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• i Detroite vienuose namuoTamsioj South Dakotos;
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rllSlJOnierilĮ
se vaikai rado skrynią, kuvalstijoj, Boltono apielinkėj,
p
į r*°' bUV° įdarytos tris žmo- į
yra religinių fanatikų sekta,
giškos galvos ir dvi moteriš
prie kurios priklauso tamsus
kos kasos. Ar tos kasos pri
---------------t
-- ---------- farmeriai, kurie aukščiausiu
savo tikslu stato kovą su vel LYNNO POLICIJA UŽDA klauso toms galvoms, ar jos REVOLIUCIJA PORTU
DU VYSKUPAI IR 10
SEPTYNI NUTEISTA SU RUSIJOS ŽMONĖS NUSI
pavogtos
iš
kapiniu,
policija
niu.
Aną
dien
tie
fanatikai
BAŽNYČIŲ
APSKŲSTA
RĖ MISIJĄ.
GALIJOJ NUSLOPINTA.
ŠAUDYT PEREITĄ
GANDO KARO.
■
nužiūrėjo,
kad
viena
jų
kai-j
____
negali
nustatyt.
Ji
jieško*
UŽ AUKAS.
SĄVAITĘ.
revoliucija
i Pradėjus Rusijos komisa mvnė, Mrs. W ollman, elgia- Jos būkle buvo tikras nedo- žmogaus \aidu Ed Gia\ton, Portugalijos
rams paskutiniais laikais ra- si kitaip negu jie, ir jie nuta-' rybiu urvas. Pate galva užsi- kuriam ta skrynia priklau- jau pasibaigė. Po šešių dienų Stambiausi “dūšių ganyto
Be to da dviem komunistam ginti žmones būt pasiruošu- rė, kad ji turi būt apsėsta imdavo su
kruvinų kovų, valdžia paėmė 1
sako santi. Toj skiy nioj ati asta
Panevėžy mirties bausmė riems apsigynimo karui, kaiviršų.
Pirmutiniai pasidavė jai” kaltinami nelegaliu su
taipgi knygutė, kur surašyta
“piktos dvasios.’’ Todėl jie
doros
sargai.
pakeista amžinu kalėjimu, miečiuose kilo tokia karo
revoliucionieriai, naudojimu surinktų pinigu.
susirinko jos namuose ir per Policijos viršininko Bur- daug žymių motei-ų vardai ir Oportos
kurie pirmutiniai buvo ir
Rhode Island valstijoj ki
Pereitą sąvaitę “Naujie- baimė, kad jie pradėjo pirkti penkias dienas varė iš jos
adresai.
sukilę. Jų vadas gen. Souza lo baisus skandalas Romos
nos” išspausdino iš Kauno visokias reikmenas ir krauti (Velnią laukan. Jie meldėsi, ckes Įsakymu Lynne tapo
Diaz sutiko pasiduoti val- katalikų tarpe. Providence’o
šitokią žinią:
maistą. Didžiausi žmonių rėkavo, šventino ją ir tt. Ka uždaryta religinė misija po
17 KOMUNISTŲ PA
No.
26
Pearl
st.,
nes
tolimes

'džiai
ta išlyga, kad paprasti diocezijos vyskupas Hickey
Be keturių jau pirmiau su- pulkai laiko apgulę ko-ope- da moteris norėjo ištrukti,
SMERKTA IŠTREMTI.
kareiviai ir žemesni karinin ir generalis vikaras Blessing
šaudytų komunistų Kaune, ratyvų krautuves ir reikalau- jie pririšo ją prie lovos ir iš nis jos veikimas buvo pavo
Berlino žiniomis, Simbirs kai nebūtų del sukilimo kal- tapo patraukti teisman už
karo teismai dabar mirties ja cukraus, miltų, audeklų ir laikė ją pririštą tris dienas. jingas visuomenės dorai.
ko bolševikų teismas pa- timimf nes jie pildė tiktai nelegalį sunaudojimą aukų,
bausmei pasmerkė dar sep- kitokių reikmenų. Prasidė- Per visą tą laiką jie nedavė
Pastaruoju laiku Lynne smerkė
ištremti 17 komunis savo viršininkų įsakymus. kurių buvo sulinkta iš biedtynis asmenis. Keturi jų pa- jus tokiam pirkimui, tuojaus jai nieko nei gert, nei valgyt, pasklydo lapeliai, kuruose
tų. kurie kritikavo savo val
smerkti Kaune, o trys kiti — pakilo kainos.
manydami greičiau tuo budu nurodoma, kad misijos pa džią. Penkiolika jų tuojaus Valdžia su tuo sutiko ir su nų franeuzų darbininkų
kilimas Oportoj po 5 dienų Rhode Island audinyčiose
Rokišky.
“velnią” išvarysią. Gal jie stogėj darosi nelabai gražus ištarabanijo į Sibiro tyrus, o mušiu
buvo likviduotas. apie §1,000,000.
Karo teismo pasmerkti NEVALIA HIPNOTIZUOT butų ir visai tą moterį užkan dalykai. Tuose lapeliuose 2 uždaryti katorgom
Tuomet valdžia sutraukė sa
Be to da tapo apskųsta 10
Kaune yra šie: AdomausLIUDININKŲ.
kinę. jeigu susitarę biznie buvo tiesiog pasakyta, kad
vo
spėkas
prieš
Lizbonos
su

Romos
katalikų bažnyčių,
kas. mokytojas, ir Glovackis, Bolševikų teisėjas Zacha- riai nebūtų ją išgelbėję.
pats
misijos
galva
veda
ne

I
MAJORAS GAVO
kilėlius,
ir
čia
prasidėjo
kru

kurias
tasai
vyskupas su sa
studentas, abudu krikščio rov tapo pasodintas vie
padorų gyvenimą su misijos
I
DŽĖLOS.
vina
kova.
Mieste
buvo
pa

vo “generolu” vikaru valdo.
nys, ir Chaim Vais ir Zalman niems metams kalėjiman už NUBAUDĖ UŽPUOLIKUS. moterimis.
Šitą sensacingą bylą prieš
Švarcberg. žydai, abudu tai, kad provincijos teisme, Penki vaikėzai gavo po 10—
Policijos skyrius kovai su Edgevvater, N. J. — šio statytos barikados, už kurių
miestelio
majoras
Wissel
ta

narsiai
kovojo
sukilę
juri

katalikų
šulus užvedė fran
nedoiybėmis
pradėjo
tyri

kauniškio laikraščio .“Idiše Charkovo gubernijoj, buvo 12 metų kalėjimo už moterį.
po
nuteistas
vieniems
me

ninkai,
kareiviai
ir
policija.
euzų
katalikų
vardu adv.
nėti misijos gyvenimą. Tyri
Štime” spaustuvės darbinin liepęs užhipnotizuoti vieną
Bostono
priemiesty
Somertams
ir
vienai
dienai
kalėji

Apginkluoti
žmonės
šaudė
į
Elphege Daigneault, kuris
liudininką, norėdamas patir
nėjimas buvo vedamas slap
kai.
Rokišky pasmerktųjų yra ti iš jo tiesą. Nuo hipnotizmo ivillėj 5 jauni vyrukai, užtai, ta ir tęsėsi apie du mėnesiu. mo užtai, kad už kyšį leido valdžios kareivius per; lan pats yra katalikas ir leidžia
kad per Kalėdas užpuolė ir Ir dabar tyrinėtojų raportas savo miestelyje šmugelnin- gus ir nuo stogų. Vis dėlto franeuzų katalikų laikraštį
vienas žydas ir du krikščio- liudininkas gavo isterijos.
i iškoneveikė viena moterį, patvirtino, kad misijos galva kams iškrauti iš laivo degti valdžios spėkos pasirodė di Woonsocket mieste.
nys.
desnės, ir revoliucionieriai
Francuzai katalikai, kurie
.Visi mirties bausmei pa-SOVIETAI SUKĖLĖ PRIEŠ gavo po 10 ir po 12 metų ka veda nepadorų gyvenimą su nę.
lėjimo. Teismas buvo prisi- misijonierkomis. Du kartu
pasitraukė , į ai-senalą. k«.
kur susideda daugiausia iš audismerktieji buvo kaltinami
SAVE UZBEKUS,
užsidarius buvo geriau gin- nyčių darbininkų ir yra labai
SUDEGĖ 5 VAIKAI.
del komunizmo ir priešvals Iš Samarkando praneša-!! grudęs moterų kupinai. Kal policijos agentai užklupo jį
tinamųjų
motinos
pradėjo
,
tis.
Valdžia sustatė prieš ar- biedni. sako savo skunde,
Rudyard^ Mich. — Nuo
ma, kad tūkstančiai Turkes
1° Įtnjsiio.j užsirakinusį su motetybinės darbuotės.
isteriškai
klykti,
kuomet
išrisite.
perkaitusio pečiaus čia užsi. senalą anuotas ir pradėjo ji kad 1923 metais airių kata
Tie kruvini karo teismų tano ir Balučistano kaimie
girdo
teismo
nuosprendį
sa

Kuomet šitie dalykai pa degė Trimble’ų namai ir su. bambarduoti. Po 56 valandų liku vyskupas uždėjo ant jų
nuosprendžiai Kaune pada čių išvyko i naują Uzbekis
I
vo
ištvirkusiems
sunams.
tano respubliką, kur sovietų
aiškėjo. policijos viršininkas degė penki jų vaikai. Pats mūšio, revoliucionierių ugnis mokestį, liepdamas sudėti
rė didelio sąjūdžio.
Nuteistieji
vadinasi
Wiltuojaus isakė misija uždary Trimble su žmona irgi apde. pradėjo silpnėti, o valdžios čielą milioną dolerių. Jis sa
Dabar “Keleivio” redak valdžia prižadėjo jiems že
liam
Barber,
22
metų
am

anuotos griovė be perstoji- kęs, kad už tuos pinigus ji
ti.
ngė, bet išliko gyvi.
cija gavo iš Lietuvos Atsto mės už dyką. Tiesa, jie gavo
žiaus
:
Walter
Brady,
22
me

mo. Pro artilerijos baubimą sai pristatvsiąs jų vaikams
žemės beveik lygiomis
vybės Washingtone praneši-tenai
_________________
. o____
tų:
James
Do\vney.
18
metų:
nuolatos girdėjosi tarškėji mokyklų. Vėliaus gi jis paė
mą.
kad
Panevėžy
du komu- su vietiniais uzbekais
ir taI
•
••
•
7
wX •
mas kulkasvaidžių ir karabi męs jų sudėtas aukas ir iš
nistai irgi buvo nuteisti mi-džikais, bet užtai pastarieji Samuel McCrensky. 19 menų. Prie revoliucionierių pri- leidęs jas visai kitur.
bet
mirties
bausmė.labai
supyko
ant sovietų vaiį??’įen’
l iOp.
UUl
imi
litro
uaiuMin.
_
William
Barber
yra
koliei
sidėjo karo laivas “Carvalho
Franeuzų katalikų advo
jiems pakeista amžinu kalė- džios, kam ji dalyja jų žemę
kas
ir
advokatai
buvo
išrin

Araujo
”
ir
pradėjo
iš
uosto
katas Daigneault kreipėsi į
jimu.
atėjūnams.
i
kę
jį
kaipo
daugiausia
pasi

šaudyt
į
valdžios
kariumenę.
“
šventojo tėvo” teismą Ro
Buvo ir trečias komunis—----------gailėjimo
vertą,
prašydami
Visokio
plauko
reakcinin-i
Bet
laivo
garai
nebuvo
pa

munistai
galėtų,
tai
mane
jie
moj.
bet nerado tenai užtari
tas teisiamas Panevėžy, bet SUŠAUDĖ TRIS KALĖJIteismo
susimylėjimo
;
teis

kų
organizacijos,
kurios
va

kelti
ir
jis
negalėjo
judėti.
tuojaus
pakartų,
o
betgi
aš
mo. Paskui jisai kreipėsi į
jis buvo nepilnametis, tai
MO VIRŠININKUS,
mirties bausmės teismas jam Pereitą sąvaitę Leningra- mas betgi paskyrė jam aukš dina save “patriotiškomis jų visai nebijau, nes jie per Pradėjus valdžios bateri “šventą kongregaciją” Ro
reikalauja daug silpni, kad galėtų šią joms nuo kranto jį bombar moj. bet ir čia teisybės nera
netaikė.
Ide tapo sušaudyti 3 buvusie- čiausią bausmę — 12 metų draugijomis.”
Massachusetts
valstijoj
įsta valstiją paimti.
duoti, jis turėjo nutilti ir iš do. Pagalios jisai skundėsi
kalėjimo.
Apie tuos, ką dabar buvo ji prie caro valdžios Rygos
tymo
prieš
“
kriminalį
sindi.. Rokišky,-kalėjimo
....... —.......
nuteisti Kaune ir
valdininkai už kan- Nukentėjusi moteris vadiVienas įstatymas prieš kelti baltą vėliavą. Tuo tar popiežiaus delegatui Fumaatstovybė nieko nemini. TIš kinimą revoliucionierių pirm;naši Mrs. Hazei I riedman. kalizmą.” Tokio įstatymo! komunistus čia buvo išleistas pu į arsenalą valdžios orlai soniui-Bundiniui Washingto galima suprasti, kad juos 1927 metų. Vienas jų buvo| Apie 2 valandą Kalėdų naK; sumanymas yra jau legisla- jau 1919 metais, sako drg. vis įmetė tris torpedas, ku tone, iš kurio gavo atsaky
Rygos centralio kalėjimo di-!tį ji grįžo nuo savo sesers iš turon įneštas ir pereitą są Bėra kas. Bet ar buvo nors rtos sprogdamos pridarė bai mą : “Liaukis su savo priešsušaudys.
rektorius Arist: kitas, jo pa-• Somervillės pažįstamo vyro vaitę buvo jau tuo klausimu vienas komunistas juo perse sių nuostolių ir užmušė daug katalikiška agitacija!”
Revoliucionieriai
Negalėdamas rasti dvasiš
dėjėjas Loman, o trečias, bu- ; lydima, kaip penki minėti viešas “hearing” prieš teis kiojamas? Ne. Kodėl? To žmonių.
KUN. KRUPAVIČIUS
minę
legislaturos
komisiją.
ant
galo
pasidavė.
Gatvėmis
delis
Krumin.
*
piktadariai
užpuolė
juos.
Jie
kose
įstaigose teisybės, fran
ESĄS AREŠTUOTAS.
dėl, kad komunistų veikimas
_________
sumušė
jos
palydovą,
o
ją
Reakcininkai
aiškino,
kad
dabar
vaikščioja
kareiviai,
euzų katalikų advokatas pa
čia yra lygus zerui. Buvo
Po to, kai išėjo aikštėn
krečia
namus
ir
areštuoja
toks
įstatymas
yra
jau
New
traukė vyskupą Hickey ir jo
BRAZILIJOS
REVOLIUCI'
Įsivertė
Į
automobilių
ir
gyareštuotas Bimba, bet ir tai
Kauno klerikalų suokalbis
nužiūrėtus
sukilimo
daly

Yorke,
Michigane
ir
kitose
NINKAI
APGALĖTI.
vuliškai
tenai
su
ja
pasielgė.
padėjėją Blessingą valdžios
ne del valdžios griovimo, o
padalyti kitą perversmą ir
vius.
Lizbonoj
areštuota
jau
valstijose.
Jos
tikslas
esąs
teisman,
reikalaudamas pil
del piktžodžiavimo prieš
nuversti Smetoną su Valde Žinios iš Rio Janeiro sako, ^*uo Jos t>uvo nuplėštos visos
300
žmonių.
Amerikoje veiki Dievą. Tai kur jus matot tą
nų atskaitų, parodančių,
maru. smetoniniai fašistai kad po dviejų smarkių mušiu drapanos, kūnas apdrasky- sustabdyti
Per
visą
šitą
revoliuciją
mą
tokių
gaivalų,
kaip
“
ko

su
revoliucininkais
Brazili:
tas
ir
ji
buvo
tiek
pnkamuokiek išviso vyskupas pinigų
bolševizmo pavojų?—klau
pradėjo areštuoti savo sėb
užmuštų
ir
sužeistų
buvę
munistai,
bolševikai,
aidobsuėmė
ir kur jis juos padėjo.
kad neteko žado. Jie passė Berakas.
rus krikščionius. Karininkai jos vakaruose, valdžios ka- ta,
daugiau
kaip
1,000
žmonių.
kui
išmetė
ją
ant
gelžkelio
ir
listai,
anarchistai
ir
kitokie
Tai da negirdėtas-skandalas.
I
10
w
Tomkus ir Klimaitis jau su riumenė paėmė viršų ir nuPavojus yra didelis, bet Daug gražių triobų visai su
sau.
Gelžkelio
radikalai,
”
kurie
priešinasi
galėti
sukilėliai
turėjo
bėgti,
nuvažiavo
imti ir ištremti į Varnius, kur j
nori nuversti tai ne nuo bolševikų, o nuo griauta. Žmonės užtai kalti VOKIEČIAI NUTRAUKĖ
dabai- tapo įtaisytas “Lietu Mūšio lauke liko 38 revoliu-! sargas išgirdo jos vaitojimą įstatymams ir ___________
Ju vadas ir pašaukė policiją, kuri su- esamą valdžią.Šitoks nusidė-;, tokio įstatymo, sako drg. Be na diktatorių Carmoną. Kad DERYBAS SU LENKAIS.
vos Sibiras.” Į Varnius esą cionieriai-užmušti.
būt sunkiai
bau-1 rak- Nes jeigu projektuoja- i vėl nekiltų prieš jį revoliuci•• ••
įteikėjai pagalbą.
jimas turi L_.
---- *---------ištremta “ant poselenės” jau pabėgęs Bolivijon.
Berlynas praneša, kad vo
------------mas dabar įstatymas praei- i ja, jisai apskelbė karo stovį
džiamas kalėjimu.
.
_
kiečiai
prekybos
apie 50 asmenų.
x..^
įstatymą
kalbėjo tų, tai jokia darbininkų uni- ir uždraudė darbininkams derybas nutraukė
Prieš
i
suėmimais
150,000
DARBININKŲ
I
ORANGUTANAS
GERAI
su lenkais, kurios
Kartu su tais
.........—
įvairiu darbininkų organiza- Ja negalėtų laikyti savo susi- .streikuoti.
■
DAINUOJA.
LENKIJOJ RUOŠIAS
buvo
vedamos
per kelis mė
pasklydo gandų, kad kleri --------------------------------------- _
—
•
—
Vokiečių profesorius Bran- ciju įgaliotiniai. Jų atstovas rinkimo, neįsileidusi kompaSTREIKUOT.
nesius.
Susitarti
su lenkais
kalų lyderis kun. Krupavi
PER AUDRĄ ŽUVO 40
adv.
J.
Berak,
žinomas
soni
JU
šnipų
ir
provokatorių,
des
iš
Dresdeno,
skaityda

Varšuvos
žiniomis,
apie
nesą
galima.
čius irgi suimtas. Klerikalai
JAPONŲ.
j
___________
Berlino zoologijos mu- cialistas, sumušė “ patriotus” Darbininkamsį rankos buketino statyt jį diktatorium. 150,000 gelžkeliečių ir tele mas
nes
kiekvienas
Nuo
sniego,
audrų
ir
šal

ziejuje
paskaitą,
pareiškė,
I
į
skutus.
Jisai
nurodė
jiems,
tų
surištos,
...
----grafistų Lenkijoj pareikala
KOMUNISTAI NUSMUKO
vo 35 nuošimčių daugiau al jog orangutano veislės bez-.kad IWW. unija visoj Ame- streikas tuomet butų galima čio šiaurės Japonijoj pereitą
KRUVINI RINKIMAI
Amerikos komunistų skai
j'imli- sąvaitę žuvo 40 žmonių. Ku
gos, ir jei jų reikalavimas džionė turi tokią gerklės riko j turi tiktai 4,500 narių, apskelbtii kuminaliu
GRUZIJOJ.
jo vadai ir ki apielinkėj nuslinko nuo čius nusmuko nuo 35,000 iki
I
I
Gruzijoj, netoli Baku mie nebus išpildytas, žada ap konstrukciją. kad gali dai- kurie susideda iš keliaujan- kanzmu n visi .
nuoti labai dailiai virpančiu čių darbininkų Vakarų ir dalyviai >utųi atestuojami. kalno galybė sniego ir užbė 5.000, Šitą parodo išėjusi da
sto, viename kaime pereitą skelbti streiką.
Šitoks despotizmas tik ir rė keliolika namų su žmo bar iš spaudos drg. O'Neal’o
ir ritmišku balsu. Kažin,
ar Pietų*• valstijose.
Massachuvalstijose..
sąvaitę buvo sovietų rinki
_
«.•••••
•
v•
įknyga “American ComujS gimdytų komunistus. Dabar nėmis.
nežinąs
mai. Nekomunistams buvo TEOLOGIJOS STUDEN I kunigai neapskelbs jį “be- setts valstijoj ajisai
i nism.”
jeigu
ir
yra
komunistų,
tai
su
iri
nhlistii
nr.
'dabar jokios aidoblistų or
uždrausta balsuoti. Žmonės TAI PALINKĘ ŽUDYTIS. drevių?”
jais
gali
apsidirbti
pačios
UŽMIRŠO SAVO VARDĄ------------------ganizacijos, taigi čia nėra
tuo pasipiktino ir prasidėjo Chicagos Universiteto teo
IR NEŽINO KUR GYVENA ADV. BAGOČIUS KALBĖS
darbininkų
organizacijos.
riaušės, Du komunistų kan- logijos skyriaus prof. Bower DIDELIS GAISRAS KARO reikalo ir įstatymą prieš juos
VVATERBURYJE.
Fitchburg, Mass. — Vie-Į
Henry Pinkham, karui
leisti.
LAIVYNE.
didatai buvo užmušti ir 13 padarė tarp savo studentų
Mus prašo pranešti, kad
Kai del komunistų, sako prašalinti draugijos sekreto- tos ligoninėn buvo atvežtas
Komunistų anketą, iš kurios paaiškėjo,! Karo laivyno uoste Brookžmoniųsužeista.
__________
20
vasario, 2 vai. po pietų
amnezija
apsirgęs
žmogus.
Berak,
tai
jie
daugiau
man
rius,
pasakė,
kad
sulyg
šituo
valdžia paskelbė, kad tas kad du trečdaliai teologijos;lyne pereitą sąvaitę buvo di
Jis
buvo
netekęs
atmint
’
es
ir
adv.
Bagočius kalbės Waterriaušes sukėlę “kulakai” ar studentų vi a palinkę prie nu delis gaisras. Sudegė trįs di priešingi, negu šito įstatymo įstatymu net ir Jurgis Wash- negalėjo pasakyt .ei savo būryje.
Ventos salėj, 103
’, nes aš gerai
ingtonas
ba turtingi ūkininkai prieš sižudymo. Iš 21 studento ke deli sandėliai su maistu, blė- sumanvtoja
*
zz
.
••
1 butų kriminalistas
1 • - • * . vardo, nei iš kir jis paeina. Green st. Prakalbas rengia
'>iu.
o
ponai
iš
“
patnes
jis
buvo
revoliucionie

biednuosius ūkininkus. Ant turiolika jam prisipažino. ta ir kanuelėmis orlaiviams juos pa
rytojaus du “kulakai” užtai, kad jie yra planavę pasida- šaudyt. Nuostoliai apskaito- i ltrių’ organizacijų jiems rius ir griovė buvusią tuomet Jį pažino jo t -.o. Pasirodo, Progresyvių Draugijų Sankad jis yra iš New Yorko
rišys.
nieke nereiškia. Je.gu ko- valdžią.
mi i §1.500,o(»o.
buvo nuteisti sušaudyti
ryt sau galą.
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“Patriotai” Nori Išardyt
Darbininkų Unijas.
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Vasario i b d., 1927.
kaimynais tapo sugaducti.
sugadinti, l.r
l.ie-tuvos tarptautinė paųėtis pas
pasi-darė daug silpnesnė, lųdel ler.:enĮ o |
kai šiandien gali statyti Liet'.'
i.ietv
vąi didesnius reikalavimus.
“Už karininkų ir tautin;uku
NAUJI LIETUVOS ŠEI- ’
' Pretensijos prie poniškų: ‘pučą’ Lietuvai galų gale c
MININKAi SUSIRŪPINĘ. daiktų, sako ••Lietuva,” ne-! užmokėti nemažą kainą.“

sutikęs aukas pasidalinti, i
viskas bu<ią gerai.
•
___
Tuo tąi-pu ateiną Pruseia
H ja
ka, ir prakalbų pirmininkas,
—- ----i
komunistas Skliutas. prąne-Į
Rengia prakalbas
vi
. — vieoi
pa- ša» j°g JŲ esą nutarta prąąyt i biomis dienomis gavome |timieji sėbrai vedė už rankos
t s. » skelbia, kad kalbės
kalbėtoju, kad šie kalbėtų! iš Lietuvos “Socialdemokra-iTomkų su Klimaičiu.
“trijų srioviy kalbėtojai.”
tik apie fašizmo pavojų, sa-: to“ No. 2. Šis numeris jau j Kartu “Rytas” Įprastu sau
I
11-1į1 .
Naujiems Lietuvos viešpa padaro mus nei ponais, nei
Lieji komunistai vo partinių skirtumų visai Į mažiau cenzūros “apkram- budu kolioja komunistus, v.
garbės
nesuteikia.
Išleidę
Į
p!
asi:
e ^ūują būdą žmo- nekliudydami.
čiams, matyt, nelabai ramu.
“Keleivio“)!tyląs.” (“Socialdemokrato
u...n__ _____ ” liaudininkus ir socialdemoNuverst žmonių pastatytą paskutinius litus i užsienį, ANGARIEČIO PASAKA i r.ėm> cl -i.udinėti. Kadangi ■redaktorius su tuo sutinka ir
j
fašistų
cenzūra beveik kratus. — jie, girdi, e:jsą ganAPIE LIETUVOS
' i iu p;
valdžią jiems buvo lengva, lietuviai vistiek turėsią ant
.'Usū inkimus žmo- pii-mimnkąs perstato jį pub-.
“suėdė.“).
’dų pramanytojai ii‘ d.rumsPERVERSMĄ.
Kalbėtojas
laikosi
duo1
Inės *
bet nelengva jos pareigas galo pasitenkinti savais pro
siląąko ir pinigų likai.
......
. x
! įžanginiame šio numerio čia visuomenės rimtį. Kągi
Brooklyno komunistu oi- jiems i.jKąuja, tai jie pra- to zedzio
eiti. Ir jie pradeda jau bal duktais. ir da sunkiai pake
įaiiio u
ir komunistų
Koinuoiscu savo ^pj^yje musu draugu or-.-Rvias.
Ol-.-Rv ” iki šiol putįs viesiai dejuoti, kad nėra pinigų, liamą skurdą prisieis kentė ganas paduoda šitokią Z./ dejų ifi.-.i prąlcalbas “visą kalboj neliečia.
Pabaigus
-į,.
’
'
inon
....... dudon su'‘Tautos Vati. Kraštas galįs prieiti net Angariečio pasaką apie fa trijų s.iov’.ų vardu,” nors iš- ?.T, ki!lb?t'L.’^Vi-v^h^ganasrašo:
- •o
nėra žmonėms uždarbių.
pubh
!
i
.
a
L
paa,S
-.
Kai
įvyko
gruodžio
17
<1.
lia.
”
gali
daugiau
daryti?
renkamos
au-':P?!'' ers™??: musų Partiją Dabar via
Jų valdžios dabar leidžia prie labai skaudžios katast šistų perversmą Lietuvoje: tikro kilos sriovės nieko kinta, kad bus bus
‘Rytui
‘^dalytos
R-Vtul ” turi
tun
kos,
kurios
1
ma “Lietuva“ 16-tame nu rofos.
bendra
'U
jų
prakalbomis
‘‘Pradžioje lapkričio mėne
- r
J
-pirmoj
eilej surūpino ne tas. pi įklausyti oaisa>.
Tai ve tau. boba, devinti sio Liaudininkų Partijos cent- neturi.
pusiau: pusė- komunistams,
1 kad pasikeitė
mery rašo:
vyriausybė, i Tos visos tamsių gaivalų
o kita pusė i._ _ _____ ..... bet tas, kad perversmas
“Musų krašte dabar dažniau nės!
ralio komiteto posėdyje pasiro Apgavystė IVorcestei^je.
Įvy- machinacijos, kurių mes tuNuvertė žmonių valdžią, do tūlas oficierius. priduoda1 Kaip tik atėjo iš Lietuvos tams, nes sandariečiai nedasiai girdėt du nusiskundimai:
”
ko
laužant
Respublikos
susi-.rime
ateity
,
: .
,
- ..laukti dar ne rie
nėra darbo, nėra pinigų. Įsižiu-I(kad •‘išgelbėjus Lietuvą nuo suokalbininkų surašą ir prane žinia apie fašistų įvykintą lvvauja. Publika aukauja
gausiai ii- sudeda arti «100 l\al k.ymo Pagrindus - kon- nos, yra neisi engiau a giuorėjus i vieno ir kito nusiskun nelaimės,” o dabar prana ša, kad suokalbininkai ruošiasi pei-vt-r-n-.ą.
Worcesterio kovai su fašistais.
i stitueinę tvarką.
jdzio 1 < dienos pasekme, juo
dimo esmę, matyt, km ji vie šauja skaudžią katastrofą!
prie perversmo. Liaudininkai. iMa.". ■ komunistai tuojaus
Mes,
socialdemokratai,
jų kartosis, tuo la“Keleivio“ redaktorius sa eidami po Seimo rinkimų daugiau
name ir kitame tą prii ir reiš
apie tai praneša Socialdemo <urer.eė protesto prakalbas
biau nyks visuomenėj teisėkia, kad Lietuvoje pelningo GANDAI APIE SMETO
T kad kalbės jų ko, kad jam reikia tuojaus valdžion su v. liaudininkais, tos tvarkos pajautimas, neiškratų Partijos centraiiniam ko ir pa.-kt"ibė.
»
išvažiuot ir klausia rengėju,! .> ,
...
. .
NOS DERYBAS SU
tarbo stoka.
mitetui. Išrenkama komisija iš Prus ’k
Atėjo su rengė- kaip
; vengiamai stiprės represijų
bus
su
aukomis.
Rengi
>s
anksto
žinojome,
kad mui-'vengiamai
LENKAIS.
“Ūkininkas ar fabrikantas
Seimo narių socialdemokrato jai.- i-’. įso apie 40 žmonių.
sų sugyvenimas toj koalici-! ir sauvalės rėžimas, didės
skundžiasi, kad nesą pinigų. O
. i 1tikėjosi pasipi- jai prižada socialdemokratų
Vis daugiau ir daugiau at Plečkaičio ir liaudininko X dėl Komunistai
..^,„11 but
!__ ____
ilgas. Anks-Į ekonominė krašto suirutė ir
____ į?j nęgali
kodėl nėra? Todėl, kad gaminių eina gandų, kad Smetonos- išaiškinimo klausimo, bet šita nigauti. bet nebuvo iš ko. dali prisiųsti jam i “‘Releičiau
ar
vėliau
vai.
liąudinin- vis labiau artės diena, kuo
negali parduot. O kodėl negali Valdemaro valdžia veda su k-ja nieko neveikia, dar net nė Tuomet jie sugalvojo kitokį vio” redakciją. Jis išvažiuo- kai turės surasti bendrą kai-' met interesuoti stipresni kaiir kalbėt išeina Pruseika.
parduot? Todėl, kad pigiai pir- lenkais slaptas derybas. Pati nebando užmegsti ryšius su ofi- iii “skymą ’: surengė prakalbas ia Tiesiog^šlvkštu
būvtTklaū-’ bVu .kita‘s ūkininkų atstu- mynai pabandys Įsilaužti
įsilaužti Įi
kikai moka. Kodėl pigiai mo “Elta“ paskelbė apie tai ži cierium. Centraliai komitetai nekomunistinių organizaci
sytis, kaip šitas keikūnas vals beline ir su jais sudaryti musų kl astą ir padaryti ja-,
ka? — Kad ar nedaug tėra pa nią, paimtą iš Varšuvos laik abiejų partijų jokio žingsnio jų vardu ir paskelbė, kad
bloką—
ginti ūkipirmutinį kalbėtoją. pastovesni
----- :;c ,----t ’me savotišką tvarką.
siturinčių pirkikų. ar užsieniuo raščio. Ji sako.
nedaro. Tyli ir valdžia. Pabai kalbės ’ sriovių kalbėtojai: šmeižė
jo laikrašti ir apskritai visus nil}kų 1 e’kalus.
] -------Lietuvos nepriklausomam
se arba dažnai ir Lietuvoje už
goje lapkričio Liaudininkų Par nuo socialistų, “Keleivio“
“ ‘Kurjer Poranny’ praneša,
socialistus,
sandariečius. .M.es. skaitome betiksliu politiniam gyvenimui gręsia
sandariečiu
sienio prekės pigesnės.”
tijos centralis komitetas gauna redaktorius: nuo sandariekad nežiūrint abiejų vyriausy
liaudininkus
—
žodžiu,
žodžiu. vi-&.1Rtl ” tel,sinu..buvusi4 V^nepramatytas pavojus. Išsuokalbio vadų, ___
kurie!čių.
'
"Tėvynės” redaktorius, sus ka< tik nekonnmistas
Kad apsaugojus savo kra bių oficialių atšaukimų, dery surašą ______
:nauska"
P3^1^2: gelbėti demokratinę, nepnšto gamybą nuo užsienio bos tarp Lietuvos ir Lenkijos yra: Plechavičius (klerikalas).jo nuo Komunistų, “Laisvės” £ o smailis buvo™,dawa,'^ti Respublikos tvarką ir. k,ausomą Lietuvą tegali pati
buvęs karo ministeris Daukan-j redaktorius.
konkurencijos,
kiekviena visgi prasidėjusios.
kad kalbėtojai vienas kito
krašto vystymą-(ijaudis, pati visuometas (artimas liaudininkams),;
Manydamas, kad tos prasi,
netesėjo
savo
uždaviniui, ne? paėmus kieta ranka už
valstybė įveda muitus ant
“Lenkijos vyriausybė pasiun
partijų nekabintų!
leido
subręsti
ir
Įvykti pa- sprando visus “mandriauįvežamų prekių. Lietuvoje tusi Kaunan kunigaikštį Rad kariuomenės gydytojas Nage- kalbos ištikrujų rengiamos
Ar tai ne chamiškas pasi
tas padaryta. Muitai ant įve vilą derylioms su Valdemaro vičius (rodos, liaudininkas), j nepartinių žmonių, “Kelei- elgimas iš komunisto Prusei- čiam sąmokslui.
įsius” ir pastačius juos jiems
žumalistas
M.
Bagdonas
(kle-;
vio"
redaktorius
apsiėmė
į
Gruodžio
17
dienos
per-Į
tįnkamOn vieton.
žamų iš užsienio prekių te vyriausybe, Naujoji Lietuvo;•s 1
rikalas)
ir
oficienus
Tamkus
j kalbėti, bet pastatė Šitokią kos pusės?
i
nai gana dideli, o kai kurios vyriausybė pasiryžusi sudaryti
Bet tai neviskas. Praėjo versmo svarbumas yra kita- ___________________ ___
gamybos šakos yra šelpte bendrą Pabaltijos valstybių ■ (klerikalas). Tuo pačiu laiku r sąlygą: kadangi prakalbose po prakalbų pusėtinai laiko, me kame. Perversmas Įvyko I ~—
Žodis Lietuviams
valdžios šelpiamos. O vis bloką prieš sovietų Rusiją, da i komitetas gauna pranešimą žada dalyvauti 3 sriovės, tai o socialdemokratams paskir sulaužant konstituciją.
apie
suokalbininkų
susirinkiteisingumas
reikalauja,
kad
dėlto joms nesiseka, vis dėl lyvaujant ir Lenkijai.
(cenzūros išbraukta.)
i mą. Liaudininkų centralis ko- ir surinktos aukos butų pa- tų aukų “Keleivio” redakto
Darbininkams.
to bedarbių skaičius neina
Vadinasi, perversmas
"Artimiausioj ateity Varšu mitetas ir socialdemokratų dalytos lygiai tarp visų trijų rius nesulaukia. Jisai rašo J.
mažyn ir pramonės netarps- von atvyksiąs specialinis Lie
K. Šaloviėjui laišką, kad pri paneigė ir sumindžiojo musų Draugai! Laikas bėga.
centralis komitetas pasišaukia sriovių.
ta.
, dienos
‘ __ s gal pribus
socialdemokratams liaudies nustatytus per savo Diena už
tuvos vyriausybės delegatas.”
karo mimsterį PapečkĮ (liauPrakalbų rengimo komi- siųstų
Kame gi priežastis? “Lie
atstovus
Steigiamajam
SeiAmerikon
Lietuvos smurtipriklausomą
dalį
aukų.
Išei

tuvos” rašytojas sako:
Padavus šitą žinią. “Elta“ dininką) ir vidaus reikalų mi-į sijos pirmininkas J. K. Šalo- na kelios dienos, bet atsaky me Respublikos teisėtus pa- ninku valdžios atstovas p.
nisterį V. Požėlą (socialdemo-j viejus atrašė :“pranešat, kad
“Jeigu šis reiškinys nėra ki tečiaus priduria, kad tai esąs kratą) dėl pasiaiškinimo, šie 1 sutinkat atvažiuot pasakyt mo nėra. Rašo antrą, ir jau matus. Pei-versmo Įkvėpėjai Naruševičius. Jo misijos tiklęs iš kokios labai nepaprastos, Varšuvos išmislas.
pasako, kad jiems viskas yra ! prakalbą, jeigu rengėjai su- registruotą laišką, bet atsa ir jo vykintojai išsilaužė iš sias — gauti iš Amerikos lieretos, priežasties, tai reikia pri
Bet jeigu šita žinia yra I žinoma, kad suokalbininkai se-i tiks su jūsų propozicija SU- kymo ir aukų nėra d a iki demokratinės tvarkos ribų ir tuvių kuodaugiausia dolerių
pažint, kad kraštai ekonomiš Varšuvos išmislas, pastebi kiojami ir tt. Pagaliaus. gruo- rinktas aukas dalytis lygiai. šiai dienai.
tuo pačiu jie sudavė didžiau- palaikymui kruvinos fašistų
kai neina pirmyn. O begu kas Chicagos “Naujienos,” tai Ii džio 16 d., t. y.. 12 valandų Kadangi protesto mitingą
’
Taigi naširodo. kad komu sį smūgi teisėtumo jausmui1 diktatūros
Lietuvoj. Kaip
nepaprastai bloga yra paskiau kam ją skelbti
Lietuvos iI prieš perversmą. viršminėtas; rengia SLA. 57 kp., Lietuvos nistai apgaudinėja žmones. musų visuomenėje.
mes, darbininkai, ji pasitik
siais metais Lietuvoje atsitikę? spaudoje? Sako:
Tuo budu gruodžio 17 die-! sime? Ar mes aukausime
Apgavystė Norvoode.
I oficierius pasirodo susirinkime] Sūnų D-ja ir Apšvietos B-vė,
Tiesa, javai daug kur blogai
nos
perversmas pradėjo mu
sunkiai uždirbtus savo
“Karo cenzūra dabar Lietu liaudininkų Seimo frakcijos kurios išrinko tam darbui sa
Netoli Bostono yra mies sų krašto istorijoj naują tar i jam
užderėjo. Bet Lietuvoje dažnai
dolerius
palaikymui musų
voje nepraleidžia net daugybės prezidiumo ir praneša, kad nak vo atstovus, tai tų atstovų su tukas Norwood. čia komuni
rasis viena kita apylinkė su
pą.
Tarpą
pilną
visuomenės
i
brolių
ir
sesučių
vergijoj?
teisingų žinių, kurias surenka tį iš gruodžio 16 į 17 tun būti sirinkimo taip greit sušaukt stai taip pat norėjo apgauti
blogu derlium. Prieš karą musų
nerimo,
pilną
visokių
gali

Ne! Mes neprivalome jam
laikraščių reporteriai ir kores pravedamas perversmas. Be to negalima. Bet bukit daugiau lietuvius darbininkus. Jie
miestai kartais irgi Ukrainos
mybių,
tai-pą.
kuriame
nenu

Įduoti nei cento. Mes priva
pondentai; o tuo pačiu laiku ji tas oficierius praneša, kad po negu užtikrintas, kad bus su suiengė 13 d. vasario prarugius valgydavo.
Gyvulių
nekliudo oficialei telegramų priedanga apvaikščiojimo Gri sitaikyta. Atstovų susirinki kalbas ir paskleidė po mies sistovėję arba tiesiai žemų lome užsisukti nuo jo. nes jis
ukiui šie metai neperblogi. tik
to teli lapelius, kuriuose skel instinktų gaivalai atsipalai yra smurtininkų atstovas, tų
agentūrai skleisti spaudoje vi niaus jubilėjaus susiskrido i mas Įvyks nedėlios ryte, toeksportas neišsimoka. O gyvu
siškai ‘prasimanytus’ dalykus! Kauną kariuomenės viršinin dėl galite drąsiai važiuot. biama, kad kalbės taip pat duoja nuo atsakomybės jau smurtininkų, kurie patrem
lių ir bendrai ūkio produktų
smo ir triukšmingai ima plu“Tenka manyti, kad arba tai kai. šalininkai fašistinio per Rutinai bukite.”
trijų sriovių kalbėtojai, bū duriuoti gyvenimo paviršiu.' pė Lietuvos konstituciją, išeksportą galime sulaukti page
' ardė darbo žmonių organi
Šitoks laiškas gauta 21 tent:
yra tiesa, o ne prasimanymas, versmo. Frakcijos prezidiumas
rėsiant, bet galime sulaukti ir
Jei
ramiu
laiku
šlykštus
depasišaukia
karo
ministeri
Pazacijas ir susitepė nekaltų
sausio,
o
24
sausio
turėjo
but
arba Valdemaro vyriausybė
Nuo komunistų, Plepys;
pabiogesiant, nes derlingų kra
u-ki
’
magogai
d
rišo
jieškoti
sau
i
darbininku
nori patirti visuomenės nuotai pečki ir užklausia jo. ką jis ta prakalbos. “Keleivio“ re->.uo socialistų, .vneneisoMichelso-_.oa
na)£
®nkumo
nL,mn jliall
k. ir ^i.,,. (laitnninKų krauju
Krauju.
nuo
iaudv
štų* kaip Ukrainos, Pietų'AmePapečkis atsako,a'.daktorius nuvažiato. Pasi
ką santykių su Lenkija klausi-: rne r
Draugai
kalbėtojai
ii- laik
ii!ųbs it kihrkonkurencija gąli
kad
jis
viską
žino,
neapsimoka
rodė.
kad
rengėjų
dauguma
mu. Paleisto per ‘Elta’ Lietuvos
raštininkai! Prirengkite A. •r.u' padidėt. Tad skųstis blo
spaudon gando apie derybas su kelti triukšmą, nei fašistams —komunistai. Jie tuojaus
merikos lietuvių darbininkų
gais metais gali tekti nuolat,
Varšuva tikslas gal but yra pa pastoti kelią (?). O už 12 va praneša, kad jų susirinkimas
minias, kad jos žinotų, kaip
kaip kad Bekampiui iš ‘Ameri
žiūrėti. ką žmonės sakytų apie landų įvyksta perversmas be
pasitikti smurtininkų atstovą
ka Pirty’.”
tos labas. krašto ateitis šian-1 ir kaip prie jo atsinešti. Mutokias derybas; ar jie pritartų, jokio pasipriešinimo iš valdžios
komunistam^ pasižadėję si- •• virto iiems skardžiai-; ■
pusės.”
“Lietuvos” rašytojas ma ar piktintųsi.
.
• -i tose jų prakalbose daly vau-Ijsų visų ©balsiu turi būti: šai
no, kad čia kalta pati visuo
“Bet šitokį išmėginimą vy i
ti, ir komunistai neturėjo tei- Įžvangalais, besidaužant vie-jįjį smurtininkų valdžia ir jos
, . .'maklioriai atstovai!
menė, kuri geriau mėgsta už riausybė gali daryti tiktai tuo Perspausdinus šitą pasaSudšivardy ?av0 “i soj^visuomeneL
Įvykiai!
i
ką,
Brooklyno
“
Laisvė
“
šausienio prekes, negu pačių met. kuomet . ji pati nori derė
Bemokslė.
Į kia :
lietuvių padarytus daiktus. tis su lenkais!
Bet jie žino, kad jų Plepio
niekai neis klaiKvti tnrUl iio!
-14’ pilės KUU SIOV1 HlUsU
“Tegu dabar liaudininkų ir
Jis sako:
“Taigi išeina, kad Smetona ir
delbia gerintus kalbė oji. įkrašt^,po ^žio
socialdemokratų
vadai
ir
jų
Ąaeriktj Brangiau Regu
“Atvirai žiūrint faktams Į Valdemaras arba jau derasi su
kad sutraukus publiką, o jauim0 .Nesuskubo praslinkti
akis, reikia konstatuoti, kad Varšuva, arba rengiasi derėtis. teisintojai Amerikoje atsako Į
Basiffl.
kai žmonės subrinks tai vis nuo-!0 lr vlenas
per
šiuos
jiems
daromuskaltini

“
Jau
minima
ir
vardai
tų,
*■
k
. musų visuomenė, bendrai ją vi
kuri kraštas buvo laikomas
są imant, turi savy ekonomiško kurie tose derybose atstovauja mus. Tegu jie pasiaiškina, ko
keliatą dolerių bus galima aštriausiam
kapitalistinė
karo stovy, kaip Ataerikos
' tragizmo užuomazgą: kaip savo vyriausybes. Lenkų pusė-' dėl jie nesistengė išblaškyti fa
surinkti.
i spauda paskelbė žinią perei
šistu suokalbį? Kodėl jie ne
įgaliotas kunigaikštis
konsumentas, ji turi kartais ne je esąs
Šitaip gali elgtis tiktai vi dabartinė vyriausybė jau ga tą sąvaitę, kad Rusijos dar
* '
'
• i
visuomenei pranešti, kad
. visai mažų pretenzijų, o kaip Radvila, o lietuvių pusėje — pranešė visuomenei apie ren
sokios gėdos ir doros nusto vo
buvo
ruošiamas naujas vals bininkai pradėjo protestuoti
giamas
fašistines
kilpas?
”
ję šelmiai, o ne darbininkų
producentas — toli tų pretenzi Janczevvskis.
tybinis perversmas, kurio dėl nesvietiško brangumo
“Mes nematome, kad dėl tų.
JŪSŲ
RANKOS
partija.
jų. bendrai imant, nepajėgia
i: Angariečio
parapijoms
tariamus kaltininkus teko grabų. Maskvos "Rabočaja
derybų reikėtų skubintis Lietu-'
savitarpėje patenkint.
;
mįįį^į^įįiįįiįiį^
čia
be
reikalo
karščiuojasi.
Gazeta’’išspausdinusi straip
J e A, . ’ išgabenti į Vainius.
Rizikuoja kasdieM v : * - - - 1 1 F 1
“Nusiskundžiame. kad musų vos vyriausybę smerkti. Kada Jie turėtų visų pirma pasisnį,
sakydama, kad grabas
Kas tie naujo perversmo

krašto darbas per piastas; dai- nors Lietuvai vistiek reikes iš
KETVIRTAS
TARP

1S‘ teirauti, iš kur jų vyskupas
Įrengėjai? Komunistai? So yra kiekvienam reikalingas,
lydęs daro perprastus baldus spręsti savo ginčą su Lenkija, Angarietis žino,- kad tarp so Vartok si muilą -— su purvais
TAUTINIS DAINŲ
cialdemokratai? Valst. liau bet valdžia nesirūpinanti,
prašalina ir mikrobus.
musų inteligentų butams, kur ir butų geriau, jeigu tai butų cialdemokratų ir liaudinin
KONTESTAS
dininkai? (cenz. išbraukta.) kad jis butų biednuomenei
pcJ diena jus ir šeimos na
piai perprastus poniškoms ko atlikta taikos, o ne karo keliu. kų buvo tokios konferencijos ID"111“
(vyks Washųagtoiw gimimo
prieinamas.
Dabartinėmis
rūi turi iii ginėti bakterijomis ipPas mus tokių grupių, be kainomis, Rusijos proletarui
joms batus, — patenkint gali Bet jeigu tautininkai, atsisto ir pasitarimai? Jeigu tokios lipusius
Dienoj
daiktus T<tefowi. pirugai —
tik geresnieji užsienių fabri jusieji valstybės priešaky, su konferencijas ir buvo, tai <ie ir dan? kituI ?ali perduoti ligą perus VASARIO-FEB. 22, 1927 tautininkų, tėra viena, — tai grabas esąs neįperkamas.
Lile i ' emion Institutas skelbia
krikščionys
demokratai. Siurkščiausis eglinių lentų
kai. Net marškiniai krautuvėse tinka derėtis su lenkais, tai Angarietis jose nedalyvavo 27 mikrobu
Pradžia 3 va), po pietą.
hgzs. pcrdoodiM» «nkomii
kam
jie
dūmė
akis
visuomenei,
Krikščionys
prieš
karą buvo grabas, apmuštas pigiausiu
gatavi iš užsienių pargabenti,
po/uiėirr . — nuo.šalčių. »ki
(jis gyvena Rusijoj) ir savo tirkdifteriios
SYMPHONY
HALL
'
‘
apsimesdami
didžiausiais
lenkų
.caro įnamiais ir jo garbinto audeklu, lėšuojąs S20.
nes musų darbas nedailus, o
korespondentų jose taip pat Tad visad uugtt vartoti tik prurrinonBoston. Mass.
jais. Krikščionys vokiečių
brangus. Kauno gatvėse pama priešais ?
Smagiai-’Mšvicžineturėjo. Visa jo pasaka, to :į m-.iiia— į
Dalyvaus Šie Chorai:
“Antra vertus, reikia pasa dėl, turi but iš piršto išlauž na. .odos iucicturnat apsaugo ntfo kvaps
(okupacijos metu virto griež Bet kaip yra Amerikoj?
tysime brangiausių rūbų, na
Armėnu. Vokiečiu. Finu.
niu
rr.i.ionu mėgiamas muilas
tais urachininkais. Krikščio Čia už grabą darbininko šei
muose užtiksime vartojant kyti. kad dabar sąlygos dery ta.
go sveikata Jo nl t<*pąų,os putos pra-1
myna tankiai turi užmokėt
Lenką,
švedu.
Danu
ir
Salina mikrt.bm,
į '
boms su Lenkija yra daug blo ’/■‘
nys tik revoliucijai iškilus $200!
aukščiausios rūšies dalykus.”
O padalyti toki bakPortugalų.
I.ifcbuov :uri švarų, sveika kvfpvj'-!
gesnės. negu buvo pirmiau. Sle
laikinai suglaudė ausis ii pa
greit nirtariioįanti ną'iplpvus —, Tai,i?i Ihi« .tka-na Hpanų tautiški
są
negali
daugiau lėšuot,
Valdžios organas nuogąs ževičiaus valdžia buvo,užmez SUTVĖRĖ NAUJĄ AUG- tas —
sivadino demokratais. Bet kaip $15-$20.
rodo didesni saugumu ' TScainuoįa| tokiai.
tauja, kad tai yra labai pavo- gusi gerus santykius su Rusigi maįii Gaukit I.ifcbuov šiandie
Irh anus panižvmrjtiMems cho tikroji jų esmė, bent aktin
MENĮ.
ram* >2.»o.oh, si.io.oto ir Vio.oo.
tiųgas apsireiškimas, nes— ja ir buvo beeinanti prie pilno
gųjų krikščionių esmė, buvo
Rcnzėjti Coiamunity Servicc
Daržininkas
O’Keefe Ca- vfebuoy
“Taip-vartojimui su gamyba susitaikymo
of Roetin.
” ikymo su Vokietija. Tuo
Tuo- ,
...................................
ir tebėra monarchistinė.
Bostono policija suėmė ki
Tikėlei p.»r«Kt'.iod« Sv mphcny Hali.
detuval
.a.tatu reikėję Morojoj sujungė pipirą su
santykiaujant, kraštas gali met. Be
__
“
Rytas
”
12-am
numery,
nietį, kuris atvykęs iš AlbaBoston ir < ouiuiuniiy Servicc, 739
greit iki botago nusigyventi, ir nėi kiek nusileist Varšuvai. Bet tome ite ir išvystė naują darBo>!sU:i
st.
nąi.iuM
5<>c..
$1.10,
straipsny
“
Raudona
ranka
”
ny, N. Y., pardavinėjo čia
Health Soap
ir S2.2O.
(7)
reikia laiku susigriebti, kad po grttddžio 17 d. perversmo, žovę, kurią jis pavadino “to
be
ko
kita
gina
Krupavičių
opiumą. Pas jį rado šito
rankom vcidui-maudynei
taip neatsitiktu:”
kai santykiai su tais Lietuvos pepo
nuo įtarimo, kad jis ir jo ar- svaigalo 1,000 gramų.

apžvalga"!
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Kas skraito ir ražo,

©

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

©

Tas duonos neprašo.

Kas nieko nereikia,
To niekas nepeikia.
■ ■■■■■■

......

,

..

WORCESTER. MASS. Į Šiomis dienomis nepri- prižadam Lietuvos žmonėms MONTREAL, CANADA.
Tebūnie nutarta, kad šis’ti prakilnų išsiliuosavimo;
So. Omahos Draugijų Ko- darbą. Būdami LSS^. kuopos Paminėjimas devynių metų klausomos bažnyčios vvsku- dėl jų laisvės, kad mes neJaunime, mesk kazyras
Visokios žinios iš Pittsnariais gausite “Keleivi, ’ Lietuvos Neprikiaui
*’
jšomybės.P^ J- Gritėnas apleidžia pirksime Lietuvos bonų, tai
miteto
sukviestas
masinis
.
i
burgho padangės.
iScrantona ir išvažiuoja i yra, neskolinsime Lietuvos
sukaktuvių.
Į Montrealą pastaraisiais
mitingas sausio 23 d., 1927 kaipo organą.
Dar noriu priminti LawSausio 19 d. buvo sureng m., Jono Armoškaus Svetai
metais iš Lietuvos yra daug
AiV orcer, I.ivtiuvių Dr- • Lietuvą. Kokiais reikalais jis Į fašistų valdžiai pinigų.
tos prakalbos “Naujienų” nė j.kelia griežčiausį protestą rence’o lietuviams, jog šiame jų Taryba r. ngįa devvniu važiuoJa i gimtinį kraštą,
Mes
patariame
visiems
M— —’----privažiavusios jaunuomenės,
•ivioiien 'dar neteko sužinoti. Savo draugams ir pažįstamiems, kuri žiemos šaltus ir ilgus
redaktoriui P. Grigaičiui.
prieš “krikščioniškus” ir nedėldienyje, t. y. 20 d. va metų Lietuvi nepriklauso-1
v^eto^e vyskupas paliko kun. kad nei vienas nepirktų nei vakarus praleidžia be jokios
Nors diena buvo negraži, “tautiškus” fašistus ir jų be sario, vietinės draugijos ir mybės sukaktuviųjpaminėji-i
___
1
!
vieno bono.
kuopos
rengia
devynfų
metų
naudos, tankiausia kortomis
bet žmonių susirinko gana gėdišką smurtą; ir taip pat
mą, kuris Įvyk> >iame nedėl Mazoną.
Taipgi
teko
sužinoti,
kad
Pirkdami bonus, mes pa- lošdami kerosinkas ir šiaip
Lietuvos
nepriklausomybės
daug ir visi atydžiai klausėsi
dienyje, 20 vasario, A. O. H.
Tebūnie nutarta, kad šis
nuosakios drg. Grigaičio kai-masinis
__________________
susirinkimas______
pareiš- paminėjimą ir kartu protes Svetainėj, am Trumbul st. išvažiuoja i Lietuvą ir kitas remtume kraugerišką fašis- įvairius lošimus. Nors iš pini
bos apie dabartinę padėtį kia, jog Smetona, Valdema- tą prieš Lietuvos smurtinin Pradžia 2 vai. po pietų. Kal tautiškas kunigas J. Jasin. tų valdžią, pagelbėtume įve•  i gų kortomis lošimai mažai
sti ir sutvirtinti vergiją ir čion kur praktikuojami, bet
Lietuvoj.
Į ras ir jų sėbrai yra ne Lie- kus. Prakalbos prasidės 2 bės “Keleivio” redaktorius kis.
Bučių
Juozas.
baudžiavą ilgiems metams. iš alaus tuzinų tai jau papra
vai.
po
pietų,
Lietuvių
KliuJ. Neviackas. “Sandaros”
Reikia pasakyti, jog. drg. .tuvos teisėta valdžia, bet beMes prižadam Lietuvos stas dalykas, žinoma, nuo to
(Jrigaitis yra vienas is ge- sąžiniški uzurpatoriai, sū lx> Svetainėj. Bus visų srio redaktorius K. .J. Paulaus
PITTSBURGH,
PA.
vių
kalbėtojai
ir
dainuos
žmonių
laisvei, kad visur žo nei kiek neatsilieka ir mergi
riausių lietuvių kalbėtojų.
-laužę savo priesaiką ir sukas ir kiti. Bus Įvairių paProtestas
ir
prižadai
prieš
džiu ir laiškais kritikuosim nos.
marginimų.
Po pirmos Grigaičio kai-,mynę krašto įstatymus; ir, chorai.
J. Urbonas.
Lietuves
fašizmą.
tuos laikraščius ir žmones,
Taigi, draugai, gėda jau
bos trumpai kalbėjo studen-' pagaliau,
Worcesterio lietuviai tu
nuoliams
praleist savo gyve
kurie
rems,
garsins
ir
parda

____ į šį' Mes, Įvairių pažvalgų lietas P. Dargis. Pirmininkavo . Tebūnie nutarta, jog šis
rėtų kuoskaitlingiausia
HYDE
PARK,
MASS.
nimo
brangusai
laikas prie
S. Bakanas. Aukų Lietuvos susirinkimas reikalauja, kad
apvaikščiojima susirinktf. tuviai, susirinkę- -i Amerikos vinės Lietuvos pavergėjų bo
kazyrų. Ne veltui yra pasa
Vieta* lietuviai smerkia
socialdemokratams surinkta ,tuojaus butų sugrąžinta lais
Bus pranešta daug naujienų Darbininkų Apšvietos Drau- nus.
kyta, jog “laikas tai auksas.”
Mes
šituos
prižadus
ir
pro

fašistu*.
14 dol.
vė nekaltai suareštuotiems
apie vėliausius Įvykius Lie- gijos surengtas prakalbas
*
»
#
Todėl turime naudingai su
testus
siuntinėsim
Lietuvos
žmonėms, spaudai ir darbi- Vasario 6 d. buvo sureng tuvoj.
Reporteris. sausio 28 d., 1927 m., Lietu
fašistams
valdininkams,Dar

naudot visus laiko trupinius,
sių Mokslo Draugijos SveSausio 23 d. SLA. 3-čias ninku organizacijoms ir at- tos Lietuvos Sūnų ir Dukterų
skaitydami
pažangiuosius
bo
Federacijai
ir
Ūkininkų
;
tainėje,
Pittsburgh,
Pa.,
iš

apskritis buvo surengęs L. steigta konstitucinė tvarka Draugystės prakalbos. Kal
PEABODY, MASS.
Sąjungai,
jos
nariams,
Lie

laikraščius
ir
knygas,
kas at
klausę
kalbėtojo
prakalbos,
M. D. Svetainėje prakalbas Lietuvoje. Kol šitie reikala- bėjo “Keleivio” redaktorius Šv. Jurgio Draugystė pa
neštų
didelę
mums
naudą.
tuvos
ir
Amerikos
lietuvių
j pareiškiame:
SLA. prezidentui S. Gegu--ą- vimai nebus išpildyti, Ame- J. Neviackas. Pirmoj daly
smerkė Lietuvos smurti
i. Žmonių buvo prisirin- rikos lietuviai neduos jokios*savo kalbos drg. Neviackas
j Kadangi fašistų valdžia kunigams, jų tarnams ir ki Jau laikas, draugai, pabusti
žiui.
ninkus.
tiems, kas tik remia biau- iš letargo ir pratrinti akis.
kę neperdaugiausia, nes la- paramos Lietuvos valdžiai ! 1 papasakojo apie įvykusį LaeŠv.
Jurgio
Draugystė
savo ■ Lietuvoj yra klerikalų poli raus fašizmo diktatūrą.
M. G.
bai prastas oras buvo.
I Šitos rezoliucijos kopijos tuvoj perversmą ir kvietę susirinkime, laikytame 2 d. tikos įnagiu naikinimui žmoSusirinkimo
Vedėjai.
S. Gegužis kalbėjo
—-j'' vien nutarta paskelbti spaudoj ir.vi^8 irimus protestuoti vasario, 1927 m., apkalbėjus. nių laisvės, o ypatingai paGRAND RAPIDS, MICH.
tik apie SLA neliesdamas taįp pat pasiųsti Lietuvos Pne® smurtininkus. Tapę Lietuvos perversmą, išnešėį vergimui darbininkų ir mažProtesto rezoliucija. *
SO OMAHA, NEBR.
turčių valstiečių;
politikos. Buvoį ir muzikalis pasiuntinybei Washingtone perskaityta ir vienbalsiai sekančią rezoliuciją:
programas, kurį išpildė ma

priimta
smerkianti
fašizmą
Masinis
lietuvių
mitingas.
Mes,
Grand Rapidso lietu
Kadangi fašistinė valdžia
“ir Smetonai, Valdemarui ir
Kadangi 17 d. gruodžioj įsikūrė
ži vaikai. Pirmininkavo J. Stulginskiui į Kauną.
rezoliucija. Pertraukoj buvo
viai, susirinkę Į masinį susi
Darbai.
ilgam laikui ir turi
K. Mažiukna, SLA. 3-čio (I Pirm. Antanas Poškus,
renkamos aukos kovai su fa fašistų gauja nakties laiku tikslą amžinai valdyti Lie Vietinių Draugijų Komi rinkimą, kurį sušaukė Lietu
šizmu. Surinkta virš 20 dol. užpuolė ir nuvertė žmonių tuvą ;
apskričio pirmininkas.
tetas surengė viešą lietuvių vių Darbininkų Literatūros
Sekr.
M.
Akromienė.
pastatytą valdžia, o jos vie-. -.
... . .
♦
♦
♦
Antru atveju drg. J. Ne ton
įsteigė fašistųf diktatūrą .
t?m tiks m pra masinį mitingą sausio 23 d. Draugijos 30 kuopa ir Susiviackas
kalbėjo
apie
pašalJono Armoškaus Svetainėj j vienijimo Lietuvių Amerikoj
Sausio 30 d. LMD. Svetai
LOWELL, MASS.
šu dvarininku Smetona prie- ,į?da , !sSa.%° .
pinių draugijų reikalus, - . • .
nėje įvyko SLA. 3-čio apsk
“šventąją” inkviziciją, kali- apkalbėjimui įvykusio Lie-{60 kuopa, 30 d. sausio, 1927
Užklupo gemblerius.
!
Įmaišydamas
Į
savo
kalbą
Im. Švento
švento Jurgio Draugijos
Draugijas
ričio metinis suvažiavimas.
Kadangi naujoji fašistų nimVir. kankinimą nekaltų tuvoj perversmo.
Sausio
30
d.
Lovvellio
po'
gy
V
o
humoro
iš
kasdieninio
M.
I
Svetainėje,
—
griežčiausiai.
Susirinkimą atidarė M.i Svetainėje,
Suvažiavime
dalyvavo 9
J
J_______
U....’ J
valdžia uždai ė darbininkų žmonių ir jau nužudė ketuns
Akromienė
ir po tiumpos protestuojame prieš Lietukuopos su apie 30 delegatų. licija, darydama “reidus” darbininkų šeimyniško gy
-i rr.M.zizv :v„
,darbinmkuvadus:K.Giedorganizacijas,
sugrudo
į
ka.
R
p
;
%
fireifenherve
ant
gemblerių,
pataikė
ir
į
venimo.
J.
Neviacko
kalba
vos
<>* armijos karininkus smursmuiSuvažiavimą atidarė 3-čio
Įėjimus veiklesnius darbi^reitenoerge įžanginės kalbos perstatė .,v
Lietuvių
Kliubą
ant
Centrai
publikai
labai
patiko.
Ypač
apskričio pirmininkas J. K.
rį
ir
Čiomį,
—
kalbėti
drg.
P.
J.
Juzeliuną.
I
™
vertu
^.
-re^
. ninku vadus ir 4 jų jau nu
Todėl mes, visi lietuviai,. Kalbėtojas savo kalboje pa-1 publikos valdžią ir prieš viMažiukna. Po mandatų priė st., kur rado “gengę” lietu jam gausiai plojo moteris už iaudė.—
, mora briežė, kad kademai ir tauti- ’ fus. tuos gaivalus kūne tų
...............
mimo, buvo renkami dienos viškų gemblerių. Negana to, patarkavimą vyrų dėl pasta I Tai mes, Šv. •JJunrio
DrauPrivalome
dvasiškai,
141 dlv
L/ltlU
•
•
1 v'*
•'*'!
pradėjus
uostinėt,
policija
“
_
_
liaLroi
ir
m
ori
rzi
ome
ir*
rųjų
apsileidimo.
liškai ir medžiagiškai orga ninkai nebuvo ir nėra res- * karininkų sąmoksle dalyvatvarkos vedėjai.
Išrinkta
Svečias. jgystės nariai, visu griežtumu nizuoti nuolatinę, sistematipirmininku J. A. Rūkas, vi- užuodė kur-tai ir naminėlė?.
•
• .-merkiame smurtininkų žy-in!zuou .n??uun?’.s7'?.™?u' publikos rėmėjai, bet di- Įvo JI rem?*
džiausi
veidmainiai
ir
išda-'
.
-^es
protestuojame
prieš
ce-nirm. S. Bakanas, rast, Sudėjo viską į vežimą ir nu-!
<Hm
i,„.M.rame
kad
nę
opoziciją
jines
fašistinę
gius ir reikalaujame, kad
(Lietuvos smurtininkus, kumokytoja p-lė A. Akelaity- vežė į stotį. Tarp areštuotų1 WATERBURY, CONN. Lietuvoje butų atsteigta Lietuvos valdžią ir prieš visą vikai
buvo
7
gembleriai
ir
1
naį
Drg.
Juzeliūnas
išdėstė
vi-'sumindžiojo
respublikos
Protestas prieš Lietuvos
tė.
konstitucija
ir
sugrąžintos fašistinį judėjimą kaip Lie sus krikščionių demokratų, I konstitucijų, įvedę karo stominėlės
biznierius
—
viso
8
Į
fašistu*.
Išklausyti ir priimti komi
piliečių teisės. Smurtininkų tuvoj, taip ir Amerikoj.
asmenys.
Ant
lytojaus
buvo
*
- teto ir komisijų raportai, pa
Kadangi fašizmo užvieš- valdžios mes nepripažįsta
Mes pageidaujame, kad i federantų ir tautininkų
juo- i v), panaikino piliečių teises
teismas
ir
visi
gembleriai'
‘ ir praliejo nekaltų žmonių
daryta keliatas svarbių ir
natavimas reiškia Lietuvos me.
visos priešingos fašizmui dus ir kruvinus darbus.
užsimokėjo
po
5
dol.,
o
na

naudingų nutarimų. Man ro
biednuomenei nelaisvę ir di Šalin kraugeriai fašistai iš sriovės eitų išvien, kad suda Paskiau buvo skaitoma kraują.
Mes atsisakom pripažinti
dos, jog svarbiausias nutari minės pardavinėtojas 100 džiausi terorą:
rius bendrą frontą prieš visa protesto rezoliucija, ir kun Smetonos
Lietuvos
žemes!
ir Valdemaro klidolerių.
mas bene bus organizuoti
Kadangi
fašistai,
pasiva

lietuviškąjį
fašizmą.
Visi
tu

Lai
gyvuoja
liaudies
kova
vienbalsiai
liko
priimta.
Gėda Kliubui. kad savo
jaunuolių kuopeles.
Tam
dinę Lietuvos valdonais, jau prieš fašizmą!
rime eit išvien tol, koi kruvi Toliaus drg. Juzeliūnas ką tikra Lietuvos valdžia ir
buveinėj
palaiko
gemblerius
darbui vykdyti išrinko komi
sugrudo šimtus pažangiųjų
ni mušeikos-fašistai ir jų val aiškino, kokis yra skirtumas pareiškiame, kad mes netik
ir
munšainierius.
Pirm.
M.
Pangonis,
jos, bet visais gasiją iš S. Bakano, mokytojos
džia nebus visiškai nugalėta, tarpe demokratines x aidžios 1 neremsime
darbininkų be jokio nusikal
jį
ma
j
s
budais
kovosime prieš
Lowellietis.
Sekr.
S.
Šimkevičius.
A. Akelaitytės ir J. Virbicko.;
timo Į kalėjimus:
kol tos valdžios teroras ir in- ir diktatūros.
% į ją ir teiksime pagelbą tik
! Kadangi kariškas teismas
kvizitoriškos įstaigos nebus
Sekantiems metams iš
LAWRENCE, MASS.
SCRANTON, PA.
*
‘Lietuvos darbo žmonėms,
jau nusprendė ir sušaudė
visiškai nuverstos.
rinkta apskričio valdyba iš
Darbai
Omahoje
eina
la--k
af] jįe kaip galint greičiau
Iš
socialistų
darbuotės.
Darbai
susilpnėjo.
Vyskupas
kelis darbininkų vadus be
Tuo tikslu mes užsibriešių ypatų: pirm. J. K. Ma
bai
pamažu
jr
yra
daug
dar•
nusikratytų
savo naujųjų
Gritėnas važiuoja į Lietuvą. žiame šiuos prižadus:
Nepraslinko dar nei du jokio prasižengimo;
žiukna, vice-pirm. Ona Rum-'‘d
j
___
įyjes flenuleisime
valdžia
-potų.'
Šiuo laiku darbai anglių
fašistu-rerorišienė, užrašų rašt. mokytoja metai, kaip LSS. kuopa tapo/i Kadangi šis fašistų-terorimiestų darbininkams į rankų tol, kol Lietuvoje nep-lė A. Akelaitytė, turtų rašt. atgaivinta, o jau daug pasi- stų žygis yra despotiškas, kasyklose labai susilpnėjo. per savo ministerį pirminin kitų
čia
nevažiuoti.
Užmokestis bus atsteigta demokratinė
P. Savickas, iždininkas J. žymėjo savo darbais. Nors kraugeringas, paniekinan- Kasyklose darbas eina nere- ką Valdemarą gruodžio 25 nekokia — skerdyklų darbi--tvarka ir kol smurtininkai,
Lietuvos žmonių teises, ir guliariškai jau nuo Kalėdų. d., 1926 m., paskelbė, jog— n inkai
Virbickas, iždo globėjai S. daug
_ buvo priešų, kuiie. sten- tis
_ __________
Bakanas ir kito pravardės gėsi ją sunaikinti, bet jų pa- patrempiantis šalies konsti- Dabar dirbama tik pusę lai “Naujoji valdžia darys .......-i , gauna, j v^)undą,po su]aU2iusieji savo prisieką ir
v...
..-j,—x virisiiaKTji ųjuviiivi smurtą,
ko. Kitokie darbai irgi silp
nenugirdau.
stangos nuėjo niekais. Šian- tuciją;
laiką
negali
užsidirbti
nei neį^ nubausti už savo kriSekantis apskričio šuva- dien kuopa stovi ant tvirtų
Kadangi Lietuvoje jau nai eina. Šimtai žmonių paskolų. Gali but. išleis bo ant pragyvenimo.
j minalį žygį.
žiavimas nutarta . laikyti pamatų: turi
t
ižde pinigų ir yra Įvesta karo stovis ir vi vaikščioja be darbo. Bedar nus ir kvies Amerikos lietu-j
•
Buvęs. . I
Protesto rengimo komit.:
didoką būrelį narių.
Carnegie, Pa.
sos profsąjungos uždarytos, bė labai atsiliepia ir ant vius juos pirkti.”
Pirm. Tarnas Aleksynas,
Mes, Amerikos ■ lietuviai,
Reikia pasakyti, kad šis
Kuopos susirinkime, lai- o jų turtas konfiskuotas — ‘Įvairių biznių.
BALTIMORE, MD. H
Sekr. S. Naudžius.
apskričio susivažiavimas bu- kylame 3 d. sausio, buvę
Todėl mes, Waterbury’o!:
Laiškas iš Lietuvos.
vo pavyzdingas ir tvarkus, skaityti laiškai nuo centro lietuviai darbininkai, susi-i!
RACINE, WIS.
Onai Aleknavičienei, 632
Mat, 3-čias apskritis jau yra sekretoriaus. Centro sekreto- rinkę į masinį mitingą sausio Į
Iš lietuvių veikimo.
■W. Lombard st., rašo jos se
apsivalęs nuo bolševikiškų rius ragino musų kuopą per- 30 d., 1927 m., Lietuvių NeSausio 30 d. A. L. T. San
suo:
šiukšlių, tai nėra kam triukš- žvelgti dabartinę Amerikos prigulmingo Politiško Kliu-|:
—
u- ir
•_ darbą xtrukdyti.'
—i.ju-ii' * pOHtiką, kuri veda prie karo bo Svetainėje, 48 Green st.,Į:
Miela sesute ir švogerėli! daros 35 kuopa buvo suren
mo ikelti
• Nuoširdžiai ačiū, kad išsiun- gus prakalbas. Kalbėjo p. A.
Korespartdenta*.
su Meksika ir Nicaragua. griežtai smerkiame tokį fa-1
• tėte siuntini drabužių dėl Tudys apie įvykusį Lietuvoje
Prieš Amerikos imperialis- šistų-klerikalų kruviną žygį, i
ABIAUSIA mylima kava Naujoj Anglijoj yra I,a
raus. Aš būdama našlė su bu-! perversmą. Plačiai aiškino
tiškus žygius LSS. kuopa iš- Mes nepripažįstame ir nepri- ■
SO OMAHA, NEBR.
Touraine
(Extra).
Jos
parsiduoda
daugiausia.
. .„ vaikučiu
. aikučių iš to ūkio tik te-’1 partijų tikslus ir gerokai iš
riu
.
nešė
griežtą
protestą.
Šalin
Protestas prieš Lietuvos
pažinsime dabartinės krūvi-j
galiu
surinkti valdžiai mo-*vanojo kaili priešams. (KoPamąstykite,
ką
tas
reiškia
—
šičia,
toj
gimtinėj
geriau

smurtininkus.
,( karo šmėkla! Lai gyvuoja nujų fašistų valdžios Lietu-'
kesčius užsimokėti ir šiaip:kiems priešams? Fašistams
sių kavų, šita kava, kuri laimėjo vadovaujamą vietą, visa
Kadangi Lietuvoj, gruo taika ir solidarumas tarpe voj ir pareiškiame, jog
taip prasimaitinti. O apsi-! “kailio vanoti” jis negalėjo,
dos
bus
jūsų
kava,
kuomet
jus
su
ja
susipažinsite.
tautų.
Vesim e griežtą kovą prieš
džio 17 d., besirengiant Lie
rengti jokiu buriu negaliu*nes p. Tulys yra fašistų
Štai keletas LSS. 61 kuo fašizmą kaip Lietuvoj, taip
Tai yra ne viena kokia kava, bet mišinys keturių geriau,
tuvos visuomenei pagerbti
išrasti iš ko. Dabar tam i stos' draugas.—Red.) Pabaigoje
šių kavų, kokios tik ant žemės auga. Mišinys, kuris nie
Lietuvos prezidentą Kazį pos darbų, kuriais ji per ir Amerikoj ir pasižadame
mano
rūpestingą galvą tru- priimta protesto rezoliucija
kuomet nekitėją.
Grinių dėl jo 60-tų gimimo trumpą savo gyvenimo laiką teikti moralę ir materialę pa
smurtininkus,
pūtį
palengvinsite.
Šioji vai- smerkianti
sukaktuvių, ginkluota kleri spėjo pasižymėti: sušelpė ramą visiems darbininkams,
Geriausi ir gražiausi viešbučiai dabar ją vartoja,
buvo
prisirinkus
džia
mus
labai
spaudžia
iš
Publikos
kalinių fašistų ir karininkų Lietuvos moksleivius, parė kovojantiems prieš kruvinąjį
žymiausi šalies namai šimtais ją duo
visų pusių. Pasikalbėti vie- pilna svetainė, Vakare jaugauja nakties metu užpudlė mė socialdemokratus jų sun fašizmą.
da savo svečiams. Suteikite smagumą
niems su kitais veik negali- nimas linksminosi, šokdaMes šaukiame visus Ame
prezidentą, ministerius ir kioj kovoj su smurtininkais,
tiems, kurie laike pusryčių susėda
ma. Jeigu tik tris žmonės su mas iki vėlyvam laikui.
Seimą ir smurtu nuvertė tei sušelpė Passaico streikuo rikos lietuvius į bendrą fron-'
i
apie jūsų stalą.
M. Kasparaitis.
eina pasikalbėti, tai ir areš-.
jančius audėjus ir New Yor tą prieš klerikalus-fašistus.
sėtą Lietuvos valdžią;
tuoja. Už menką išsitarimą
Kadangi tie krikščionių ko rubsiuvius.
Reikalaujame, kad auv
kuo-Niekas jusu namuose nesuteikia to
PASMERKĖ M1RIOP 4
paduoda karo teismui.
demokratų ir tautininkų su
Ant toliaus LSS. kuopa greičiausia butų paliuosuoti
kio malonumo laike valgių, kaip gera
RAZBAININKUS.
Iš Raseinių ant Airiogalos
*
kurstyti smurtininkai suėmė pasibriežia sau už pareigą visi ~politiniai
kaliniai. Kad’
kava. Meldžiame patirti—tuojaus—
Maskvoje teismas pasmervažiuojant vieškeliu atsira
šimtus socialistų, uždarė lai remti visomis išgalėmis dar tuojaus butų panaikintas ka
kaip jus galite ją gauti. Tik paprašy
■
do būrys plėšikų, kurie daug kė sušaudymui 4 razbaininkraščius, sutrempė darbinin bininkus jų kovoj už būvį. ro stovis visoj Lietuvoj. Kad
kite savo groseminko. kad atsiųstų
apmušė ir apiplėšė žmonių. • kus, kurie esą papildę 18
kų organizacijas, pasigrobė Dabartiniu laiku, kada Lie tuojaus butų duota Lietuvos
jums pakelį tikros J-i Taura ine
Dabar žmonės bijosi tuo žmogžudysčių. Keturios jų
jų iždus ir pasiskelbė save tuvoj siaučia fašistų reakci biednuomenei susirinkimų,
(Extra) Kavos.
Vijose
Gro-emėse
vieškeliu
ir važiuoti. Vai- meilužės nuteistos 10 metų
esant “nauja Lietuvos val ja, LSS. 61 kuopa dės visas spaudos, žodžio ir organiza
.->(»<■. »T«i as.
jdžia tuo ne perdaug rūpina- kalėjimo. Jie žudė žmones
pastangas pagelbėti Lietu vimosi laisvė. Kad visi kraudžia” ;
įsi. kad tuos plėšikus išnai-daugiausia dėlto, kad paėKadangi jie įvedė krašte vos kovotojams prieš fašiz- gėriai budeliai butų tinka
Jums
patartina
pasirinkt
geriausia
:
drapanas. Viena 14
diktatūrą ir dabar žada pa mą.
mai nubausti.
I•kinti,
1 • • ow •tik stengiasi
-• • . . • .tamsius mus _jų
_mergaitė
___
2*1_____
— 1 __
metų
buvo --nužudy{kaimiečius persekioti.
W. S. QU1NBY CO.
keisti respublikos konstitu
Šiuomi kviečiu Lawrenšalin fašizmas nuo darbo
.CHICAGO
BOSTON
NEW YORK.
<
Tai mat. Ikaip prie fa-ta einant į cerkvę; banditai
ciją taip, kad jie galėtų val ce’o susipratusius draugus žmonių kūno!
nuvilko nuo jos baltą šlėbę
šistų
valdžios yra.
2>1
AtlantkA
vena
e
j
;
dyt kraštą prieš žmonių va- darbininkus prisirašyti prie
Masinio mitingo pirm.,
ir čevervkus.
Girkalniiki*.
lią, tai
LSS. 61 kuopos ir kartu dirbVincas Jakubonis.
PITTSBURGH, PA.
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Vasario 16 d., 1927.

1 vestuvėse tu. tėve, nenore- mą pavesti tik kapitalistams
tum šaltu vandeniu aplieti bei ttvarminkams, tik jiems
savo kleboną, kuomet jis leisdami dalyvauti rinki
muose i Seimą, o darbinin
prie moteiii glamonėjasi.
—Tai tokiu spasabu mes kai. bežemiai ir mažažemiai
turėtų būti visai atstumti įnegalėsim to užpatentuot?
šąli.
—Ne, tėve.
(į grįčią. Atėjus į gličią moti- taukų lempelę, pradėjo skal
Kaip vaiduoklis arklius
! —Na, tai aš eisiu namu,
M ,:.-ų stambioji buržuazina taip pat buvo išbalusi,
paalsino.
i--------- tyli Įdomią knygą.
vaike, ir patrajinsiu išrasti ja. matvti,
tei-
manu, suprato, kad tei
Bet vos jis skaitydamas
Važiavome kartą su moti- Kaip pradėjome apie visą
geresnį daiktą.
sėtu keliu, einant konstitucinamišįsigilino,
kaip grįčioj pasi
nuotikį
pasakoti
ja. ' niekados negalės tvir- na
miestelio namo,. Buvo
jų
net
girdo
kažin
koks triukšmas,
kiams,
tai
kai
kurie
yudens
vakaras.
Ketai paimti valdžios i savo tamsus
*
7
”’
’
kad mums kalvis Pakėlęs galvą, keliauninkas
Pavėlavę Sumanytojai. rankas, nes Lietuvos gyven- iias buvo ?aRa šlapias, vieto juokavo,
tiek
baimės
įvarė. Bet kai at- pradėjo klausytis iš kur tas
toji dauguma jai visiškai,mis takšojo balutės, bet laėjo
arklius
iškinkęs
ir pašė-'triukšmas eina.. Bet jam panepritaria; dėlto tojibur-ibai kiaurus nebuvo. Kelio
ręs
bernas
ir
kai
pasakė,
kad si judinus, vėl viskas nutilo ir
"Socialdemokratas” rašo. žuaziia norėtų tatai padary- del tamsumo gerai negalima
Lietuvos stambioji bur ti ive> iama “cenzus,” neži- buvo įžiūrėti. Todėl davėme arkliai tuščią vežimą parve- tik traškėjo lempoj deganžuazija pagaliau prade iu nia dar kokiu budu pakeis- bėriams valią, ir jie, žinoda- žę nepaprastai sušilę ir kai tieji taukai. Nusiraminęs keleisti savo dienrašti, vardu dama konstituciją.
mi gerai kelią, traukė tuščią užtikrinom. kad mes visą liauninkas užgesino lemputę
laiką žingsniu važiavome ir.ir rengėsi užmigti. Bet čia
“Lietuvis.” Tiesa, iš viso ta
Tat okius dalykus jie “su-; vežimą P^iprunkšdami.
tai vos parvažiavom, tai ir vėl pasigirdo smarkus triuksai laikraštis nėra naujas
” Tečiaus iš viso tas Aš buvau vos 14 metų vai- visi pradėjo kalbėti, kad tik- imas, lyg koks bildesys. Užėjo ir pirmiau vieną kaitą galvojo.
galvojimas"
k‘nas ^ekart3 buvau girdė- rai pakaruoklis ar kita kokia 'degus lempą, vėl viskas nuug
per sąvaitę. Tas jo pasikeiti prastas: juo ne tikyranėlabai!
kiek
i
įvairių pasakojimų apie prakeikta dvasia vežime iki tilo. Visą pusvalandį degė
mas iš savaitraščio dienraš
?1baiP. tūluose namuose namų važiavo. Kitaip to ve- lemputė ir visą laiką buvo
čiu vis dėlto tenka pastebėti, nėra pažengta pirmyn, bet tai
sugrįžta i tai, ką beveik jau vaidinasi, kaip vaidinasi net
ypač dėl to, kad tasai dien
pakelėse tam tikrose vietose, žimo inepaprasto sunkumo tylu. Keliauninkas vėl užge
visa
Europa
užmiršo
prieš
išaiškinti negalima buvo.
raštis. pradėjęs eiti naujai
sino žiburį ir jau buvo bešiprie balų ar miškų.
migdąs. tik štai vėl sutraš
dirbtinai sudalytose musų kelias dešimts metų. Tiesa,
Kaip numirėlio kaulai
gyvenimo sąlygose, pradėjo artmuaunas pa^zdys, įsku- i Pakelėj iš musu namu i
kėjo ir kambaryje pasigirdo
vaikščiojo.
Į skelbti kažkokių pertvarky- rl.°>. turbut, _ ir bus pasemta miestelį buvo mažas miške
, lyg sunkių batų žingsniai,
mų reikalingumą Lietuvos visa šių politinių sumanymų lis. Tame miškely, pasakojo,
Dabar prisiminsime vieną Nusigandęs
keliauninkas
išmintis,
tai prieš pora dešimčių metų atsitikimą, apie kuri pasako- drebančiomis
’ ’
.vidausgyvenime.
1
_ .-.yra netolimas
. . —
...
rankomis vėl
Kokių konkrečių atmainų car0. Lu>ijos. cenzmių nnki- buvo pasikoręs kalvis. Nuro jo savo raštuose Welsas. Tai įsižiebė žiburį ir į ranką pa
tie “naujakuriai” norėtu, tai
1 pumą sistema, truputį dinėdavo net pušį, po kuria buvo prieš šimtą metų. Ži siėmė iš po priegalvio revol
is karto, matyt, jie nedrįsta -modernizuota” iš Italijos rado pasikorusį kalvį. Be to, nomas anglų rašytojas nusi verį.
Nutilęs tam tarpui
, pasisakyti. Betgi vieną mintį pasisavintais mussoliniškais pasakojo, kad toj vietoj, kur samdę sau nameli Igamo triukšmas po kokia 20 minu
buvo pasikoręs kalvis, vaidi mieste, netoli Londono ir bu tų vėl prasidėjo. Įsiklausęs
nuolat kartoja, pradėję nuo. metodais.
No. 1 p. V. Gustainio straips-1 Tokis tų projektuojamųjų nasi. Pasakojo, kad vėlai va vo manęs jame gražiai, šei keliauninkas įsitikino, kad
.nio “Pagalvokime”: girdi, pakeitimų turinys, pridėjus kare važiuojant per miškelį myniškai apsigyventi. Na kažin kas stambus, gyvas
reikią pakeisti Lietuvos kon dar čia kalbas apie dviejų tūlam žmogui staiga kažin mas buvo senoviškas, visas iš yra pasikraustęs po jo lova.
atstovų rūmų — seimo ir se kas iškinkė arklį — arklys vidaus išmuštas ąžuolinėmis
Iš ten ėjo bildėjimo ir trep
—Maike, kaip tu daug ži svieto. Aš tau galiu pasakyt, stituciją.
nato — Įvedimą ir kt., rodo prunkšdamas pabėgęs ir ki lentomis. Be to. kiek laiko jis
Ir
“
galvoja
”
tie
ponai,
sėjimo
balsas.
nai, ar negalėtum tu man pa kad pasiutusių žmonių yra kaip čia toji konstitucija tik. kad panašių dalykų su tą dieną jį radę net trečiam buvo stovėjęs tuščias. Rašy
Tada
jau keliauninkas atsakyt. kaip užpatentuot gerą daug daugiau, negu nepa- jiems pakeisti. Kas ne kas iš manytojai pasivėlavo bent kaime. Žmogus gi su vežimu
siutusių. Tik tu pažiūrėk į tų jų “galvojimų” ima ir pa keliomis dešimtimis metų palikęs vietoj ir paskui ir tojas net nepasiįdomavo, kas sikėlė iš lovos vienon rankon
išradimą?
namuose buvo gyvenęs pasiėmė plytgalį, o kitoj ranpats neatmenąs kaip pabe tuose^
—Užpatentuot visai ne gazietas, kiek tenai žmonių sirodo jų laikraštyje, arba užgimti.
anksčiau.
koj laikydamas atkištą resunku. tėve, jei tik išradi pajieško merginų apsivedi kartais ir kituose. Be kita ko. Antra veltus, tokie suma ngęs ir atsidūręs namie tik
Apgyvendinęs šeimyną, volveri, pasilenkė žiūrėti
mui! O ką tai reiškia? Juk sakoma, kad reikią Įvesti nytojai. kurie visos valsty (vieną botagą rankoj turėdamas vertas patentuoti.
i
rašytojas
netrukus išvažiavo kieno ten po jo lova įsikraus—Aš, Maike, išradau to tai pasiutimas! Užvakar ma rinkimams cenzas. Koks cen bės. visų jos gyventojų rei- ■mas. Rytojaus dieną vežimą į Vokietiją. Bet kada jis su- tyta. Bet ir ten nieko nerado,
! radę bestovinti kaip tik ties
kią liekarstvą. ką nuramina no kūmo pati pabėgo su jau zas
nesakoma. Bet aišku, kalus nori pavesti į atskilų
nu burdingierium. čra ir vėl pirmoj eilėj — turto cenzas grupių l ankas, turėtų atsi ’ ta pušimi, kur. kaip pasako- grįžo atgal, tai jis sutiko Po lova gulėjo pamestas odižmogaus pasiutimą.
savo žmoną garlaivių prie- nis arkliams šerti krepšys ir
—-Jau čia bus nesąmonė, pasiutimas! Arba nueik tu o paskum gal mokslo cenzas minti. kad jie tuo budukaip : jo, buvo pasikoręs kalvis.
bažnyčion ir prisižiūrėk Į Tai reiškia, kad musų staro- tik kasa duobę visam Lietu- ‘ Dar pasakojo ir kitokių plaukoj, kuri tuojaus prade- daugiau nieko,
, tėve.
(Bus daugiau)
je pasakoti, kaip ji turėjo
—Ne, vaike, liekarstvos jaunas mergas. Rodos, jos biosios buržuazijos ideolo- vos nepriklausomam.gyveni- i toj vietoj buvusių nuotykių. apleisti tuos namus ir persi
[Vienas važiuodamas matęs kelti gyventi kitur. Namai
labai pamačlyvos, ir aš kož- kalba rąžančių, bet jų mislįs gai norėtų valstybės valdy-įmui.
per kelią perbėgusį baltą ne reikėję apleist dėlto, kad ten
nam jas garantuoju. Jeigu ir akis atkreiptos į vyrds.
Kunigaš-šventas
žmogus,
bet
tai
šunį, ne tai kiaulę, kitam buvęs apsigyvenęs vaiduok Protestas Prieš !
kam nepamačys, tai pinigų
kaip
pamato
mergas,
tai
lai

kažin kas tamsoj pypkę iš lis. Vieną ir paskui kitą nak
neimsiu. Ką tu apie tai mis
"Darbininką”.
'dantų išmušęs, trečiam vėl tį viename kambaryje pra
lini, vaike? Jeigu sutversime žosi kaip katinas į lašinius
■ . -■
žiūrėdamas.
Čia,,
vaike,
irgi
kažin kas pasostę ištraukęs. dėjo lyg kas vaikščioti. Atro
kumpaniją ir gerai pthgažiepasiutimas.
Ir
Čia
reikalingas
tas išgarsinsime, tai pinigo
Dėl visų šių pasakų per dė, kad barška vaikščiojan- "Darbininkas” 8-tame šių
mano
išradimas.
Jis
reika

turėsime kaip šieno.
minėtą vietą vakare ar naktį tieji pliki žmogaus kaulai. metų numeiy, šeštame savo
lingas burdingieriams, jis
vengdavo eiti ne tik jauni, Šito vaikščiojimo triukšmą puslapy rašo: “Bedievių lai
—Visų pirma, tėve, aš ne reikalingas gaspadinėrris, jis
Socialistinis darbininkų'savo siekimų įvykdyti. Daž- i bet ir senesni žmonės, ypa- pirma išgirdusi tarnaitė, o kraščiuose daugiau yra ži
tikiu, kad tu galėtum ką nors reikalingas davatkoms,
ji*
išrasti. Paskui, aš nežinau, reikalingas kunigams, jis judėjimas smarkiau prasidė- nai ir klaidos, suklydimai ! čia i baugštesni.
paskui ir visa šeimyna. Pa nių.”
jo prieš 50 metų. Tuo laiku padaromi. Beitai pirmospa-■ Todėl besiartinant mud šaukti kaimynai taip pat gir Aš esu katalikas ir visuo
kas galėtų tokį vaistą pirkti. reikalingas visiems.,
—Kodėl tu, Maike. misli --Dabar aš supratau, tė visos socialistinės partijos mokos. Kaip vaikas, pradė- viem su motina prie minėto dėjo kaip tarška vaikščio- met skaitydavau katalikiš
ni, kad aš negaliu nieko gero ve. ką tu vadini “pasiutimu.” turėjo veikti slaptai, Ir net damas vaikščioti dažnai miškelio, esant visiškai ty jantieji kaulai. Kaimynai kus laikraščius. Taip vadina
kelių šimtų tukst;ančių narių klumpa, taip ir čia.
lai man juo artin, juo labiau
mi "bedieviai” tankiai man
išrasti?
Tai yra meilė. Šito, tėve, jo partijoms, kaip Vokietijos, šiandien matom, kad ban baugu darėsi. Su motina nė taip pat pasakojo, kad tuose sakydavo, kad katalikų lai
namuose prieš penkias de
—Tcdel, kad tu, tėve, ne kiais vaistais neišgydysi.
ir
toms
buvo
uždraudžiamas
žodžio
nekalbėjom.
Ji
matyt
dymai
demokratiniu
(suda

šimts metų tėvas pasmaugęs kraščiai mulkina žmones ir
turi jokio mokslo.
—
Ale
ką
tu
man
šneki,
viešas
darbas.
Betgi
mesta
dėl
tos
vaiduoklių
vietos
irgi
rant
daugumą)
keliu
paimti
savo dukterį. Kadangi tyri slepia teisybę, jeigu toji tei
—Tai, vadinas, tu laikai vaike!
socializmo
kibirkštis
neblė

buvo
ne
visai
rami.
* valdžia vis dažniau kartoja
mai neparodė, kad tame sybė kunigams nepatinka.
mane už durną?
—
Šneku,
ką
žinau.
si.
r
'
.
so, o vis labiau darbininkų
Bet tas daf nereikštų sb- Pagaliau arkliai žingsnis kambaryje, kas nors gyvas Bet aš nenorėdavau tam ti
—Aš to nesakau, tėve.
—
Nausa.
tu
nežinai
nieko.
tarpe
plėtėsi.
Darbininkai
cializmo
stiprėjimo. Mes ma po žingsnio įvilko musų veži vaikščiotų, tai ir buvo nu kėti.
—Tai kodėl aš negalėčiau —O kaip tu, tėve, žinai,
juste
jautė,
kad
reikia
siekti
tom
socialdemokratines
par mą ir į pati miškelį. Ir neno spręsta. kad namuose yra
Dabar gi pats “Darbininišrasti liekarstvų nuo pasiu kad aš nežinau?
teisingesnės
santvarkos,
nu

tijas smarkiai
organizuo rėdamas, aš stengiausi įžiū apsigyvenęs vaiduoklis ir kas” praneša. kad bedievių
timo?
—Todėl, kad tokį dalyką —Aš žinau valuk to. kad bloškiant kapitalizmą. Kad jant profesines sąjungas. rėti tą nelemtą pušį, po kuria kad nėra kito išėjimo, kaip laikraščiai paduoda daugiau
■ žinių.
.......
išrasti gali tiktai tas, kas pa aš šiur žinau, kad šitą pa užkiltus darbininkų socializ Darbininkai per jas kovoja buvo pasikoręs kalvis. O tik namus apleisti.
I
žįsta medicinos mokslą. .Juk siutimą ar meilę galima iš mo siekimą. Vokietijos val "U kapitalistais dėl geresnio kuomet susilyginom su ta
----------Si
Rašytojas. netikėdamas' Ir aš pagalios persitikričia reikia pažinti žmogaus gydyt. Aš ištrajinau pats ant džia ėme teikti darbinin- duonos kąsnio. Mes matom pušim, man net plaukai atsi savo žmonai, parvažiavo Į nau. kad ištikrujų geresnes
organizmą ir reikia žinoti, savęs. Anądien mano gas- kams pagerinimus, kad nors daibininkus jungiantis į sa stojo, o per nugarą kažin tuos namus ir apsinakvojo, žinias katalikų laikraščiai
kaip ant jo tavo vaistas gali padinė skalbė • žluktą pasi- tuo budu juos nuo sociaiiz- vo kultūrines organizacijas. koks šaltas šiurpas perpylė. Bet kaip tik jis atsigulė, tuoj i slepia nuo savo skaitytojų,
lenkus. ir aš pradėjau kažin mo kovos atitraukus. Ir tas I Ten darbininkas kovoja dėl Tą pat minutę prieš pat ark- pasigirdo, kad tam kamba-J f ‘
veikti.
Štai, šiomis dienomis vy—Maike, tas tai jau mano kaip navatnai fylyt. Užėjo, negelbėjo. Pagaliau valdžia savo ekonominių reikalų, liūs pasirodė kažin kas bal- ryje lyg kas vaikščioja ir kad Jriausis
’; “Darbininko” redak
biznis. Organizmą aš gerai matai, pasiutimas, ir aš pri- nusprendė Vokietijos social čia vėl dėl savo kultūrinių. į ta. Arkliai šoko vienas į vie- vaikščiojant lyg ištikrujų; torius pametė katalikybę ir
pažįstu, ba tris metus buvau ėjęs iš užpakalio jai įgny demokratų partijai leisti vie Jis lavinas. Tuo budu civili- ną pusę, kitas į kitą pusę ir barška kaulai.
persikrikštyjo į metodistus.
vargonininku. Kaip paleis biau. Ji supykus kaip griebs šai veikti, nes jai slaptai vei izacija apima vis platesnes buvę bebėgą, vėl pradėjo eiti
Prisiėjo
namai
apleisti.
Be
Dėl šitos priežasties net laik
davau storąsias dūdas, tai viedrą su šaltu vandeniu, kiant. ji buvo valdžiai dar Šimoniu mases. Socialistai.žingsniu. Bet kadangi ark- to jų net dieną lenkdavosi. raštis negalėjo išeiti paskir
davatkos taip ir puldavo ant kaip duos ant manęs, tai kad pavojingesnė. Tai atsitiko tuomi atlieka didelį kulturi- į liams pašokus, tas baltas katu žinotum, visas pasiutimas maždaug prieš 39 metų. Nuo mimo žvgį, jie jau dabar žin kaip pasipylė po visu ve- Kaip vienam keliautojui tu laku. Bet ar paaiškino
kelių.
“Darbininkas" savo skaity
—Ne apie Vargonus aš taip kaip su ranka tapo at to laiko Vokietijos socialde ižmogų veda į geresnį gyve- žimu, tai pats nieko nejaus- vaiduoklis nedavė užmigti. tojams šitą priežastį? Ar pa
damas, kirtau arkliams po
kalbu, tėve, bet apie anato imtas. Nuo to, vaike, aš ir su mokratu partija yra išsiplė nimą.
Papasakosime dar vieną sakė jisai, kad jo redakto?
pratau,
kad
šaltas
vanduo
tus
i
didžiausią
partiją.
Pa

Buržuazija dažnai visaip botagą ir per porą minutų atsitikimą.
miją.
1891 metais vie rius pametė katalikybę? Aš
—O kas ji per viena? Ai yra geriausia gyduolė, tik našiai ėjosi ir kitose valsty keikia socialistus, sako so- per miškelį buvo pervažiuo- nas keliauninkas buvo nuke nemačiau apie tai nei pusės
tai ne ta geltonplaukė, ką reikia ją gerai užpatentuot. bėse. Visur socialistai, pasi cialistai griauną visą žmoni- ta. Kaip jautėsi tą valandą liavęs į pačią Sibiro šiaurę ir žodelio.
anądien i tave sniegu svai —Ką, vandenį užpaten vadinę socialdemokratais, ■jos sukurtą kultūrą ir tt. Ne! motina, aš nieko nežinau, tik Žemojo Kolimsko miestelį.
\ isi laisvamaniai kalba
tuot?
kovojo, kad butų rinkimai į I Socialistai tik kultūrą nuva- paskui sakė, kad labai persidė?
Visą
miestelį
sudarė
10
—
12
apie
“reformaciją
m ūsų
—Anatomija, tėve,
tėve yra ^-Ne vandeni, vaike, ale seimus lygus, slapti ir visuo lo nuo buržuazinių pelėsių! jgandusi ir taip pat tą “bal- menkų medinių triobų pa
laikraščio
redakcijoj,
o
mes,
mokslas apie žmogaus kūną. sekretą, kad šaltas vanduo tini. Visur kovojo už spau Darbin inkai besiekdami so- tą mačiusi.
statytų
ant
didelės
upės
katalikai,
nieko
apie
tai
ne
Jis sniegu svaidyt negali.
nuramina pasiutusi kraują. dos laisvę. Ir tas jau prieš cializmo patraukia sau pa- Bet ir išvažiavus iš miško kranto.
žinom. Musų laikraštis tyli,
—Na, tuščia jo, Maike. —Tai nėra joks išradi- karą beveik visose valstybė .gelbininkais ir kaimų maža- mano t baimei nebuvo galo,
Vieną
dieną
visi
“
miesto
”
kaip paplauta silkė.
atgal bijojau. O
Aš norėčiau žinoti, ar aš ga- mas, tėve. Tai visiems žino- se buvo iškovota. Po karo so- žemius. Ir tie pamato, kad i Atsisukti
41
gyventojai
iki
vieno
iškelia

Norėdamas sužinoti teisy
liu gauti patentą ant savęTiš- mas dalykas, ir užpatentuot ciaidemokratinės
partijos( tik susi jungę su darbinin ituo tarpu jaučiau, kad jau ir
vo
į
jurą
žuvų
gaudyti.
Ne

bę.
turėjau eiti nusipirkti
įvaromi
arkliai,
musų
tuščią
radimo, ar ne.
to negalima. Antras dalykas,‘tiek išsiplėtė, kad jau kovo- kais savo gyvenimą page
paliko
namie
net
vienintelių
“
Keleivį.
” Ir ištikruju pama
—Tu turėtum paaiškint kaip tu tokį receptą galėtum ja nebe tik už politines lais- rins.
•.
.. vežimą vos-vos paveža.
to
“
miešto
”
gyvulių
—
šiau

čiau, kad “bedieviškas laik
man plačiau, tėve, kastai kiekvienoj vietoj pritaikyt? veš, bet jau rungiasi su bur- j Dabar, kada socialistinis Iki namų dar buvo kokia
per išradimas.
iPadėkim, kunigas bažnvčio- žuazija dėl valdžios. Visose judėjimas yra apėmęs visas pora kilometių. Ir nors čia rės šunų. Jie taip pat buvo raštis paduoda kur kas
_ Aš jau sakiau: tai yra ijep sako namoksla.
pI. gyvenimo sritis* kalbėti apie kelias buvo geresnis, ark iškeliavę su savo šeiminin daugiau žinių, ir tos žinios
pamokslą, ir isižiurėįsižiurę- šalvse.
šalyse, kain
kaip Vokietiioi
Vokietijoj, R
Belteisingos.
liekarstvos nuo pasiutimo. jęs į gražią merginą pradeda gijoj, Švedijoj, Danijoj, socialistinio judėjimo su liai vistiek vežimą vilko ga kais.
Keliauninkas
pasiliko Is “Keleivio aš sužino
—Nuo kokio pasiutimo? prieš ją lošti ir karščiuotis. Latvijoj ir tt., jau socialistai stabdymą, tai tik juokai. na sunkiai. Risčia važiuoti
“
mieste"
vienui
vienas.
Grį- jau, kas .darosi katalikų tar
—Aš tau nenoriu perdaug Nejaugi tu paėmęs viedrą darė pirmus bandymus kraš- Niekas nebegalės socialisti nesidavė. Man rodės, kad
čioje,
kurioj
jis
apsigyveno,
pe. o iš “Darbininko" nega
aiškint, vaike, ba tu da per- su šaltu vandeniu versi jam to valdžią paimti. Vieni so- nio judėjimo sustabdyti. Tik 'mudviejų su motina užpaka
cialistai dar neturi daugu laikinai galima tą judėjimą ly kažin kas be galo sunkus taip pat nieko gyvo nebuvo. lėjau to sužinoti. Užtai aš
tuomet ant galvos?
jaunas.
Atėjus vakarui (o ten tuo pareiškiu jam protestą, ir
įdėtas.
—Bet tu žinai, tėve, kad —Jes, Maike, gali būt, mos valdžią paimti, tai daž užslėpti.
pasiutusių žmonių pasaulyje kad bažnyčioj tas butų ne niausia su nuolaidesnėmis
Ir Lietuvoje darbininkų Kol dasiįrėm į kiemą, ark laiku dienos šviesos per pa- nuo šios dienos tampu “Ke
• rą buvo vos
, — tris
.. valandos),
.
—-,, leivio” skaitytoju, nes tai
buržuazinėmis
partijomis ju įėjimą sulaikyti teta tik liai jau garuote garavo nuo,•
nedaug. Klausimas tuomet praktiška
prakaito.
Pametęs
vadžias,
i
rašytojas
atsigulė
lovon,
ap- geriaiisk laikraštis
—
Netik
bažnyčioj,
bet
ir
kįla, kas tavo vaistus pirks?
i endrai valdz.;a imdavo. Tuo svajonK Pakilusios upės no
net
motina
palikes,
nubėgau'sikloste
kailiais
ir.
užsideces
Tikra* katalikas^
Tu, Maike, da nepažįsti kitur tas nepraKtiška. Juk ir bodu negalima buvo visur MBMHIIi.
beužtveokri ,
J *•
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krūmų iššoko Misevičius ir nusprendė, kad buvusis Jos1 M A11II I> A ČT AI ’
SVARBUS PRANEŠIMAS
APSIVEDIMAI
Norintiems yra gera proga atsi
* m. i
griebęs Grigaitę partrenkė Į vyras mokėtų kas metai po j
traukti
savo gimines į Kanadą, PA
Pajieškau
apsivgdimui
merginos
aržemę, o Montautaitė garsiai $26,000 jos pragyvenimui.
VYZDŽIUI, iš Lietuvos, Latvijos,
Muziboa
Vokalai
__
Rin.
**
našlės,
kad
ir
su
vienu
vaiku,
neseMuzUcos veikalai.
bio , nesn-s
metų Až esu
metų Lenkijos, Rusijos, Argentinos, Brazi
nusijuokė ir liepė bėgti at
air.ž.
Meldžiu
su
pirmu
laišku
pri lijos, Uruguay. Meksikos, bei Kubos,;
Pittuburgh Pa.__ Nakties mis dienomis A. Bačiulis išgal, ui iš krūmų Misevičiui
siųsti paveikslą, kurį ant pareikalavi jeigu tik keliaujantieji yra tikrai svei
Shoemaker’ienės leido savo kompozicijos po- mo sugrąžinsiu. A. M. Si. z
ki ir moka rašyti ir skaityti nors vie
BAŽNYČIOS RĖMIMAS
tokiu budu Bielinis apgynė
. ^-.„,.^4.; r.fp-ai laikuĮMrs.
204 llendro st., New York City, N.Y. noj kalboj. Mes tokiems keleiviams
namus
čia
Įlindo
vagis.
Atsisąsiuvinių
muzikos
(daiDAUGIAU JĄ GRIAUJA. 2-iraite Už dvarininko ižpi ir Jie(iu eme smaugti Grigaipadarom reikalingus popierius dėl at
jpiaitę. L (hanninko įzeiMontautaitė paaiškino kėlus iš lovos ji nutvėrė pik- n.Ų Prfe piano). Vienam sąvažiavimo į Kanadą. Norintieji suži
kCmU’- T-ma6 ^ri" Urbaitei, kad Misevičius su tadari už apykaklės ir išgrv- siuviny telpa “Oi, Dainos,’’
Vokietijoj yra toks įstaty S
noti platesnių žinių, kreipkitės ląiš--:
Reikalavimai
kais, suteiksiu pilnas informacijas
teise
Bieliniu)
dvi
savaites
X,.
’
reio-ai
mas, kad kiekvienas asmuo, Mrpštn
kožnam.
(8)
P.ipiim-;
naj. Dageliu pasmaugsią Grigai do per duris laukan. Tai 0 kitame “Audra prieš Diearešto.
Tečiau
Bielinis
pasi
kuris užsiregistruoja kaipo
JUOZAS ČEKANAUSKAS
bent motelis!
nQ-*’ Parsiduoda po $1.00
REIKALINGAS SUAUGĘS ŽMO
tę,
jieškodami
pinigų,
kūną
GUS suprantąs darbą ant mažos ūkis. 442 Redwood avė.. U'innipeg. Canada.
tikintis žmogus, turi mokėti stengė iš.-i-ukti nuo bausmis Įmesią Į Viliją ir prigrąsino
_________ i
-------------Jis
turėtų prižiūrėt visą ūkę. nes savi
valstybei tam tikrą mokestį ir nesėdėjo. Savo gi drau niekam nesakyti, nes jai taip
Albany, N. Y __ Pereita
“Gyvenimą*.” — Mėnesi- ninkas turi kitus reikalus prižiūrėt.
kad, kadangi
Kieipkitės šiuo adresu:
18)
s;jvo bažnyčiai palaikyti. gams jis fsakė,
Saugokitės Šalčio
ei<mo
11-ori’iaži '- busią. Urbaitė pabėgo namo. sųvaitę čia tapo sugauta Mr:C •nis žurnalas, No. 2, leidžia
F. M. BERTULIS
jis
caro
i
‘
:
—
• “
““
Tą mokesti paskui valdžia
"i .‘ - Tuojau pas ją atvvko ir Dra- E. Denning, 52 metų am- iA- Žymantas, 900 West 52nd P. O. Box 57,
Straiford. tona.
kosulio,
kuris •
tai ir sėdėti nenorįs.
ir
bažnyčiai sugrąžina. Jei kas tas. \'u<>
žiaus žilagalvė moteris, kuri st” Chicago, III. Prenumerato
laiko
i-ioi
upelis
su
Misevičium,
kurie
,įą
to laiko
žųi
___ _ • pora dienų prieš tai buvo
REIKALINGAS PART
tų mokesčių nenori mokėti,1 ės‘ Xuo
ilgai laikos
metams,
vadino
poną
Chodakow‘
mv
?
‘
'
e
.
*
m
k
™PJL"
nes
NERIS
tai jis turi teisme pasisakyti, .i -Bielinio krikštasūniu?
kad..?"fS?’ pabėgus iš kalėjimo. Sugau
VYRAS AR MOTERIS.
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai
jog jis jokiai tikybai nepri ski
Rusijos Istorija. — Parašė
Kas turi kiek nors pinigų, tam gera
ta
ji
nenorėjo
pasiduot
ir
Grigaite
nurodžiusi
pinigus
priveda prie pavojingos bėdos.
tebeina ir •
.M.
Pokrovski,
išleido
A.U.
aroga
dabar
prisidėt
prie
barbernės
klauso. ir tuomet jau jis ne Byla “gi“ dėl giraitės
Jus galit juos sustabdyt dabar su
- - ■ »i wpadėjus pas Urbaitę ir parei- smarkiai kovojo.
Jei kas to amato nemoka, tai
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
gali prie jokios bažnyčios nepriklausomoje Lietuvoje , kalavo atiduoti. Urbaitė už
D. L. D. Skaitymo 308 pus- ašbiznio.
išmokinsiu. Kas norėtų, galėtų vi
tas,
kuris yra priimnas vartotu Creo
prisidėti. Taigi žmonės"taip
ar
žmonės taip Kažin,
jL
2” čia kalbama tik
t:
są biznj paimt ant savęs.
(8)
Los Angeles, CaL — He- ^piai, kaina $1.75
mulsion yra liaujas medikališkas
sigynė
neturinti pinigų,
CHAS
S.
BABEN
ir daro
apie tą pati
išradimas ir jis veikia padvigubintudaro;: nenorėdami mokėti
mokėti:
pati' ChodakoįvsChodakotv žmogžudžiai privertę Urbai Iena Cook Wilton čia ap
51 Fairnont are., Hyde Park, Mass.
_ f __ pulkais
n • •irį^i
1 Vi ’ Vikkii-li rloVvoi*
irrtmrrYo rz'ni
greitumu: jis palengvina ir gydo
mokesčių, --jie~ eina
dabar TLietuvos
žm i- tę prisiekti, kad teisybę sako skundė savo v;
liga apimta odą ir sulaiko gemalų
išsižada tikvbos.
'nės užmušė ir sudegino su vi- ir nuėjo užkasti lavoną, prie dama iš jo atsiskyrimo -r PAJ1ESK0JIMAI
augimą.
t
Iš visų žinomų vaistų, kreozotą ‘
__ __________
l su d varu ?
PARDAVIMAI
pripažįsta medicinos autorrtėtdi,
kurio stovėjo sargyboj pros $100.000 metams užlaiko
KAIP TIKINTIEJI ATSI
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
Pajieškau
pusbrolio
Juozu
Mikolaimo.
Jos
vyras,
Harry
L.
Wi
’titutės Montautaitė ir Daudymui pastovaus kosulio, šalčio ir
v.
.
čio. paeina iš Kauno rdybos, Alytaus
MALAKOJ DIDŽIAUSI
parsidl
T
oda
LIEPIA I GAMTOS
son,
yra
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
gelytė.
Neturėdami
kuo
la

Žinomas
apysaK
1 apskr., Aičiunų kaimo. Meldžiu atsi
POTVINIAI.
REIŠKINIUS.
mulsion turi dar kitų gydančių ele
šaukti arba apie ji žinantieji malonė Grosernė ir Bučernė labai geroj vie
voną užkasti, jie rado kaž rašytoja
toj. Biznis senai išdirbtas ir turi daug
mentų apart kreozoto, kurie paleng
kite pranešti.
Reuteriu
pranešimu
iš
Sin

kostumerių. Savininkas labai serga ir
vina ir gydo užnuodytą plėvę it
kur piuklą, kurį perlaužė
laikraščiai praneša, kadi
Į
A. NAVAŠINSKAS
greit parduot.
(7)
sustabdo irritaciją ir uždegimu.
Morokoj iškritęs sniegas, i gapūro, tuo tarpu nieko ne pusiau ir nurengę lavoną už Mexico City. — Senorit 1 R- R- D. Box GI, Sunderland, Mass. todėl turi MYKOLAS
BAKA
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo
Kai kur dėl jo nutrauktas te žinoma apie daugumos van- kasę Į žemę, o drabužius Natalia Calles. Meksikos1 ______________
Paiieškau savo brolio Miko Liepars- 355 VVashington si.. SomervHle. Mass jy. prezidento duktė. 19 vasari )
gemalų augimą.
<Lepart>, paeinančio> iš Joniškio
lefono susisiekimas. Niekad Cicns apsemtų -falakos pu-j n(jenį
Creomulsion yra užtikrintas pa
Kauno t ėd. 1913 m. gyveno
PHILADELPHIA, pa.
siausa
no
miestų
likimą.
Ant
1
-už vyro, Carlos Hercit Jeigu L žino anie RESTAURANTAS PARSIDUODA
sekmingam gy dymui pastovaus ko
tojaus dieną nunešę turguniišteka
---------nematę tokio gamtos reiški
sulio. šalčio, ir visokių.gerklės liglj
jo likimą, malonėkite pranešti.
j rera vardu.
nio morokiečiai jaučia nei i- medžio stuobrio upe atplau pardavę už 4 litus.
GEROJ VIETOJ, geras biznis. Partne
kitokiose formose, turinčių bendrą
P-lė L. Lieparskaitė
kęs
iš
apsemtųjų
vietų
indti

riai
nesutinkame,
parduosime
n«*h-aji.
veikimą >u kvėpavimu. Jfc yra labai
mą ir baimę. Jie žiuri nuste
Taip
žmogžudžiai
nieko]----------------------=
—
-----Joniškio miest., Šiaulių ap.. Lithuani-i. giai.
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geras dėl sutvirtinimo visos šistąbę. kad europiečiai ramiai sas pasakoja, kad Pahanoo i nelaimėlę iš rvto vėl nuvyko! a n iin TimH" VAIVA7 AJ. Marijona Klišiutė. po vyrui
MONOGRAM RĘSTAURA*t
mos po blogo šalčio ar “fta."-, Pi
apygardoj
užlietos
anglių
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio
eina nubaltinta žeme ir nie
pas Ui baite ir pareikalavo i AK JAU iUIUl BALLF* Ski-timiet.ė. pajieškau dviejų pus 258 N. 13-th st., PhiladelpMa, Pa.
ar kosulio nepalengvintų vartojant
brolių Adomo ir Juozo Klišiu ir dvie
ko bloga jiems neatsitinka. kasyklos. Ten gyvenantieji atiduoti Grigaitės drabužius;
iaah MCTAMCO jų pusseserių Marijonus ir MagdaleI jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas
SVARBI ŽINIA
europiečiai
gelbėdamiesi
jūsų aptiekorių. Creomulsion ComKai kurie dervišai kaltina
iirneva palte užsiųtus 500 li-!vvIUy Ivui FUilArlv^ r.cs Klišiučių, jau kokia H metų ki.ip Parduodu laivakortes į Lietuvą ant
nuo
tvano
sulipę
i
medžius.
pany, Atlanta, Ga. (apg)
jokios
žinios
nuo
jų
negaunu
Prašau
geriausių
laivų.
Taipgi
laivakortes
iš
dėl to “pavojaus” krikščio
i tų. Urbaitė ištrukusi iš jų Į_________ _
atsišaukti i r jeigu kas žiro kur jie Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių į A.
nis.
i
rankų
pranešė
policijai
iri
“
Keleivio
”
Kalendoriai
gyvena meldžiu pranešt1, busiu labai meriką ir Kanadą. Padarau doviernasDINAM1TO SPROGIMAS
dėkinga. Adreses:
tis, įgaliojimus, pardavimo ir pirkim*?
i tuojau plėšikai bu\ o ^*^7'visuomet buvo puikus, bet
Tel. South Bo.-ton 3520
SUNAIKINO VISĄ
MRS MARY SKISTYMAS
aktus ir kitokius raštus. Siunčiu pini
Residence
Universitv 1163-J.
kvti
ir
prisipažino
visą
tai!..
.
v
..
PAS P ORTAI ŽMONĖMS
Schuy'kill
Co..
Lošt
t'reek.
Pu.
gus j Lietuvą, Lenkiją, Rusiją ir j ki
MIESTĄ
padarę. Bet vėliau pradėto! s"»„me‘,!
tas šalis. Užlaikau krautuvę visokių
BE TĖVYNĖS.
S. M. hiiiutė-Skallia
Pajieškau broliu Vinco Grušto ir reikalingiausių dalykų. Iš- toli ar arti
Graengesberge, Švedijoj,
sesers Elzbietos Doruinikaitienės. 15 visad kreipkitės:
LIETUVĖ MOTERIS
Tautų Lygos ekspertai amunicijos dirbtuvėj sprogo -sukinėtis ir Įtraukti i bylą ki- na vlsus(->
Pūkiai iliustruotas, dailiai Šlavančių kaimo. Jevaravo gmino.
ADVOKATĖ
JONAS SEKYS
Ženevoj dabar svarsto klau daugiau kaip 10 tonų dina- tus asmenis. Teismas, išžiuMariampolėa
. _ apskričio.
. >k: -. .Aš
— dabar
------ esu
— 177 Park st..
366 Broadnay. So. Boston, Mass.
Hartford,
Ūmui.
jrėjęs bylą, Vladą DragelĮ i.'‘ atspausdintas, arti 100 pus- našlė, todėl noriu i.-atarinio
patarimo r.uo ubv-gim-Ruoni 2.
simą pasportų tokiems žmo mito. Sprogimas sunaikinoj
Mi^vičių
nutei-e
pi;|
apll
,
skailym
;,
'nių.
>, ir “Keleivio ’
VISKAS
UŽ
$1-50.
nėms, kuine nėra jokios ša
MARIJONA .RUštlUTĖ
k»itvtoiaim r
50 dtukuotų laiškų, 50 konvertų, 12
Satrkia-.,, Mi-h
lies piliečiais, arba kurių pi kelis dirbtuvių namus. Nu--penkiolika metų sunkaus sskaitytojams
parsiduoda tik 1121 Hets st.,
gražiausių atviručių su koncertais dėl
kentėjo
ir
visas
miestas.
Is-kalėjimo,
prostitutes
Mon■„
lietybė nėra aiški. Tokiems byrėjo beveik visų miesto tautįitę ir Daugelvtę p0 ke. ™ 2Sc»•!. So. 8o«ton
Į
Paiieškiu labai svarbiam reikale Velykų ir kataliogas visokių daiktų.
(9)
savo b-olių Motiejaus ir Prano Petra Rašykit tuojaus.
žmonėms siūloma Įvesti vie namų langai. Žmonių aukų turis m'etus su’kaus kalčji- Jei
daug žinoti, tai vičių. paeinančių iš kaimu Rudus, Gi
DAKTARAS
nor,‘e <*•
JUOZO SPAUDA
turis metus sunkaus kalėji Jel norite
nodus tarptautinius paspor- nėra.
233
N.
Ciarion
st.,
Philadelphia,
Pa.
žų
valse..
Vilkaviškio
aps
’
r.
Pasku'imo, o Urbaitę ir Įmaišytus tuojaus užsisakykit “Kelei i niu laiku abudu gyveno Michigan va
tus, kuinuos galėtų duoti
 Jie patįs bei kas kitas praneiVaicekauską ir Gudelevičių, vio” Kalendorių 1927 me- sti mije.
kiekviena valstybė, kur toks NUTEISTI ŽMOGŽU
kite sekančiu antrašu:
UTUV1S DENT13TAM
išteisino.
tams.
Tik
vienas
straipsnis
FARMOS
PIJUS PETRAVIČIUS.
“viso pasaulio pilietis'’ gyve
DŽIAI.
► VALANDOS; Nou • iki 12 Am*
‘
/ver
 Šta. 12, Bus 19<*, Lavcrence. Mass.
-----i “Ar turi žmogus dūšią
’
na. Toks pasportas turėtų Sausio 14 d. Kauno Apy ------------------;
2 iki t «BI
I
JUOZAS KO2YS pajieško savo sū
būt duodamas vieniems me gardos Teismas sprendė
tas yra $5.(XL O panašių
TRIS ŪKĖS
J
NEDELIOM1S
Kazio. Jono ir Stasio Kaspučių.
tams, su teise ji atnaujinti žmogžudžių Vlado Dragelio, Moterims Pasiskaityti. straipsnių šių sietų Kalendo nų
TURIU TRIS (3) UKES PRIE
Kazys Kasputis prieš metus laiku g? 1 ’•
•*’
arba pratęsti, ir turėtų būt Stasio Misevičiaus ir kitų by
veno V. S. V. B. Hospital. Maywoo1, MIESTO. labai gera žemė. Dvi; (2) ;
varduosiu
visai
pigiai
ir
su
mažu
’
mo

riuje telpa daugybė.
III. Ka& apie juos žino meldžiu praneš,
►
Bandomi, iki 12 dusą.
■
geras i visas šalis.
lą. kaltinamų nužudžius pe- Kaip prezidento pati daro
arba jie patįs lai atsišaukia sekan kėjimu. č ia gera proga tamstai. Jeigu [
Ofisas "Keleivio" aama.
Prisiųskit kvoterį arba ti
nori
pigiai
gerus
ūkės,
tuojaus
rašyk
čiu antrašu: E saverui Aluzui. Užven
reitą vasarą Jonavos gatvėje •
kavą,
čio dv , Užvenčio paštas, Šiaulių apsk., ar atvažiuok ir pasirink vienų sau iš ► tti Bmodway. tarp* C ir D M C
štampų
už
25c.
ir
tų
Kalen

TEISĖJAS PRIEŠINGAS prostitutę
trijų 13). Ūkės randasi viena mailė j ►
SO fMISTON. MASS.
<
Kazę Grigaitę.' Prezidento Coolidge’o paLithuania.
rytus iš Scottville ir pusė mailės iki
PAČIŲ ALIMONIJOMS.
dorių
tuojaus
gausite.
r
Bylos aplinkybės tokios:
Įti pasigyrė moterims anąPajieškau Stasio Taurinsk:<>. p-sk" Scottviilės Keninės fabrikos ir šalip
Kolumbijos Distrikto vy Klaipėdos gatvėje nakvy- dien, kad ji mokanti labai
(7)
tiniuoiu laiku gyvenu-io Mont-eal. skersai tvoros s’irių fabrikas.
Adresuok: JOS GERYBA,
Canada,
kilusio
iš
Lietuvos
nuo
K
r
"riausiojo teismo teisėjas nės namuose gyveno du va- gerą kavą padaryt. Jos reNIEKŠAS
Seattville, Mich.
SPECIALISTAS—PER 25 ME
, tingus, pirmiau.- Telšių apskrities,
Smith pasakė, kad pas ji nei giukščiai — Vladas Dragelis ceptas yra toks;
TUS tari patyrimo gydymo «erFlu yra niekšas. Jus palie- Mosėdžiu varčiaus.. Geidučių kaim->.
gaačių: Kraujo ligom ta. Ner
Apie
jo
gyvenamąją
vietą
prašiu
pra

viena jauna moteris, kuri pa ir Misevičius, kurie jau kelis į “-Paimk
- - pusę puoduko i kate savo namus ir išeinate
NEBŪK ŽILAS
vų Mirimu. Reumatizmu ir lu
nešti šiuo adresu: Lithuania, Kretin
meta savo vyrą alimonijos sykius už vagystes buvo teis maltos ^kavos, pridėk šaukš kur nors smagus ir linksmus, gos apskrities. Salantu miestelis, na Stebukline is Gyduolės. kurion panai
kštų ir pusiėa ligomiu. Gydo
žiliną plaukų, slinkimą ir pleis
kaip vyru*, taip ir moteria panegaus. “Aš šitas aukso ka mo bausti ir, turėdami nak tą želatinos, trečdali puodu vienck kur nors pasislėpęs mai M. Balkindu. Julijonui Taurir.s- kina
kanas. šias gyduoles privalėtų turėti
kui.
syklas jaunoms ponioms už vynės namuose prieglaudą, ko cukraus ir pušę puoduko niekšas pavidale influenzos
kiekvienas, kuris žyla, slenka arba
darysiu,” pasakė jisai. Mote- varė toliau tokią profesiją. pieno. Sumaišyk viską ir už laukia jūsų, kad apkrėsti ju 1 Aš, Magdalena Naudžiųvienė. po oie'skanuoja plaukai. Nėra nieko už
ias geresnio iki šiolei išrasta. Atsi
Balzutč, pajieškau <o»v<> bro’
rįs, kurios gali eit dirbti ir Dragelis ir Misevičius iš kaisk dubeltavame puode. mis b gos mikrobais, ir jus tėvais
(7)
Antano Belzaus, paeina iš Seinų ap šauki! tuojau. Kaina S3.W.
JOM N SKINDERiS
pasidaryti sau pragyvenimą, savo meilužių prostitučių Paskui paimk trijų kiaušinių pareinate namo nuliūdę, ser skričio. nuo Punsko, Navinykų kaim >.
60 SCOLLAY SQUARE
Clinton. Ind.
prie jo svarbų reikalą. Prašau 531 North 7-th st..
Skersai Hanover StrsPt
neturi teisės reikalauti iš vy Daugelytės ir Montautaitės trynius, pridėk prie jų treč- gantis. Jeigu tik jų* pajunta- Turiu
atsišaukti šiuo
š
adresu:
BOSTON. MASS.
rų paramos vien tik dėlto, gyvenusių Klaipėdos gatvė- dali puoduko cukraus, fcetMAGDALENA NAUDŽIUS
SVARBUS PRANEŠIMAS
Olympia Theatro Bdlfat
|
16
AVright
avė.,
Northampton.
Mass.
kad jos su tais vyrais
keliatą je. sužinojo, kad jiems iš ma-.........................
_
.
virtadalĮ šaukštuko
druskos,
Room 22
Gera pų>ga atsitraukti savo gimi
mėnesių pagyveno, jis sako, tvmo pažįstama prostitutė suplak viską ir sumaišyk su
Į Pajieškau getus moters dėl namų ir nes iš Lietuvos, I-atvijos, Lenkijos ir
Patarimas dykai tik per paskirtą
laiką.
dviejų vaikų prižiūrėjimo. A'ienas vai- Rusijos, jeigu tik jie sveiki ir gali
Grigaitė turinti daug pinigu, kava. Pavirink, pakol sutirš, kas 10 metų, o kitas 8. Mano draugė skaityti nors vienoj kalboj. Ūkininkų
ta
KAIP BIELINIS DAVĖ
apie 500 litų. Jie sutarė pasi tės. Tuomet Įdėk trijų ~kiaui mirė, tai man reikalinga moteris, kad pagelbininkai ir namų ruošos darbinin
’
ai
turi
pirminybę.
Norint
infor

butų tinkama dėl biznio. Gali būti su
DVARPONIUI CHODAnaudoti ir tarpkelėj -iš Uk šinių baltymus, drūčiai su
vienu ar dviem vaikais. Su užmokes- macijų. rašykit musų agentui, kuris
KOWSKIUI J ŽANDĄ.
mergės pi. i Malūnų gatvę plaktus, ir pusę šaukštuko
Skausmas
niu. aš manau, susitaikysim. Kreiptis turi 20 metų patyrimo laivų kompani
jose.
laišku arba vpatiškai šiuo adresu:
M uskuluose
Pereitą sąvaitę spaudoje ^vakare Grigaitę užpuolė ir vanilos. Nukošk ir duok
ADAM BALSIS
(»>
ALENANDEĖ S. LEVIS
Gėlimas
■smaugdami
atėmė
pinigus
ir
ant
stalo
su
suplakta
Smeto

pasirodė žinių, kad Lietuvo156 AV. AVest End avė., Detruit, Micn. 45 u indsor Si.. Montreal, Ca
Sąnariuose
je4apo nužudytas su visa dokumentus; pinigų buvo na.”
| Aš. Stanislovas Bariu. p-jjieška i
Reumatiški
SERGANČIŲ ŽINIAI
savo šeimyna dvarininkas tik 64 litai. Grigaitė, nors
: stvo draugo Jono Levon. Mudu persiSkaudėjimai
skyrėm T910 metui-' Pirmi*" muti-i
Vidurių užkietėjimas, neliuosaviChodakowskis, tikras Smc-1 apiplėšta, bet bijojo eiti po- Išmetė iš vedybų maldos
Tuojaus prasišalins nuo Tavęs,
gvvenom Levriston, Me„ o dabar aš mas, nevirškinimas viduriuose maisto
kaip tik nusipii
nusipirksi buteliuką
tonos žmonos brolis ir dide- licijon skųstis, kad ją be dū
“paklusnumą.”
girdėjau, jog jis gyvena West Virgi- yra priežastimi aklosios žarnos. Aklo,
(BEAR BALSAM >
i
te
ligos
simptomus,
meskite
nia.
Jis
pat
na
iš
Šiaulių
apskr..
Rudelis akyplėša-fašistas.
j kumentų nesuimtų ir pasipa- Anglijos bažnyčios vysku- i V
joj žarnoj pasidaro pamušalai ir ne
*; *
} inų ka’mo. Meldžiu atsišaukti aiba kas
l
MEŠKOS BALSAMAS
praleidžia išmatų, tada prisieina ją
šakojo savo draugei Urbony- pai nutarė išmesti iš v«lybu .£^££3*
“Lietuvos Žinių” bendraI
’O pjauti laukan Kas turite šitą ligą,
ir vartosi pagal nurodymą, kaip
:
‘
(8) vartokite SUPPOSITORIES. Reikale
darbis rašo, kad vienam tei, kad ją apiplėšę Dragelis
ir daugelis tūkstančių kitų kenSTANISLOVAS BANIUS
apeigų
paklusnumą.
..
ku-l
?
/?
rinerio
Ka
rt»U
V,
-I
aš alsių iu per paštą.
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tančių vartojo ir vartoja. Jeigu
Chodakowskiui musų drau su Misevičium. Urbonytė,
202 Franklin st.. New Haven, Conn.
P. Stanlėy—Distributor
negausite tuo.- vaistus pas vieti
go Bielinio tėvas kitąsyk yra sutikus DragelĮ, papasakojo davo savo vyro klausyti. I>
nį aptiekorių arba pardavėją,
86 Staniford St.
Boaton, Mass.
J” «
Aš, Antanas Mocas. pajieškau savo
prisiųsk mums 35c. arba 50c. už
apdaužęs žandus už akiplė jam, kad Grigaitė rūpinasi Anglijos
A««i;4^
tam tikslui ir todėl visuomet tetos Juzė> Nerbukaitūs, Kaunu rėtlybutelį, mes tuojaus išsiųsime bu
moteris
šitam
nuta
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I
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savo
namuose,
bos,
Girdiškės
parapijos.
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vyrui
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d ei atimtų dokumentų. Drasaro
šiškumą. Jis sako:
teliuką Balsamo
rimui
labai
■pritaria.
Jos
tik
Iv yra
vra be
Dudienė.
Prašau
KANADĄ
BEAR BALSAM PRODUCTS CO.
“Garsus musų knygnešys gelis atsakė dokumentus Įki stebisi, kaip tokie atsilikę ^ĮOJ La
saly
oc skaičiam
suiciaus vadinaii
RtsišauktiAntanienė
arba kas a?ie
2note
n,a.
214 So. Main St.. Shenandoah. Pa.
J. Bielinis savo laiku turėjo šęs Jonavos gatvėje Į tvorą. nuo progreso žmonės, kaip Šeimynų, kurios panašiai da- lonėkite mar. pranešti, už ką busiu Patarnavimas, Patogumas. Saagumas
Yra trjs iš daugelio kitų priežasčių,
ro
ištisą
metą.
Mr».
G._H.
dekuiP
A
NTANA
š
MACAS
W
Sutikęs
Grigaitę
Dragelis
bylą dėl giraitės su 'Sebiankurios paskatina lietuvius traukti sa
West-Winfield, N. Y. vo gimines, pažįstamus ir merginas Į
tiškių dvaro savininku lenku pasisiūlė nuvesti Į tą vietą ir vyskupai, galėjo suprasti Kincaid rase mum* u San Box 203.
Kanadą per Geo. Kaupas & Co. Agen
o... atiduoti
auuu„u dokumentus,
betslos. plynes dvasią Jeigu Felipe, Tex. Sausio 14: “Me»!
~ ~
'
p. T. Chodakowskiu. Byla
..
»- - >r -____ t- t As, Magdalena Barzdaiciute, po vy- tūrą
vaidas
teismo
istaiGrigaitė
pabijojus
nėjo.
Pr<-~
™"?"to
UkS
1. Geo. Kaupas &. Co. Agentūra duo
ėjo per Įvairias
negalime apsieiti oe 1 nneno
jakUbauskienė, pajieškau savo
da geriausi patarnavimą atitraukimui
Karčiojo
Vyno.
”
JlįS
galite
jį
brolio
Motiejaus
Barzdaičio.
paeina
iš
jos
galo
nes,matė,
stitutės
Draugely*
ir,
MonL
gas ir ’
žmonių į Kanadą, ko nei viena kita
klausyti, tai musu laikuose ji
Šaltis
gauti pas savo gydUOlHĮ par-, MariaTnpoi.Ls aptkr. Meldžiu atsišauk- agentūra negali padaryti
1910 m. vieną gražią dieną tautaitė. matomai ar iš keri- f
“ lygi
vSf pilietė. Tik katalikų
taipgi paprašykit, tr a™ Adresų/
(8>
2. Per Geo. Kaupas & Co. yra pato
d\'arininkas p. T. Choda- to, o gal konkurencijos tikr- yra
giausia traukti žmones i Kanadą, dėl
bažnyčia,
kun
yra
.laugiau«
e
į
T
^5.^1
-----Magdalena Jakubauskienė
-----‘ s lais. Įkalbinėjo Drageliui,
koAVskis atvažiavo į giraitę
256 Inman Tark. Wilkes Barre, Pa. to, kad Geo. Kaupas & Co. yra pu
-r Trin^w
-------------------------------kaucija fbonded ager.t) ir kad jau yra
Dwug tūkstančių žmonių kasmet jrfrsu darbininkais ir liepė kad Grigaitė turinti tikrai S1a nuo progreso atsilikus,,
šimtus lietuvių atitraukę j Kanadą ir *ta nuo š.ib’io pasekmių. Viena pne ubo
_
_____
,
>s
ir
negali
įla
eito.tiesos
supias-i
Kosulio
(mažu
25c.,
o
’
•
’
uįg*
“
'
1
’
,v
"
'*!"'■
’
■
’
■
daug pinigų, tik gerai esanti
jiems medžius kirsti.
Čelkaus; gir- visi yra dėkingi už gerą ir saugų pa nia nukert - 150.000. Taigi šaltis, daly
i i «•
\ 1—
1 V • Onos Čelkiutės ir \Vinco
inco čelkaus;
ta- riiiitss. Gydyk jį geriausiu žinomu
“Tai pastebėjo Bielinis, užslėpusi drabužiuose. Taip tl.
____________
didelis 50c.), kūne yra laimi d?jau kad jie visi yra Chicagoj. Kilę tarnavimą
3. Geo. Kaupas & Co duoda visišką būdu.
1
iš
Pavidaujo,
netoli
Važgirio;
apie
25
pagelbingi šiose dienose.
atbėgo į kirtimo vietą ir pa karta Urbonytė eidama su
T..s būdas yra Hill's Cascara-P.ometai Amerikoj. Taipgi pajieškau garantiją už atitraukimą -žmonių į
Jei apsiims atitraukti, tai ati m’<le-Quininc. Jis kas žiemą suscubJo
reikalavo, kad kirtėjai išsi- Grigaite pasitiko Draugelytęį Ture, mokėti atsiskyrusiai H
Pranciškaus Mindaulio, kilusio nuo Kanadą.
trauks arba grąžins jūsų pinigus at aiiliontis šalčių — j 24 valandas.
KENOSHA, WIS.
Jurbarko: girdėjau kad gyveno Akro- galios,
nešdinni, nes neturi teisės ir Montautaitę. Šios sakėsi i Pačiai po $26,000 į metus,
jei negalės atitraukti.
Vartok šalčiui prasidėjus. A'arto k šal
ne, Ohio. Kas apie juos žino, meldžiu
Norintieji, kad jūsų gimines, pažįs ti pribaigti, o sulaikyti gripą. Niekas
kirsti giraitę, dėl kurios gin žinančios, kur esą Grigaitės! Amerikos laikraščių kari- Kurie norit užsirašyt “Kelei man pranešti, už ką busiu labai dė tami
ar
merginos
butų
teisingai,
pa

dar ner:id>> geresnio būdo. A’isosc antie
(10)
čas dar nesąs išspręstas. dokumentai ir siūlėsi nuvesti' katuristas Bud Fisher neteko vį” arba kokių nors knygų užsi- kinga.
togiai ir greitai į Kanadą atitraukti, Koše gaunama.
MRS.
ANNA
GRITZ
r
sakyt. gali kreiptis prie musų 167 School st
kreipkitės dėl informacijų ypatiškai
Dvarininkui p. T. Choda- juos palodyti. Vakare jos pačios. Ji negalėjo
Cainbridge, Mass. arba
Tikrai Gauk -aVll
Kaina 30c
per laiškus.
(-)
kowskiui pradėjus grąsinti tikrai nuvedė Grigaitę ir dar]sugyventi ir pametus jį pa-'agento, jis patarnaus teisingai.I
GEO. KAUPAS & CO.
EHjosiuM,
(-)
.
Bieliniui pastarai
pastarasis drožė Urbonaitę_ už Jonavos _gat-reikalavo “djvorso
ir $36,-'. Jo adresas: l«ts Elijošius.
Bieliniui,
,
J” L
CMSO^^^UiNINE
Lietuviška Agentūra Laivakorčių
Draugai!
Skaitykit
ir
~
------•
22-nd
Avė.,
vės
i
krumu^r
pradėjo
de000
metamu
užlaikymo.
Tei!
4401
—
Pardavimo
ir
Pinigų
Siuntimo
jam Į žandą.
platinki! “Keleivj ”
Kcnosha. Wis.
“Kirtėjai pasitraukė, ir ginti degtukus, tuo tarpu iš smas davė jai “divorsą” ir'
<į ♦'lai’- .V *; Cle’-eland Ohio
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? eikia mergaites _gyvesniss irkepenysveikiesDIDELIS I* tSISEKIM AS
nės. Vanduo yra tiek reika |: Palaikymai puikių
lingas vidujiniam kūno gai Į
plaukų naudok
vinimui, kaip ir paviršutinis
odos prausimas. Viduriniuo
Chcwing LAXATIVE
se musų kūno organuose ir jų
plėvelių dalelėse priauga
Malones čiugu«“>. kiuikiuose ligoniuose ji sulinks- gonorėja kai-kada ir reumamatosi
nešvarios.
LYTIES LIGOS ta,
įvairių
nešvarumų
ir
nuodų,
palaiko
pilvo reguhariskukas padai**) Ikartais visai tizmą padaro. Tai paprastas
.
pagaliau,
saugoti
ir,
ruą.
Vaikai
myli jtkaip
ir
ant
odos
paviršiaus
nepakenčiamo skausmo, iš daiktas, kad jauni vyrai turi
Gonorėja arba triperis.
. rili (burdingieriųi, žmogui prakaituojant. Tokiu
tiesti varpą dabar yra labai gonorini reumatizmą, kuris
Pereitam straipsny išdės pavojinga, nes šlapinimosi gy’dyti. šiaip ar taip, yra la Line kartais su tokiomis budu yra reikalingas mau
ergą te: is gali kriminališ- dymasis ii* prausimasis. Tok
čiau. kaip dažniausiai tenka kanalėlis gali trukti, be to ir bai sunku.
■> i
uti. Imant jaunas, sai apsivalymas atgaivina vi
gonorėja apsikiėsti. Dabar arterijos ar venos gali trukti,
Aišku dabar, kad su gono
n uito nuo kokių ketonų; sas celes (kamaraites) ir
paaiškinsiu apie simptomus o tada pasidaro didelis krau- rėja nėra juokiu Su ja reikia
ų iini keturiolika* ar ir' plėveles musų kūne.
'
(ženklus). kuriais gonorė ja japludis. Šitokie baisiai ligo- visai rimtai skaitytis. Tai di daugiau,
is tiesų, reikia jas?
nį Kamuojantis pakilimai delė. pa vojinga ir daug viso
apsireiškiu.
Numalšink savo troškulį su
dažniausia
atsitinka naktį. kių nelaimių žmogui prida labai <:ao< ti. Reikia ir toliau!
Gonokokais
apsikrėtus.
vandeniu.
CBtS
ia< labai daboti: mat, mo-'
Jeigu tik ligonis yra gydo- ranti liga.
paprastai ima nuo 3 iki 5
Vese t Sms fim
Troškulys yra geidimas
terš jauny-tė yra labai dideli
Apsisaugokit nuo ažsiradienų, pakol pasirodo ligos D' as kaip reikiant, tai dažziainvi. Gydvkit kiekvienų
luitai, unt kurių visi labai vandens ar kitokio gėrimo.
Gonorėja moteryse.
Coupaay
ženklai. Bet kartais jie pasi r ausiai jis išgyja. Bei kas gi
Įpjovima. žaizdų ar Įdrės
į Tas reiškia, kad kūnas reika
:
<
<
>.
Moteiys
dažniausia
gauna
k
v
kimą su stipriu ir nenuo
j«H
viri 20 nratų
rodo į vieną dieną, kariais į r. c žino, jog gana daug yra ir
lauja daugiau skystimo ir
dingu aptisepriku. Zenite
ytonoreją
taip,
kaip
ir
vyrai.
***
Margėm,
Jei manot pirkti Player-Piar.*.
dešimt, o kartais tik po 3 sa tekių ligonių, kurie labai
ušmkts.i bakterijas ir pa
• geriausias troškimo numal Grand Pianų, Upright Pianų. F«»
gelsti gyti.
vaičių. Kaip matome, tai nuo mėgsta patįs gydytis. Jie nu per lytini akta. Bet jos kai - ., < k'ir.»w**
,;li reikiTktis šinimas yra vanduo. Kaip nografą ar Radio, tai ateikit pas
apsikrėtimu iki ligos p: iro- eina aptiekon, nusiperka ai? gauna ją »• kitokia s keseni, taip ir jauni vandenį mia pasitarti su p. šarkiunu. Pirk
s saujrotk
dymo laikas gana Įvairuoja. v. istų pagal aptiekoriaus pa- bais, būtent: lovoje, kurio. ,
turi gerti nuolatiniai ir pro dami pas mus galit sutaupyt pini
nes mes parduosim jums tie
Anksčiausi ligos ženklai ti.rimą ir patys gydosi. O pirmiau kas nors gonorėją
porcionaliai. Net ir kelių die gų,
turįs
gulėjo,
nuo
užkrėsto.'
siog
iš krautuvės, bt; tarpininkų.
‘
•..irtais
kad
ir
ateina
pas
tikyra gana navatni. Ištikrujų,
nų
kūdikiai
reikalauja
van

Jei
duosit
mainais senų pianų, gau
daktarą, tži namon parėję sėdynės (išeinamoj vietoji.1
tai kūnas jokių ženklų nepa
Kodei
As
Esu
dens
reguliariai.
Labai
tan

sit
už
jj
gerų
kaina. Išlygos lengvo*.
milo, tik paibelis žino, kas jo patarimų nepildo, bet da nuo užkrėstų drabužių, ii tt.
Parašykit, o nusiųsim gražu iliuat
kiai
kūdikiai
verkia
van

Šlapias?
Eagle f'.rand išauąin,. dau
su ligonio (i vašia darosi. Jis i ro taip, kaip išmano. Tokiu Į kelias dienas po užsikrė
dens, o gauna maistą. Kūdi motų kataliogų.
gio* sv«k:j kūdikių, »<;#
timui.
štai
kokiais
ženklai.'
dabar turi ypatingo noro keliu, žinoma, liga ne geryn,
vist kiti ••.uiiikių maistai
kiai ištrokšta kaip ir suau
Vose & Sons
_____
depar- gusieji. Todėl kiekvienas re
varpą apžiūrėti. Tenai, žino bet tankiausiai blogyn pra liga pasirodo: Paviršyje ly-; Chicagos sveikatos
i deda eiti.
ties organų ligonė jaučia lyg tamento viršininkas Dr. Her- guliariai ir nuolatos, nuo
ma, jis nieko nesuranda, nes
Piano Co.
ir erzinimą, peršėjimą, be to. n-ann N. Bundesenrašo:
Netikusiai
besigydant,
li

dar nespėjo tokie ženklai,
lopšio
iki
grabui,
turi
gerti
1M
Boylston SL. B>~u>u
I
kuriuos galima matyti, pasi nu įsigauna giliau. Pasidaro rodosi jai, kad ten dabar per Vanduo yra būtinai reika- vandenį. Yra sakoma, jog
EAGLE BRAND
i
įkurtas 1851 m.
daug
sausa.
Biski
vėliau
dep
ngas žmogaus sveikatai. Be kupranugaris gali eiti labai
rodyt. Ligonis vis dėlto kar-, užpakalinės šlapinimosi ka
tais kas kelios minutos te nalėlio dalies įdegimas. Li ginimas padidėja, juo la-t)< • mes negalėtume išgyven toli biskeiį užgėręs vandens,
nai žiuri, ir kažin ko jieško. ga dabar ne tiktai du kartu biau. kaip reikia nusišlapin ti nei 'ava it ės. Be valgio ga bet kas norės būti kupranu Mes išdirba m armonikai
ir importuoja
Ir tai nereiškia, kad iš pat didesnė, negu pirmiau buvo, ti. Ir nusišlapinti dabar ver lima ap'ieiti sąvaitę ir il gariu?
!
me visokių rū
čia gana dažnai. Paprastai į ginus
oj
ir kūne dar rasis užsisykio jis jaustų tenais koki bet ir daug pavojingesnė.
Babies leve lt
šių
rankomis
dirbtas
Itališ

dvi
ar
tris
dienas
po
apsilikusio
maisto.
Paprask
gerti
vandenį.
____
I
kuris
palaiperšėjimą ar tam panašiai, j Kaip šitaip pasidaro, tai
kas Akordinas
—visai ne; ot, tik nori daž-i igonis kai kada \isai nieko krėtimui, kaip jau aukščiau r;s žmogaus gj'vasti. Bet su Paprastai daugelis žmo- geriausias
;
Nn ri«< pilvo tr tarn« nes*
marumų. Lu.ie paeina .>oo
nai apžiūrėti, ar viskas ge- į nejaučia, kad va kas nors suminėti simptomai pasiro- vandeniu vra visai kas kita, nių vandens geria permažai, ipasauivjeAnt 10
dantų augimo nieko geresniu
rai, ir tiek. Gal būt, kad li blogo butų su juo atsitikę. do, tai yra pūliai. Bulių pa-. Vanduo kūne neužsilieka. todėl daugelis turi tiesiai įp- TIKtų
i
gva•» udii.iam- i» *«ik»iw» nėra,
rantuotos.
kaip
gonis taip daro todėl, jog, Bet dažniausia būna taip: plastai būna gana daug. Šia- ,j;s yra išmetamas prakaituo- rasti gerti, ir gerti tiktai tyrą Musų
1
kai
žinodamas ką ir su kuo jis jis turi gana tankiai šlapintis pintis reikia visai tankiai, ir įant. alsuoinnt ir viduriu iš- vandenį. Tyras, paprastas nos
; žeme
i
su
Dykai
yra daręs, bijosi, ar tik visa ir šiaip ne visai smagiai jau- šiapinanties gana smarkiai leidžiamas^
_
_
vanduo yra idealis numalši snes negu kitu. išdirbėję.
MrS. W?NSLOW’S
pamokinimus. Reikalaukit katai ant blogo jam neišeis. , čiasi, tai jam galvą biskį degina.
nimas troškulio paprastam teik.am
\taligo, kuri
pėsiunčiam dykai
(-)
Mes visi esame šlapi.
Taip tai nupasakoja savo;
Syrup
Taigi jis, kaip tas katinas 'kauda, tai burna džiūsta,
sveikam žmogui, Tyras van . Rt'ATTA SERENELL1 & CO.
miltus priteršęs. nerimsta. i 51 ai, temperatūra pakyla, tai bėdas moteris, kurioms teko’ Jei iš žmogaus, kuris sve- duo yra be spalvos, be kvap ]4>M Blue Island ar. Dpt. SO. Chicago
i ia 150 >varų. butų išspaud
snio ir be skonio. Žmonės tu
Už kokios penkiolikos va j skausmai visame kūne, ypač gonorėją gauti.
Kai liga nueina toliau, ži t as vi>as vanduo, tuomet j*) ri išmokti apiprekiuoti tyro
landų ligonis jaučia menką i strėnose. Gana daug šitų li;• oris sumažėtų Iki 100 sva
t
vandens vertę taip, kaip jie
(varpos gale) niežėjimą, de genių tuojaus patys “diag- noma, simptomai būna kito rų.
Beveik 70 nuoš. žmogaus
apiprekiuoja
ir
džiaugiasi
kie,
bet
apie
tai
neišpuola
ginimą. peršėjimą. Jis taipgi nozą” padaro, būtent, nu
kūno yra vanduo. Iš suaugu- | paprastu maistu.
•_
jaučia, kad jo varpa tarsi sprendžia, kad “šaltį” turį. čia kalbėti.
1 * ' -uSTABDO SKAUSMĄ
žmogaus į 24 valandas iš
Viekas nesuteikia tokio
dabar sunkesnė, didesnė pa Tokie, žinoma, daugiausiai
eina nuo dviejų iki šešių sva- G;rk vandenį atatinkamos
Gonorėja visai jaunose
malonaus
palengvinimo,,
patys
ir
gydosi.
sidarė. Gana dažnai ir lyti
taip
originali*
Baime
temperatūros laipsnio.
i.. v uiidens. Du paprasti stik
mergaitėse.
Dažnai ligoniui besišlapi
nis sujušimas jį užpuola ir,
Ėengue. Jis pradeda praša
lai
vandens
sudaro
puskvorVanduo neturi būti geria
lint skausmą nuo pat uzsakytum, erzinte erzina. Ži nant, kaltais daugiau ar ma Visai jaunos mergaitės tę. o puskvortė sveria vieną mas
teoimo.
ledo
šaltumo.
Vanduo
noma, kad tatai ir skausmo žiau ir kraujo su šlapumu daug dažniau gonorėją gau svaią. Todėl, kad palaikius turi būti tiek šaltas, kad bu
Gauk originali francazisk*
na, negu yra manoma. Mat.
pasirodo.
padaro.
j• BAUMEBENGUE
Kartais ligonis labai aštrų ir motinos ir nekurie gy dy žmogaus sistemoje, propor- tų skanus, tik ne ledo šaltuDvidešimt keturioms va
(ANALCLSlftUS )
cionali
balansa
_____
T
vandens,
______
,
mo.
Vandenį
gerk
pamažu,
1
tojai
abejoja.kad
jauna
landoms po užsikrėtimui skausmą ne tiktai varpoje,
žmogus turi išgerti Iypač jeigu vanduo yra šal
praėjus, žinoma, jau ryškiai bet visur apie tą vietą ir mergaitė galėtų lyties ligą normaiis
imo
keturių
iki šešių stiklų i tas, o pats esi sušilęs ir išgauti; taigi jeigu ir pasirodo
ženklai pasirodo. O tai yra nėšlažamę jaučia.
Paprastai vienu kar
ženklai įdegimo. Matyt suti •Jeigu ir dabar liga nėra panašių ženklų, tai spėjama, v indens į dieną.__________ i troškęs.
tu
geriausia
išgerti tiktai
nimas. Pagalios pasirodo ir kaip reikiant gydoma, tai ji jog tai kokia kita liga. Nauji i Kodėl mums vanduo rei- ■ vieną stiklą yra
vandens.
Tokiu
kalingas
pūliai. Ligonis jaučia kartais ant vietos apsistoja ir įsise gydytojai betgi nespėlioja.'
j
tai
budu
geriant
vandenį
Vartok Tikra
ie van(kni nema-i^V^rg^urio'yMKL
ir visai aštrų deginimą, žino nėja, arba eina toliau. Eida bet tuojaus paima pūlių antį M
.įgausi geriausias jo ypaty-a
ma, da aršiau, kaip reikia ma toliau, žinoma, vis la tam tikro stiklo, nųdziovma. n„me kaip apiemafet^ bet fe%X^SXerk-??k
daryti. Ma.lbcs- Mažiausiaii šgerk stiklą
biau žalinga ligoniui darosi, nudažo ir pro mikroskopą taip
nusišlapinti.
atsikeliant, du ar
Šitas deginimas ir skaus ii darigauna ir ,į tokias vie paziun. Pamačius gonoko- Gausiam ir vastles palaiky-i|i vandens
tris
stiklus
kas rytas su per
Sis vyras serga nuo ia'cno. saicisu
kurias sunku pasiekti, kus. aišku, kad mergaite go- mui vanrĮ- butinJ re!k-a.i
mas besišlapinant, tarsi ver ta
yra pavojingi—užmušk šalti ir iš
traukomis
kas
valanda,
du
.'įimtas. Beveik visos svar-1| stiklu po pietų, pertraukiant
ste yerfla jį pagelbos jieško- .aigi gydyti būna gana kėb- norėją tun.
venk plaučių uždegimo.
VARTOK
tiir "Jeigu ne deginimas ir •u. Kartais padaro ii* šlapim Jaunose mergaitėse įdegi- blausios dalis celių (karna-1 kas valandą ir stiklą prieš
tit
BULGARlšK
’ ŽOLIŲ (KRAUJO)
skausmas, tai veikiausiai jis ui >si pūslės įdegimą. Ligonis mas dažniausiai pasidaro rėlių) ir žmogaus kūno plė- gulsiant.
v
ARBATĄ :V»c.—7-->c.—S1.2V
v
pas gydytoją ir neitų. Bet, jaučiasi prastai, nes reikia kaip tik visai lyties organų veliu susideda iš vandens,
»'
Šaknys, žievės. lapai, žolės ir ras'dos šiose gyduolėse padaro tur e
Riebiems
žmonėms
van

Ulbai
dažnai
šlapintis,
o
prie
pavirsyj. Čia mergaitė jau-.Vanduo yra reikalaujamas
reikia tiesą sakyt, kad be
tingą, stiprų kraują, ios tu ri būti kiekviename name — viri turi jas »'
c
vartot. Paprašyk pas savo a ntiekorių. arba aš pasiųeia. jums apmo- J•
veik su visokių ligų ligoniais o i? skauda. Bet šitos painės c’a persejirną, deginimą.-dėlei neatmainomų chemiš- dens gėrimas yra būtinai rei
y
keta našta. Užsisakyk šiandien. Adrcsas;
* permainų žmogaus kūne, kalingas ištirpinimui ir išvac
taip yra, - jie eina pagelbos arsi varu atvaro jį pas tikrą ypač kaip reikia nusišlapint. kų
lilrt
Marvcl
Ridą.,
l'ittsburgh.
Pa.
II.
H.
Von
Schiick,
Mfr..
rinėjimui
riebumų.
Dėlei
už

Ji
iš
sykio
tyli
ir
slepia,
tik
(lytoją.
Kitaip
—
tai
jis
jieškoti tik tuomet, kaip jau
kas reiškia sveikat^ ir tvirtu
pats arba su aptiekoriaus kai skausmas ir deginimas mą. Vanduo yra* vidujinė kietėjusių vidurių geriausiai f ——
skausmo nepakenčia. Kūne _vi -—
— ” lr savo padidėja, tai tada jau ir moišgerti du stiklu vandens
_
_
tik yra kantresni ir.skausmą n. geibu, “gydytųsi
žmogaus
kūno cirkuliacija.
pakenčia, tai paprastai atei !igą aršesne darytų. Kartais tinai pasiskundžia, kad te- Kuomi suvirintas, maistas su- prieš pusryčius, gerti kas I ŠALTIS! TR1NKIT KRUTINI IR NUGARĄ SU
na į gydytoją tik tada, kada d?gimas da toliau nueina, nais kas nors negera. Todėl f n-rniiniamas ir išdalinamas* dvidešimts minučių.
Taipgi noo: Reumatizmo Skausmu,
siekia tam tikrą liauką. šitas ligones motina atveda j pavienes kamarėles (ce- Kad įgavus geriausią vei
jau liga gerokai įsisenėjus ir
Suatingusio sprando, Neuralgijos. Užksmą
iš
vandens,
yra
geriau

' i i po pūsle guli. Tenai ir pas daktarą kaip jau liga1 įosL Tas vra svarbu tmkasunku ją išgydyt.
sigaviuiu, Neuritis, žaizdų, Galvos
siai gerti mažomis proporci
Pūliai iš karto teka balti, i augiau liaukų yra, kurias buna kėlės dienas pasiva-;mam žlėbčiojimui.
Skaudėjimo, Išsinarinimų, Skaudančių
ir lėtai. Niekuomet ne
tik laikui bėgant jie persi ; a pasiekia ir jų uždegimą 1 lu*t
Muskulu, šono, Krutinės ir Nugaros
. .
.j Vanduo vra agentas, kuris jomis
reikia
gerti vandens vienu
daro. O kartais ir kirkšSkausmų, Nusideginimų, Mėšlungio.
maino ir kitokią spalvą pasi
Gonorėja jaunose mergai- j. lirpina it*. ^varinėja iš ku-‘
Neprileidžia užainuodyt nuo išsidrėskigauna. dažniausiai tai raus :i js liaukos įdega. Kada ne tese labai sunkiai gydosi,'rc atlikusi maistą laukan, kartu perdaug, nes butų ap
mų
ir tt.
sunkinimas
viduriams.
vais. tai gelsvais arba ru kada ir tie ilgi kanalėliai, daug sunkiau, negu mergi- į Vanduo pagelbsti maistą išF.
L
I.
S.
Draiveriai:
Trinkite skaudančias nu
dais pavirsta. Kartais ma kurie eina iš inkstų į pūslę. nose ir moteryse. Labai retai tarpinti ir pagelbsti kraujui
garas bu juo.
žiau, kartais daugiau jų bū Įdega. Įdega ir inkstų pilve kada taip laimingai atsiUn- n^į maista ; plėveles ir išna. Kada ne kada pūliai ap liai arba inpatys inkstai. Ne ka, kad ligą keliomis sąyai- mesti atlikusi maistą laukan,
ALBERT G. GROBLEWSKI & CO. Plymouth, Pa.
sistoja, o pasirodo tiktai atsargus ligonis gali ligos pe temis išgy dyti gauni; daz- . Vanduo n a reikalingas pa“TRINKITE KUR SKAUDA.“
rų ir į akis įtrinti. Dažniau niausiai ima keli mėnesiai, laikymui‘vienodo kraujo te
gleivinė medžiaga.
Skausmas besišlapinant siai akjs taip įdega, kad rei stai kodėl reikia mergaites, k ėjimo, taipgi palaikvmui
’* gerame stovyje.
•
aršiausias būva kokias ke škia ją visai išimtu Atsimenu saugoti, kad jos tokia baisia - rdies
lias dienas po ligos ženklų ; vieną labai liūdną atsitiki liga neapsikrėstų. O kadan-i
pasirodymo. Paskui jau taip mą. — Ligoninėj man prak gi dažniausia .jos apsikrečia1 Vanduo yra tiihalingai
baisiai nedegina ir neskau tikuojant, štai kas teko ma ant sėdynės išeinamoje vie-:
da. Skausta, žinoma, todėl, tyti: Mano pažįstamas dak toje, tai tėvai turi pamokyti! Mes gyvename, mąstome
kad gleivinė plėvė yra įde taras gelbėjo moteriai prie savo mergaites, kad jos vi- ir turime savo esybf, taip sagus, o šlapume paprastai bū gimdymo. Jam visai netoli suomet imtų toiletinės popie- kant, vandenyje. Mes esame
na rūgščių, tai ir peršti. Pasi būnant, staigiai vandens ros ir bent ant pryšakinės sė- perdėm šlapi. Tik vanduo
taiko ligoniai, kuriems taip krepšys plyšo, o skysčius dynės dalies užtiestų. Žino- dalinai nusprendžia, ar kūno
išsiliejo, kad ma, jeigu eina laukan na- skystimai, cirkuliuojanti per,
Kuomet Kūdikiai
baisiai skauda, kad jie vos.taip
—rsmarkiai
-----------------nevos pasijudinti tegali. Ži-' jam net ir į vieną akį biskis Imie ir jeigu visi namiškiai plėveles. yra
vfa tyri, švieži ir
ir,
Verkia Pabandykite
noma, tokie dažniausiai la—'—- akį :sišplo-J~ yra sveiki, tai to daryti ne- gaivintieji, ar sugenėję ir ne
jo įtriško. Tuojaus
bai jautrus yra, — tai t«»kio vėmė gana stipriais vaistais, i reikia. Bet kas gali žinoti, sveiki. Vanduo vra reikalintipo, ką iš šapo vežimą pri vis dėlto įdegimas pasidarė, kart jie sveiki? Todėl nerei-ginusias grynas procesas
ir t”ks aštrus, kad būtinai kia pasitikėt. Da labiau to- maisto suvirinami ir maitiskaldo.
Nemažai nekuriuos ligo reikėjo akį išimti. Mat, ta kias mergaites reikia saugo- nimui.
\ anduo pagerina
nius privargina beveik nuo moteris turėjo gonorėją. Iš ti, kada joms leidžiama sa- krau ją, veikia dvejopai, mailatinis, ot stačiai nesuvaldo tiesų, visiems► žmonėms reirei-vo reikalą atlikti kur nors stą siitii pina ir jį prašalina,
Geriausis vaistas nuo vidunų
mas varpos pakilimas. Blo kia būti atsargiems, betdak- kitur, daleiskime, svetainių Geriant užtektinai vandens
užkietėjimo.
giausia, kad gana dažnai to- tarams da labiau. Galų gale, išeinamose vietose ar tam kraujo tekėjimas pasidaro
k\‘ i. riad jos ant sėdv>ip atsisėstų, kad pačios
,e> nes organais visai
aų. Reikia mergaites
>t i
nuo kitų lovos,
įeinu tokioje lovoje pa-

Sveikatos Kampelis
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niškio siaurųjų geležinkelių įVrj T?Tt7TS\>
V
ruože. 1Plačiųjų geležinkelių, A
ruožuose panašių užpustymų
nepastebėtu, bet ir čia smar
kus vėjas ir šaltis daro Įtakos
garvežiams, ir traukiniai paDi astai neišlaiko savo sku Lietuvos Respublikos Istorija ir žeos— Šitas veikalas parodo, kaip
bos ir vaikšto su pasivėlavi nuol*P*1905 metų revoliucinės Lietuvos
mu.
j spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir

T
»

Delku Reikia žmogui Gert tr X atgyti
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks
nemokša. Bet deikog: norisi ? 1 »eU o
be valgio žmogus silpsta? Ir deiko
vienas maistas duoda daugiau spėkų,
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos I.ailrr»šč»ų )
kitas mažiau? Delko žmogui re;ki.<.
cukraus, druskos ir kitu panašiu d:,
lykų? Kodėl jam reikia riebalu? ši
KAIP ŽIAURUS PASI
PANAIKINS OKUPUO
tuos klausimus suprasi tiktai iš šitognygutės. Parašė L'-ras G-mus.
GĖRĖ ŽMONĖS.
TOS LIETUVOS PILIEČIŲ
Kaina ............................................... 15c i
KATEGORIJĄTuržėnai.
Sekmadienį,
. -----------------Kaip
kaip tuo jpačiu laikų kunigai tų val- Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa
Iiąbąr Lietuvoj ;
sausio 16 d., Turžėnų valse.,
LIAUDININKAI VĖL EITŲ džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo-! 23 gražios eilės, daugybė straip.v
Užusalių kaime Sinkevičius rųšių piliečiai — tikrieji,
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li-;t>ią» juokų, ir t.t. Puikiai iliusI VALDŽIĄ.
kėlė savo dukters vestuves. okupuotus Ljetųvas ir sve-, Kaip laikraščiai praneša, kos paliuosuou iš po caro valdžios ir iruota. 95 pusi................................ 25c.
11 valandą kažin kas iš t imšaliui. (Akupuotus Lietu liaudininką vadas Toliušis kaip ji buvo apskelbta ,-espublikx! Kodėl Aš Netikru j Dievą,? — Artis
1 'f
r,
,
įdėtas didelis spalvuotas žemlapis į Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras
mušė sniego gniužului lango vos piliečiais laikomi tie, ku
lenam
laikraščio
Koresponparodo
dabartinės Lietuvos tubežiu* katalikas ir laisvamanis privalo
,vi
.
.
_
’
'
.
rie yra gimę ir gyvenę oku
stiklą.
.
dentui
pareiškęs,
kad
liaudįir kaip šalis
yra padaly-a
>a pc-rskaityti.
•ir
padalyta į apskri-Į
apskri- • ią
perskaityti. 64 nusl
pusi......................20c.
Tuoj išbėgo buiys ginų puotoj Lietuvoj, tečiau nega . ninkai vėl prisidėtų prie vai-T'US.^ Taišalia
yra vienatinė knyga, kurii’nj^H BambM SpyčiaL — Ir kitos!
vestuvninkų ir ėmė vytis vai li tai dokumentąis Įrodyti. > ,v.—y, jei dabar valdančios r,ar0<10
Pv 1 gimė/J Lietuvos
Respubli- ’ fonės. Daugriau juokų, nef<u Araeri. ’ kai
............
— e
w
— s
, «
L'«*lwL'01W
A*
A. W__ _
kus, einančius iš mokyklos Viso tos rūšies piliečių yra i: partijos
ip
ji
išrodo.
č-a
telpa
visi r oj munaaino. šioje knygoje telpa net
sutiktų pasalinti Ka svarbesni dokumentai: Steigiamojo
apie 8000. Visų jų pilietybės
i 72 ”Džian Bambos spyčiai”, eilės, puvaikų vakarėliu.
ro
stovi,
Įvesti
spaudos
lais■
a
nuloiuti
iiročniAtn
•
ir
Se*™
0
nutarimai,
taikos
sutartis
su
. sikalbėjimai, humoristiški straipsniubylos
bus
peržiūrėtos
ir
tie,
Vaikai pamatę atsivejan
ę.
paieistl
atestuotun
pei
-.
bolševikai,
sutartis
su
latviais,
apdil
ai ir juokai. Antra pagerinu
kurie
patieks
pakankamu.čius pasileido bėgti. Tie, ku
rinkti
Seimo
prezidiumą
Tymas visų mūšių su lenkais ir
128 pusi................................. 25c.
rie gyvena tame pačiame Įrodymus, kad yra okupuo Koalicija su socialdemokra , iru tai ne knyga, bet tiesiog žibintu-1
kaime, suspėjo parbėgti na tos Lietuvos dalies piliečiai, tais jau esanti išardyta.
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą
iKais> s«novė* Žmouėa Perstatydavo
: iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 ‘
žem*’ ~ Labai
*enovės
mo, o kuriems reikėjo cit Į bus pripažinti Lietuvos pi
'
Drūtais
audeklo
apdarais
........
$1.50;
“
'osofl
(Aidimai
apie
žemės
išvaiz!
kitus kaimus, skubinosi slėp- liečiais ir gaus vidaus pasus, VARNIUOSE LIOGERIS ... . ..........................
> ią. Pagal daugelį autorių parašė’
tis pakeliui kas kapinėse, ki- °
kurie tu negalės pada,S- ,r - *
~ Arba kaip, i'.;sas> Antra knygutės dalis vra: "IšJAU PARUOŠTAS.
un,
alkoholl->r,irUa,rt,
ti suspėjo atbėgti Į savo kai- ‘y1.’’ bus pripažinti svetimša-

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

VITAMINŲ-BADAS
Sulaikytojas progreso vaikų mokyklose lankiau
siai yra priežastimi badavimas dėl stokos vitaminų
arba nedavaigymas. Nėra taip didelė beda dėl sto
kos maisto, kaip dėl stokos vitaminu rūšies.

KNYGOS.

StOTTS 1 MUM

yra malonus vartoti ir geras būdas užtikrinti vai
kams užtektinai sveikatą budavojančių vitaminų
iš cod-liver aliejaus. Scott’s Emulsion yra specialiai
naudingas dc-1 pagelbėjimo berniukams ir merganėms, namie ar mokykloje, dėl gero mausto
ir gero atrodymo.
Visuomet reikalaukit Scott’s Emulsion!

a

Šiomis dienomis Varniuo
mą.
liais.
Z-Akta. ..
,
se
bus galutinai pabaigti : da nors huu kūdikių levais, būtina.’
Vestuvninkai, girti, be ke--------------i turėtų perskaityti šitą keygutę. Pa-;
P
........................................... 1'*Cpurių, su šautuvais ir jenom LIETUVIŲ LAIKRAŠČIO ‘•engiamos koncentracijos j rabošius. Puik 23 ....................... jOc * *i*ip Tapti Suvienytų Valstijų Pilievijosi vaikus. Nesuspėjusi REDAKTORE KALĖJIME, stovyklos darbai. Į stovyklą (merikoaiško. Vestuvės. _ Dvieju!
.Aižkia!,
”iUetystčs
pabėgti ar pasislėpti PažeVilniaus apygardos teis- bus išsiunčiami asmenys: už I aktą komedija, pajuokianti lietuvių i stat,ymai.Su1 re,ka‘,ngž“ klaus!raa^ “
__ i. ir lengva peri .įsakymais lietuvių ir anglų kalbose
pavičiaus vaiką vestuvnin- mo Įsakymu buvo atėjęs Į Driešvaistvbini veikimą, me- -estuves. Juokingų
peržiūrėta ir pagerinta
lagingų
ir
pramanytų
gandų
čtatymui. Parašė Iksas. Pusi. 24 10c :i Antra
'
kai smarkiai mušė ir priver- buv. “Vilniaus Aido” vedan
'aido.
.......................
...................... 25c
Į
’
te vedžioti juos po namus torės p-lės M. Žukauskaitės skleidimą, ginklų neregisti a- Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arbaj
Buvo Visuotinas Tvanas'.' — Kaip
ejm-ių su juo vaikų. Parody- butą policininkas reikalauti vimą ir šiaip visuomenės tyrinėjimas, kur buvo pirmutine' \rNojus
galėjo surinkti į kelias dierimčiai
ir
esamai
tvarkai
pa

-menių lopšinė. Knyga labai pa
tuose namuose, jenom dau- 100 auks. kaucijos už iškelas visų veislių gyvūnu*, kurie gyveKauno
žėsi i duris, kad atidarvtu, tas dėl laikraščio bylas. P-lei! vojingi
~ asmenys.
... ka- gal daktarų Haiitzerį sutaisė Ba■a išsimėtę po visą žemės kamuolį?
moki panti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25e • <aip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj
grasindami šausią.
Žukauskaitei neturint reika-lf^.^?^^
Neįėję varėsi vaiką i kitus i laujamos sumos, policinin- i iki Šiol nuspręsta išsiųsti iš Materialistiškas Istorijos Supratimas, j •savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi
, B____
nori žinot, kas gimdo pašauj iek vandens, kad visą žemę apsem
namus mušdami taip, kad kas buvo bevedąs i Lukiškių Į Kauno iki 50 asmenų. Pir-i lyje-Jei
tai per-Į U - Kur tas vanduo dabar yra? Kaip
įvairiausius
nuotikius,
1
no-^
netrukus bus iš skaityk šitą knygelę. Kalba labai! -s Nojaus šeimynos galėjo atsirasti
ant sniego liko net kraujo kalėjimą, tečiau, pakeliui
į
rTi-š
1-iunčiama.
dėmės.
giminėms sumokėjus reikalengva, Knyga protaujantiems darbi-11’° tvano juodveidžiai, raudonveidžiai
Medega -r kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai
Haujamą sumą, “kaltininkė”
ninkama neapkainuojama.
DR.
K.
GRINIUS
GRIŽO
j
;itą klausimų, į kuriuos negali atsai
imta
iš
Greilic
’
n
o.
Parašė
Z.
Alek

KAIP ČIGONAS IŠ KAR buvo paleista.

—b">

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ
Ar.t mus tri-šriubinių laivų
NEW YORK(new>HAMBl RG
DEl »S4 HI.AND.
ALBEKT P.ALL1N.
IIESOI.I TE, RE' IAN< E.
ir ant. pupuliariškų vienodais
kambariais laivų
Cloeland,
M’estphalia ir Thuringia.
Sąvaitiniai išplaukimai iš New
Yorko. Laivai Thuringia ir
Westphalia atplaukia j Bostoną.
Personaliai dylimi j Europą' isvažiaviotai.

I

VĖS RAGŲ PIENĄ VARĖ.

SENĄ SAVO TARNYBĄ.

■ PAVOJINGAS

GAISRAS

Draumenų kaime, Panevė
LIETUVOS UNIVER
žio apskrity vienos ūkinin
SITETE.
kės karvei pienas užtruko. f
Susirupinusi moteriškė mė I Išvengta didelės nelaimės.
gino Įvairius budus savo kar f Sausio 18 d. Universiteto
vytės pieną atgauti, bet be i dujų generatoriuje užsidegė
jokių rezultatų. Besibastąs benzoiino dujos, o nuo jų ir
kaime čigonas apsiėmė mo benzolino atsarga 110 kilo
teriškei kaivę išgydyti, tik gramų.
Kilo didelis gaisras, kuris
pareikalavo už darbą paltį
išsprogdino
langus ir sude
lašinių ir sidabrinius penkigino
net
antrame
aukšte iš
litus vaistams pagaminti.
Nudžiugusi moterėlė sutiko kiemo langų rėmus. Tarnau
ir davė čigonui reikalauja tojų ir gaisrininkų pastan
mų daiktų. Čigonas lašinius gomis gaisras likviduota.
Įsikišo sau Į maišą, o penkis Nuo gaisro nukentėjo sargai.
litus Įmetė Į stiklinę van Jei gaisras nebūtų laiku lidens, sakydamas, kad sidab i k vieluotas, galėjo Įvykti di
ras tuoj sutirps vandeny ir desnė katastrofa, nes chemi; jos laboratorijoje yra Įvairių
pasidarys vaistai.
Pinigą ilgai makalavo r ,u_^: i ir smarkiai degančių
vandeny, bet jis netirpo. Ne-i’ skysčių.
į
(

Buvęs respublikos prezilentas dr. K. Grinius grižo i
-eną savo tarnybą — Kauno
niesto sanitarijos skyriaus
.’iršininko vietą, kurioje tarlavo ligi išrenkant ji respubikos prezidentu.
NAUJOKŲ ĖMIMAS.

■a*k

"Plaukite po Amerikos Vėliava
i

Velykas ir Planuokite praleisti
Pavasari

LIETUVOJE

Nupiginta ten ir atgal kelionė
trečia klesa į

(Pridėjo* S. V
v ** jeigu Taksus.)

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau per
Cherbourg ųr Bremen

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitą
informacijų klauskit pas vietos
agentus arba pas

Tam s i!.ra ekskursija išplauks
puikiu laivu

Hanbttfg-AiKricn LIm

S.S. George Washinxton

• yti jokis kunigas, yra nuosakiai ir
iš New Yorko Kovo 23.
Į iškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga: TĄ ;; meTi; lai ves Mr. Jo*. Turėk. iš
Umted Statės Lines. kuris
kuri< panašias
Ur.jted
Monologai ir Deklamacijos. — Šioje;',e galo Įdomi. Kas žodis — Ui tak- • k-kur-^as
;a» vadovauja
žiovauja keturiolika metų,
* . priruošti
, . ’___ * J virtas ir bagažų,
išanksto
knygoje telpa daugybė naujų, labai;i <us; kas sakinys — tai naujas kunigų < laiitna iša
i^rvezimui iš priepUofap iki jūsų namų
•ažin it
ir juokingų
iuokinoii monologų
monoinmi ir dekla
delčia- rgumentas
gražių
—
griūva.
Mokslas ir g.'l/kr*
ei:’u.
Gal te ktiiau:
_______ ir ___
l»ije —
kitu
w laivu
u v
UrutedL
.mlvu
macijų. Visokios temos: darbininkiš noksiąs nuo pradžios iki galo.
Statės Lines, kur gausite toki pat neprily114 patarnavimu u/ kurį į’mtcd Statės
kos, revoliucinės, tautiškos, humoris- <aina ............................................... 25c.
va
tos laivai garbinami.
tiškos ir laisvamaniškos. Visos skam
Kovo mėnesio išplaukimai
Kokias Dievus žmonės Garbino Seno
bios, visos geros. Tinka visokiems apvėj. Panašios knygos lietuvių kai- j
S S. PRESIDENT HARDING
•’aikščiojimams, baliams, koncer
Kovo 2
uoj iki šiol da nebuvo. Čia aprašytaj
tams ir tt...................................... 25c. I' okius dievus garbino senovės indai1 SS. PRESIDENT ROOSEVELT
Kovo 9
Nihilistai. — Tragedija trijuose ak bei arijonai, egiptėnai, chaldai, ašy-'
S S. LEVIATHAN
ruose. Veikalas perstato nužudymą rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie;
Kovo 19
r aro Aleksandro II. Labai puikus ir dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko-'
SS. REPUBLIC
Kovo 26
nesunkiai
scenoj perstatomas
Liūs jie santikius su žmonėmis ture-į
S S. PRESIDENT HARDING
veikalas........................................... 25c. to. Knyga stambi ir labai užimanti.;
Kovo 30
j Tai yra tikra tiksimų istorija. $1.00:
S"
šliubinė Iškilmė. —į
Gaukite pilnu informacijų nuo
$1.25 * etos agento arba rašykite į
Vieno akto farsas, labai juokingas!i Drūtuose audimo apdaruose

Uaited American Lines, Ine.
Centrai Agents
28 Broadway,
New York

na. 80 pusi......................................25c.

IŠ LR Į
I
i
i

LIETUVĄ
PER BREMENĄ
ant didžiausio ir greičiausio
Vokiečių laivo

Nuo kovo mėn. 15 iki baCOLUMBUS
andžio mėn. 15 dienos bus
ARBA KITAIS ŠIOS LINUOS
mami Į kariuomenę vyrai,
LAIVAIS
jmę 1906 metų pirmam pus
TIK ASTUONIAS DIENAS
Puikios kajutos Trečiai Klesai—
metyje (nuo sausio TTlėn. 1
Tiktai Steitrumiai
ki birželio mėn. 30 d J. Kar- .
Ben-Hur. — Istoriška apysaka iš
NORTH GERMAN
u su šio amžiaus vyrais pn- Į
H
J
Kristaus laikų. Parašė Lew
alo Stoti Į savo apskrities
Žiedas ir keturios kitos \Vallace. 472 pusi............................ $2.00
1) Neužsitikintia Vyras;
f
miesto) naujokų ėmimo ko- apysakos:
’
2) Žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko- Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie
65 Statė St.. Boston, Mass.
risi jas ir visi tie vyrai, kū rekta. .Jose nurodoma kaip žmonės tuva XIV metašimtyje. Istoriškas | ^75 Statė Street. Boston. Mass. A
arba pas vietos agentus
lėms duotieji praėjusiais paikai
__ tiki į visokius prietarus, I romansas M. Bernatowicz’o.
45 Broadvvay. New Ycrk City
aukimais stojimo karo tar- burtus ir tt..................................... 15c. ■^68 pusi............................................. $1.50
, . , !
įybon atidėjimai baigiasi cSocializmas
• ••
ir Religija. — Labai įdo Biblija Satyroje. — Labai įdomi n.
iuo šaukimu, o taip pat ir mi knyga šituo svarbiu klausijuokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais,
perstatančiais įvairius nuo
isi tie, kurie šaukiant jųjų -u. 24 pusi.
10c.
litų ištraukti moteriškei žiu-, SIFILIOLIGALIETUVOJ ienmečius dėl Įvairių prie- "Salomėja", arba ka:p buvo nukirsta takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio
Lietuviška Aptieka
PLINTA.
iki užgimimo Kristaus. Įgijęs šių
je*
LIETUVON"*
rint, jis liepė jai užsidengti ■
.Mes užlaikome visokių Vaistų
asčių karinės prievolės at- šv. Jonui ?alva. Drama viename knygą niekas nesigailės. 382 pus
▼
>
per _
ir
šaknų
___
______
Kai
moteriškėj
•
Wsermann
’
o
reakcijos
V
akis skara.
ikti nestojo ir ligi šiol slap: akteę' parašyta garsaus' anglų.' rasti lapiai.
lipiai.
Kaina
aaina
............................
...........
$1.00
Nuo
Keumutizmo,
nusilpnėjimo
atidengė akis, pinigų stikli- ;• gyriuje Kaune tiriamas
J KUIPBM %
niam vertėtų perskaityti. ......
- Įdomus pavyz-i strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
nėję jau nebebuvo: jie sutir-j kraujai ėtfino
'pSzftftJ.*; t.V<"
Amerikos ilacochas. — Arba kaip ka
gų ligų, kosulio. patrūkimo, etc.
TAI LOGIŠKAS KELIAS
džiai iš dabartinio darbininkų pa-1 Taipgi užlaikom Dielių iš Lietuvos.
po... čigono kišenėn patekę. ! Jos.pagalba^ sifilis gali būti
talikų kunigas Jlans Schmlth papio- dėjimo. Parašė Antonovas. So.
“TIKRIEJI PATRIOTAI”
Patarnavimas kuogeriausias. Įvai
Čigonas gi užtikrino moterė- pažintas maždaug per 4 są»ė merginą Oną Aumuiler. Su
Sekanti Išlpaukimai r .
Hoston, Mass. 40 pusi.................. 10c.' rios šaknys, partrauktos iš Lietu
AREŠTUOTI.
paveikslais.
16 pusi..................... 10c.
■
vaites
po
pirmykščio
ligos
vos. Vaistus prisiunčiam ir per
lę, kad penki litai sutirpo .... ‘..................
Estania----------- 1 d. Kovo
paštą. Musų Aptieka tebėra toj pa
MUZIKOS VEIKALAI
“Lietuvos Ūkininkas” ra- Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy
vandeny ir liepė tuo vande ■ upsireiškimo. 1919 m. tyričioj
vietoj.
KOMP. M. PETRAUSKO
Lituania ----------- 26 Kovo
bė labai gražių eilių ir dainų. Daug
100 SALĖM STREET,
niu karvei kas rytas plauti ynų padaryta 205, o 1926 m. o:
Estonia
16 d. Balandžio
Žoleių
Karalienė.
Opera
..........
$10.00
BOSTON,
MASS.
Musų žiniomis, nakti iš 14 gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera
ragus, esą tokiu bud u pienas ; jau net 2599. Pozityvių re1',-nkią
Metų
Kanklės,
vienoje
gera ir spauda graži. Parašė J. B.
Žiniom Kreipkitės i Vietos Agen
knygoje ................................... $5.00
karvei iš ragų pereis Į tešme ; zultatų (ligos konstatavimų Į 15 sausio politinės policijos Smelstorius. 221 pusi. Popieros
tus ar ’i iymdrovę;
uimti
atsargos
majoras
.Juoi esti 15—20 nuoš. Visa tai roDainos. 4 mišriems bai
nį. .. ;
apdarais ..
.. $1.00 Lietuviškos
dams,
4
vyrų
ir
moterų
baisams
ir
B. A. L.
: Pastačiusi stiklą su “gydo !do, kad sifilio liga Lietuvoje .as Tomkus, “Tautos Va- Amžinos Diinos. Šioj knygutėj telpa 'Inetai ....................................... $150 į
ios” redaktorius, ir atsar
DR.
MARGERIS
miuoju” vandeniu ant stalo, smarkiai plečiasi.
10
Bridge
St., New York.
geriausių Jovaro dainų. Jos tin- 'iiriu Karalius, vieno vejksmo fantas
gos kapit. Klimaitis, buvęs a44deklamacijoms
tiška Opera .................... ......... $3 00
moteriškė mažu reikalėliu iš
ir dainavimui, kaip
Gydytojas ir Chirurgas
,žalo* ir Gulbes Itievaicio duetas :s
bėgo Į prieangi. Tuo tarpu SUSTABDYTAS “PROLE- ;aulių sąjungos viršininkas, namie taip ir susirinkimuose.
Valand.'-s: 10—2- 5—0
Operos
gaižiu
Karalienės
.
—
75c
jos sūnelis, nieko nelaukda- 1 ARO” IR “ŽIEŽIRBOS pas suimtuosius rasta daug Pusi. 32 ......................................... 15c. P.irutė. "Dievaičiai, dievuliai, Birutės
Sekmadieniais: 10—2
J
LEIDIMAS.
kompromituojančios medžią Anarchizmas. — Pagal Proudhono ’nia. sopranui ............................... 3Oc.
mas, išgėrė “...........................
vaistus.” Mote-:'
3327 So. Halsted Street g
ros.
Eina gandai apie nau mokslą, parašė d-ras Paui Elzba- 'ras. Kvartetas: Sopranui. Altui, Te
riškė, baisiausiai susijaudi-’ “Socialdemokratas” praP. Trechokas ir VaitaitB.
CHICAGO, ILL.
iher, vertė Briedžiu Karaliukas.
<
norui ir Basui. pianu palydint 40c.
nusi, kad pražuvo “vaistai”, neša, jog Kauno miesto ir jus suėmimus.
“Echo” praneša, kad su 29 pusi............................................. J9e. VISOS SURAŠYTOS ČIA KNYGOS z
Tel. Boulevard 8483
ir kad nuo jų gali jos sūnūs , apskrities karo komendantas
Apie Dievą. Velnią. Vangų ir Praga
PARKWAY
imtieji
išsiųsti
Į
Varnius
kon

— -_ a------ f
—
•C.
’
h
oic
’
foo
ciictoKHo
n
YRA GAUNAMOS MUSŲ
mirti, tuoj Įvairiom žolėm fašistas Skučas sustabdė nerą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
centracijos
liogerin.
KNYGYNE.
gi'iebėsi sūnų gydyti. Lig tol ribotam laikui Profesinių
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
AUTOSERViCE
sveikas berniukas nuo “gy_
i ! Sąjungų organą “Proletarą”
lijos prietarų naikintojas
72
KELEIVIS
FRANCUZŲ
KAPINĖS.
and FILLING STĄTION
pusi................................................... 25c.
domujų” žolių susirgo, bet ir socialdemokratinės jau
255 Broadway,
nuomenės
organą
“
žiežir

VALET
Vilkija. Už miestelio į va■ Byla Detroito Kataliką su Socialis
vis dėlto po kiek laiko pasi
Jeigu norite, kad Jūsų automobilis
So. Boston, Mass. .
ilgai laikytų, tad duokit pataisyt
saros rytus, prie žydų kapi tais. — Pirma kartą katalikai už
bą."
taisė.
Petrui Trečiokui. Darbas geras,
nių ir gražaus upelio yra puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. i
kaina prieinama. Jeigu norit, kad
UŽPUSTYTI GELŽKELIAI žmonių vadinamos franeuzų! Antrą karta jie užpuciė socialistus 31 Nauja Sveikata ir Stipru
Jūsų karas gerai trauktų, imkit
IŠKASĖ ŽMONIŲ KAULŲ.
' gruodžio, 1913 m. Sicj knygutėj ištigesoliną pas mus.
kapinės, kur kas pavasaris' sai telpa teismų rekordai ir prirody- mas De! Silpnų ir Pailsusių
Iš
susisiekimo
ministerijos
Razor
Darbininkai,
kasdami užmota, jog daugely vietų upės vanduo iš slinkaus išne-• mai, kokių priemonių katalikai dasi-:
I
Žmonių
415 01d Colony Avė.
griovį ties Veliuonos upeliu, dėl didelių sniego pusnynų ša-išplauna kaukolių ir ge. leidžia kovoj su social stais Su
1 Tūkstančiai vyrų ir moterų yra gaIšsigelan*
ve
puikiausias
pasekmes
nuo
vartoji

iškasė be galo daug kaulų, nutrauktas siaurųjų geležin ležgalių. BekasinėiaM žy- paveikslais. 61 nusl..................... 25c.!
SO. BOSTON. MASS.
<ia pati.
Nujęa-Tonc, visoje šalyj sveikatos
žmonių kaukuolių ir gelež kelių susisiekimas. Sustab t mesnėse vietose, iškasta se- Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos Cnks-! mo
ir stiprumo hudačotpjo. ši< s puikios
Telefonas: So. Boston 3075-W.
galių. Seni žmonės pasakoja, dytas judėjimas šiuose siau » no padarymo didelių karsto mos dainos. Apart juokingų "Da ■ryduolas sustiprina skilvi, keoenis ir
Jos pataiso apetitų, pagelbsti
kad toje vietoje buvę palai rųjų geležinkelių ruožtuose vinių ir 2 žalvariniai auska vatkų Gadzinkų” telpį 30 įvairių juo žarnas.
virškinimui. prašalina inkstu nemalo
kingų dainų, eiiių, parodijų, ir 1.1.
prašalina pūslės ligas, stimu
doti švedai.
—Ukmergė-Jonava ir Šiau- rai. Kiti pasakoja, kad ši Daugelis K dainų tirka juokingoms ! numus,
liuoja visų žmogaus sistema ir nrašadeklamacijoms, šešta pagerinta
lina užkietėjimą.
“čiaiii tu NAHiiFNną” Hų-Biržų'ruožo šaka Linku- vieta vadinasi senkapiu.
Nuga-Tone prašalina galvos skaulaida.
48
pusi
.................................
10c.
Š AYi>nA»VTOę N°S va-Petrašiunai. Paskutiniai dėjimą, koktumą ir tulžies ligas pada
Visokie Plumberiški Prietaisai
STAIGI MIRTIS.
UZDARY LOS.
me l uo2e sniego prinešta iki
"Jaunystes Karštis". Ir "Susižiedavi- ro malonų kvapų burnoje, nuvalo apPARS1DI ODA TIESIAI JUM
už- -ivėjusį Liežuvį, .-utjikia atšvie žinanti
nuw Pagal Sutarties”. 1I.abai
------ „
Ėjęs Šiauliuose penktus dviejų metrų gilumo. ŠiauTIKRAI AUKŠTOS RŪŠIES
Kaunas. Sausio 19 <1.
d. imanti,
i miegų, padaugina m-nkų žm> nių s va
meiliška komedija ir per
IR ŽEMIAUSIOMIS KAINO
metus laikraštis “f
‘
Šiaulių
iių-Biržų siaurųjų geležim-! 11:30 vai. žuvų turgavietei statymui tinkamas ditlogas. ... 10c. : uma, suteikia raudonų ir tervingą
MIS BOSTONE.
I
raupų,
-ustiprina
raumenis
ir
'icrvu
Naujienos,” leidžiant* 1927
"'“'"kelių ruožas, nors daugely ištaiga mirė Stepas PaulausNusipirkit butelį nu<> savo vaistinin
BOSTON PLUMBING &
m. Nr. 3, Šiaulių karo ko vietų užpustytas, bet susisie- kas. M irusis nugabentas Į Popas ir Velnias — Ir trįs kiti indo- ko, vartoki! jas per 20 diem; ir jei paLlGiillNt. SUPPLY CO.
mųs
pasakojimai:
1)
žinia
iš
toli

ekm.
r
"
rebus
pageidaujamoj,
grąžin

mendanto parėdymu, laik kimas dar palaikomas. Taip Kauno ligoninės lavoninę,
147 Porlland St., Boston
šalies; 2) Jis sugrįžo; 3) Ado kit likusias gyduoles jam atgal, justi
netoli North Station.
raštis sustabdytas visam ka pat palaikomas traukinių ju- Tyrinėjama jo mirties prie mos
ninigai bus str'raž.inti Apsi«angokit
mas ir Jieva. Pilna juokų ir
imitacijų.
Žiūrėkit,
kad
gautumėt
tik

ro stoviui.
<
de jimas — Skapiškio-Suvai- žastis.
ašarų ......................................... ..
ras Nuga-Tone.

United
Statės Lines

LLOYD

q

“-------------------------------L*

AutoStrop
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Vietines Žinios
Apvaikščiojimas Lietuvos Nepriklausomybes

Ugnagesių departament > VAKARIENĖ SU ŠOKIAIS
SU-- E':rvr® Lietuvių Kooperatyviški
. komsioriierius Hultman
T’
_ • ... . Ber.ure\e, kuo etrzistutna
egzistuoja ha
po nume■ ko, kad 20 procentų gaisr i
9 Portland
*r ^35 Main gatvių
v
ar.et.eho va! are. prieš AVashi būna tyčia pakurta, kad >t
_ vvr.tę, Vasario-February 21
kolektavus apdraudos pin:
rr - ' entral ir Essex Svetai- Į
igus. Ypač tuo pasižymi žy
7.
'4 • Cambridge,'
1
.s • valandų vakare ir
deliai.
- > utį vėlumai nakties, lžaruca
-

•

The

- _j»*X

epertory

R

Theatre of Boston

Vedėjui:
Jeuett ltepertory Theatre
Eund. Ine.
Per Dvi Savaites
Prad.edant Panedėliu 7 Vas.
Bus Vaidinama

• su-i&iems 50v., o vaikams 25c.
Pakirsta. Pasirūpinkite tikietus iš
i.es pne svetainės duj-u nebus
ami. Aaikai vieni nebus įki
be tėvq. Tikietai bus galiu-.
• K ooperatyviškoj krautuvėj i
vktonus.
J

Našlė vardu Mary Fre< man, išgedėjus po savo vyr
i
mirties beveik septynis nu u
Lietuvių Salėj, Kampas E ir Silver Sts., So. Bostone.
tus. nuėjo anądien ant jo ka
i
mus
i
Apvaikščiojime dalyvaus silankyti ir paminėti
po ir nusižudė.
*
( KOKO REPERTUARO
tautos
nepriklausomybė •>
mandalinų orkestrą “
‘ Vvtv”
\Valthamo kongregaci* •rys,” taipgi manoma, kad šventę ir tuom pačiu laiku
KONCERTAS
apkalbėti
dabartinę
Lietu

pi
onalistų
kunigas ana vakar
bus puikus muzikalis
' pagavo savo bažnyčioj įlin
gramas. Kalbės adv. F. J. vos padėti.
1- viuviu Salėj, kertėj E ir Sil
Minėtą
apvaikščiojim į dusi vagį.
ve;- >t
Nutvertas
Bagočius, J. G. Gegužis, S.
So. Bostone, ateinanti .
Mockus, A. Ivaškevičia ’r rengia bendrai vietos lietu sprando, plėšiką.* atsisuk; . ■ o.< ;d enj. 20 vasario. 7:45 vak i
viai socialistai ir sandarie- smogė kunigui per galvą i
kiti.
e, bus iškilmingas Chort
; pabėgo.
K
varo koncertas.
Vietos ir apielinkės lietu čiai.
Kviečia Komitetas.
viai šiuomi kviečiami visi a ik. vaus šie artistai:

Nedėlioję. 20 Vasario, 2 valandą po pietų

I
I

Gudas jau atidarė meto
distų parapiją.

BIBLIJOS STUDENTŲ
$

I PRAKALBOS

ūkininkas A. židanavičiur

Nedėlioję. 2(l vasari1 . A
> Bačiulis, p. Putvinska:
“maudynei” užtenka 10—15 7:45
vai.
vakare.
Lietuvi.;
v-!;,
aus
. p-lė Z. Vaitkaitė i.minutų i dieną: vėliaus gali Svetainėj. So. Bostone bu
ru.;
Ciurliutė.
ma po dvi-tris miliutas pri
komp. Bačiulio kon
į»
dėti. Kuomet oras pasidary gražus
kuriame, apart patie • 1 ra: 50 ir 75c. Vaikams 20c.
šiltesnis, kūdiki galima pa certas.
Bačiulio, dalyvaus geriau
guldyt visai nuogą saulė- sias
BUNDA.
lietuvių smuikininkąspincluliuoe. tik. žinoma, artistas
Židanavičius. daini
Keturių Veiksnų Drama
reikia prižiūrėti, kad saul ? ninkė Putvinskaitė
ir kiti Perstato Sandariečių Moterį
perdaug jo nenudegintų. Di artistai. Bilietų kaina
73 kuopa, Utarninke,
delis karštis kudikui nesvei brangi. Patartina Bostononei.
ka. todėl vasaros laiku ji rei iapielinkių lietuviams šį pul VASARIO-FEB. 22 D„ 1927
kia “maudyt” saulės spindu kų koncertą išgirsti. Nesi
Lietuvių Svetainėje,
liuose prieš piet. arba i pava gailėsit.
Kampas E ir Silver Sts..
karį, kada saulė būna vėsės
So. Boston, Mass.
nė.
Pradžia 7:30 vai. vakare.
BAZARAS. ŠOKIAI,

3
»»

S

SEKANČIOSE
VIETOSE
Bis AIŠKINAMOS PRANA $
ŠYSTĖS Iš ŠV. RAŠTO—BIB
LIJOS.
ATSILANKIUSIEJI
BIS PILNAI PATENKINTI
PALINKSMINTI, k YD IN $
GA LĖS IŠGIRSTI TIESOS 3
3
ŽODŽIUS.
»'

s

BRIGHTON. mass. ketverge. $
Vasario 17 d. Pradžia 7:30 v. v. I
Lietuvių Svetainėje. 24 Lincoln
St. Tema: “T. ir N. Pranašai."
3
SO. NORU OOD. M isS. Nedė 3
lioję. Vasario 20 d. Pradžia 3:00
vai. po pietų. Liet. Bendrovės §
Name, prie St. George St. Tema: “Ar jau Musų Viešpats
Sugrįžo?"

Nauja Eduardo Knoblocku
ir Anthony Blake'o Drama
Matinees Ketvergais ir Silbatom 2:15 vai. po pietų
Vakarais pr .įsideda 8:15 v.
TIKETA1- 25c. IKI $2.00
Ketvergais po pietų nupi
ginta 300 vietų po $1.
Taksu nėra.

I

s

'

TORNADO

t

Komp. Bačiulio koncertas

:Į

Vasario 16 d., 1927

PEABODY. MASS. I tariiinke,
\ asario 22 d. Pradžia 7:30 vai.
vak. 27 Shtrman St. Tema: "Iš
gelbėjimo Laika* Prisiartina.”

v>
NASHUA. N. H. Pčtnyčioje.
Kranas Gudas, buvusis va Vasario 25 d. Pradžia 7:30 v. v. »'
l iausis “Darbininko” redak
St. J. Bapt. Sviete 30 Chestnut v*
St. Tema: "Išgelbėjimo Laikas $
J. R. Muzikantas
torius. pereitą sąvaitę jau st Prisiartino.”
Iš
New
Yorko.
tvėrė lietuvių metodistų pa
rapiją Mbntelloj ir krikštys
Kalbės J. R. MUZIKANTAS — Biblijos Žinovas.
katalikus į protestonų “vierą.”
Pirmutiniame susirinkime
buvo keli desėtkai lietuvių
katalikų, ir beveik visi jie
Bu> rodomi ir
prisirašė prie Gudo parapi
aiškinami:
PRIME
Seredoje. Vasa
jos. Gudas nesenai buvo
rio 23 d. 7:3O v.
įšventintas į metodistų kuni
RESTAURANT
vak. Lawrence.
DAINOS.
Mass.. Lietuvių
gus ir sako, kad dabar jis
Perstatyme atvaizdina Že AUKŠTOS RŲŠIES VAL
Svetainėje.
41
Gerbiamoji visuomene’ maičius svieto lygintoją Blin
galįs išspaviedoti visą “Dar Sudėjo $5,000 buvusiai save
Berkley st.
GIAI
IK
PATARNAVImokytojai.
šią sąvaitę Lietuvių Svetai dą. taipgi būna dainuojamo?bininko” štabą. Kai kas spė
Ketverge. Vasa
MAS. Valgiai gaminami
rio 24 d. 7:30 v.
ja. kad Kneižiukas važiuo Mokytojai E. A. Pan.k- nėj bus nepaprastas judėji razbaininkų dainos.
v. Lakeli. Mass.
I
Eurcpišku
stilium.
siąs pas Gudą velykinės at- hurst, kuri susilaukė jau 7( mas. Ištisą sąvaitę bus baza- Kviečiame atsilankyti ir
Hamiltcn Hali.
84 Middlesev st.
Viskas
gardu
ir
šviežia.
likti.
.metų amžiaus ir per 50 metu. ras arba fėrai, šokiai ir dai pamatyti.
Rengėjos.
Nedėlioj. Vasa
Katalikų kunigai labai su- yra mokytojavus, aną sąvai- nos. Kasdien bus skirtinga
rio 27 d. 2:<»o v.
15 HARR1S0N AVĖ.,
programas.
sirupinę. kad Gudas neatim- tę Roxbuiyje buvo iškelta;
p. piet. Nashua.
BOSTON.
(7)
N. H. St. Jean
Ketverge. 17 d. vasario Rusiškos Dainos
tų iš jų visų parapijonų. nes bankietas, per kuri buvusiej
Bapt. Svetainėj.
sakoma, kad jis f--1--1Įjos
’
išradęs
mokiniai sumetė ja Gabijos Choras išpildys da!’ Šokiai ir Scenos t Tarpe Essex ir Beach Sts.
30 Chestnut si.
GYVI NU ATSIRADIMAS.
s
programo ir grieš mandali
ti-umpesnį kelią į dangų.
j $5,000.
Pastaba: šias Prakalbas ir Paveikslus rengia ir garsina Tarptautiški c
c
1
_______________
nų orkestrą, kurios nieką
Biblijos Studentai. Išsikirpk šitą apgarsinimą ir laikyk pa^ save, kad
SYMPHONY HALL,
I
atsimintume!
kada
ir
kur
bus
prakalbos.
negali subytyt.
Areštavo 40 Harvardo Uni- •
i
Atvažiuoja iš Lietuvos
BOSTON.
TKLEFONAS 1IB7
J
Pil. J. R. Muzikantas pargrįžo iš Vakarinių Suv. Valstijų miestų.
Subatoj.
19
vasario,
gra.ii' ersiteto studentų.
5 ypatos.
Didelės žmonių minios girdėjo jo prakalbas. Kaikuriose vietoje mi
I
SNEGOUROTCHKA
’
’
MEDICINOS
DAKTARAI
I Dzullels orkestrą. Su ta die
nios turėja grįžti namo, dėlto, kad netilpo svetainėje. Dabar pa-iųloPereitos
subatos nakti Laivu “Republic” vasa- na baigsis bazaras.
me progą šios apylinkės Lietuviams išgirsti jo palinksminančią ir su C
F
— Pakartojama publikai
<
C.
J.
NIKOLAITIS
raminančią prakalbą. Jeigu nori girdėti ir suprasti ką jis sakys, ateik
r
Harvardo Universiteto stu-rf0 17 j. atplaukia iš Lietu- Geibiama visuomenė yr;
reikalaujant.
f
ant laiko. Vėlai atsilankęs gal negausi kur atsisėsti, o gal ir turėsi
dentai buvo sukėlę daug vos Pijus Bernatavičia, Sa-; kviečiama dalyvauti. Įžang:
V»l*n4«-->: »»o > tki 4 p* piet*. *
grįžti namo.
■S
9
Seredoj
•uo T iii I vakar* \
triukšmo ant Harvard skve lomėja Kibildienė, Paulinr visiems veltui.
A
Įžanga
Veltui.
Rinkliavos Nebus.
VASARIO-FEBRUARY 16,
ro. ir 40 triukšmadarių buvo Meškauskaitė ir Vvtauta.9
107 Summer St
>
Į
Fėrų
vedėjas.
areštuota. Lermas prasidėjo Višniauskas.
Pradžia 8:15 vai. vakare. j LAWRENCE, MASS. 't
A. Pastelis.
♦
>
universiteto teatre, kur vėlai kovo 10 d. atvažiuoja aoDalyvaus 100 lošėjų Istoriš
A
T*4rf«>*>aa 6ll2-W.
vakare buvo įtaisytas “spe- tiekoriaus Šidlausko brolis KETVIRTAS METINIS TARP kuose Rusiškuose Rūbuose.
DAKTARAS
TAUTINIS DAINŲ KONcial show.” Vienas džemto- Ignacas Šidlauskas.
SENIA RUSSAKOF ŠOKS r
j
Dr.
A.
6onMn-8umaiisl(as
:
■
rių išėjo ant pagrindų sakyti
TESTAS.
I Lietuvis Optometristas % LIETUVIS DENT1STAS
BALETĄ
monologą, o studentai atsi Anglų socialistų prakalbos
Wash.ingtono Dienoj, t. y. Va
VALANDOS:
Iš RUSIJOS —GYDYTOJAS,
nešė i kišenius prisidėję
'sariu-Febi uary 22 d.. 3 vai. p BALALAIKŲ ORKESTRĄ
Nuo 10—12 dieną
Šį
ketvergą.
17
vasario,
S
CHIRURGAS
IR PRIE GIM
ŽAVĖJANT1S
CHORAS
kiaušinių, bulvių ir kitokios
pietų Įvyks ketvirtas metini
Nuo 2—5 po pietų
vai.
vakare
Bostone
bus
ang

DYMO.
Nuo
6
—
8
vakare
“amunicijos.’’ Pradėjus džetarptautinis <’ain i kontestas Tikietai nuo 50c. iki $2.50.
Nedaliomi» Nuo 10—12 diena
374 Dorchester St_ So. Boston,
nitoriui monologą sakyti, Į ji lų socialistų prakalbos pc Dalyvaus septynių tautų chorai I
70i
N. Mani St. k&mp. Broad St.
arti Andre* Square
No.
21
Essex
st.
Kalbės
pa

Tel : So. Boston 2297.
pasipylė visokios daržovės ir
būtent: Armėnų. Vokiečių. Finų
40NTF1.LO. M ASS
kiaušiniai. Šitokiose pieme garsėjusi kalbėtoja dr-gė Lenkų. Danų ir Portugalų, šitie
niškose orgijose amerikie Esther Friedman. Įžangė chorai Jenktyniuos savo daino
•>
PiRSIDUODA BUčERNĖ
čiai studentai mato “great dvkai.
mis, kad laimėjus dovanas, ku
akinius, kleivas aku atitiešmu
Jos
antros
prakalbos
toj
\
Į
kampo, geroj vietoj, galima
ir ambl.vopišk'>®* 1
««y
rias
paskyrė
Community
Servict
fun.” Neužteko lermo teatre,
gt «ngrąiin>.
•'ne«s
irirk -u namu ar be namo visai pipačioj
vietoj
bus
24
vasario
keli šimtai studentų išsiver
of Boston.
(7)
riai.
Isikn
žė laukan ir pradėjo šėlti po taip pat vakare.
Ispanų tauta bus reprezentuo 176 E SU, So. Boston. Mass.
J. L. PAAAKAJINIS O. D.
SS, Kr„BS«a*
K.HII..R (tsss
--------------------jama savo gražiais tautiniais
visą skverą apie universitetą. i
PARSIDUODA
Pereitą
subatą
mirė
gera:
šokiais.
Žmonės buvo užkabinėjanti,
Z____ ", labai puikioj
Bjčerne ir Groseme,
automobiliai svaidomi kiau So. Bostono lietuviams žino
• vietoji. apie 8 niailės nuo Bostono. Biz- y
Telefonas So. Boston 2300.
C
1 ■ i S • lirbtas per 15 metu tarpe lietušiniais, ir tt. Riaušės nutilo mas P. Bolys, kuris kartu su
SPORTAS
LIETUVIS DENT1STAS
v I
i vių r lerkų. Kairia pigi- Priežast:# V
VISUOSE DEPARTAMENTUOSE DIDELIS
i
tik tuomet, kai atvykusi po Klimu turėjo geležinių daik
>a -iia-. i "o— savininkas važiuoja I.ietų
krautuvę
ant
Broachvay.
Į
Į
Dr.
St.
*.
GALVARISKI
Kroinkitčs:
•£>
I
licija suėmė 40 triukšmada
I
VASARIO IŠPARDAVIMAS!
Velionis buvo da jauna Dr. Sarpalius jau pasveiko
»•> Bro«Iway. So. P.^slon. Mass.
$
(GAL1NAUSKAS)
;
rių.
Lietuvių
čampi
jonas
Dr
vyras ir jo mirties niekas ne
KELI IŠ DAUGELIO BARGENU
PARSIDUODA KRAU
K. Sarpalius. kuris kelios są
į Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki
sitikėjo.
Jis
mirė
nuo
plau

?
5:30
dienų.
Nuo
7
—
9
vakare.
v
Sako, Amerikos žmonės su
TUVĖ.
čių uždegimo. Gaila ger< vaitės atgal buvo peršalęs i> I.'••tuvių apgy
PUIKI LOVA.
Nedėliomis pagal sutartie*.
laikė savo šalį nuo karo.
cntoj apylinkėj, ge
susirgęs plaučių uždegimu J ra 1 irrio vieta vpriešais
SPRIN4.SAI IK
žmogaus.
414 BR0ADWAT,
s
mokyklą. 3 $
dabar
jau
visiškai
pasveikt
I
Kalbėdamas apie MeksiMATRASAS.
k:ii.
;
i
gyvenimui
su
.maža
šeimy$
S0.
BOS'lON,
MASS.
<
• . • Y__
_ Y - _ ’ i* X."
ia. galima gerą gyvenimą padaryt.
SYKIU TRJS
kos-Nicaraguos
situaciją, West Roxburv aną nakt’
isnauj° pradės ristis, šia ’Savininkas
r.ori gre:tai parduot. Ats:h AV Al.h AI.
• ••
---- -----pagarsėjęs Amerikos žydų vagys Įsilaužė
Į• garažą
p<me ketverge jis risis Bostone -aukit šiuo adresu:
GERAS
BARGE
rabinas d-ras Wise pasakė: No. 4185 AVashington st (Grand Opera House) su 2".; D st„ So. fke-ton. Mass.
NAS. ATEIKIT
11
DR. J. MARCUS
Amerikos žmonės šiomis Miegojęs tenai sargas juo- Chicagos milžinu Charlie
PAŽIŪRĖTI.
PARSIDUODA
Rusu
čampijonas
UKTUVISKAS GYDYTOJAS
dienomis atliko tai. ko jokia pajuto ir pašvietęs elektriška >,utįerIMtIU HESTERY — puikus 6 šei' risis
su 4 airiųv mynu
r'“’ t‘TJf
«
Specialistas aekretnų ir chroniš
___ ' “riaF sgy
kita tauta da nėra padariusi lempute pradėjo šaudyt. Va ,Garkawienko
y
i at
•
namas su 28 kambariais,
kų vyrų ir moterų ligų.
mulu
Ned
McGuire.
Apari
į
sai
.
•
itai
yriais,
kaip
tai
maudynės,
—jie sulaikė savo valdžią gyS ^OVg keliatą kartu atgal
261 Hanover SL, Boston, Mass.
{Tęsiniai
pečiai,
užpakali

bus dar dvi rporos °geru,
ka
.;b\nčs-.
Room 7
nuo karo. Amerikos spauda iejdosi bėgti. Sargas užde- to,
THE JAMES ELLIS COMPANY
ai piazai Vietos yra de) garadžių.
. ’
- jiai
Tel.:
Richmond
0668.
(-)
vIKU.
Įj Pu-r.dų
t.eriaų nesą
neša 8164 į nū-nest. Pigiai gaJi405
Broadway,
South Boston, Mass.
ir viešoji opinija pasmerkė
visus žiburius ir išbėgęs 1—iS-------------------------------------------------Valandos: N no 9 ryto iki 8 rak.
; ma nupirkt su mažu įnešimu. KreipCoolidge o valdžios nuperia- ant gatvės šovė da keturi.-, KATARINA A. CAUSKIENfe ‘fkitės pas KRANK RYEN
Nedėldieniaia iki 4 vai. po pietų
a
—
361 Broad*ay. Seuth Boston. Mass.
listinę politiką ir karo pavo- kartus. ’bet vagys buvo jau
I^i tuojaus atsišaukia.
Tel.:
So.
Boston
0511.
jus, bent tuo tarpu, tapo pra- pertoli.
9
So. Bostono pastoj yra siunti-1
šalintas.
BEKARNĖS BIZNIS ANT
nys iš Lietuvos dėl Katarinos A.
---- :--------i John E. Fennell, vedęs vy-' Causkienės.
PARDAVIMO.
DAKTARĖ
kurios adresas yra
I
Maudykit kūdikius saulės ras, įsimylėjo į merginą.1
paduotas ant "Keleivio.” bet mes! Savininkas apleidžia miestą ir AITOIIETTEF.KONIKOW )I
spinduliuose.
Miss Florence Clouter. Jiedu nežinom kur ji randasi. Jeigu' todėl nori parduot. Kaina kibai
NAMUS. GARADŽ1US IK KliVl ll VES.
JM
PERKAM. PARDUODAM IR IšMVINOM
MOTERIS GYDYTOJA.Dr. M. Champion, valsti mvlavosi koki laiką, o pas tuojaus niekas to siuntinio neat prieinama dėl greito pardavimo.
fe
NAMUS. I KĖS IR VISOKĮ! S BIZNUS.
t
Nesenai įagrjžot iš Ruaijoš
jos sveikatos departamento kui susipyko. Aną sąvaitę ji sišauks. tai jis bus sugrąžintas. Kreipkitės:
c
(8) • /alandos: 2—4 po pietų ir 6—7 I
galva, pataria motinoms, nuėjo į jos namus ir šovė j;
J. N. TURAUSKAS
vakare.
s
52 CH A M BERS STREET,
»»
“maudyt” kūdikius saulės du kartu, sunkiai ją sužeis
104 Hampshine st.. Cambridge,
c
BOSTON. M ASS.
.»
spinduliuose, kad apsaugo damas, o paskui paleido šū
Mass. Tel.: UnK. 9692.
Tel.: Havmarket 9V69.
c
jus juos nuo minkštų kaulų ir vį sau į galvą ir ten pat mirė.'
c
t'
kreivų koių. Saulės spindu
I
?
V
KAIP
TAI
Bl
ČERNES.
BEKER.NES
IR
(
LIETUVIS
fel
RESTOR.ANTI S. INšll EINAME NAMUS
liai sustiprina kaulus. Žie Ant Mt. Auburn streeto,
NUO UGNIES IR NELAIMIU. TAIP PAT
BUDAVOTOJAS IR
DAKTARAS
mos laiku apvilkit kūdiki Cambridge’uje, aną nedėli/
KRAUTUVES IR Al TOMOBILfVS. PARARCHITEKTAS
fe
DUODAM VNGI.IS. KOKSUS IK MALKAS.
šiltai, palikit liuosas ranku dieni buvo daug šaudymo.
Mes pabuJavojame geriausius
UŽLAIKOME KAMVRNINK.V, ARKITEKtes, paguldykit ji kambary Pasirodė, kad italas vardu
T>: PADAROME PLANUS DEL Bl DAVOnamus ir pigiai Taipgi padarau
32 CH A M BERS ST„ BOSTON.
veiduku .Į saulę ir pakelkit Rizzio nuo didelio gėrimo
TOJU: i šlaikome n amu taisytojus.
visokius planus, išmėruoju žemę ir
Gydo ypatiškai ir pasekmingai
etc. Visokiais
" ’ ’ ' reikalaia 1kreipki—
STOGDENGIUS, PLUMERIUS IR ELEKTRIK1ERII S. SKOLIN A
la u ą, kad spinduliai kristų gavo proto sumišimą ir pasiVeneriškas Liga*.
ME PINIGUS ANT PIRMO IR ANTRO MORGIDŽIU- TAIPGI SUtės.
TITU8 K GREVIS
! TEIKIAM
ani jo tiesiog. Per stiklą per- ėmęs revolverį pradėjo plešLEGALIŠKl S PATARIMUS PER SAVO VDVOK AT}
Vatar»do«:— Kasdien nuo S iki
VISOKIUOSE REIKALUOSE KAIP TAI: PIRKIME IR PARDAVI
So. Bo«fna.
eję spimiuliai netenka savo kinti apsisukdamas Į visas Pas savo apt^koriu.
JO. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
395 Bro*d*aJ,
ME VISOKIO TURTO IR T. T. REIK ALE KREIPKITĖS P AS: (->
Nedėldieniai* nuo $• iki 12.
Tel.: So BoaUp 2340.
galios
Išpt ądžių tokiai'puses. Policija jį suėmė.
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A. J. KUPSTIS
332 W. BROADWAY,
Z
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SOUTH BOSTON, MASS.

TEL.: SO. BOSTON 1662 — 1373 arba 0441.
1

