pamarkyt ją mui
Į bųternę ji rado kabant pen klaidą, t Ai bunA linksmAS, šaltis dalykas rimtas. Kasmet iŠ šal mineralių druskų. Turėtumėt nawlot luotam karštam vandenyj jin dapylns
sūrio ktrodaugiausia arba tiek kaip ir 3 šaukštus kerosino (į viedrą). Taip
kis ■ kalakutus. Apžiurėjus nes jis turi progą Antru kAr- čio priežasties miršta virš 150.008. Pra kito
maisto, nes jis ne tik kad yra šluota ne tik apvalys karpetus, bet
dėkite ir jūs kartu su šalčiu. Neleiski i
juos ji tarė bučeriui:
tu bylą perkrAtinėti.
sveikas,
bet ir ekonomingns Suris paliks grindis lyg nužibinus.
te jam Įsikibti. Sulaikykite ji sn Hill ’s.
Palivuotus katilukus, kurie sausai
pagelbsti virškinimui ir stimu
—Malonėk išrinkti man
Kai dailydė padaro klai Tnrėkite po trinka. Kuo greičiau jū: taipgi
liuoja apetitą Šikanti- Tcce»>tas yra apdega reikia pripilt tuoj verdančiu
pradėsit,
tuo
greičiau
šalčiui
bus
galas.
tris seniausius kalakutus.
dą, tai visai nestebėtina, nes Visos aptiekęs pardneda Hill’s.
j vienas iš populiariškiunsių valgių TK'r vandeniu, nes šaltas vanduo leidžia
palivai tiuktj.
Į vi ą metą naudojamų.
Bueeris nežymiai nusišyp jis to tikėjosi.
Tikrai Gauk
30c
Grožės Patarimai
ŠUTINTI
MAKARONAI
SU
BURIU
sojo ir moteriškės prašymą Kai gydytojas padaro į
Kiekvienas žino, kad gera sveikata
1
’
-į
.puoduko
evaporated
pieno
išpildė. Tada gudri šeiminin klaidą, tai jis ją palaidojai
3 puodukus virtų, nusunktą maka priklauso daugiausia nuo gero vidu
kė jam tarė:
kapinėse.
1
ronų supiaustytų į dviejų colių rių virškinimo. Ir, suprantama, geras
virškinimas pirmoj vietoj priguli nuo
ilgio
šmotukus
—Pakabink tuos tris kala
Kai teisėjas padaro klai-Ra’,d«»
’< puoduko tarkuoto amerikoniško gerų dantų Kožnas gali lengvai užlai
kutus, kur jie kabojo, o man
kyti dantis geram stovyje atsakančiai
sūrio
’į šaukšto sviesto a- sviesto pava juos nuvalant. Reikia nueit pas denduok du likusius.
tistą ir patirt kaip pigiai gali išegzaduotojo
minuoji jums dantis ir rast mažas
’z šaukštuko druskos, smulkios
kenkimus, kurių pats nepatėmiji. Už
’s šaukštuko pipirų
Praktiška* patarimas.
simoka eit pas gerą dentis-ta du Sjrkšn
Keletą grudų paprikos. .
Ona:- Žinai, Rožele, tiPadaryk balta skystą buzą iš miltą, i motus išegzaminavimui dantų, nes
sviesto, uždaro ir pieno Sumaišyk su tuo tik išvengsi nesmagumus, kokio
kras vargas su tuo mano vy
tuo makaronus. Pilnai istaukuok žemą dol dantų gali prasidėti. Nekainuoja
ru. Kur buvęs, kur nebuvęs
kepama Kliudą, sudėk eilę makaronų, daugiau jeigu valysi dantis du sykiu i
na kui sūrio, ir taip ištisai iki viską dieną ir apsilankysi pas dentistą du
jis vis užsuka pas Spurgį
sudėsi paeiliui. Kepink vidutiniškam sykiu metuose negu reiks kęsti skaus
munšaino gerti.
karštyje iki paruduos per apie 35 mi- mą ir tankiai gauti liga, kuri gnli’prisidėti nuo dantų užleidimo
natas.
Rožė:— N’ebėdavok, One
Virtuvės
Tleikainose
Y patiška Sveikata
le. Jeigu nori, kad tavo vyras
Daržovės dabar duodama ant dideJus daug girdėjot apie maistus tu
namie butu, tai pati virk
ių torielių vietoj soso rorielių. Turė rinčius savyje karbohvdrntas. Karbotumėt naudoti dulnltavą daržovių hydratai randasi gyvuliuose pieno,
munšainą ir duok jam gerti.
stoiką su uždangalu. Tokią galima cukraus ir mineralių krakmolų pavi
I pirkti paprasto ar suplakto metalo.
dale. Žingeidu sužinoti, kad pirm ne
, Gavimui atsakančio -konio žuvies, gu karbohydratai gali būti sunaudoti
Dvylika lopšių.
žuvį reikia visai nušluostyt!. Geriau kūne, jie turi pervirsti j vynuogių
Vieno sodiečio jauna žmo
sia po numažgojimo žuvies, apdžio cukrų. Karbohydratai duoda jums
vinti ją atsargiai sausame skarulyje daugiausia šilumos ir energijos. Tekis
na, praėjus po vestuvių tik
ir paskui apibarstyti ant jos miltų
maistas kaip obuoliai, vynuogės, ba
vienam mėnesiui, pagimdė
Žuvį reik uždengti pirm dėjimo į le nanai susideda visiškai iš karbohyddų skrynią, nes kitaip žuvies skoniu ratų. Karinhvdratai yru ta dalis mai
kūdiki. Jos vyras nuvažiavo
persiima viskas kitas skrynioje
sto, kuri duoda vaikams ir suaugu
į miestą ir nupirko 12 lop
Mėtos ir petruškos bus šviežios il siems šilumą keliančia spėką prie vei
gesniam laikui sudėjus jas j beoriai kimo. Medus, moliasai ir svtupai yra
šių. Grįždamas namo, susiti
vaisių dėjimo stiklą ir užšriubavus.
formos cukraus, kurios priduoda dar
ko* vietini dvarininką, kuris
šalta kava yra skani duodant su pa daugiau energijos atlikimui tikrai
saldintą plakta smetona.
sunkaus fiziško darbo.
klausia ji:

Mes Rekomendo<H*<*e Sekančius Produktas:
Kiekviename name yrą reikalingi tūli virtuvės daiktai, kaip tai: stiliai, j
iftfini. skanrados
cknnmrin< ir t.
t »p. Jus grolitr*
I -L- .
puodai,
galite Stirti
ginti tnbiiiR
tokius AAiktitc
daiktas visiškai dykai,
|mr
kant St?ndard ir Challenga Pieną ir taupant jo lribelitr*. Oras ir cknųo.
niiškos šeimininkės perka šias rusi.. oivno. Jnsų rro^rninkas turi tik pa
reikalauki!

\

J
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Eagle Erand išaugino dau
giau sveiką kūdikių, negu
visi kiti kudikių maistai.

Gurdins
EAGLE BRAND
(OMtNSt.n M11X

Šalčius

a

i '

Dabar tik išėjo iš spaudos ant
smuikos naujos knygos Nr. 2 AL
BUMAI lietuviški; šoku:.
katrose yra patalpinta gražiausi
polkos, vaicai, maršai ir mažink.
Kainą $1.00. ,
(1
IONGIN KUISIS
120 M'ehster ave.,( am!)rijge, M?ss

Tai So. Borto* BM-W J

z a

Apsisaugokit nuo užsirozinimo. Gydvkit kiekvieną
įpjovimą, žaizdą ar įdrės
kimą su stipriu ir nenuo
dingu aptiseptiku. Zonite
užmuša bakterijas ir pa
gelbsti ryti-

r

sustabdyti

—Aš gi, ponuli, r.etunu
laike kiekvieną kartą va
žiuoti miestan, jei mano

vaistas nno vidurių
užkietėjimo.

MUZIKANTAMS
NAUJIENA.

H000.000

lopšių?

i

Jeigu norite, kad Jūsų automobilis
ilgai laikytą, tad duokit pataisyt
Petrui Trečiokai. Darbas geras,
kaina prieinama. Jeigu norit, kad
Jūsų karas gerai trauktų, imkit
'gesoliną pas mus.

I

—Kam gi tiek daug pirkai

Kuomet Kūdikiai
.Verkia Pabandykite

Telefonas: So. Borion 3*75-W.

DAKTARAS
<
ji antras; — nes kai moteris
jums patarnaut, rašykit pas
sityčioti iš kieno senbernio, išgirs, tai lieps ir mums vai
Joseph Triner
Company, i A. L KAPOČIUS:
Dėl Silpnų, Nuvargusių,
kuris maloniai sukaliojosi kus gimdyti.
Chicago,
111.
Sergančių Vyrų ir
;
LITUV1S DENTISTAS
apie merginas. Vienas “džiaMoterų
>
VALANDOS:
Nuo « iki lt «eu« '
Maži ir dideli mokinkitės
kis” be jokių ceremonijų
Vai tos mergos.
MUZIKOS
J
Kiekvieną
dieną
Nuga-Tone
pasi

priėjęs prie senbernio klau —Kode! tamsta nenori tvirtina. kad jos yra sveikatą ir stipNuo 2 iki J vai. ’
ant
lengviausių
ir
gražiausių
instruj
sia:
NEDALIOMIS. J
budavojančios dėl žmonių, kurie
vesti Barbutės? Ji labai išsi , rsmą
turi silpną ir sergantį kūną arba turi mentę: mandalinos. gitaros ar bala- I
—Ar tai teisybė, kad tam lavinus: kelias kalbas moka.-^trubelio
'7J iki 1 v. pe aioti, <
su skilvio ir nevirškinimo or- laikos. Bukit visų mylimi ir plačiai |
žinomi.
Greit
išmokinu
ir
labai
pigiai.
Į
sta turi jau suvirs 40 metų?
—Mat, aš labiausia bijau fanais, gasas viduriuose, suirusį skil Naudokitės mano pamokom pavieniai ,
Seredomia iki lt dieną.
ia k,,
pj ir žarnas, galvos skaudėjimą, ne—Teisybė! — rimtai at OOOų
ir
bendrai
su
orkestrą
Einu
ir
p.'
stuj
Ofisas
"Keleivio" narna.
Kaluli.
į sveikas kepenis, tulžies ligas, koktumą
sakė senbernis.
2M Bra»d*»y, tarpe C ir O Si
i pūslės ligas, apsivėlusį liežuvį, nema- bas. Klauskit laišku arba j-patiškai į
dėl platesniu informacija.
■40. W ĮSTOS. MAS8.
i Linų kvapą burnoje, silpną kraują, i
—Aš niekad netikėjau,
R žJDžll NAS
Nenori prisiekti.
i rastą apetitą, reumatiškus skaus
KOSTDN. MASS. i
kad tamsta esi toks senas—
silpnus nervus ir kurie yra labai
Vienoje byloje i liudinin- imus,
f
usilpę
abelnai.
ironiškai pastebėjo “džia- kas buvo pašauktas senas Nuga-Tone suteikia turtingą, riebu
kis.”
farmerys, kuris eidamas liu-y rau’»- stiprius nervus ir sveiką odą.
j . . • i . • i .
’
inkstu ligas, prašauna pūsles
—Taip, nebejaunas, — dvt
atsisakė prisiekt.
• - • vidurių
•
j skausmus, panaikina
užkietėrimtu tonu sako senbernis.— '—Kodėl tAmSiA nenori '
padaugina žmonių svarumą, su- -i teikia naujos
raumenims.
Bet 40 metų žmogus vistiek plikiem.
rrisiekt9
klausia icisejd^.
tei<ėia«
- energijos
erer?,JOS
- raumenims,
ru<AU>i<a
, ,ie,sia
neivamsnaujo:<
ir visam
organizrr.ui.
Nugayra jaunesnis už 20 metų __
Tone pardavinėjamas su garantija.
---YTono
Mano mAtiOinc
moteris man
man n?už-1(Jone
suteiks pilną užganėdinimą arba
asilą.
drAudė tAi daryt. — aiškina '< kad
pinigai grąžinami Matysit garantiją
ŠEIMININKĖMS kelrodis
' ant kiekvieno pakelio. Jas galit gauti '
si farmerys.
bile kokioje vaistinėje. Neimkit imitaGelžkelio stoty.
Rato ISABELLE KAY
—Kodėl?
' riju — reikalaukit tikrų Nuga-Tone.
Mergina:—Koks tamsta —Mat, musų apielinkėj,
Lietuvė šeimininkė Anwrikvje visados trokšta Rauti patari
nemandagus! Dar nepraėjo ponas teisėjau, yra užsilikę
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo
mininkė ir m tina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips
nei valanda laiko, kaip mu tokie prietarai, kad jeigu j
neliai. kurie bus idomųs kožnaj Lietuvei šeimininkei.
du susipažinome, o jau ver kr s kreiv'ai prisiekia, tas tuo- į
žiesi bučiuoti mane.
užmokėjome
kad
jaus miršta. Teisingai
liudyt!I
RODYKLĖ No. 43
Vaikinas: — Dovanok, negaliu, o kreivai prisiekt aš I
Naminiai Pasigelbėjimai
Virimo Receptas
gražuole! Laukčiau kiek il- bijau ir mano pati man
Sulaikymui ėjimo gazo iš paipos ar
Daugelis pažymių maisto žinovų
liau,.bet nėra laiko — mano d: audžia.
pritvirtina, jog pienas ar pieno pro- ba karšto vandenio, suminkštink bistpukinys tuoj išeis.
Užmokėjom ŠI.000,000 už Hill’s Cas t dūktai yra svarbu žmogaus maiste!, ki muilo ir užtepk ant skylutės

I

Mes išdirbant ARMONIKAI
ir importuoja
me visokių rū
šių rankomis
dirbtas Itališ
kas Akordinas
geriausias
pasaulyje.
Ant lo
metų gva
rantuotos.
Musų kai
nos žeme
išdirbėję.
susnės negu kitu
- --------------- Dykai
teikiam pamokinimus. Reikalaukit katatugo, kuri prisiunėiam dykai.
(-)
RUATTA SERENELLI & CO.
1014 Blue island av. Dpt. 80. Chicago

O. K.

and FILLING STATION

Sausio 5 d., 1927.

GALVARISK1

Ofiso valandas: Nuo 1« ryte iki
5:3a dieną. Neo 7—9 vakarą
Nedaliomis pagal sutariios
414 BROADWAV,
SO. BOSiON, MASS.

I

įi
l

iSatries Love lt
n*h vitą pilvo tr tara* aaa-

magam*, karia paeina aoo
danių augimo nieko goresnio
kadikiamr ir vaikam* nėra,
kovo

Mrs. Wikslow*s

!
SPECIALISTAS—PER 2S ME
TUS turi patyrimo gydyme »erganei*: Kraafo Rgimia, Nrrv* suirimu, Reumatizmu ir ta
kšt* ir p»*ėa frgmais. Gydo
kaip vyrua, taip ir »oterb *aaekmiftgai.

Dr.KILLORY
SO SCOLLAY SUVARĖ
Skerrai Hanovrr Stve*<
BOSTON. M ASS
Olympta The»»re
ttnom 22
Patarimas dykai tik per paskirtą
laflcą.

'

i

stUSTABDO SKAUSMĄ
Niekas nesuteikia tokio
malonaus
palengvinimo,
kaip
originalis
Baume
Bengue. Jis pradeda praša
lint skausmą nud pat nztepimo.
.
Gauk originatį franeuzriką

I BAUME BENGUC
(ANALCŽSiauK )

ŠALTIS! TRINKU KRUTINĘ IR NUGARĄ SU

Taipgi nuo: Reumatizmo Skausmu,
Sustingusio sprando, Neuralgijos, Už
sigavimų, Netiri tis, Zai’ztlų, Galvas
Skaudėjimo, Išsinarinimų, Skaudančiu
Muskulų, šono. Krutinės ir Nugaros
Skausmų. Nusideginimų.
Mėšlungio.
Neprileidžia užsinuodvt nuo išsidrėskimų ir tt.
Draiveriai: Trinkite skaudančias nurz
garas su juo.
ALBERT G. GROBLEWSKI & CO. Plymouth, Pa.
-TRINKITE KUR SKAUDA."

Dr. Nei LEO J. FODDER iš Petrogrado
9*e ii alintas Slaptų Hg* rneter* ir vyr*. kraajo Ir o4o*. Kalba len
kiškai ir raoiškai.
Telefoną
S3M
1 ALLEN ST, Cor. Chaoibtra SU
BOSTON, MASS,

PATN-EXPELLERIS
Geriausiu vnstu nuo pspra
Ott} peršalimu, reumatiškų
•kausmų
nimoo
skaudamiems ir
muskulams.
Tikrasis p a ryme’" Inkaro
OSfsbaženkhu.
3$c—vaittinHO—TOc.

r. AD. RICHTER * CO.
Berry A So. Sth St»,

Brooklyn.

N. T

No. 1.

buusio b d., 1927.

a

1,

1.1-i y *

rado, kiek yra kiškių. Kai .Ką turi prieš senąjį kleboną,
kurie draugijos nariai bū —neišsirado nė vienas. Tad
tent: G. iš B., p,, iš L. nieko tikintieji išnešė tuo reikalu
Sulaikytojas progreso vaikų mokyklose tankiau
daugiau ir neveikia, kaip tik grieštą Rezoliuciją, vienbal
siai yra priežastimi badavimas dėl štoko* vitaminų
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)
medžioja per kiauras dienas siai priimtą.
arba nedavalgymas. Nėra taip didelė bėda dėl sto
nuo ankstyvo ryto iki tamSvarbiausia nenorima iš
kos maisto, kaip dėl stokos vitaminų rųšies.
VILNIUJ DIDELIS NE įsios naklies. Jiedu su savim leist kun. Sondos,kad jis neBRANGUS RADINYS.
k Į rasta 3 monetos po 5 litus.
kartu ima ir brakonierius. O * politikuoja, visiems lygus ir
DARBAS.
Seredžiaus miesto gyven Kaltininkai prisipažino ir Bedarbių užpuolimas ant ro ir pastarųjų pas mus bega teisingas.
Į
tojas pil. O. Ušalas, nuėjęs padėti kalėjiman.
tu ž ės ir paėmimas nelaisvėn lės.
Pagramąnčio parapijiečių
pasikasti smėlio Į Paliamono
burmistro.
rezoliucija.
kas- LENKAI SUMUŠĖ LIETU
piliakalnį, netyčiomis
i
GAISRAS ŠIAULIUOSE.
’
’
žiniomis,
Vilnius.
“
Slavo
yra malonus vartoti ir geras būdas užtikrinti vai
VOS
POLICININKĄ.
tuvu užkliudė kažkokį moli
1926 m., gruodžio mėne
Gruodžio mėn. 3 d. Šiau
miesto
valdybon
Vilniaus
kams užtektinai sveikatą budavojančių vitaminų
nį seną puodą, kuris dužda Kaunan šiomis dienomis
liuose, Gordono Giršo me sio 8 d. mes Tauragės valskeli
šimtai
bedar

:
siveržė
iš cod-liveraliejaus. Scott’s Emulsion yra specialiais
mas papylė daug senų mone- du lenkų pasienio apsaugo,
džio apdirbimo dirbtuvėje ir ičiaus, Pagramančio parapi
omų,
išvarė
valdininkus
ir
bių,
?iDejimo berniukams
nerniUKams ir mer
mer-
naudingas dėl pagelbėjimo
tų. Senelis radėjas apsi- kareiviai iš Burokų kardono
sandėlyje kilo gaisras. Sulig jos (1500 žmonių) katalikai,’
paėmė
įkaitu
burmistrą
Banmokyklole,
dėl
gero
maisto
gaitėms,
namie
ar
i
džiaugė iš pradžių savo lai- užpuolė patruliuojantį ties
gautų žinių, gaisras kilo per ! apsvarstę savo parapijos
ir gero atrodymo.
me, bet kai nunešė juos žy- Seinų Alksnėnų kaimu musų kovskį. Bedarbiai reikalavę neatsargumų, paliekant ant dvasios vadovo iškėlimą neduonos
ir
darbo.
Bedarbiai
Visuomet reikalaukit Scott’s Emulsion!
deliams “iškeisti,” tai jų ne- pasienio aps. policininką
nakties neužgesintą visai lo- atsiklausiant tikinčiųjų ir,
Scvtt & Bosine, Bloomfield, N J.
prisiėmė, nes monetų herbai Vaitkevičių Antaną, sumušė grąsinę burmistrą nužudyti, komobili, iš kur, matomai, visai dėl vyskupo Staugai
jei
jų
reikalavimai
nebūtų
ir raidės buvo beveik visai ir atėmė visus šovinius, laikčio politinių išrokavimų, nu
papuolė ugnies kibirkštis.
neįžiurimos.
rodį ir pinigus. Policininkas patenkinti. Burmistras be Pribuvus gaisrininkams, barėme:
Rasta apie 7o egz., kurių .Vaitkevičius šautuvo buože darbių buvo laikomas kelias pavyko išgelbėti dar neku
1. Musų gerb. klebonas
valandas. Tiktai pavakarėj
maža dalis neaiškaus metalo sužeistas Į dešinę ranką,
kun. Sondas visą laiką baž
policijai pavyko jis išgelbėti. rtos mašinos, bet nežiūrint nyčią tevartojo Dievo žodžio
ir visi likusieji sidabriniai.*
-------------to, nuostolio padaryta apie
Sako esą ir Senosios Romos RADO SENĄ L1ETUVIŠ- Įvykusiam susirėmime yra 35,000 litų.
'skelbimui ir neįvedė visai
sužeistų. Burmistras Banimperijos laikų herbai.
KĄ PINIGĄ.
politikos bažnyčion, kaip
kovskis
tuojau
atsistatydino.
-------------- Seną lietuvišką pinigą
PLĖŠIMAS IR ŽMOGŽU daro kiti kunigai;
NEBYLYS — ŽILOS SE- 1570 metų, su Vytimi, rado
2. Nedalyvaudamas politi
DYSTĖ.
APŠAUDĖ TRAUKINI.
NOVĖS LIUD>N1NKAS. į Imbrado apylinkėje. Ji turi
nėse
partijose, o tik rūpinda
Meškuičiai. Lapkričio m.
Vilnius.
“
Slowo
”
žinio

masis
grynai sielos reikalais,
Paupinė, Zarasų apskr. P. ’P- Zenkevičius, Zarasų tai- Į
24 d. apie 5 vai. vakaro pil.
mis,
Disnos
apskrity
apšau

Feldkerzambo — Stelmužės ' kos teisėjas.
Jurgiui Šnioliui, gyv. Kirmė- Įgijo visų pasitikėjimą ir pa
dytas
keleivinis
traukinys,
j
dvare auga senas ąžuolasiynęs kaime, Meškuičių vai., garbą;
^auta
į
vagoną,
kuriame
va

LIGOS.
3.
Vysk.
Staugaičio,
visą
milžinas. Jo liemuo penkių
grįžtant į namus iš Žemio
vyrų vos apimamas. Kiek Vilkija. Pastaruoju laiku žiavo # Vilniaus apygardos ant vieškelio Šiauliai-Lygu- laiką dalyvavusio politinėse
jam metų — sunku pasakyti, Ičia smarkiai pradėjo plėstis oolitinės policijos viršinin mai prie Gervėnų miško ir partijose ir tik per tai įsigiju
bet jis pats sakyte sako, kad 'kaž kokia epidemija. Daug kas Jančevskis, kurs žino- Osupių kaimo užstojo kelią sio vyskupystę, iškėlimą mu
ne vieną amžių matęs yra. žmonių serga ir miršta; mie nas kaipo aršus revoliucio nežinomi plėšikai, kuriam sų gerb. klebono kun. Br.
Kalbama, kad jis dar stab- stelis daugiausia gyvenamas nierių persekiotojas. Vago- pinigų neturint plėšikai nie Sondos, neatsiklausus tikin-i
čiujų ir dargi prieš musų no
meldžiu laikus atmenąs? Per [žydų, jų dėlto daugiausia ir nan pataikė keli šūviai. Jan ko nelaimėjo.
ovskis
sužeistas
lengvai,
rą,
skaitome tikėjimui kenk30—40 metru nuo ąžuolo į miršta,
epidemijos
Po iškratymo šniolio, už
net
sunkiai
sužeistas
jo
pastovi beveik tokia pat sena!priežastis — nešvara. Vyminučių užstojo tie pa-i smingu ir prieš tą protestuoDanilovičiuF. kelių
medinė pakrypusį bažnytė-jriausybės įsakymu, dabai telbininkas
ys plėšikai Gervėnų miške jame;
4. Drauge apgailestauja
lė. Sakoma, kad žiloj seno-;baltinami namų pamatai ii Puolikai nesurasti.
ant Dimaičių kelio grįžtanti
me
dėl musų visų gerbiamo
vėj čia stabmeldžių aukuro' laistomi karbolium. Miesteiš Šiaulių pil. Stasį Mešką,!
KUNIGAS
KEIKIASI,
O
lis labai dvokia ir najaukiai
LIETUVĄ
buta.
gyv. Viganių vienk., Lygu vyskupo Karevičiaus nuŽMONĖS JUOKIASI.
skriaudimo
nusipolitikavu

PER HAMBURGĄ
Šiuo nepaprastu ąžuolu, atrodo. Žmonės bijosi vaikš
mų valse., kurį nužudę, taip-Į
Kietaviškės,
Trakų
apskr.
čioti,
kad
nepraplatintų
ligą
sių
kunigų,
pasiskiriant
sau
kaip tikra retenybe, turėtų
Ant mus tri-šriubinių laivų
gi nieko nelaimėjo. Piktada
Resolute, Reliance, Albert
/ietos
klebonas
visai
begėir
kaimuose.
vyskupų
vietas
ir
jo
išsiuntidraugija Lietuvai pagražin
•iai policijos stropiai seka
Ballin, I >est hschhind,
liškai agitavo iš sakyklos. Imi.
. mo į Afriką, — prieš tokį
Ramburg
ti susirūpinti, nes dabar jis,
PLĖŠIKAI.
Jrdi, balsavot už bedievius,
ir ant popai iarišką vienodais
pasielgimą protestuojame:
niekeno neprižiūrimas, bai
kambariais laivų Cleveland,
Tirkšliai, Mažeikių apskr. eidžiat vaikus j bedievių VAŽIUOJA I BRAZILIJĄ
5. Naujai skirto kunigo
gia nykti.
Westpbaiia ir Tharingia.
Sųvaitiniai išplaukimai iŠ. New
Gruodžio 2 d., 8 vai. vakare, nokyklas. Esate krankliai, o
neįsileisime;
IR KANADĄ.
Yorko. Laivai Thoringia ir
6. Kviečiame visus Lietu
FIKTŲ ŽMONIŲ PAKUR Balėnų kaime J. Gabalį buvo įorit būti karveliais. Rodos,
Westphalia atplaukia i Bostoną.
Tautgailiai
(Papilės
vai.),
“
Pfoakite
po
Amerikos
Vėliavi
”
užpuolę penki plėšikai, visi lepriderėtų nors mokyklų šioj apylinkėj ūkininkai ir vos katalikus sudrausti nusi
TOJI UGNELĖ DAUG
PeraMMliai dylimi j Earopą iivažiavimai.
Nupiginta ten ir atgal kelionė
NUOSTOLIŲ PADARĖ. apsiginklavę šautuvais ir re- lergti, nes jos yra visų žmo šiaip darbininkai pradėjo politikavusius kunigus, grą
trečia klesa i
nų, valstybės, bet ne kažin -kubiai rengtis važiuoti į žinant bažnyčion Dievo žo
......
? ___ volveriais.
Motiškių vienkiemy,
Pauii New Yarto*
džiui
skelbti,
o
taipgi
val

savininke
Plėšikai-----norėjo įsilaužti
LIETUVĄ
pinės valse., Sa>.
Ui»n.v Ona; ----------------- z Į <okių bedievių.
Kasių ir »tr*Į|
ir Kanadą, nekurie džios reikalaujame prižiūrė
(Pridėjus S. V
Žmonės, klausydami jo ne Braziliją
Klevinienę, našlę, lapkr. 26 vidų ir laužė duris, kurias
tik $203.00 ir brangiau per
jeigą Taksas.)
ikininkai parduoda savo ti kunigus, kad jie nesikištų
Cherbourg ar Btemen
d. vakare, ištiko žiauri nelai- ’aikė iš vidaus J. Gabalis. ■ietoje mitingo, ėmė juoktis. ukius, gyvulius kt.
T^ABAR laikas daryti planus atDėl su<rįžimo leidimą ir kitą
politikon, eitų bažnyčion.
mė: sudegė nauji gyvena-'Plėšikai numanydami, kad pad klebonėlis ėmė bartis,
Daugelis
iš
Tautgailių
tėvynę • 1927 metais.
informaciją klauskit pas vietoa
Šis nutarimas pasiųsti: Jūsų lankyti
mieji namai ir po vienu sto- duris kas laiko, šovė per jas. \są bažnyčioj nevalia juok įpylinkės yra išvažiavę, kunaudai išeis patyrinėjimas
agentus arba pas
gerų įrengimų ant laivų
gu buvusieji tvartai. Išgelbė- bet^šuvis Gabalio nekliudė, is. Kai žmonės už bažnyti- •ie parašo laiškus savo gimi- Žemaičių vyskupui, vyriau nepaprastai
ir
operuojamų
Suvienytų Valstijų
Tuo laiku gulėjęs Gabalic lius mitingus įpvks, tai dar įaičiams pažymėdami, jog sybei ir paskelbti spaudoje. Valdžios.
Hamburg-Amerlciii Line
ti beveik nieko nepavyko.
*"_* ' . šu- '.e tokių “juokų” iškrės.
Pasirašė
parapijos
įgalio

Nuostoliai dideli: gaisre žu-,sūnūs '*
klėtyje išgirdęs
Ten rasite patogumų kelionei apie
United
American Lines, Ine.
jiems tenai gerai gyvenasi, ti: (pas) J. Paulauskas, Br. kurtus nebuvo sapnuota keli metai
General Arents
10
vius,
pats
ėmė
šaudyti
i
tą
vo 2 arkliai, 3 karvės.
ateal. stt specialėmis ekskursijomis
.ai čia gyvenantieji dauguM Bra»dway,
New York
avių, daug kitų smulkių gy-,pusę.^ iš kur buvo girdėti CVIEČIA SPECIALISTUS noj užsidegę eutuziazmu iš Gedvilas, A. Grimalis, I. Ur- sudarytomis iš justj pačių tautiečių.
KEIKŪNUS.
bickis, I. Kalinskis, A. Zevulių, apie 150 pūdų grudų..triukšmas.
Vasario menesi išplauks:
važiavo. .
rneckis
ir
A.
Globis.
300 pūdų bulvių ir daug ki-j Plėšikai pabūgę išbėgiojo,
S S. PRESIDENT ROOSEVELT
Palekelė, Šiaulėnų valse.,
Pasakoja, kad Šiauliuose
Iš IR |
Vasario 9
tokio turto. Trobesiai neap-,Tuo laiku ir kaimynai išgir kiaulių apskr. Vietos kun. zra daug agentų, iš kurių
S. S. GEORGE WASHINGTON
ti raust i.
Įdę šuvius atbėgo, bet jau Gerulis, matyt, neturėdamas vieni veža už 600 litų,, kiti už
LIETUVĄ
Vasario 19
Gaisras prasidėjo tvarte ir plėšikų nerado.
l
’
nl.nl;
min
puikių
Irąsos plūstis, Martyno at- 1300 litų.
PER BREMENĄ
S. S. REPUBLIC
Vasario 23
buvo tyčia padegtas piktų Atvykęs Mažeikių nuova- aidams pasikvėtė specialisant
didžiausio
ir greičiausio
plauku n;md«»k
Nors žmonės abejoja tų
Vokieėirt laivo
S. S. LEVIATHAN
kaimvnų, pasiryžusių našlę(dos policijos viršininkas Ta- ą kunigą iš Radviliškio. Tas agentu sąžiningumu, bet vi?- i
(via Cherbonrg)
COLUMBUS
šiaip ar taip iš čia išgyventi, ’reila su padėjėju Gedgaudu os įlipęs i sakyklą, vos spė- gi rengiasi važiuoti į sveti-į.
Vasario 26
ARBA KITAIS ŠIOS-UNIJOS
Policija jieško kaltininku, ir policininkais padarė tąr- □ evangeliją perskąitvti. mus krantus ylairnės” jiekoLišų tiefiPrs laivakorčių agctita>
LAIVAIS
■
galės suteikti pilnas inforflia^jas*
TIK ASTUONIAS DIENAS
’ JdymąlF
!dvrrią ir1 ėtf)
šitiee plėšikus'sekti?
plėšiku
r"uojaus"
pr; e jo plūsti sene- ti.
-------------jojaus rpradėjo
apie šitus ir kitus išplaukimus, taipgi
Puikios kajutes Treciai Klesai—
NAIKINA GRAŽŲ PARKĄ1 Keli Įtariami jau sulaikyti.
ius žilagalvius, kam balsavo
apie spcciales ekskursijas, kurios
Tiktai Steitrumiai
yra ruošiamos; arba rašykite tiesiai
iž bedievių valdžią, primin TIKINTIEJI REIKALAU Saugoldtes Šalčio
Veliuonos garsaus parko
NORTH GERMAN
ANODIJA.
damas. kad visi dabar pra- JA DORŲ IR NEPOLITI
pietiniam šone abipusiai ke
lio yra prisodinta gražių eg Bartininkai (Vilkaviškio uvę, eis tiesiog i peklą, kam
ir kosulio, kuris
laičių, kurios iki šiol buvo apskr.). Kadangi čia neto srinko bedievius, bažnyčios KUOJANČIŲ KUNIGŲ.
32 Rroadway.
New York
ilgai laikos
tikras papuošalas parkui, bet liausia Vokietijos siena, tai pamatų griovėjus ir tt. Kiti Pagramančio parapijos proarba pas vietos agentus
(įąbar kaikurie miestelio gy paskutiniuoju laiku labai >monės net pradėjo bažny estas prieš vyskupo Stau
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai
ventojai, kasdami iš po ke prasiplatino kontrabandinės čioje balsiai kalbėti, kad to- gaičio politikavimą. Užuo- nrivėda prie pavojingos bėdos. — 75 Statė Street. Boston. Ma<s. ~
galit juos sustabdyt dabar su
7
lio pakriaušės smėli, apnuo anodijos (vietoj vadinamo > io “špuko” dar nėra girdė iauta arkivyskupui Karevi Jus
Creoniulsion. sušvelnintas kreozo
Jei
Jus
Tffrit
čiui. Parapija neįsileido vys tas. kuris yra priimnas vartoti. Creogina daugeliui medelių šak “dropo”) vartojimas. Ją ge I me Palekelėj.
PŪSLES
kupo Staugaičio paskirto mtilsion yra naujas medikališkas
nis. Medeliai jau pradėjo ria: seni, suaugę, jauni ir
išradimas ir jis veikia padvigubintuKATARĄ ■
Ta?. So<ith Sostu b M 20
džiūti. Išgadinta gana dide maži. Šventadieniais, kai su IŠSIDANGINO MELAGIS klebono ir reikalauja grąžin- grei’umu; jis palengvina ir gydo •[ Residence
Ultforsity 1403-J
trim
i nepolitikuojanti kunigą. liga apimta odą ir sulaiko gemalų
KUNIGAS.
sirenka daugiau žmonių,
Skavsmmfą
lis plotas.
augimą. ■>
k
Šlapinimąai
; S. N. PuHiute-Shallni
tai dėl “dropo” kvapo net
Kražiai. Mes, kražiečiai, Visi katalikai kviečiami su
Iš visų žinomų vaistų, kreozotą
Išbandykit
urruve
moterų
pripažįsta
medicinos
autoritetai,
drausti politikuojančius
NUSLYDO NUQ BĖGIŲ. bažnvčioj rimti negalima. Jo urime didi džiaugsmą. Išsi
Santai Midy
[
ADVOKAT®
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
Parsiduoda
kunigus.
Gruodžio mėn. 6 d. apie kvapas
vestuvėse
• «*•
So. Booto*.
■ . ;jaučiamas
"
‘ ‘ ii dangino kunigas Gaideliodymui pastovaus kosulio, šalčio ir
Aptiekose
1.
kitokių
gerklės
nesveikumų.
Creo,
krikštynose
ir
nis. Ot tai buvo melagis! Pagramantis, Tauragės ap. mulsion turi dar kitų gydančių ele
16 vai. siaurųjų geležinkelių šermenyse, 1 ” ' _
Gelbsti nao
Sk««8HM
traukinėlio, einančio iš Pa šiaip žmonių susirinkimuo Kiek jis primelavo prieš rin Pagramančio klebonas kun. mentų apart kreozoto, kurie paleng
ir gydo užnuodytą plėvę ir
nemunės i Senąjį miestą, se; neretai ir mokyklose jis kimus i III Seimą, bet niekas Br. Sondas neagitavęs iš sa vina
sustabdo irritaciją ir uždegimą.
yra
užuodžiamas
;
o
tuo
la

neišsipildė, viskas paliko kyklos ir šiaip už klerikalus Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis
ties Kanto gatve, nuslydo
Lietuviška Aptieks
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo
nuo bėgių vidurinis vežimė biau juo dvokia daugumo melu. Davatkos kalba, buk ir neužsiėmęs bendrai jokia gemalų
augimą.
Mes užlaikome visokią Varstą
DR. MARGERIS
lis. Nelaimių su keleiviais gyventojų namai. Dėl anodi nuvykęs Į Palangą už kape politika vyskupo Staugaičio
Creomulsion yra užtikrintas pa
ir šaknų
sekmingam
gydymui
pastovaus
ko

Nuo
Reum.il
izmo.
nusilpnėjimo
jos
vartojimo
šioj
apylinkėj
lioną,
tik
nežinia
Į
kokią
mo

nebuvo. Kol vagonėli užrito
iškeliamas filijon “pasitai sulio. šalčio, ir visokių gerklės ligą strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin į Gydytojas ir Chinr'įiį
ant bėgių, traukinėlių susi net keletas žmonių iš proto kyklą. Jeigu Į davatkyną, tai syti.” *
kitokiose formose, turinčių bendrą
gų ligą. kosulio, patrūkimo, ete. <
Valandos: JO—2; 5—9
su kvėpavimu. Jis yra labai
Taipgi užlaikom Dietių iš IJetuvoe. z
siekimas susivėlino apie 10- išėjo, o keletas yra įstojusių dam ten ir vieta. Bet jeigu Parapijiečiai
skaičiuje veikimą
Sekmadieniais: 10—2
dėl sutvirtinimo visos siste
Patarnavimas ktiogeriausias. įvai
kandidatais į bepročius, nes šiaip j mokyklą, tai negerai. 1500 žmonių pasiuntė vys geras
15 minučių.
mos po blogo šalčio ar "ftn.” Pi
rios šaknys, partrauktos iš Melo-1 < 3327 So. Halsted Street
tave baltąją karštinę — Jeigu suaugusiems nesigėdi kupui raštą, kad paliktų kle nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio vos. Vaisius prisiunčiam ir per ;
CHICAGO, ILL.
kosulio nepalengvintų vartojant
paštą. Mu«ų Apfieka tebėra toj pa
“ velnius” nuo savęs lazdo jo meluoti, tai ką jau bekal boną, tečiau Į tą neatsižvelg ar
SUĖMĖ PINIGŲ DIR
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas
čioj vietoj.
/
Tel. Boulevard 8483
mis ginasi ir vaikosi. Ir šiaip bėti apie vaikelius.
jūsų aptiekorių. 'Creomulsion ComBĖJUS.
100 SALĖM STREET,
ta. Gruodžio mėn. pradžioj pany,
Atlanta, Ga. (apg; 9
BOSTON,
MASS.
Gruodžio mėn. 6 d. Šiau žmonės nuo anodijos tvirksatsiųsta kun. žabrauskas
ZUIKIAMS NĖRA GY
lių kriminalės policijos val ta, ypač jaunimas.
perimti klebonvstės. Žmo
PLUNKSNAS, Pakus. Padurtus,
dininkai Šiauliuose sulaikė
VENIMO.
—g—1^——
nės sužinoję, kad vyskupas
Patalan. Kaldras ir TiaokiM kn,
DIDELĖ VAGYSTĖ.
geležinkelių depo šaltkalvį
Kražiai. Ir kokių mes tik nesiskaito visai su tikinčiųjų
jredmes, parduodam pigiausiai.
Visokie Plumberiški Prietaisai I
Gruodžio mėn. naktį iš 1 į neturime draugijų! Turime norais, išsirinko net komite Kreipkitės ypatiškai arba rašykit
Vaičiulį Stasį ir Knopskį
Didžiausis sandė
Kazį kaipo kaltinamus: pir 2 d. nežinomi piktadariai iš net Lietuvos taisyklingos tą bažnyčiai ginti ir kun.
- PARSIDUODA TIESIAI JUM
lis. Gvarantoojam
::__ r - 1
tr: _
mą — pinigų dirbime, antrą klėlies pil. Domicėlei Šatie medžioklės ir žūklės draugi Žebrauską, neįsileidę, pa
TIKRAI AUKŠTOS RU3IES
ažsiganėdinimą.
« a IR ŽEMIAUSIOMIS KAINO
—jų platinime. Pas Vaičiulį nei, gyv. Pastožiškių kaime. ją. Tik, sprendžiant iš musų siuntė atgal.
Paa mua gausite
MIS BOSTONE.
tikras europiškaą
laike kratos rasta padirbtų Antanavo vai., Mariampolės medžiotojų, tas vardas jai Gruodžio mėn. 8 d. per at
HONTON PLl MBING *
plunksnas ir pa
sidabrinių 5 litų vertės mo-apskr.,
;,
..pavogė
„ : 200
* dolerių, neatatinka.
laidus buvo viešas parapijos
LIGllTING SUPPLY CO.
kus.
117 f'nrtland 3t, Boatoa
netų 42 štukos, 9 gipsinės 60b litų, tris bankines knyKadangi kiškiai šiemet susirinkimas, kame apsvars
i^toli North Station
European
Feather
Co.
modelės, cinko, habito, gip- gutes: vieną 3500 litų sumai, pamokami (10 litų), tai me čius klebono iškėlimą ir pa
23 l»well Street.. Bouton, Maea.
so ir revolveris, pas Knops- antrą — 1900 lt., trečią — džiotojų daug daugiau atsi- klausus minios 1500 žmonių,

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

200 dolerių, įvąirių auksi
nių ir sidabrinių daiktų, dra
bužių ir skalbinių. Viso nuo
stolių padaryta apie 16,250
litų sumai.
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PARSIDUODA BARBERNĖ
Respubliką ir Lietuvos liau
Su 3 krėslais ir modemiškais
LABAI ĮDOMIOS
dį :
VALET
Įtaisymais. Visi forničiai balti,
Kad smurtininkų pastaty
pakeliami krėslai, biznis gerai
tas į Lietuvos prezidentus re
išdirbtas, per 10 metu toj pačioj
akcininkas ir dvarininkų bi
vietoj, {nešt reikia $700. Parda
čiulis Antanas Smetona nėra
MATO DIDELJ MAINE RUSIJOJ ĮVEDAMA ANG
vimo priežastis — savininkas iš
Razor
legalus Lietuvos prezidentas
Įvyk* šiame ketverge
LŲ KALBA.
RIŲ STREIKĄ.
važiuoja Lietuvon. Rašykit: (1)
ir neturi teisės tokiu vadinti.'
6 D. SAUSIO-JANUARY, 1927 M.
lšsigelanMaskvos žiniomis, sovietų nei prezidento pareigas ei
Amerikos spaudoj prade
C. S. B., 61 Thomas Park, So.
da
pali
Rusijoj
'
Įvedama
anglų
kal

dama pranašauti.. kad atei
Pradžia 8 vai. vakare.
Boston. Mass.
ti:
nanti pavasari busiąs didelis ba. kaipo oficialė kalba su
Kad visa smurtininkų kli
*
GRAND OPERA HOUSE
minkštųjų anglių kasyklose svetimšaliais. Iki šiol tami ka. pasivadinusi nauja Lie
streikas. Kasyklų kompani tikslui Rusijoj buvo vartoja tuvos “valdžia.” nėra jokia
SkauMiia.»
\\ ashington »t, arti Dover street,
Boston, Mass.
Muskuluose
jos ruošiasi numušti darbi ma francuzų kalba. Dabar! legalė valdžia, bet begėdžiu
DAKTARAS
Gėlimas
ninkams algas, kad galėtų gi užsienio reikalų ministeri ir uzurpatorių gauja, kurią
Sąnariuo.-e
daugiau milionų pasidaryt. joj (komisariate) visi valdi mes atmetam su didžiausiu
Reumat iški
Darbininkai, žinoma, neno ninkai ir raštininkai privalo pasipiktinimu ir kviečiam vi
Skaudėjimai
rės nusileisti, todėl tikimasi, mokėti angliškai kalbėt ir sus lietuvius kovoti su ja.
Iš Rusijos—G> d\ tojus,
Tuojaus prasišalins nuo Tavęs,
kaip tik nusipirksi buteliukų
Chirurgas ir prie Gimdymo.
kad kova bus labai ilga ir rašyt. Kąi kuriuose universi neremti jos nei darbais nei
(BEAR BALSAM )
tetuose anglų kalba yra pri- žodžiais, ir
351 Borchester St., So. Boston.
atkakli.
MEŠKOS BALSAMAS
arti Andre* s Sq_.
vei’stinas dalykas. Liaudies Reikalauti:
ir vartosi pagal nurodymų, kaip
Tel. So. Boston 1768.
tarpe anglų kalba irgi labai
IŠROMIJO 30 SILPNA
ir daugelis tūkstančių kitų kenKad tuojaus butų apskelb
tančių vartojo ir vartoja Jeigu
platinasi. Valdžia regulia ti nauji Seimo rinkimai, suPROČIŲ.
negausite tuos vaistus pas vieti
riai
siunčia
per
radio
anglų
nį aptiekorių arba pardavėjų,
Per pereitus 1926 metus
lyg Konstitucijos nustatyta
prisiųsk mums 35c. arba 50c. už
Delevare valstijoj buvo išro kalbos lekcijas ir visur orga rinkimų tvarka:
butelį, mes tuojaus' išsiųsime bu
teliukų Balsamo.
myta 30 silpnapročiu. Taip! nizuojami
- , tos kalbos kursai.
Kad visi areštuoti koalici
BEAR BALSAM PR0DUCTS CO.
sako paskelbtas dabar Vals- J Žmonės, kurie ^moka gerai nės valdžios nariai ir rėmė
214 So. Main St., Shenandoah. Pa.
Rusijoj
tijos Beprotnamio globėjų anglųj<albą,. ”
......... dabar jai tuojaus butų paleisti iš
pinnuti- užsiėmimo nestinga — jie kalėjimų, ir
raportas. Buvo tai pirmuti
rūšies
operacijos
dh’bti kaipo mokytojai Kad tuojaus butų nuimtas
nės šitos r ~
"j
ir
vertėjai.
Jungtinėse Valstijose. Visi
karo stovis ir sugrąžintos.
sterelizuoti vyrai buvę epi-:
DAKTARĖ
Lietuvos piliečiams spaudos,
leptikai, silpnapročiai arba AMERIKOS UŽSIENIO žodžio, susirinkimų ir ki
PREKYBA PAKILO
AMTOI»ETTEF.KOIIIKOW
visai bepročiai.
tos konstitucijos gvarantuo$120,000,000.
MOTERIS -GYDYTOJA
Operacijos jiems buvo pa
tos laisvės.
Nesenai
sugrįžo iš Rusijos
•Jungtinių
Valstijų
prekydarytos einant tam tikiu is-:
_
.
.....
Ant galo mes skelbiam:
DR.
KAROLIS
SARPALIUS
Valandos:
2
—
* po pietų ir 6—7
tatymu, kuri Deleware vals- ba su užsieniu per 10 mėneKad pakol Lietuvoje šei
vakare.
tijos legislatura vra išleidus šių pereitų 1926 metų pakilo mininkaus uzurpatorių kli
iki galutinos pergalės du sykiu iš trijų naujas
52 CH AM BERS STREET,
I
Lietuvis Optometristas
BOSTON,
MASS.
1923 metais. įstatymas pata- 8120,000.000. palyginus ją ka, patol mes nepaliausime
lietuviu čampijonas Dr. K. SARPALIUS su airių
Tel.: Haymarket 006H.
ria sterelizuoti sergančius to-i su tuo pačiu laikotarpiu prieš ją kovoję ir reikalausi
žiauriuoju milžinu NED McGUIRE.
i4
kiomis ligomis žmones, kad 1925 metais. į užsienį par- me iš Amerikos vyriausybės
Apart to, risis dar trįs poros geriausių ristikų. bū
jie negalėtų veistis.
| duota prekių už $4,800.000.- kad ji tos klikos nepripažin
tent : PAT McGILL su francuzų čampijonu LA b/
< TCUSFONAS W
}
3
Raportas* sako, kad po į b00. o iš užsienio nupirkta tų ir jokios paramos jai ne-į
MARQUE, lenkų čampijonas STANLEY STASIAK
4
MBDICINOS DAKTARAS
į
operacijų tie žmonės žymiai už daugiau kaip $4,450.000.- duotų, ir
su PARINKTINIU ir žydu čampijonas ABE KAPpasitaisė, todėl ir ateityje to- į 0D0Kad kpoijos šios rezoliu
LAN su NEŽINOMU.
i
C. Ji MKOUUTIS \
kiems bus daromos operaci-l’ “*4 AM A-------------cijos
bus
pasiųstos
Jungtinių
Ar
pasiseks
musų
jaunam
čampijonui
atlaikyt
lie

\
Valais:
mo 1 1U4 p
j
lierzammuoju aku, priskiriu
CrDPI 1CAM PA
D A
| “MAMA”
” FERGUSON
•kinius, kreivas akis aUtissinu
Valstijų prezidentui. Lietu
tuvių vardas sporto aukštumoj, pamatysime ketver
■■o T iki t vakare. į
ir amblyopiskoM (aklos*) aky
| LIUOSAVO 2,977 KALI vos pasiuntinybei M'ashingge vakare.
li* sugražinu kvies* tinkamu
* ’• 107 Suminei St.
g
NIUS.
12 ŽMONIŲ SUŽEISTA
laiku.
tone, Lietuvos pasiuntinybei
GAZO EKSPLIOZ1JOJ.
Texas valstijoj yra guber Londone. Lietuvos Seimui.
LAWRENCE, MASS. į J. L PA4AK AR MIS O. D.
447 Rm*4»»av. So. Bo*tx>*. Maas
Areštavo
koziminkų
kliubą.
“
Sarpalius
užklupo
mane
;
Garfield, N. J. — Pereitą natorium išrinkta moteris Smetonai. Valdemarui, o
Ant
Washington
streeto
j
neprisirengusį.
Nuo
pat
pa

nedėldienį ant Devvitt street Miriam A. Ferguson. kurią taiDgi Amerikos ir Lietuvos
pe No. '95 praėjusį nedėl-i vasario buvau nesitreinira- įčia įvyko gazo ekspliozija, laikraščiai vadina “Mama spaudai.
DAKTARAS
. |
dieni
policija suėmė .16 žmo-; vęs. Rudeniop nuo piršto
kuri pagriovė dviejų aukštų Ferguson.” Ji pasižymėjo Masinio Mitingo
DR. J. MARCUS
medini namą ir sužeidė 12 tuo. kad i mažiau kaip du
Pirm. -Jonas Palaima. ■iių. kurie lošė kortomis iš į žaizdos buvo užsinuodijus
LIETU VISKAS GYDYTOJAS
Įiinigų. Tapo konfiskuoti vi-įmano kraujas ir todėl netširi Specialistas
žmonių. Langai išbirėjo vi savo gubematoriavimo metu
Seki. -J. G. Gegužis.
sek ret nų ir chroniš
i stalai, kėdės ir kiti daly i norėdamas nei treinirųotis J
32 CHAMBERS ST.. BOSTON. K
ku vyru ir moterų ligų.
t
sam bloke ir sprogimas buvo ji paliuosavo 2.977 kalinius.
261 Hanover St, Boston, Mas*.
i
nei
ristis
negalėjau.
Kiek
ap■
>
Gydo
ypatiškai ir pasekmingai H
kai.
^5
*'
‘
.
y
•
girdėt Patterso»'e ir PasĮ
Vaizbos Buto vakarėlis.
Room 7
Veneriškas Ligas.
įgijus
mano
pirštui
sutikau
’
saic’e.
Tel.: Richmond 066K
(-)
i
DAUGHERTY yĖL KRI
Naujiems Metams pasitik
SPORTAS?
Valandos;— Kasdien nuo 8 iki
’ ristis su Sarpalium, iman.vda-;' Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 rak.
—------ ---- r
*
MINALISTŲ SUOLE.
ti, Bostono Lietuviu Vaizbos
JO, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
mas,
kad
jis
nekoks
ristikas,
:
Nedėidkniaia
iki
4
vai.
po
pietų
r
y
_*
----,
u
’
-----x
’
;~
t
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.
MOTERIS SMUGELNINRepublikonų tūzas ir bu- Butas buvo surengęs SoĮ
bet
apsirikau.
Nuo
šios
die

SARPALIUS
ČAMPI

KĖS UŽMOKĖJO
,yęS prje Hardingo administ- merset Hotely vakarėli. Svenos eisiu treinirųotis ir kvieJONAS.
$1,600,000.
j racijos justicijos departa- čių bu\o i 150. Prie užkanSarpalių dar kartą su J
New Yorko muitinės virsi- mento galva Daugherty vėl džių. muzikos ir šokių lai- Juška tapo sužeistas antra ■siu
Į
manim
persiimti.”
me susikirtime.
DIDELIS METINIS
ninkas Elting sako, kad per traukiamas teisman dėl graf- kas praėjo labai linksmai.
Paklaustas, ką
ka jis
jis mano i
Karolis Sarpalius yra nauFaKlaustas.
3 pastaruosius metus įvairios to ir apgaudinėjimo» valsty- Tvarka buvo labai graži, už
moterįs. užtai kad atvažiuo- bės■s. Sykį šitas “patriotas” ką reikia atiduoti kreditą jas lietuvių čampijonas. Jis apie ristynes Sarpaliaus su I
damos iš Europos bandė jau buvo teisiamas
s, bet pri-d-rui ’ Kapočiui, kuris buvo užklupo Juška neprisirengu-‘ McGuire, kurios Įvyks šiame
įšmugeliuot įvairių brang- saikintujų suolas nesusitai- vakarėlio komiteto pirminin- si ir pergalėjo. Vienok per-'^ketverge, Juška atsake:
TĖMYKIT MUSŲ KRAUTUVĖS LANGUS ŠIĄ
“Sarpalius laimės. Jis gali
menų, buvo priverstos užmo kė. Kita jo byla prasidės 7 ku ir vedėju. Kitas komiteto gale buvo sunki, nes Juška
IR KITĄ SĄVAITĘ.
kėti $1,600,000 pabaudų.
! vasario.
narys, p. V. A. Tenkins, pa laimėjo pirmą susikirtimą, paguldyt netik McGuiri. bet
I
GERI NEPONSET RUGSAI, išsibaigusios patrinos
margino vakarėlį dailiai su ištiesdama.' Sarpalių ant ir Stasiukas jam neatsilaiNUSIŽUDĖ 3 STUDENTAI dainuodamas keliatą dainų. matraso Į 22 mjnutas. Pir- kys. Sarpalius pažįsta geimį
PLĖŠIKAS NUSIŠOVĖ.
6x9
$4.95 7’6x9
$5.95
mame
susikirtime
Juška
be-į
ir
yra
stiprus.
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