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iš vakarų Bostonas buvo vi Lenkija ruošiasi imti Lietu
gyveno New Yorke ir per šeikos šaudo streikuojančius kunigą. Vienoj bažnyčioj buvą, kad pasidarius sau atvirą
daugelį metų čia redagavo darbininkus, ir valdžia vi- vę užsidarę maištininkai, iš dentu. Jisai gavo 74,847 bal- amerikiečiams dainininkė, siškai izoliuotas per potvinį kelią pulti Rusiją. Pilsudskis
žydų laikraštį. Tuomet jis suomet kompanijoms pade- kur jie pradėję šaudyt i ka sus, kuomet dertiokratų ir re- kuri tūlas laikas atgal čia su pereitą sąvaitę. Nekurį laiką gali but susitaręs su Smeto
publikonų bloko kandidatas savo sesere koncertuodavo. ant Boston & Maine geležin
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revoliucijai ir sugriuvus caro AMERIKIEČIA1 PARDUO- čioj buvo padaryta krata ir 51.401 balsą.
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užėmus jau Kijevą. Ralio-! durnas melas. Juk ir negyvė POTVINIA1 KANADOJ.
(“Naujienų“ vertimas.)
nes kelias buvo apsemtas Apie 60 jurininkų Anglikams prisiėjo bėgti iš Rusi liai žino, kad Vilnius senai Potviniai, kurie šiomis die praneša apie Rygos Kongre
jos galvatrūkčiais, ir tik ačiū jau lenkams atiduotas. Jį nomis buvo užlieję Naująją są šitokių žinių:
Smetonos agentai dabar, I vandeniu ir jis nepastebėjo, jps pakrašty plaukė nuo kariško laivo nedideliu žvejų
franeuzų pagalbai jie vos- atidavė buvusi ‘Valstybės'Angliją, pasiekė ir rytų Ka- “Rygoje įvykusio lietuvių poli žinoma, los, kad socialistai II kad per upę tilto nėra.
vos atsispyrė prieš rusus ties jTaryba" su Smetona priešą-'daną. Daugiausia nuostolių tinių emigrantų kongreso priim susidėjo su lenkais, jeigu len Vienoj tik Vermonto vals botu j šokius Weymoutho
Varšuvos vartais.
Iky, kuomet ji pasikvietė ltn (padaryta Quebec ir New tos rezoliucijos, kuriomis protes kų telegrafo agentūra taip tijoj buvo išnešta apie 500 mieste. 'Staiga submarinas
Trockis pasidarė revoliu-:__
__ išvytų'Brunsukk
________ provincijose. Pri- tuojama prieš Voldemaro valdžią plačiai aprašo Rygos Kong tiltų ir sunaikinta 23 dirbtu trenkė į tą botą ir sudaužė jį.
kų _______
kariumenę, kad
cinėsRusijos Napoleonu. Net bolševikus iš Vilniaus. Šitą'gėre 7 zmoovs Dabar van- Lietuvoje, padarė didelio įspū resą. Bet niekas tam lojimui vės, tų tarpe ir American Visi šokikai sukrito j vande
Lenino per jį nesimatė.
________
______
džio Į visuomenės opiniją tiek netikės. Nes, viena, Rygos Woolen kompanijos audiny- nį ir gavo gerai pasimaudyt.
nesimatė^ Bet!
Beti(____
j0Vaną
lenkams rpaskui
už-'duo jau nuslug<
utid i j j, Liek T’ahalfims krar Kongresas buvo ne vienų so čia VVinooski miestely, ku
kuomet Leninas mirė ir jo >į gy
rė “šventas tėvas” Romoje
gyrė
--------spauda cvako. Kau cialistų, bet visų laisvos Lie riai padaryta daugiau $1,- SUDEGINO LEGIJONIEvieton atsistojo Stalinas, j ambasadorių konferencija COLORADOS STREIKiE- i,Uvs»'.
RIŲ LIZDĄ.
l\Iaskvoje prasidėjo nesutiki- Paryžiuje.
RIAI LAIKOSI VIENYBĖJ. iki šiol dai nei viena emigrantija tuvos gynėjų: o antra, da- 000,000 blėdies.
Airijos
sostinėj Dubline
mai. Tarp Trockio ir Stalino) faigi’, ponas Sirvyde, šo Nežiūrint kapitalistų ir jų nebuvo pareiškus tokio galingo• bartinis Lenkijos galva Pilklio aštrus ginčai. Trockis;cialistai negali Vilniaus ati- valdžios žiaurumo, mainerių pasiryžimo politinei akcijai, kaip• sudskis yra ne socialistų NULINČIAVO JAUNĄ airiai sudegino namą, kur
buvo Anglijos Legijono būk
JUODVEIDĮ.
buvo palmosuotas nuo armi-if]uotj, nes Vilnius senai jau streikas Colorados valstijoj kad emigrantija Rygoje. Tai esąi draugas, bet fašistų bičiulis.
jos vadovybės ir buvo išsiųs- ]enkų rankose. Jį atidavė suparaližiavo> visą kasyklų ne verkšlenami maldavimai ir Todėl tiktai Smetonos ir Columbus, Tenn. — Balt- lė.
tas Kaukazan “pasigydyk
lenkams tamstos garbinamas pramonę. Kapitalistai siunta dūsavimai, bet drąsus metimas Voldemaro kompanija gali veidžių minia čia išplėšė iš
Pagalios Trockis buvo Smetona. Ir tas pats Smeto-iš piktumo, gnkluoti kazokai pirštinės priešui ir kartu pasi- šauktis prie Pilsudskio, kad kalėjimo 18metų amžiaus BUS MAŽIAU BULVIŲ.
prašalintas iš visų komunistų na dabar gali pasikviesti laksto po kalnus, bet tas nie- ruošimas sujungti visas gyvąsias jis apgintų jų kailį, o ne so- juodveidį Choate ir nulinčia- Naujoj Anglijoj šį rudenį
partijos komitetų ir išmestas Į lenkus, kad užimtų visą Lie- ko negelbsti. Darbininkai tautos jėgas despotų valdžiai cialistai. Socialistams žada'vo jį. Jis buvo kaltinamas prikasta 40,228,000 bušelių
ant baltveidės bulvių. Tai yra 13 nuošimčių
ž
iš ' is” sovietų valdžios orga (tuvą, ue.- kitaip tauta gali jį neina dirbti, ir kasyklos stovi Lietuvoje nuversti. Atsišauki-.padėti Latvijos Hj»vhn WYi<i.
. užpuolimo
1
merginos.
mažiau, negu pernai.
mas del pagalbos tai akcijai jvy-Įnė*-’
nu. Jg vadovaujamoji opozi pakarti.
’ uždarytos.

MASKVOJE NUŽUDYTAS
LEONAS TROCKIS.

| SMERKIA LAISVOSIOS
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Kaip matote. Stalinas ia- vietų Rusija yra pasiryžus iš- Kongresą sušaukė Vyriausis,
Respublikai Ginti Komitetas, ir
bai diplomatiškai išaiškina, plėšti iš žmogaus tikėjimą...”
kad tie žmonės, kurie įvyki-. šitaip kalba
da. jo nutarimai turės gana didelės (
I no Rusijos revoliuciją. <Ia- paninis Sovietų Rusijos pre- reikšmė*.
bar negali joje šeimininkau- ridentas, nabašninko Lenino
“Už kiekvieno politinio emi
į ti, nes jie karštuoliai ir fana- Įpėdinis,
granto
galvą Voldemaras pa-į
šitokiai jo kalbai
KODĖL SMETONA
|, nį, Odova, Pauliką, Bumec- tjkai. Nors vardų jisai nemiskyrė
po
5.000 litų ’nagradoeU
•
s
“JUODNUGARIS
] kį, Lekavičių ir Kazlauską. nį________
bet ir be vardų_ kiekvie- I gali pioti netiktai visi popai,
bet
ir
svietiškoji
buržuazija.
Taigi matome, kad musų'
MUŽIKAS.”
Ant rytojaus visi jie sušaudy- i' nam gali būt aišku, kad šitie;
Dėlto
kairieji
komunistai
ir
draugai
anapus jūrių rankų KRATO, MUŠA IR ŠAUDO ir užkasta smiltynuose 35
'
i
ti.
Vienas musų korespon- '
įžodžiai yra taikomi Trockiuii pradėjo organizuoti* antrą
dentas, rašydamas iš Lietu Rugsėjo 13 d. karo teismas ir jo šalininkams. Kaipo kar partiją. “Pravdos” praneši- nenuleidžia, bet ruošiasi Batakių ir Lygiškių miškuo žmones. Batakių miške taip
keliatą sušaudė ir tas vie
vos apie Smetonos puikybę, nagrinėjo da 7 sukilėlių by- štuolis ir fanatikas, Trockis ! mu, šita partija esanti jau or- sunkiai kovai. Jie turi Įkūrę se nužudyta apie 50 žmonių. gi
tas
užmaskavo: gyventojams
pavadino jį mužiku ir pridū as. Richardas Vizembergas buvo naudingas žmogus, Iganizuota ir laikanti slap net Vyriausi Respublikai
uždrausta
per tris metus
rė, kad “tai nusususio Užpa nuteistas miriop ir sušaudy kuomet reikėjo nuversti Ke tus susirinkimus. Jos centras Ginti Komitetą, kuris daro Juo toliau, tuo daugiau ton vieton net
Įeiti. Iš viso slap
lių ūkininko sūnūs, klumpa tas. Pranas Kubilius išteisin renskio valdžią, išvaikyti esąs Vokietijoj, kur didžiu tai kovai planus. Mes, Ame Lietuvoje žvėriškumų. Dau
ta
nužudyta
apie 50 Lietuvos
‘ i fašistiški budeliai
kojų ir juodnugarių tėvų v ai- tas. Kiti nuteisti kalėj iman. Rusijos Steigiamąjį Suvažia ma komunistų palaiko Troc rikos lietuviai, turime juosįgiausia
piliečių.
Ir
Lietuvoj nevalia
siunta Tauragės apielinkese.
paremti savo doleriais.
:'
Rugsėjo 15 d. karo teismas vimą. sugriauti armija ir pas-'
kas.”
pusę. Ji jau Įkūrusi ir saSpalių 23 dieną i Puikių kai apie tai nei rašyti, nei kalbė
Brou’klyno “Vienybei' ši nagrinėjo da 22-jų Tauragės kui oiganizuoti Raudoją kio
^o^Tna’vokirtiM
PATRIOTIZMO AUKOS, i mą atvyko policininkas Lu ti.
tokia replika apie Smetoną sukilėlių bylas. Visus pripa- IGvardiją, kad apsigynus nuo •
buvo regykla, kuo
nepatiko, ir ji daro dei jos ši iino kaltais ir nutarė: Joną Komilovų, Judeničų. Kolča-Į Rusijoj šita partija bus,
Nėra pasauly idiotiškesnio1 košius ir žvalgybininkai metBaisi
budeliai pradėjo Taura
dilkeraitį, Kazį Žukauską, kų ir Vrangelių. Naudingi žinoma, nelegalė. Valdžia daikto, kaip patriotizmas.! vargonininkas Dirginėtus.
tokią pastabą:
gėj
šaudyt
kai v ‘teismo” pa
stengsis
ją
išnaikinti
ir
praJie
kratė
Y.
Cynavą,
BarškePraną Kusį, Vladą Gailių, tuomet buvo visi komunistai,
Juo pagristos visos tautą ne- \
“ ‘Keleiviui' mat duiu geriau,
smerktuosius.
Pasmerktajam
Juozą Bartkų, Vaclovą Lužą, kurie klausė Trockio prakal sidės atkakli kova. Persekio- apykantos, visos skerdynės. li ir Praną Paulauski. Pasta
kad ne darbininko sūnūs butų
Odovui liepe bėgti. Kuomet
Igną Kazlauską ir Bronių bu ir nurodymų, Befdabar
bn naudi ••dama
., z*3™ ?P°zici> sovietų
, - Patriotizmas žudo žmones rąjį smarkiai sumušė ir rei jis perplaukė Juros upę ir
Lietuvos prezidentu, bet koks
kalavo,
kad
pasakytų,
kur
Sidarą SUŠAUDYT. Visi ki jiė nereikalingi'. Ju karštis ir \'ald21a nuengiamu budu per karą ir kankina juos ra
I
grafas, arba niihomerius-turpradėjo bėgti, tuomet ėmė jį
yra
pabėgėliai.
Gi
Juotpetti
nuteisti
iki
gyvos
galvos
fanatizmas
dabai
jau
neša,
de
?
laes
mybės laiku.
tuolis? Galima smerkti Smeto
Kristupo Bartulio na šaudyt. Ir ant Carailių lan
kad į ™*u0. nesl‘
kalėj iman. Nuteistų visas blčdį Rusijai. Daba, jau rei- i P”e
Štai, telegrama iš Kauno riuose,
ną už jo politiką, bet tik stor
muose
(jis
pats jau Vokieti kos jis buvo nušautas. Taraikia kitokios taktikos. kitb_ iškirs nuo paprastų burauazi- ^ako, kad Lietuvos valdžia
turtas konfiskuotas.
žievis gali žmogų smerkti už jo
skaudžiai sumušė jo lių kaimas per dvi dienas ne
Taip rašo Kauno “Lietu kios politikos. Dabar reikia’11“!.'
* ,
padavusi Tautu Lygai skun joj)
kilmę. Visi žino, kad New Yor
brolius ir grąsino nušovimu, kūrė ugnies, nieko nevalgė
va.” pačių fašistų vedamas ne gi įauti, bet statyti kas bukomimžtai iš “Lai dą prieš Lenkijos valdžią, ijeigu nepasakys, kur Kristų- ir gyvuliams nieko nedavė
ko gubernatoriaus kilmė yra ne
laikraštis. Taigi ne mes juo
kuii išvijo iš Vilniaus krašto j, pas slapstosi.
1
C*Sumušė
v
turtingų tėvų, o vienok niekas
6vės» “Vilnies” abazų?
taipgi ėsti tuo budu žmones reišdinam
Lietuvą prieš lenkus vo sugriauta.
11
žmonių
dėlto,
kad
jie
lie

jam to neprikiša, anaiptol dar
'šaulių
būrio
vado
Jono
Būt- kė savo protestą prieš žverišTą patį Stalinas sako ir
-------------ir ardom ją iš vidurio, bet ta
tuviai. Bet Lietuva jų irgi ne •kaus seną motiną ir brolį, kus fašistų darbus.
džiaugiasi, kad iš paprastos
gauja budelių, kuri vadinasi apie santikius su bažnyčia. LIETUVOS DEMOKRATI- įsileidžia, nes jie yra Lenki
liaudies iškila žmogus, bet ‘Ke
reikalaudami pasakyti, kur šaudant Vizenbergą buvt
dabartine Lietuvos “val Girdi:
JA RUOŠIASI SPREN jos piliečiai. Dabar jie ran yra
i
leivis’ nors sakosi ginąs darbi
Jonas Butkui (Jis ir pe- da baisesnis reginys. Nuteis-'
džia” ir kurią ’ “Amerikos
DŽIAMAI KOVAI.
"Sugriovus caro viespatavidasi ant demarkacijos lini reitais
ninkų reikalus, bet protauja kai
metais 18 gruodžio su tasai atsisveikindamas apsiLietuvis” taip garbina. Ji mą. būtinai reikėjo sugriauti ir! “Keleivis” gavo iš Rygos jos ir neturi kur pasidėt.
caro gubernatoriai.”
savo
buriu
priešinosi fašis-Į kabino seną savo tėvą ir šu
šaudo Lietuvos gyventojus, šventos Pravoslavų Bažnyčios'
Tai pakvaišusio patriotiz tams, kuomet tie nuvertė tei- krito. Budeliai atplėšė ji uu<
į
šitokią
žinią:
V isų pirma turim pasaky ji ardo šalies gyvenimą. Mes organizmą. Nes senoji bažnyčia!
mo aukos ’.
sėta Lietuvos valdžia. Dabai tėvo, pastate prieš kareivius
"Kai kas mano, kad po Tau
ti, kad “Vienybė” neteisin patartam “Artierikos Lietu buvo taip suaugus su caro val
jis Vokietijoj.)
ir liepė šaudyt. Bet vienas
gai tą išsireiškimą apie Sme viui,” kad jis savo protestą džia. kad negali.na buvo su ragės Įvykių jau v iskas numirė
BOMBA
MOKYKLOJ.
Aneliškiuose,
Gam
ės
v
als'
ka» eivių metė šautuvą ir attoną primeta “Keleiviui,” pasiųstų į Kauną.
griauti vienos, paliekant ant ir sprendžiamai kovai niekas
Pittston, Pa. — Policija čiuje, suimti broliai Antanas į sisakė šauti, iuž ką tuojau
nesiruošia. Tai netiesa. Visas
nes ji galėjo matyt, kad tas
rą.”
kraštas yra dvasiniai pasiruo čia jieško piktadario, kuris ir Stepas Eičai. Vėliau jiedu buvo areštuotas.. Vizenberstraipsnis buvo ne “Kelei ANTRA KOMUNISTŲ
su
Dabar
gi
reikia
sugriautą

v
šęs, ir sprendžiama valanda West Pittstone padėjo prie ;buvo paleisti, bet galiau Ste- gas nusirovė plaukus,
PARTIJA RUSIJOJ.
vio” redakcijos rašytas, bet
kramtė
savo
pirštus
ir
lupas.
naujos
mokyklos
durų
bom

ją bažnyčią atstatyti, sako! anksčiau ar vėliau Įvyks.
l pas vėl buvo suimtas.
i
.
. _ - .
prisiųstas iš Lietuvos.
Iš Rusijos ateina žinių, įStalinas, nes—
bą.
Sprogimas
padarė
apie
Tauragėje
areštuota
daug
Girtas
karininkas
liepė
taip
“
Šių
metų
lapkričio
mėnesio
Toliaus reikia pastebėti, kad tenai pradėjo tverti.- an
S10.000
mokyklai
nuostolių
moksleivių.
Daug
pašalinta
J
au
nugirdytiems
kareiviajns
"Sovietų Rusija neturi ginčo į 5 ir 6 dienomis Rygoje buvo už
kad “Vienybė” iškraipo to tra komunistų partija. -Jos
su
žmogaus tikėjimu Į Dievą. ‘ sienio emigrantų ir Lietuvos ir apie $20,000 kitiems trio- iiš gimnazijos ir mokytojų Į šauti, n \ izenbergas buvo
straipsnio minti. Smetona branduolį sudarą Trockio ir
besiams. Mokykla buvo ne
‘ ' • nužudytas - vaitojančio tėvo
tenai buvo pavadintas muži Zinovjevo šalininkai, kūnų Jis gali tikėti, gali prigulėti i demokratijos atstovų Kongre senai da pastatyta ir lėšavo j seminarijos.
Kratas dabar daro fašis- akyvaizdoje. Dabar namų
ku ne dėl to, kad jis yra ki Rusijoj esą daugiau, negu bažnyčiai kokiai tik jis nori, sas. kuriame buvo svarstyti vi $500.000.
įtai,
šauliai ir policija, žiau- turtas licituojamas.
daus
ir
užsienio
reikalai,
priim

mes
jam
to
nedraudžiam.
Musų
I
lęs iš tamsių ūkininkų šeimy dabartinės valdžios šalinin
tos
atatinkamos
rezoliucijos
ir
ginčas
su
senąją
bažnyčia
buvo
1
Iriausia elgiasi federentas KAIP KOVOJAMA SU
nos, bet kaip tik priešingai. kų. Naujoji komunistų parti
KADEMUS
ŠNIPINĖJA.
aptarti
kovos
budai
su
fašizmu
tiktai
ginčas
su
carizmo
rėmė!
j šaulys Juozas Bajorinas,
Jis buvo pavadintas “juod ja statanti savo tikslu nu
<
SPAUDA.
Lietuvoje.
ja.
O
musų
fanatikai
pradėjo
Pas
kun.
Krupavičių,
Bis-'
žvalgybininkas—vargoninin-; “Spaktyvos” red.-leidėja?
nugariu mužiku” dėl to, kac versti Stalino valdžią, kuri
jis išsižada tikros savo kil nutolusi nuo Lenino mokslo skelbti visišką bažnyčios išnai- . “Suvažiavime dalyvavo apie jrąir kademų politiniame kasDirginėjus, budelis>
> isai b
t
mės ir vadina save “Gedimi ir netik suburžuazėjusi, bet kinimą. Apjakę fanatizmu tie 100 atstovų, daug buvusiojo kliube padaryta vėl krata, einmkas Lukošius ir Raba- į „leisti
Seimo
narių,
o
taipgi
užsienio
idiotai
pridarė
tiek
triukšmo,
Tuo pačiu laiku tautininkai ciai. •
vi laikrašti “Apžvalgą Tai
no ainiu!” Vadinasi, jis nie jau ir su popais pradėjusi bikad pasauliui pasirodė, jog So- demokratinių partijų delegatų. su kademais kalbasi ir krato.
Lybiskių miške sušaudyta j^vo sąvaitinis laikraštis ir
kina savo tėvus, niekina sa čiuliuotis.
vo praeitį ir savo draugus, su
prenumerata tik 4 litai meKad šituose užmetimuose
kuriais jis kartu kiaules ga yra daug tiesos, tai parodo
jtams. Pirmas numeris išėjo
nė, o nori būt lygus su di paties Stalino kalba, pasaky
.be jokios tendencijos, o gry
džiuoju Lietuvos kunigaikš ta anądien slaptame Mask
nai informacijos laikraštis,
čiu Gediminu.
į
Būdvytis buvo "atvykęs Ry
vos Prezidiumo posėdyje.
Taigi, ne “Keleivis” čia Stalinas pareiškęs ve ką:
gon rinkti jam skelbimų. Bet
protauja “kai caro guberna
i
sugrįžus Kaunan, jį tūlame
"Mes jau išrišome daug už
toriai,” bet Smetona. Ir dėl
restorane areštavo. Klausta,
to jis yra juodnugaris muži davinių nuo revoliucijos pra
'kur
ėmė pinigus laikraščio
džios.
bet
didžiausiu
musų
dip

kas!
'leidimui ir primetė, buk jis
Mes gerbiame kiekvieną lomatijos laimėjimu aš skaitau
'gavęs pinigų nuo Tauragės
žmogų, kuris dirba sunkų paskutini musų draugišką susij
sukilėlių, kurie tuo laiku bui
tarimą
su
šventąją
Pravoslavų
darbą; bet mes nekenčiam
; vo Rygoje.
tokių parazitų, kurie patįs iš Bažnyčia. Iki šiol musų santy
j
Grasinant išsiuntimu kon
V
dąrbininkų kilę, bet kaip tik kiai su Rusų Stačiatikių Cerk
centracijos
logerin, Bud vyt
; gauna kitiems ant sprandu ve buvo išmarginti aštriais ki
ičiuį beliko pasirašyti, kad ji$
a
z ž -r
[atsisėsti, tuojaus užriečia no- virčais.
;
; “Apžvalgos” ir kitų laikraš“Šiandien mes su pasididžia
fsį ir “kunigaikščiais” nori
.
čių nelęjs. Eina gandai, kad
vimu galim pasakyti, kad baž
‘ būti. Jie yra tikri chamai!
“Mušu'Rytojaus” bendrovė,
nyčia pasižada remti Sovietų
artintatautininkams, papra
valstybę.
šė,
kad
Bud
vyčiui sustabdytų
NE TUO ADRESU.
f
“Daugelis mano draugų, per
į darbą. Lietuvos spaudai ne
v
;. v
; Pono Maikio Paltanavi siėmę akla ir neišmintinga ne
duodama išsitarti f>ei žodis.
čiaus “Amerikos Lietuvis” apykanta religijai, šnairavo Į
ifašo:
mus, kuomet mes stengėmės iš
Vt
*
KARO TEISMAI DIRBA.
rišti
keblų
klausimą
tarp
vals

“Pereitą sąvaitę. nors Lietu-.
Kaune nuteisti po dešimt
: voš Atstovybe Amerikoje iš tybės ir bažnyčios. Taigi tiems
metų
sunkiųjų darbų kalėji
siuntinėjo pranešimą, kad Lie- ypatingai aš ir noriu išaiškinti,
mo, buv. gimnazijos mokyto
į tuvoje jokių areštų nei. šaudy kodėl mes branginam dabarti
jas Liutykas, ir buv. Kedaimų nebuvo. Bet Amerikos lie- nę sutartį, kurią pasirašė šyen■
nių apskriižęą valdybos ną| tuvių socialistų ir sandariecių čiausis Synodas ir Metropolitas;
rys Cibulskis. Raseiniuose
? laikraščiai patalpino Varsavos Sergi j, Rusų Pravoslavai Cerk-‘
atiduotas
karo teismui buvęs
i
; melagingą žinę, tik nesusita- vės galva.
r.
'Steigiamojo
Seitao nai‘ys ir
«
“Kiekvieną revoliuciją pa
: rę: ‘Keleivis’ parašė, kad 15.suvėliau
buvęs
Raseinių ap
; šaudyta, o ‘Sandara,’ kad—šeši, gimdo, išauklėja ir sunaudoja
skrities viršininkas A. Grb
Labai puikiai pasitarnauja len- karštuoliai, užsidegę naujos
giškis. Tauragėje areštuotas
; kams nuolat juodint Lietuvą. tvarkos dvasia. Be tokių karš
16 spalių apskrities veteri' Turbut nėra bjauresnio tautos tuolių arba fanatikų negalima
' narijos gydytojas Juozas To
} priešo, kaip išgama, kuris is vi butų pasiekti jokio laimėjimo.
liušis ir atiduodamas karo
Bet beveik kiekviena revoliuci
rdulio viską ardo?!”
lauko teismui.
i.
/ .
ja ir sugriuvo, pasibaigė di
Mariampolėje sušaudyti
? Bet be reikalo “Amerikos džiausia katastrofa dėl tų pa
'du
puskarininkai tik todėl,
Lietuvis” prie mus kabinasi, čių karštuolių bei fanatikų, ku
■
kad
atsisakė eiti daryti areš
fleigu žinios apie šaudymą] riems pasidėkojant ji buvo Įvy
tus. Šiauliuose areštuota 15
Žmdnių Lietuvoje “pasitar kus,
į
Frenkelio odos fabriko dar“Fanatikas yra toks žmogus,
nauja lenkams ir juodina
'bininkų.
Hėtuvą,” tai jis patriotišką kuris aklai laikosi kokio nors
savo protestą turėtų adresuo idealo ir nenori klausyti savo
: FAŠISTAI MOKOSI GINK
ti ne mums, bet Smetonos- oponento nuomonės.
LUS VARTOTI.
Voldemaro kompanijai, kuri
“Kaipo paprastas azijatas,
Matydami, kad kariuome
tuos šaudymus vykina. Kau kuris nemoka savo kalbos pa
nėje paramos nebėra ir vai
niškė ‘‘Lietuva” yra pačių puošti retorikos žodžiais, aš
kymosi mėtas gali diena ankfašistų organas, o betgi ir ji kalbėsiu atvirai. Karštuoliai ir
isčiau ar vėliau griūti, studen
tų šaudjpnų neslepia. Viena- fanatikai yra būtinai reikalingi
tai tautininkai nutarė patys
p^paskutinių savo numerių revoliucijos sukėlimui ir jos
pasimokyti ginklą valdyti
p ykinimui, bet kuomet ji Įvyii deda šitokį pranešimą:
Tat sudaryta iš tautininkų
karo lauko I ko, tai jos reikalams tvarkyti
studentų 100 žmonių būrys,
kuris nuolat mokinasi karitermas Tauragėj pasmerkė' jie jau netinka. Šita tiesa pirmai
I
N.
C.
nebuvo
aiškiai
sakoma.
”
'
nių dalykų.
įuiaudyt 9 Įaaonea : Gudjo-
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Kas skaito ir rašo,
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Tas duonos neprašo.

j

WATERBURY,v CONN.

S ”

KECEIVIS

9

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

parapija bus apielinkese
Town plot, jei tik kun. Bak
šys apsiims padėti mums ją
sutvarkyti. Ten butų pato
giausia vieta ir ji ten reika
linga. Ką manote apie tai?
Už viršminėtus visus faktus
pats atsakau.

Via.
*

I
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Šią operetę matė kitų

Kas nieko neveikia.
To niekas nepeikia.
SIS-TAS IŠ ARGENTINOS.

. didmiesčių lietuviai, dabar Kaip prieš karą išeivybės
Kaip visur žmonės miršta,
i pamatys ir detroitiškiai. centras buvo Suvienytos Val
taip ir pas mus. Jų pavardžių
• “Sylvia” yra viena išgra-J stijos, taip dabar yra Brazili, ,
. - • ja ir Argentina. Jei pažiurę__ . , _ operečių.
neminėsiu. Juos vvaterburiežiausių
Kadangi
I ise.vybes sUtįfaj
čiai ir be to gerai žino. Ir
1
—
—
' C------ I į Užinias, tai pamatytume tūks
man nesvarbu čia konstatuo
si aktoriai net iš kitų miestų,1 ti faktą jų mirties, tik norė
kaip
tai Krasnickas iš Cleve- tančius lietuvių iškeliavusių
Senas Parapijonas.
tųsi papeikti tuos, kurie sam
lando ir Zinkevičius iš Bos į Braziliją ir Argentiną. Ar
do svetimtaučius graborius.
tono, tai reikia tikėtis, kad gentinoj, maždaug, priskaiRACINE, WIS.
toma apie 25 tūkstančius lie
Tiesiog yra nepakenčiamas
perstatymas išeis puikiai.
Rengiamas
puikus
koncer

tuvių,
o Brazilijoj kiek ma
darbas, kuris daro visiems
* * *
•
žiau.
lietuviams sarmatą. Mes tu tas.—Komunistų prakalbos.
*
Detroite siaučia bedarbė. Nedaug metų atgal, kaip
rime net du tikru lietuviu
Tėvynės Mylėtojų Draugi
Daugelis manė, kad atėjus lietuviui visai nežinomas bu
graboriu ir abu sugeba labai jos Apskritys drauge su Kerudeniui darbai pagerės, bet vo vardas Argentina arba
gražiai patarnauti. Tai kam nosha Dailės Rateliu bend
pasirodė priešingai: darbai Brazilija, bet dabar ir vaikas
gi kreiptis prie svetimtau rai ruošia didelį liaudies
netik nepagerejo, bet dar pa užklaustas pasakys šį-tą apie
čių? štai peiktinas pavyz koncertą ir šokių vakarą. Vi
blogėjo. Tūkstančiai žmonių šitas dvi šalis.
dys. Vienai merginai tebe sų apielinkių kolonijų TMD.
vaikščioja be darbo. Fordas
sergant buvo renkamos au kuopos deda visas pastangas,
maino darbininkus: vienus Argentina yra federatyvė
kos. Daugumas nesigailėjo ruošdamos dirvą busian
priima, kitus atleidžia. Tūk respublika, labai panaši į Su
aukoti, nors nebuvo reikalo. čiam koncertui. Dailės Rate
stančiai žmonių vaikščioja vienytas Šiaurines Amerikos
Taipgi ir tie patįs lietuviai lio Choras, susidedantis iš
be darbo. Kai darbai ėjo ge Valstijas, bet čia atskiros
gra bortai aukavo net po ke 50 dainininkų, taip jau lavi
rai, tai daugelis darbininkų provincijos turi daugiau tei
letą dolerių. Mergina mirė ir nasi du vakaru į sąvaitę mie
įsigyjo namus, lotus ir kito sių, negu kad šiaurės Ameri
jos tėvai nusamdė svetim sto mokyklos kambariuose.
kias nuosavybes, o dabar, koje. Kaip ir Suvienytose
Valstijose, čia jokių suvar
tauty graboriu. Tai ar galima Vadovauja p. Juozas MacnoĮ Prie komunistų priklauso bedarbės laiku, negalėdami žymų nėra; čia lygios teisės
LAWRENCE, MASS.
nutylėti nepapeikus tokio el rius. Tikimės iš to parengi •Jeigu taip, tai lai svetainės
du kiti “žymus” sutvėrimai: išsimokėti, viską turi praras visiems, ar svetimšalis, ar čia
savininkai išvalo ją nuo viso Prakalbos paminėjimui
gesiu? Lietuviai, kada gi mo getų pasekmių turėti.
S. Benkus, našlys, ir J. Va ti. Patartina kitų kolonijų kurs gimęs. Nors ateivis, ne
kio brudo. Lietuvių Svetainė
»
#
*
E. V. Dėbso mirties
mes išmoksime save gerbti,
latka, senbernis. Nors Ben lietuviams nevažiuoti į Det išgyvenęs poros metų Argen
turi būti apšvietos ir kultūros
sukaktuvių.
kad paskui ir svetimtaučiai
Spalio 23 d. “Aldijos” ko centras, o ne girtuokliavimo
kus yra našlys ir jau apyse roitą darbo jieškoti.
tinoj, negali į Seimą balsuo
mus gerbtų?
munistų suruoštose Lietuvių ir gembleriavimo vieta. Šiose Spalio 30 d. LSS. 61 kuo nis, bet labai smalsus prie
Darbininkas.
ti, bet visokiais budais apei
Taipgi ir musų jagamastis Svetainėj prakalbose kalbė
pa surengė prakalbas pami
leidžiu.
Savo
pasielgimais
jis
prakalbose
irgi
matėsi
kele
KENOSHA,
WIS.
nami įstatymai ir greit gali
be širdies lupa už laidotuves. jo Žalpis iš “Vilnies” lizdo.
nėjimui didžio darbininkų
Pats gi mokina, kad dangu Musų žmones šį kalbėtoją tas visai girtų žmonių. Kur vado E. V. Dėbso vienų metų tankiai žmones prijuokina. Katalikų vargai ir komunistų ma patapt tikru piliečiu.
je nereikės pinigų ir liepia vadina “Kupreliu Žiopliu.” jie pasigėrė — nežinau, bet mirties sukaktuvių. Kalbėjo J. Valatka Hudson, Mass.
Argentinos
gyventojai
pagiros.
nekrauti žemiškų turtų, o Ištikrujų, pat- mažą žinoji svetainėj jiems neturėtų būti net keturi kalbėtojai: vieti lietuviams yra žinomas kai Nežinau, ar ir kituose mie daugumoj katalikai, bet dau
Pašalinis.
nuo darbo žmogaus kad pri mą turėdamas, kitus mokina. vietos.
nis socialistų darbuotojas po Antanas Navickas. Jis stuose katalikai pradėjo giau iš viršaus, negu kad vi
manytų, tai paskutinę skūrą Savo pasekėjams jis pata
Nicholson, Mass. valstijos draugauja su tūla bobelka, praktikuoti divorsus, ar tik dujiniai ; nueik, tyčia, nors ir
CAMBRIDGE, MASS.
nuluptų. Kažin ar mes kada rė taupyti dolerius. Nesenas
Socialistų Partijos sekreto- suaugusių vaikų motina. Pir- pas mus. Jeigu skirtųsi lais į didžiausią katedrą šventa
Susitvėrė
Lietuvių
Piliečių
nors savo jagamastį priso laikas atgal tas Žioplys rėkė
i rius Lewis iš Cambridge, ita- miaus jiedu draugavo slap vieji žmones, tai nebūtų ste dienio laiku, matysi labai
Kliubas.
__ organizatorius
o___________ tai, o dabar jau ir viešai pra
tinsime? Pinigai iš visų pusių apsiputodamas, kad pinigai
! lų ________
socialistų
bėtina, nes laisvieji nėra su mažą skaičių maldininkų.
plaukia kaip is gausybės ra darbininkams nereikalingi ir Ši rudenį, prieš-pat majo-: Culla iš Springfield ir “Ke deda rodytis.
“neatmezgamu mazgu.” Kitos tikybos irgi nevaržo
Šitie du viršminėti gaiva rišti
go, o vis jam maža ir maža. buk žemiškam rojuje Rusijo ro rinkimus, čia susitvėrė leivio” redaktorius drg. J.
Bet laisvieji gy\ ena sutiki mos. Vedyboms būtinos ce
Niekur kitur panašių didelių je jų niekas nevartoja. Da Lietuvių Piliečių Kliubas. Jo Neviackas iš Bostono. Visi lai yra ne paprasti komunis me, o katalikų jau dvylika remonijos tik komisarijoj,
Įeigų nėra, kaip kad čionai. bar vėl įsako tą kapitalistų tikslas — dalyvauti politi- kalbėtojai savo užduotis atli tai, o komunistų vadai. Na, porų paįro.
bet ne bažnyčioj. Nors vals
Prie geresnio gaspadoriaus keiktą ir prakeiktą padarą ko j ir visomis išgalėmis ginti ko labai puikiai. Ypač gerai o lietuvių patarlė sako: ko Štai nesenai viena katali tybė rūpinasi doros palaiky
butų galinta viskas auksu ap branginti ir taupyti. Tai jau lietuvių reikalus šiame mies- kalbėjo drg. Neviackas. Net kie tėvai, tokie ir vaikai.
porelė užsimanė skirtis. mu ir net išleisti tam tikri įs
dengti ir tiek skolų neturėti. daugiau kaip žiopliškai! Pa te.
Patariu Albinui Dambrau kų
komunistai pripažįsta, kad
apie persiskyrimą tatymai, bet dora žemai sto
Jau net ir pačios vierniau- matysit, jog tas pats Žioplys Lapkričio 6 d. L. P. Kliu- Neviackas daug teisybės pa- skui, kuris rašinėja į “Lais Pirmutinis
pradėjo kalbėti vyras. Mo vi ; be to, paplitęs užsiėmi
sios aveles pradėjo pakam ar kitas jo kamarotas už mė- bas buvo surengęs politines sakė.
vę” neteisingas žinias po sla teris
tam priešinosi. mas gyvąją prekyba.
piais zurzėti ir nerimauti, nesio-kito atvykę rėks: “Bė prakalbas. Kalbėjo kandida- Po prakalbų buvo renka pyvardžiu Darbininkė, para Kibą tuišsyk
pasiutai, sako mote Mokslas, kaip ir kitose
tik bijo į akis teisybę pasa da, didžiausia bėda! Duoki mas i miesto majorus p. Ro- mos aukos Dėbso Radio Fon- šyti šį-tą ir apie viršminėtus ris, per 20 metų išgyvenom valstybėse, įstatymais pada
kyti.
te dolerių!” Pas komunistus bart (republikonas > ir visa dui. Aukavo šie-draugai: S. savo d raugučius.
sykiu ir dabar jau nori skir rytas priverstinas ir nemo
eilė
kitų
politikierių.
LietuSabonis,
J.
Kieva,
P.
GarijoVietos socialistai gerai tis. Vyras apsikabino savo kamas, tokiu budu prieinabėdų, kaip pas Lietuvos uba
viškai
kalbėjo
“
Keleivio
”
nis,
M.
Vaitkunas,
A.
Džidarbuojasi
įvairiose organi seną pačią, pabučiavo ir sa_ I mas visiems, nors aukštosios
“Profesorius” Kiškelis įsi gus utėlių. Žinome, kad Chiredaktorius
J.
Neviackas.
Jis
vondauskas,
A.
P.
Woodzacijose,
bet
kuopos naudai ko
kv: Skirkimės gražiuoju.
gražiuoju, mokyklos neveltui, reikalintaisė radio, kad prie muzikos cagoje prie “Vilnies” yra
pagyrė
lietuvius
už
sutveriward,
K.
A.
Straviko,
K.
Pai

mažai teveikia. Teisybė, prie mažiau kaštuos. Aš tau užramokėti uz atskirus egzasėkmingiau sektųsi roman apie dešimts pilvų ir darbi
ma
Piliečių
Kliubo
ir
dalytanavičius,
S.
Petrikevičius,
minus
ir nemažokai. Mokant
socialistų
kuopos
priguli
suoti su jaunomis mergaitė ninkams juos reikia išmai
šysiu visą savo turtą.
vavimą
politikoj,
tik
apgaiF.
Petrauskas
—
visi
po
50c.
ispanų
ir turint atatindaugiausia
vedę
žmonės,
tai
mis. Gėda, “profesoriau,” vi tinti. Ką darbininkai gauna
Moteris sutiko Vvras už- I5Pan* kalbą 11
Motens.
u
o.
y
?
į
karną
mokslą,
galima laisvai
lestavo,
kad
darbininkų
klaB.
Stupeda
davė
1
dol.,
o
D.
dėl šeimyniškų reikalų neturi rase jai dvi stubas ir saliuną. .
lioti tokias jaunas mergaites vilkdami ant savo pečių tą
Sau
nenasiliko
nieko
Nuėio
stotl
>
U
niversitet
ir dar būnant tokiame stone. naštą? Nieko! Katalikai turi sė šiame mieste yra silpna, Į Gautis — 25c. Su smulkiom laiko darbuotis kuopos nau bau nepasiliko nieko rjuejo . svetimšalifs $ taibet
stojant
Pražilęs, pasenęs, o prie še “Draugą,” o pažangus lietu neorganizuota ir negalėjo iš-įaukom surinkta $11.50. Ant dai. Vienok teko girdėti, kad pas teisėją ir tas atnso kuni-i ....
.
’
v
iuc
-a
šiolikinių lenda. Labai daž viai “Naujienas.” Tie du lai statyti savo kandidato Į mie pabaigos dar du draugai au vietos socialistai po atsibu an nymeista mazaa — davė reikalinga ispanų kalbos ne; sunkus egzaminai, ir vienų
nai vakarais galima pamaty kraščiai aprūpina lietuvių sto majorus. Tokiu budu lie kavo po 1 dol. Lietuvos so vusiai VI Rajono konferen nerskiraf ‘
perskiras.
i metų tarpe išlaikyti dar įspatuviams
darbininkams
prisi
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būtent
S.
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žada
pradėti
darbuotis
ti pas jį kambaryje vieną, o reikalus. Aišku, kad “Vil
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literatūros, Argentinos
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ir
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afjjr Argentinos is*j
pitalistinių
partijų
kandida

kautojams tariame širdin
Tėmytojas.
mergaites beglamonėjant jų niojasi, trukdydama lietuviš
sau šešiolikinę. Bet kuomet .torijos egzaminus. Argenti-j?
tų. Kuomet iš dviejų velniu giausi ačiū.
baltas rankeles. Jei kas man ką judėjimą.
po perskirų vyras atėjo pas (
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sako
Neviackas,
reikia
Kuopos
Sekretorius.
netikite, tai pasiklauskite
M. Kasparaitis.
DETROIT, MICH.
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Iš kultūros lauko.
rinkti tą, kuris mažesnius ra
Haverhill, mass.
I ei jų centruose.
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jo.
Sako,
atidavei
savo
pa

gus
turi.
Senis
Quinn,
per
il

Argentinos klimatas labai
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Visokios žinelės.
Dar viena-keistenybė, tai' Prakalbos ir kiti dalykai.
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visa
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metus
bernąjoraudamas,
•
įvairus. Patogiausioj klimato
x
Šiuo tarpu čia darbai visai tainėj “Aido” choras buvo
“pekerdas” ir kas už jo korman
reikalingas.
j
juostoj
randasi Buenos Aires
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apgyventa
;
nors
vasaros ir
rais, o kaip kada ir kitais, prakalbas. Kalbėti buvo pa Ir istikro, kalbėtojas čia saj negalima gauti. Taip dar- puikiausių, bet buvo vienas
įtik žiūrėk, “privilegi kviesti “Keleivio” redakto-: daug teisybes pasakė. Senis bininkai ir “iiofina,” be]auk_ iš prasčiausių. Nors keli ga Vieni katalikai skiriasi, o karštos, bet kada pučia juros
balėliai buvo ne visai blogi, kiti pasigėrę mušasi. Tai taip vėjai, tai karštis pakenčiajuotas andarokas” su “pa- rius J. Neviackas ir “Sanda majoras su vietos lietuviais dami geresnių laikų.
visai
nesiskaito.
Jis
patai-;
-----r-™- į Dabar keli žodžiai iš lietu- bet kuomet didesnė progra gyvena kunigų išmokinti mas. Užtat žiemos nešaltoj
šventyta” žmogysta, kuris ros” redaktorius Pronskus. .—.
Labai įsidėmėtinos perkuniainamS 11 ^ata ^ivių darbuotės. Sandariečių mo dalis prasta, tai ir gero žmones.
artistiškai sugeba atvaidinti Pastarasis dėl .kokių tai prie K«4^A;^,bažnyčiai.
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gausiu lietumi, ir vėl
prakalbų buvo ge-:Turbuį jiems čia nėra dirvos. Buvo garsinta, kad koncerte
kia į Highland arba į “mei-; ton atsiuntė studentą Zekų. rosApart
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ir
dainų.
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Vilnyje
”
giriasi,
kad
jiems
ilgą
laiką
bet žeme
lės takelį.” Ir kas blogiausia,: Pirmas kalbėjo J. Neviackas. kos buvo artipilnė svetainė. Komunistai, kuriuos Kliu dalyvaus K. Karpus, kuris puikiai pavykęs ‘perstatymas neišdžiustanelyja,
perdaug,
bas pavarė nuo burdo, sako sugrįžo iš Vai para iso su nau
kad iš jų vienam “Rojaus Jis nuoseklioj savo kalboj,
veikalėlio
“
Karolio
Teta,'
•
Latvelietis.
Kliubietis.
ma, sulindo kur ten skiepam jomis dainomis. Ko Karpus
vaišius” užgintas ragauti. pamargindamas gražiais pa
Girdi,
ir
publikos
daug
buvo,
Buenos
Aires,
po žydų sinagoga. Ten jie Valparaise buvo, mokintis ar
Tas šelmis nuo žalčio pagun vyzdžiais iš gyvenimo, nuo WORCESTER, MASS.
dugniai
išaiškino
pašalpinių
gyvena kartu su rusais. Nors bulvių skusti, aš nežinau, bet ir Gasiunas pasakęs gerą Spalio 10,1927.
dų negali apsiginti nei mal
spyčių, ir bizni gerą padarę.
da. Nors vertas pasigailėji draugijų reikalus. Vargiai Dzūkų drutuolis V. Biekša už Rusiją musų komunistai kaip praeityje jis savo dai- Bet... pagirų puodas netau
CHESTER, PA.
mo, bet visgi tokiai vožnai surastum kitą toki kalbėtoją, jau sugrįžo į Worcesterį. galvas guldo, bet gyventi ,navimu sunervuodavo publi- kuotas, nes, anot paties ko
Iką,
taip
ir
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sunervavo.
kuris
taip
mokėtų
prisitaiky

Chesteriečiai,
nepraleiskite
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Užtai
ir
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j
j
drutuolis Vladas Biekša. Per moka lietuvių kalbos, o lietu
Lapkričio 27 d. D. L. K.
kėlės piktinasi, kodėl joms,
kę kaip šuneliai, pritrauktais
vargšėms, neduoda “raido,” labai myli. Antras kalbėjo du metu jis klajojo po plačią viai komunistai ne visi moka kryžiavojasi ant scenos ir pilvais slinko namo. Vadina Vytauto Pašalpinis Kliubas
o tik vieną sekretorką savo studentas Zekus apie mokyk Ameriką, risdamasis su įvai rasų kalbą, todėl susitarti geras dainas kryžiavoja. Jau si, parengimas taip “pavy rengia labai puikų perstaty
ilgais skvernais pridengęs las. Jo kalba irgi buvo rimta. rių tautų drutuoliais. Tankiai jiems yra sunku. Ypač bloga daugelis mokytojų jam paša ko,” kad nei pavalgyt nebu mą. Bus perstatyta 3-jų veik
smų komedija “Balon Kritęs
vežioja ir “good time” duo Abelnai paėmus, šios prakal besirisdamas Biekša ant tiek lietuvėms komunistėms: jos kė, jogiš jo dainininkas ne vo už ką.
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Sausas Nesikelsi.”
da.
♦
♦
♦
*
♦
♦
♦
do geriausius ristikus. Neto reikalus turėdamos su rusais, neklauso. Dainininkui užvis j
Kadangi šis veikalas yra
Ponas Tareila įsitaisė la Tą pačią dieną, prieš pat limoj ateity jis žada persiim ant pirštų rodosi. Sakoma, pirmiausia reikalingas bal-! Kenoshoj dabar siaučia labai juokingas ir prie to dar
bedarbė. Patariu kitų miestų loš Philadelphijos Teatrališ
jo neturi.
bai gražią naują vaistinę po prakalbas, būrys policistų, ti su pirmaeiliais lietuvių ris- jog R. Gainienė tame skiepe sas, o Karpus
♦
♦
♦
darbininkams į čia nevažiuo- ko Ratelio gabiausi aktoriai,
no Devenio mūre. Dabar mes vadovaujant saržentui, darė tikais ir tapti lietuvių čampi- užima žymią vietą. (Tai yra
darbo jieškoti. Pragyyeni- tai ištikrujų chesterieČiams
_____ „
turime dvi gerai įtaisytas kratą Lietuvių Svetainės jonu. Biekša sako, jog Ko ta pati Gainienė, kuri pabė Lapkričio 13 d.- 1Lietuviųlri
Svetainėj
komp.
M.
Petrausmas
čia yra brangus, kaip ir vertėtų nepraleisti šios pro
vaistines, kuriose kiekvienas kambariuose. Sakoma, jie maras bijo su juo ristis. Tai go nuo savo vyro Antano
Parapijonas.
gos, nes apart juokingo per
gauna tinkamą patarnavimą. jieškojo uždrausto skystimo gi jis dabar norėtų persiimti Gainos. Kada vyras nuėjęs kas su naujai suorganizuotu kitur.
pas ją maldavo grįžti atgal, savo choru pastatė scenoje l
statymo bus dar daugybe vi
Antra vaistinė tai pono ir gemblerių. Apšnipinėję vi su Juška ir Sarpalium.
MILNER, COLO.
sokių pamarginimų, kaip tai
Bendlerio, kuris turi daug sus kampus ir išklausinėję Šiame ketverge, lapkričio tai Gainienė pašaukė policis- operą “Birutę.” Perstatymas
išėjo
puikiai.
komitetus,
nieko
nepešę
išsi

Jonas
Riškus
rašo:
—
Ang

17
d.
Mechanics
Hali,
ant
tą
ir
savo
vyrą
suareštavo.
puiki muzika, dainos, mono
patyrimo savo profesijoj.
Main st. V. Biekša risis su Kadangi vyro kišeniuje poliliakasiai streikuoja ir galo logai, deklamacijos ir bus
Apart šitų yra dar dvi. Neuž nešdino.
__ ____... __
__ Lietuvių j streiko nesimato. Sniego yra pasikalbėjimas Maikio šu
mirškime, lietuviai, savųjų Jeigu policija puola Lietu vienu iš geriausių ristikų. cistas rado revolverį, tai jis
Lapkričio
20 d.
vių
Svetainę,
tai,
veikiausia,
Verta
lietuviams
pamatyt
sa

šešis
mėnesius
kalė
’
jiSvetainėje
“
Ateities
” choras. 10 colių ir išrodo tikra žies- Tėvu
gavo
f
tautiečių.
statys
scenoje
operetę
“Šyl-|ma.
Maikio Tėvas, 7 J
mo).
Antra tikrai lietuviškoji joje dedasi kas-nors negera. vo gladiatorių. Dzūkas.
Ne tuo keliu eina.
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No. 46. Lapkričio 16 d., 1927

dininkus Gerdauską, į sekre
su apie 17 miestų su apsisto-|
*
PASTABOS
torius Jeskevičiutę, į iždo
jimo vietomis, tarpais yra ki
globėjus Taunį ir Žalima, į
ti laukai. Tas kelias yra ap
Vagie,
kepurė
dega!
daktarus-kvotėjus D-rą Vitšviestas nuo New Yorko iki
Salt Lake City. Kuomet ži V. Zabulionis, bezabalio- kų iš Clevelando. Iš visų koburiai bus įvesti nuo Salt damas savo pastabose, ėmė munistų kandidatų kiek pla
Lake City iki San Francisco, ir pasakė “Laisvės” Paukš čiau Amerikos lietuvių visuo
orlaiviai galės lėkti nakčia čiui, taip sakant, komunistiš menei yra žinoma tik p-lė
ir kelionės bus greitesnės. ko stiliaus komplimentą, bū Jeskevičiutė. Bet ir ją išrin Sovietų valdžios politinė parodymų, duotų suomių
___ w_ _____
_ valdžios
________organams.
______ Obėrptk
Bet ir dabar jau laiškas iš tent, kad Paukštys norėjęs kus į sekretoriaus vietą, Su-žvalgyba
arba___
G. P. U.
siųstas iš Nevv Yorko vakare, nukniaukti J. Perkūno $400. sivienijimo reikalus vestų ne (glavnoje političeskoje up- to parodymai buvo pasiųsti
ravlenije) pastaruoju laiku Paryžiun, patikrinti ir buvo
pasiekia San Francisco antrą Kiek tame užmetime yra tie ji, o jos patarėjas Bimba.
dieną.
sos, aš nesiimu spręsti. Bet
» * *
pagarsėjo visame pasaulyje galutinai nustatyta, kad paBet orlaiviai nešioja netik kad Paukštys čia sulošė aną
Socialistai ir visi pažangus sav0 nepaprasta provokaci- garsėjusi Šulgino kelionė į
-—
----------------- su
—rusų
---- —
yra provokacinis bolr
paštą: jie gali nešti ir pasa- garsų posaki “vagie, kepurė Susivienijimo nariai
machinacija
mo- Rusiją
1
išstatė ne
žierius. nuo 8 iki 10 žmonių. dega.” tai aišku iš jo pareiš šitokį kandidatų sąrašą į narchistų šulu, buv. Rusijos ševikų agentų darbas, tikslu
Europoje vartojami didesni kimo. kuriame sako: “Nuo Pildomąją Tarybą: į prezi Durnos atstovu V. šulginu. išnaudoti jo autoritetą savb
orlaiviai. Nuo liepos 1 d. Pre šios dienos pas Perkūną ne dentus St. Gegužis,. į vice
V. Šulginas pilietinio karo reikalams, šis įvykis rodo>
kybos Departamentas davė kelsiu nei kojos.” Rimti žmo prezidentus J. Neviackas, j metu Rusijoje pasižymėjo, kad bolševikų G. P. U. pro
leidimus šešiems orlaiviams nės taip nešukauja ir nebeat sekr. p-lė P. Jurgeliutė, i iž I kaipo atkaklus ir drąsus bol vokacijos darbe nepalygina^
šioje šalyje vežioti pasažie- sisako nuo savo uždavinių. dininkus adv. K. Gugis, i iž ševikų priešas. Jis dalyvavo mai aukščiau stovi už caro
rius už vidutinękainą.Depar- Čia matosi isteriškas šauks do globėjus Bučinskas ir Ra- visuose baltųjų generolų žy valdžios “ochranką.” Tokių
tamentas turi išlavintus in mas. surištas su kuo nors ki ginskas.
giuose prieš bolševikus ir bu- _provokacijos šedevrų Eurospektorius. kurie atydžiai iš- tu.
;
i
‘ c *>4'
SLA. nariai ’ Katras sąra vo jų patarėju. Vėliau jis pa- Pa reta^ mato.
egzaminuoja orlaivius ir la
bėgo užsienin, kur veikliai
šas jums geriau patinka: ko dalyvavo monarchistų orga
kūnus. kad apsaugojus pasa“Prašaudė” aukas.
žierius ir pačius lakūnus.
nizacijose, turinčiose ryšių Paminėkime 10 Meti
Kuomet kas nors pasako, munistų ar socialistų?
Visi orlaiviai turi laikytis kad komunistai iš žmonių su
Senas Narys. su likusiais Rusijos monarkomunikacijos patvarkymų, rinktus pinigus sunaudoja
chistais ir vadovavo jų dar Lietuvos Nepriklautaip kaip automobiliai turi ne.tiems .tikslams, kuriems
bui. V. šulginas jau senai fi
laikytis savo taisyklių mies jie juos iš žmonių iškaulina, Bendras Komu X gūravo bolševikų sąrašuose,
tuose. Orlaivis privalo turėti tai už tokius, užmetimus jie
kaipo kandidatas į sušaudy
numerį, kad butų galima jį savo kritikus visuomet gerai nistų ir Fašistų mą. Už jo galvą savo laiku Vasario 16 Hieną, 1928 m.
pažinti, kuomet neprisilaiko išplūsta. Bet ve. V: Paukštys,
bolševikai buvo paskyrę ga sukanka dešimt metų, kaip
Lietuva atgavo Nepriklauso
taisyklių. Jeigu lakūnas ne rašydamas J. Perkūno pini
na didelį atlyginimą.
Frontas.
mybę. Lietuvos Nepriklauso
silaiko visų taisyklių, jisai gų klausimu, savo rašinyje
Nelabai senai Šulginas su mybės iškovojimas 10 metų
netenka laisnio.
manė slaptai nuvažiuoti Ru
sako: “Tik labai gaila, kad
Kai kas mano, kąd komu sijon. kad pamėgintų surasti atgal buvo incidentalis ir tra
Ne kiekviena vieta Suv. Keleivis’ nepataiko į cielių,
Valstijose gali turėti apsisto nors ir pasikvietė gerą suei nistai yra didžiausi fašizmo ten savo nežinia kur dingusį giškas momentas, kuris pasi
liko pasaulio istorijoj užrapriešininkai. Bet tai yra di
jimo lauką: bet juk ir gelž—Maike, ar tų supranti ką tam jis rytoj šimtą atiduos. keliai negali prieiti prie kai- čių talkon, kuris yra prašau- delė klaida. Komunizmas ir sūnų. Persirėdęs, su padirb sytas ant visados. Daug.gy
dokumentais, Šulginas vasčių. daug kraujo kainavo
dęs nemažai fondo pinigu.”
Aš pamislinau sau, kad čia kurių vietų.
nors apie muziką?
fašizmas tepripažįsta smurto tais
nuvyko
Rusfjpn. Ten jam pa
Tėmykite,
čia
pasakyta
—Taip, tėve, galiu pa bus neblogas biznis, jeigu už
Labai svarbią vietą orlai- gana aiškiai, kad fondo pini priemones gyvenimo tvarky dėjo monarchistinių grupių Lietuvos sunams ir dukte
50 dolerių gausiu 50 šimtų. vininkystėj užima radio tele
rims atgauti prarastą Lietu
skambint.
me, įvairių reformų įvykdy
Norėjau da pasiskolint kokį fonas. nes jo pagalba galima gai yra prašaudami Mums me. Kaip komunistinėje Ru nariai. Būdamas Rusijoj Šul vos Nepriklausomybę. Daug
—Ant ko paskambint?
šimtą ir paaukauti, taip kad nuo orlaivių susinešti su že nesvarbu, kas juos prašaudo, sijoje, taip ir fašistinėje Ita ginas įdomavosi šalies padė šimtų metų musų tėvai ir prpi
—Ant piano.
ir galimomis kovos su tėviai vedė kovą už Lietuvon
—Tai niekai, vaike. Ot, ant syk galėčiau Lietuvon me, ir galima lakūnams pra Paukštys, Pruseika, Bimba lijoje nėra jokių laisvių, ir timi
bolševikais
perspektyvomis. Vardą. Jie gynė musų kraštą
kad tu galėtum ant armoni parvažiavęs dvarą nusipirk nešti jiems reikalingas infor ar Vidikas, bet pats Paukš jei komunistai skelbiasi ko
tys pripažįsta tą faktą, kad voja už buržuazijos sutriuš Rusijoj esantieji monarchis- nuo ištautėjimo, nešdami į jį
ti. Sakau, tokių gerų procen macijas.
kos, tai butų fain.
tai tinkamai painformavo jį
surinkti pinigai buvo (ir da
—Kodėl, tėve, tau armoni tų net ir Ponzi nemokėjo,
Be abejo daugeliui išrodo, bar yra) prašaudomi. Jeigu kinimą, tai yra tik žodžiai, apie padėtį. Pagaliau Šulgi lietuvišką literatūrą iš sve
į Na, ir sukišau
ka taip patinka?
kurie gyvenimo praktikoje nas vėl laimingai grįžo užsie tur. Pažvelgę į praeitį mes
- - - -visus, kiek**• tu- kad kelionė orlaiviais yra la
• —Todėl, kad aš prie ar-' rėjau. Ale dabar pamačiau, bai pavojinga. Bet reikia at tuos pinigus “prašaude” pir- visai priešingai vyksta.
rasime, jog daug kovotojų
nin.
Savo
įspūdžius
jis
apra

miaus
buvusis
komunistų
monikos geriau pripratęs, ir kad mane apmonijo. Jau an- siminti, kad kuomet pirmą
už Lietuvos laisvę tapo nu
Tuoj po Tauragės įvykių,
Lietuvoj, būdavo, ant vaka- tra sąvaitė kaip už burdą ne- sykį buvo įvesti jūrių laivai, fondo sekretorius, tai kodėl Maskvos “Pravdoje” No. šė knygoje: “Trys- sostinės.” kankinta
Sibiro tyruose,
ruškų aš visur pirmas muzi- mokėta, o Dievas man tų visi manė, kad tai irgi labai p. Paukštys ligšiol tylėjo?; 211 Kapsukas rašo: “Komu Anot šulgino, dabartinė Ru katorgoj arba žuvo nežino*
kantas. Bet lietuviška muzf- šimtų kaip negrąžina, taip pavojingas persikėlimo bū Jis prabilo tik tuomet, kai tas nistai, kaipo principalųš sijos padėtis yra šiek tiek muose kraštuose: tūkstančiai
ka Amerikoje netinka. Čia, negrąžina. Už tai, vaike, aš das. Per pirmus trisdešimts žmogus paliko jo priešu. Kas priešininkai visokių pučų, blogesnė, kaip buvo caro lai narsių Lietuvos sūnų paau
kais. Bet vis dėlto viskas eina kojo savo gyvastis; kad iš
kad ir šiandien
matai, reikia iš notų žiūrėt, o norėjau nors muzikos išmok metų suvirš 50 ekspliozijų gali tikėti,
_______
_____
_
šiame
sukilime
visai
nedalypo senovei. Sovietų valdžia kovojus Lietuvai Nepriklau
nėra
prašaudomi
žmonių
pitenai tokių išmislų nėra. Tai ti. Sakau, jei dailiai pagrie atsitiko ir daug žmonių buvo
Komuništiškrmeklev*™”
Ir
kai
P
da
C
!
P
’
™cipa

sukurusi
daug gera, kas turė somybę.
gi aš norėjau pasimokyt iš šiu, tai gaspadinė gal už dy užmušta arba sužeista. Bet
. f* •
riai viską daro sulyg savo kopriešininkai. 1 at kam sią pasilikti. Šulginui patiko,
Mes.
Amerikos
notų, ir mislinau, kad tu ga ką duos gerai pavalgyt.
lietuviai,
kuomet valdžia įvedė inžinų
tuom pa- Kapsukui dar sėdėti^ Mask- kad Rusijoj auga antisemi esame vieni iš tų, kurie, illėsi man duoti keliatą lekci —Gaila man tavęs, tėve, ir katilų peržiūrėjimą, padė munistiško tikslo, ir
nusiplauna
tim
pilotiškai
i
__
'.r~____ ’“voje,
. . kad
‘ 2jis _gali’ grįžti
_ . “ _pas
‘ tizmas.
bet man rodos, kad už savo jimas pagerėjo. Taip bus il
giau nepakentę svetimos
jų. rankas,
mesdami
kaltę
ant
Smetoną
jr
draug.su
federaŠulgino knyga padarė di priespaudos, atradome kelią
—Kam tau ant senatvės kvailystę tu turėsi srėbti sriu su orlaivininkyste.
cija remti tautininkus, nes delį įspūdį į rusus emigran
kitų.
reikia tos armonikos, tėve? bą iš senos pirštinės, kuomet
Pereitą vasarą keli orlai
__
tautininkai dabar taipgi tus. Sovietų valdžios autori į naują pasauli — Ameriką ir
—Aš, vaike, skaičiau vie- misionierius už tavo 50 dole- viai laistė įvairiais chemiš
principalųš visokių pervers tetas negalėjo nekilti jų aky čion apsigyvenome. Tiesa,
noj gazietoj, kad muzika yra rių dabar valgo keptas viš- kais vaistais bovelnos lau Žmogus dar gyvas, o pinigai mų priešininkai.
daugelis musų suradę tinka
už jo palaidojimą jau
se,
kai
jie
pamatė,
kad
net
mesnes gyvenimo sąlygas,
labai geras daiktas. Farme- tas.
kus, kad išnaikinus “bollpaimti.
!
Gyvenimo
faktai
rodo,
atkakliausias
jų
priešas
turė

pamojo ranka į Lietuvą, gir
riai dabar perkasi gramafo' vveavil” kirminus. Paaiškėjo,
kad
komunistai
eina
ranka
jo
pripažinti,
kad
jie
Rusijai
P-nui
LeVandai-Levandi: “Tesižino jie ten sau!”
nus ir kada užsuka juos eida
kad jeigu tik orlaivius tam
mi melžti karvių, tai karvės Orlaivi ninkystes tikslui vartoti, tai bovelnos dauskui (graboriui) buvo rankon su fašistais prieš de davė daug gera. Savaime su Taip negerai. Nežiūrint kur
mokratines partijas. Vokieti prantama. kad Šulgino įspū mes gyvename, kokia pasatu
klausosi muzikos ir daugiau
augintojai sutaupytų po proga pasigarsinti laikrašty joj
1923 m. komunistai ir fa džiai turėjo dezorganizuo lio dalis mus priglaudė, mes
je,
pasirašant
po
Paukščio
pieno duoda. Tas man dinkIšsivystymas. į $135,000,000 kas met. Tyri
šistai
sudarė bendrą ryšį jančiai paveikti į monarchis- vistiek esame lietuviai. Nors
telėjo į galvą, kad burdingienėjimai parodo, kad butų ga- parašyta korespondencija, prieš demokratinę
respubli tus.
riams irgi reikėtų muzikos Komercinė orlaivininkys- Įima tuo pačiu budu apšau kuri tilpo “Keleivyje.” Mato
lenkai mus pravardžiuoja
ką,
ir
fašistų
vadas
grafas
te,
dalykas
labai
paprastas:
Kai
kuriam
laikui
praslin

“satrapais” ir kitokiais, vie
mokintis, 1tai gaspadinės tė žymiai išsivystė per dvyli- goti ir kitus augalus. KanaReweutlow
savo
parašu
dėjo
Levandauskas
yra
graborius
kus,-*
paaiškėjo
negirdėtas
nok
musų vardas turi aukš
duotų jiems zupės daugiau.
J
ką pastarųjų mėnesių. Pra- doj ir šioje šaly orlaiviai
O mano gaspadinė pasidarė džioje 1926 m. Amerikoje daug py-isidėjo prie kovos su ir. beabejo, jis laukia, kada straipsnius Berlyno komunis- dalykas. Pasirodė, kad Šul tos pagarbos istorijoj.
tokia skupi, kad diržą suver- buvo šie oro keliai — Trans- miškų gaisrais. Ir gal orlai- drg. Perkūnas mirs. Bet ne- tų laikraštyje “Rote Fahne” ginas buvo pakliuvęs į G. P.
Ir štai 16 d. vasario, 1928
žiau ant paskutinės skylės, ir continental kelias iš New(viais bus galima greičiau nu- sulaukdamas jo mirties, su-i (Raudona Vėliava).Tos par- U. pastatytus jam spąstus. m. sueina lygiai 10 metų Lie
tai kelinės nesilaiko. Kaip Yorko į San Francisco. Chi- fotografuoti visas Suvienytų sitarė su Paukščiu ir iškalno tijos palaiko iyšį parlamente Bolševikai patįs leido Šulgi tuvos Nepriklausomybės at
J. Perkūno pinigus išėmė iš kovoje prieš demokratines nui nuvykti Rusijon ir net gavimo. Vardan Amerikos
vakar persitikrinau, tai jau cago—New York kelias, ir.Valstijų dalis.
trečią dieną ji verda sriubą dvi mažos svetimos kontrak-Į Vos 80 metų atgal reikėjo banko. Aš manau,, kad tai partijas. Kada 1923 m. spa- jam padėjo. Tariamieji mo- Lietuvių Tarybos aš kviečių
padalyta gana tsumaniai: lių mėn. komunistai ruošėsi narchistai, su kuriais matėsi Amerikos lietuvius paminėti
vis iš tos pačios pirštinės, ką tuotos linijos. Bet tas tuoj 60 dienų pervažiuoti per A- padaryta
Frenkis anądien išmetė į persimainė. Pašto Departa- merikos'kontinentą. Gelžke- kam-gi laukti iki mirs, kuo- padalyti perversmą Vokieti- ir pas kuriuos informavosi Lietuvos Nepriklausomybes
dumpą.
mentas paskyrė naujus ke- lių išsivystymas sumažino ši- met pinigus už palaidojimą;.joj, jų karinėn vadovybėn Šulginas, buvo bolševikų obalsi. Tegul nei vienas lie
pakviestas fašistų agentai. Tie agentai rodė tuvių būrelis, nei \ iena drau 
—Čia, tėve, muzika nieko lius ir naujos kompanijos tą kelionę "iki 4 dienų. Bet or- galima gauti iš kalno. Busi-buvo
nepadės.
buvo organizuotos į trumpą laiyiu tą kelionę galima at- ness is business. ir laukti nė-|“Oberland” narys, karinin- Rusijoj šulginui visa tai, kas gija nepraleidžia šito mo
H. von Hentingas. Tuo kėlė sovietų vardą. Iš jų gi mento veltui. I >ar kaitą per
lnilzn
—Tai kas padės?
laiką YAZ'
pok visą coli
šalį.
likti Xi OA
20 valandų. rF. IL. II. &S. ra ko. Tai yra, taip sakant,'kas
budu
komunistiška metodą.
T ’ 'komunistų sumulkintus Šulginas gavo ir informaci žvelgkime Lietuvon istoriją,
—Reikia pajieškoti tokios Šiandien pastovus oro ke
darbininkus siuntė miriop nę medžiagą. Pagaliau, tie susipažinkime giliau »u jos
vietos, kur sriubą verda iš liai turi 7,628 mylias ilgio.
vokiečių fašistas, su kuriuo “monarchistai” peržiurėjo ir praeitimi ir dabartimi, pada
Protavimas be smegenų.
Viešnia.
mėsos.
Kelionėms vartojama net
draug
dirbo iš Rusijos prisių redagavo jo įspūdžius, kad rykime dai vieną re-uni.a
—Tą aš ir be tavęs žinau, 150 orlaivių, ir tie orlaiviai Aplankei tu ryto meta.
Savo laiku komp. Vana
sti
raudonieji
radai. Juk “jie butų kuo tikriausi.” To savųjų tarpe. Amerikiečiu
vaike. Bet tokiose vietose ir kas diena daro 16,690 mylių. Kai dangus toli žydėjo
gaitis buvo išradęs būdą,
už burdą reikia brangiai mo Suv. Valstijų Prekybos Ir apleidai gilią naktį.
kaip protauti su vienu ket Mussolini 1925 m. amnesta kiu budu bolševikų agentai tikslingai paminėtas 10 metų
kėti, o aš pinigų neturiu.
virtadaliu smegenų arba vi vo visus sėdinčius komunis apmulkino vieną gudriausių Lietuvos Nepriklausomybes
Departamentas paženklina Kai sapnai iš jūrių plaukė.
—O kur gi tu dėjai savo oro kelius stipriomis elektros Man įsakė, įkalbėjo
rai be smegenų. Kažin ar ši tus, bet socialdemokratus ne. monarchistų ir privertė jį pa- jubilėjus liepaiiks be reikš
I
Komunistai anaiptol ne j tarnauti Sovietų v aidžiai sa- mės Lietuvos ateičiai
pinigus, tėve? Juk, rodos, šviesomis, kad lakūnai galė Baltas veidas, žalios akj s—
tą jo išrastą metodą nepa
turėjai bankon pasidėjęs?
naudojo tik musų fašistai, priešininkai sukilimų. Suky-p’o knyga. Bolševikams bu\ u
tų matyt kur lėkti nakčia. Jaunos
Visi privalome gerbti Lie
žydi nlinla
la
kur
tik
gali.
Jie
1924
m.
su
taip
svarbu
per
monarchistų
kurie
stengiasi
įtikrinti
žmo

Taipgi
prižiūri
nusileidimo
tuvob Nepriklausomybę ir sy
—Jes, vaike, turėjau sučėIr nukrinta draug su lapais.
nes, kari Lietuvos dabartine 20<> norėjo paimti Talino ĮvAdą dezorganizuoti juos pa- kiu ke.ti -a'ardą Tai yču
’ ‘ . Dienomis tie nusilei- O nejaugi mano dienos
dijęs 50 dolerių, ale atvažia- vietas,
smurtininkų valdžia yra la miestą, ko pasekmėje sustip čius n sudaryti rusų emigra musų visų bendras reikalas
vo^andai
vo andai misijonierius, fir“ dimo
J:“~ 1laukai būna pazenklin- Taip kaip vilnvs nuliuliiioail,
bai gera, ir kad ji pilniausia rėjo reakcija. Komunistai cijoje palankią bolševikams aukštesnis užmoju partipkaip pradėjo prašyt, tai išė- ti dideliais ratais, kad laku- lr kaip beržas vienmarškinis
atatinka valdyti šalį. Su pil 1919 m. nuvertė Vengrijoj nuomonę, kad jie Sulginą iš nius ginčus n tarpusa'inę
______
\...
nai matytų kur nusileisti. U
miau
ir apieravojau
visus.
Aš nuo siaur ėjo linguosiu?
nu smegenynu juk taip pro demokratinę vyriausybę ir 5 leido iš Rusijos gy« a u s> ei kovą. )ie> nesame ir nenori —Kodėl tu man apie tai naktimis aplink visus laukui
O
nejaugi
butu
lemta
mėnesius pabuvę užleido sa ką.
tauti negalima.
die būti kitokie, kaip tik lie
pirma nepasakei, teve. Aš elektros šviesos parodo lakuMan
su
saule
nusileisti,
K. Padovinio. vo vietą fašistams, kurie ir
Bolševikų agentų provo Lubiai /.engdami per JO me
bučiau teve sulaikęs nuo to- nams kur galima nusileisti,
Ir kai ry tas švinta kyla
šiandien
kraštą
tebesmaugia.
kacmę
machinaciją su Sulgi- tų Lietuvos Nrpriklausomy
Miestuose,
kur
orlaiviai
suk io kvailo žingsnio.
J
Niekados
nesužydeti?
Jie
mėgino
1919
m.
įsivieš

Komunistų
ir
socialistų
nu
iškėlė
aikštėn žinomas bės slenkstį «>yki.< taikiu.*
-Jes, dabar ir aš jau ma- stoja, yra dideli laukai, vaPaukščiai
išlekia
—
sugrįžta
patauti
Miunchene,
ko
pa

kandidatai į S. L. A.
oro uostais
(U*
airemigrantas V. Burokas jau žodj dėl Vilniaus, Teeid
tau, kad durnystę padariau, dinarui “cn
:
sekmėje dabai tenai įsigalė senai pasižymėjęs sa o ga- pasaulis apie tai zum
viršininkus.
Bet kas tą galėjo žinoti pir- ports). Nakčia jie apšviesti Gimtas kraštas juos vilioja.
Tik išlėkusi jaunyste
Komunistai šiais metais iš jo juodasis fašizmas. Komu bumais kovoti su provokati
I ai visi musų mokslo v y ■
ma... Taip* gražiai kalbėjo elektros šviesa. Čia laku Niekad, niekad nesugrįžta.
nistai
&a
.
o
zygiąis
ruošia
dir

ja. Dar caro laikais Burcevas rai .ašy tojai, dailininkai
statė labai silpną savo kan
apie Dievo mielaširdystę, nams pristatoma visokios Aplankei tu ryto metą.
didatų sąrašą j S. L. A. Pil vą fašizmui. Juodu abu yra surado s. r. pattijoje gaisų prakal bini h a. <> 1...1 paša .i
kad, rodos, žmogus ranką reikmenys.
demokratines provokatorių Azefą ir daug ti prie 10 n etų Liet i
domają Tarybą. Į preziden- didžiausiu
'Te
sau nuplautum ir atiduotum. | Oro keliai gali būti labai Kai dangus toli žydė jo.
Ir
apleidai
gilią
naktį,
tvarkos
priešininku,
su
a
kitų. Žinias apie G. P. L. pro priklausomybes altui įaus i •
i tus jie stato Salaveicik^ is
Sako, Dievas toks gerai,, ilgi, su valdžios laukais terpe
Ne c Rritaino, į vice-prezi- bie.n lygiai atkakliai mes vokaciją su Šulginu Burte
D. Pilkt.
toks mielaširdingas. kad kas miestų. Transkontinentinis Kai sapnai iš jonų plauke.
Tvsliava
K. vas gavo iš čekisto Oberput*
'dentib knkį-tai Jočionį, i iž- pri\ atome ir kovoti
Aty». i iet. Tarybos sek*’.
šiandien duos jam doleri, kalias turi 2, 665 mylių ilgio.

Kaip Bolševikų Agentai
Apgavo Monarchistų Vadą
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Aš, Pranas Norbutas, pajieškau sa- ,
I
mą. O ištikrujų, išgėrus ai- PRIGĖRĖ 18 ŽMONIŲ
vo pusbrolio Kazimiero Šležo, paeina ,
Reikalavimai
J koholio, tiV
niKtniama
!QllQti
tik nustojama jausti Filipinų pakrašty pereitą iš Šiaulių apskričio, Papilės valsčiaus.
-------------- ,
t nuovargis. Turint galvoj, pėtnyčią nuskendo buorinis Šiaudinės miestelio Meldžiu atsišaukti arba kas apie jį žinote, malonėkite Į privii Mr'A iirnr1 iki a
kad nuovargio pajautimas laivas. Kartu su juo žuvo 18 man pranešti sekančiu r.dtvsį: (47) KE.l^,ALirvv*A IYlE.KL»lrvA .
i
FRANK NORBUTAS '
1 Prie namų darbo. Mokestis $25.W)
I yra organizmo saugojamasis žmonių.
P. O. Box 348.
Levistoii. Me. į ant mėnesio.
(46)
JOHN PRASA1TLS
vožtuvas, kuris neleidžia or
I 2393 Iberville st., Montreal, Canada :
DETROIT, MICH
APSIVEDIMAI.
Keikia stengtis gulėti kiek himnai. Vienok fiziologai ganizmui persidirbti ir visiš
Apie Nutukimų. galima daugiau atvirame yra visiškai priešingos nuo- kai susilpnėti, O gal ir suirti, Skiriu $50 tam. kas suseks vagi’, J ieškau merginos apsivedimui, lie JIESKAU PARTNERIO
arba latvės, nuo 2;> metų, neteks pripažinti, kad šis taria Pavogė iš mano namų sekan tuvaitės
—BARBERIO.
ore,
bet
reikia
vengti
vėjo,
monės.
Kaip
naturalė
degtijaunesnės.
Esu kontraktorius namų
Nutukimas reikalingas su- šalčio ir sukaitimo. Visada nė, taip ir vaisių vynas yra masis nuovargio pašalini čius daiktus: The Hoover Swee- statvme ir turiu
gražius namus. Butų B.tKBERNĖJE su mažu įnešimu. Pla-,
menkusiems, pabėgusiems reikia apsikloti pakankamai, vienodai kenksmingi orga- mas, be didelės žalos, nieko per, No. 3755746. Jubala brau pageidaujama jeigu mergina turėtų čiau susižinosime ypatiškai ar per laiš-.
ką. Biznis geras
P. P.
(46) :
žmonėms sveikatai palaikyti. galima sakyti, šiltai. Ir ap- nizmui. Nesvarbu, iš kur yra daugiau neduoda. O kaip ši ningas. 25 kalibro, mažiukas, ant kiek pinigų. CEsuK. 40 metu amžiaus.
(46)
9253 Cardoni avė.,
Detroit, Mich. :
Yra žmonių, kuriems rei skritai, visi norintieji nutukti gautas alkoholis, o svarbu tik žala gali būti didelė, parodo rankenos pažymėta Jubala. brie *S3 Dudley st.,
Roxbury, Mass.
I
kalinga yra nutukti ir kurie turi rėdytis šiltai, vengti nors kiek procentų jo yra vienam ši analogija: garo mašinos džio rago rankena.
rl
Pajieškau apsivediniui draugės. Aš i
FARMOS
nprėtų nutukti. Liesi, suny mažiausio šalimo.
esu vidutinio amžiaus, dorai' gyvenan
mechanikas,
nežiūrėdamas,
Koncertina.
Vokietijos
firmos
1 ar kitam gėrale. Pavyzdžiui:
mylintis namini gyvenimų. Tikiuo
kę, sublogę žmonės dažniau Suprantamas daiktas, kad jei degtinė vra 90 nuoš. stip- momento parodymų, gali su- banga išdirbystės. Dumptuvai tis,
si suteikti gerų gyvenimų dorai moteI
.
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sia yra silpnesni, kaip viduti norintieji nutukti turi gerai rūmo, o alus — 10 nuoš., tai silaukti to, kad mašina, ir jisjSUSįde<ia iš 13 lankeliu, dumptu- rei. Platesnes žinias suteiksiu per
GERA PROGA!
t
R. S—KO
nio pilnumo žmonės, mažiau valgyti. Jei nėra noro valgy kenksmingumo atžvilgiu bus pats bus pakelti į orą ir pa- vai juodai aptraukti ir du kartu laiškų.
PARSIDUODA UKė:
Gen. Deliveryb
Renton, Wash.
Str gerais budinkais, 89 akrų žemės.
jėgų teturi, kad galėtų daug ti, reikia stengtis tą norą visiškai tas pats, jei žmogus yu^ i1 skeveldras,
_1
1J
J ‘” •
sudurta, ant medžio apačios yra
dulkes,
Ariamos žemės yra 60 akrų, o 20 aknį
Pajieškau'
moters
už
traspadinę,
jei.
dirbti arba kad atsispirtų pakelti. Reikia, kad valgis išgers kvortą degtinės arba Panašiai alkoholis veikia užkalta rausva odą. Ant dešinio norėtų jralėtuinėm apsivesti Gali būti Oriško. Parsiduoda pigiai. Savininkas:
biznį. Tas pardavimas ne peri
Įvairioms ^įgorns. Jiems di butų įvairus ir skanus. Vie 9 kvortas alaus.
irvį. žmogaus psichiką. Iš pra- šono yra baltas
akmenukas, iš- kad ir su vienu vaiku, tarpe 35 ir 48 : laiko
;
agentų,
nereikės mokėti komišino.1
trietų amžiaus. Aš esu 47 metų, turiu
desnis nutukihras reikalingas nas ir tas pats valgis per die Dažnai tenka girdėti tokių
dirbtinai bueizinama, r(Xjo lyg deimantas,
srėra gyvenmą. Mano adresas:.
'-ė' Ūkė randasi 8 mylios nuo Scottville'
Mich. Daugiau žinių suteiksiu peK
\ ra sveikatai palaikyti.
MARTIN VISKOZKr
į Moteriškas Hamilton,
12 sainų dienas greit nusibosta, balsų: daug vartoti alkoho‘
laiškų.
(46)
R.
R.
2,
Taylorville,
III.
nustojama
jausti
mora

•Jei žmogus pirmiau buvo žmogus nebenori jo valgyti. lio — nesveika, bet kam iš tų:
|žo,.
17.
akmenų
laikrodėlis,
geltoK.
ŽUKAUSKAS
>
"
""""
Kivesville, W. Va. į
—
pašalinaJ
no
aukso.
!no
aukso,
netur
pamarginimų.
nutukęs, o paskui suliesėjo, Kaitaliojant valgius kasdien, viso kovoti su alkoholiu, jei liai kankinimai,
Pajieškau adsįvedimui merginos ar Box 88,
x
x
. ,i~
. našlės, nesenesnės 47 metų, mylinčios
tai jo viduriai nusvyri ir jis galima norą valgyti palaiky jo vidutinės dozos yra ne tik
sakant, antras e- užsegamas ant rankos, ant dang- tvarkų
PARSIDUODA FARMA j
šeimynišką jryVenimą Galit ra
viduriu
num.
jaučiasi nuo to nesmagiai. ti gana ilgą laiką.
šyt kokioj kalboj norit: lietuviškai,
-kad- ne kenksmingos,
bet
jf»l>
u
ojan>asis
voztuva^apie
tu
ko
No.
6777025.
vidurių
64 AKRAI ŽEMĖS, 4H akrų dirba
1
lenkiškai ar ruskai. Su pirmu laišku mos, juodžemis su moliu, be a k merdi
kuri tik
ka
minAinmp
1
nrlAl 2026295.
kurį
tik
ką
minėjome.
Tade!
Kartais vidurių pakelti ir ’ Be galo didelės reikšmės žmogui suteikia vien° tik
ik ma
ma-
1 : r* v:
.
malonėkit prisiųst paveikslą, kurį užtektinai medžių ir vandens. 10 kam-,
’emožmogų į sveikatą atvesti nėra turi valgio pagaminimas ir lonumo,. smagumo. T
. . 5. ..f. kad gerią
4
.
i Moteriški kailiniai, juodo seel. grąžinsiu pareikalavus.
barių stuba. 2 bamės, sA.ilo ir kiti bu-l
r_ - _ nenuostabu,
.A. T. K. Mansion House Hotel,
dinkai. Taipgi 10 -karvių, 2 arkliai*
nes,
kurie
nori
tariamai
nusineturi
jokių
apvadu,
kalnierius
galima kitaip, kaip jį vėl nu išvirintas. Kas moka ir netin (jauneliu
daugelio gydytojų
nuomone,
tujų uuuuivnc,
t4
------------ *
T
r
137 Hicks st.,
Brooklyn,.N. Y. daujrvbė vištų, visi farmos įrankiai;
tuk mus.
vargų, ne- juodo lokio, ilgi 44 šaižu.
mašinerijos, vežimai"; 400 bušelių javui
gi valgį ruošti, gali jį paruoš nedidelis' alkoholio kiekis
I’ajieškati apsivedimui merginos ar- tik viena mailė iki geležkelio stoties ir
| Vyriškas laikiDdėlis Walthain,
Metams slenkant, antroj ti taip, net iš tų pačių pro nėra kenksmingas organiz laimių.
bą našlės, kąd ir su vienu vaiku,-.tarpe
8 mmutos iki miestelio^
gyvenimo pusėj, žmogui at duktų, kad žmogus ir visai mui (apie-įo naudą nekalbąs . Bendrai, alkoholis yra vy- 18 saizo.' 15 akmenų, dengtas, 30 ir 40 metų amžiaus, mylinčios šei krautuvių,
Kaina už viską tik $4200 Jnešt $1.5O0.:
gyvenimą. As esu vaikinas Rašykit laiškus angliškai.
(47) Į
siranda ant veido ir, apskri rpąžai valgyt tenorėdamas, mąV bet visi pripažįsta, kad riaųsia * atrama .^silpniems veidas ir visas viršus margintas, mynišką
38 metų. Molėčiau gauti gerą draugę
MRS.
OPPEL
j
tai. ant.kun.o .raukšlių. Žmo daug*'jo suvalgo. Kartais ši .'filologinė doza yra labai' žmonėms, kurie neįstengia ant vieno šono Įgreviruota baž- šeimyniškam gyvenimui. AtsišaukclaSaratoga Spj., N. Y..
malonėkit prisiųsti ir savo pa Box 184.
gui tunkant, tos raukšlės išsi alAus stiklinė prie pietų,, ržų- mažą ir be to dar labai pa-1 kovoti . su aplinkybėmis, ku- nyčia ir matosi kryžius, dangtu- mbs
veikslą, kurį ant pareikalavimu su
lygina ir jis lyg ir pa jaunė ja. gint^r ^agurkas arba virtų siaijįusjdydfis:1 svyruoja nuo rie nusivylė ateitimi ir nebe- kas liuesai, darinėjasi.
grąžinsiu F—x P. K.'
Park, ■_______
Detroit,.
Daugelis moterų, norėdamos bruknių šaukštas prie mėsos Htgr. iki 85 gramų vienam rj’žtas gerinti gyvenimą <sa- Tie daiktai yra verti apie $600. 17201 AsbOrv
» “______
•___Mich.
.
NUO ODOS LIGŲ
išvogti iš po' num. 1937 Lawley
atrodyti jaunesnėmis, rūpi daug padeda, kad atsirastų žmogui per dieną. Mum4 ne- vo ir kitų.
Pajieškau apsivedimui vyro. Esu
Naudok gydančias putai
(-) jauna našlė. Vyras turi- būt geras
nasi nutukti. Yra ir daugiau noras valgyt Taip pat yra kompetėntiškiems šiuo klau Bet šiuo atveju alkoholis ave., rugpiučio 27 d.
mįekanikas arba biznierius, be skirtu
ivra
pražūtingas
darbininkų
KAZYS MITRAUSKAS
atsitikimų, kada pageidab- visokių., vaistinėse perkamų simu, kyla tuojaus kita minmo tikėjimo, ir ne visai senas nąšlvs
FREEDOL'
klasei,
kuri
savo
išsivadavk
arba singelts. Plačiau susipažirrsim
9534
Russeil
st^
Detroit,
Mich.
jamas yra nutukimas.
lasų, kurie geriami tam. kad tis: yra labai daug žmonių,
pėr laiškus arba'vpatiškai.
(47)
Tai -yrį. receptas garsaus šveicarišku
Nutukimui reikalingąs yra pakelti norą valgyti.’
.. . tik per . nepa...
MRS; R RAINIS
kurie, perviršydami šią do mą supranta
Profesoriaus. FREEDOL greitai įsiee-J
156 Bernard st..
Rohester. N.' Y. ria į <>dą ir po 5 minutų visiškai prašaą
ramus ir
' lygus
’
gyvenimas. Valgyti reikia nemažiau, žą, mano, kad jie tik nekal liaujamą kovą. Kiekvieną pi II17 Č V OIIM AI
liną įdegimų bei skausmų. FREEDOli
labai kenkia kiekvienas nu- kaip 5 kartus pęr dieną: pus tai ragauja, smaguriauja; Hkaitą, kuomet darbininkas * AJlLdlkVJlIflAl
Pajieškau apsivedimui merginos ar stebėtinai greitai išgydo šašus. Ronasj
vargimas ir persidirbimas. ryčius, priešpiečius, ■. pietus, taip pat riemažai rasime išgeria alkoholio, jo geismai; Kas praneš teisingų žinių ap.e šitų ba našlės, tarpe 25 ir 35 metų am E-zemą. 'Hemoroidus, šunvotes, Nie4
pasu.iąru negriežti,
negriežtu, neatkak- mot€rį. kurio4 paveikslas čia telpa, žiaus. Aš esu faimerys vaikinas 35 žulj ir kitokias odos ligas. Kaina $l.Mį
Norintiems nutukti pataria pavakarius ir . vakarienę^ žmonių, ku»‘"e pradeda gerti pasidaro
metų, gyvenu 1 mailė nuo miesto.
Reikalaukite a pliekose arba prisiąskiė
VICTOR EUSKE
( 47> te $1.00 ir mes tuojaus išsiųsime pe>
ma yra gėriau nedadirbti, Kiekvieną kartą reikia val su griežtu nusistatymu nepe- dus, jis nustoja blaiviai SU- ?aus $25.00 atlyginimo. Ji yra buvusi
Kennan, Wis.
paštų bonką.
(-) į
negu persidirbti. Dėl to ne gyti iki soties, bet nepersi reiti tos dozos, o baigia net ( prasti savo reikalus, sveikai i
FREEDOL
REMEDY
CO.
įvertinti savo būklę, nebe
kiekvienas gali nutukti, kas valgyti. Nuo persivalgymo nebesugebėdami
Į KANADĄ.
suvokti, Į jaučia
388 D. H arren St.. Boston 19. Mem. t
aštraus nepasitenkini
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta
nori. Jei žmogus dėl duonos atsiranda visokių ligų, nuo kas jie per esybės yra.
mus, kaip vyrus, taip h moteris ar
jaja, — jis tuo pat metu
kąsnio yra priverstas dirbti kurių žmogus sublogsta.
0 gal „ alkoholis iš esmės mo
merginas iš Lietuvos į Kanadą. Mane
patarnavimas yra sąžiningas, saugus
daugiau, kaip jo jėgos lei Geriausi valgiai norin yra maistingas kūnas? Juk mažina visos darbininkų
VISŲ ŽINIAI I
greitas. Mano patyrimas laivakorčių
klasės
energiją,
kuri
yra
ski

džia. tam apie nutukimą sun tiems nutukti yra pagaminti yra net mokslininkų, kurie
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi
Už visokios rūšies smulkius ps>-i
tie, kurie jau per mane atsitraukė sa
ku ir svajoti. Tečiau savo gy iš miltų: košės, kleckai, duo mano, kad jo vidutinė doza riama atkakliai kovai su ka
rarsinimus. kaip tai: paji«4kojivo gimines yra man dėkingi už mano I mus apsivedimu. įvairius praneši
pitalizmu. Šitai kovai reikavenimą galima taip sutvar na, ypač balta, sausai Vpuse
(pusė ooiikos
bonkos vyno arba
oa bonuv i- j. . Re impuhyvinės ir kai^_i:
rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi
mus, pardavimus, pirkimus, skainoms. taip ir visiems keleiviams na
kyti, kad ir daug dirbant ga niai. Tų valgių reikia dau ką alaus per dieną) ne tik
: tome po 3c. už žodį už sykk- No
? ne atskiri išsišdrūpina geras apsistojimui vietas Ka
rint tą patį apkarsinimą pacalpint
lima .šiek tiek padidinti savo giausiai valgyti. Labai nau kad nekenfeminga orga- .. . puoĮ raaUu painiais
nadoje Mano patarnavimas ir kainos • kelis sykius, už sekančius sykius.
svori. Tam būtinai reikalin dingi yra pieniški valgiai. tuzimn, bet dar naudinga, h.a <i^ jai bet^irtiner?
laivakorčių yra pigesnės, negu kitų 1 skaitome 2c. už žodį už syk>.
agentų. Dėlei platesnių informacijų
gas pirmoje eilėje tvarkin Cukraus ir saldžių valgių rei ypatingai fiziško darbo zmo- ;yaj h. mftodingas
"Keleivio" skaitytojams, ku-ie tvr
pr?.i
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu
užsiprenumeravę laikraštį ir ui
gas gyvenimas. Kiekvieną kia valgyt daug. Valgių rie
ALEKANDER S. LEWIS
pirma sykį skaitome po 2c. už žodį.
Tourist
Agent
(->
Šiuo atveju fizioiogu nuo-!^’ nepakurst\tas dirbtinė- mano pati; 4 metai ateaĮ apieid„ manc 45 Windaor St.. Montreal
vakarą reikia anksti eiti gult, bumas turi būti vidutiniškas.
Už
pajieškojimus (riminių arba
. , ; .J.
mis priemonėmis. Jei darbi-inpasiėmė tuos 2 vaikus, bet vietos,
draug-ų skfvtome po 2c. už žodį
visada tuo pačiu laiku. Taip Iš riebalų labiausiai patarti mones
P. Q„ Canada
skinasi: vieni tvirti- j ninkija nori nugalėti išorinį teismas atrado « netinkamų va.kams
pirmą syld; norint tą patį paj ešpat ir kelt reikia anksčiau, na valgyt: sviestas, šviežia na, kad alkoholis, neziunnt < - J.........
&
1 Sustiprina Kraują ir
kojimą tarpyt ilgiau, skaitome po
kapitalistinį
pasaulį,
ji
visų
; te. už žodį už kiekviena sykį.
visada vienu laiku. Negali smetonėlė, lašiniai, kada jie jo vartojamos dozos,Tš es
Svarbesnius Kūno
"Keleivio” skaitytojams,
knrie
ma vieną vakarą eiti anksti nekenkia viduriams. Kaltais mės yra griežtai kenksmin pirma turi išmokti nugalėti
tur užsiprenumeravę laikraštį, už
Organus
ir
savo
blogus
palinkimus
—
gulti, kitą vakarą negult iki žmogų nutukina vien tik tre gas organizmui, o kiti sako,
pajieškojimus giminių ir draugų
Varlokrt Nuga-Tonc jei jus turite
skaitome ir už pirmą sykį po lę.
pusiaunakčio arba net ir visą jetas stiklinių šviežios sme- kad alkoholis taip pat iš es visomis išgalėmis kovoti su
prastų ir silpnų kraujų ir menkus
už žodį.
paraližiuojančiais
kūną,
nėr1
svarbesnius kūno organus. Virš milionaktį nemiegoti. Kas gyvena tonėlės, geriamos kasdien mės yra vis dėlto maistingas.
Pajieškojimai sn paveikslu prvno
vyrų
ir
moterų
atgavo
savo
sveika

daug brangiau, nes padary
triukšmingai, ūžia naktimis, viršaus kito valgio. Mėsa ge Šis ginčas yra, gal būt, ir įdo vus ir psichiką svaigiaisiais
tų vartodami šias puikias gyduoles. : kiuoja
mas klišės dabar p rikiuoja brangėralais.
Nuga-Tone taipgi suteiks jums stip ; giai. Todėl norint laipiot pa/eškotas greičiau pavargsta ir nu riausia tinka šviežia, bet ap mus, bet, kaipo kabinetinio t
rius nervus, išvalys oda nuo pučkų ir ; jimą su paveikslu, reikia pr'siųst >
sidirba. Taip pat ir valgymui skritai daug mėsos valgyt nė pobūdžio, musų rūpimuoju!
sustiprins apetitų ir virškinimų. Pra > fotografiją ir klaust kainos.
NEKROLOGIJA.
šalins pūsles arba inkstų iritacija. su
turi būti paskirtos valandos, ra reikalo, taip pat ir kiauši klausimu yra nesvarbus. Į
Siunčiant pajieškojimą arba ap-;
stiprins kepenis, suteiks pailstantį ir
; auklėti, ir sugrąžino man atgal. Kš atšviežinantį miegų ir jus pajusite
kad kiekvienam valgymui nių.
Mums kur
"kas
yra
svarbiau
!
garsinimą reikia prisiųst karta ir;
, , +
PAULSBORO, N. J.
auklėjau iki 1 d. rugpiučio, 1927; par
mokestį.
laikas butų .visada vienas ir Yra ir vaistų, kurie pade 21110^1 p-orl
kad foo nriloKimo Mirė Dominika, KniUauta,. ėjęs tų dienų iš darbo vaikų neradau ir esąs kaip naujas žmogus.
Nusipirkite butelį Nuga-Tone šian
"KELEIVIS”
tas pats. Be miego ir valgio, da žmogui nutukti. Jie labai maistingas alkoholis yra tris
nežinau kur jie dabar randasi. Aišku,
Pabandykite šias sveikatų būda
- ’ Spalio 31 d. čia pasimirė kad motina juos išsivežė. Ji apie 50 dien.
255 BR0ADWAY.
vo
iančias
gyduoles
savo
ligoje.
Visi
panašiai turi būt sutvarkytas yra naudingi gerti, bet reikia ,kartus c
brangesnis negu pie- visi^ms gerai žinomas Domi- metų, nepvrdidelė, plaukai nukirpti, vaistininkai parduoda jas su tikra va
SO. BOSTON, MASS
ir visas kitas gyvenimas.
rusvus, veidas šlakuotas, kalba pamik- rant ja pinigų grųžinimo.
atminti, kad vienais vaistais, nas ir astuomus kartus — ne- nikag
nikas
Knistautas,
susilaukęs
ant kojų dideli guzai; myli
Kaip sakėme anksčiau, be atatinkamo maisto ir gy gu duona Be to. reikia paša-61metu amžiau& Velionis (čiodama.
jsijrert Vadinosi Katarina Thompson,
i
amžiaus.
svarbu yra gyventi ramiai. venimo, nutukti negalima. k^i, kad tokiam maistin;ipaėjoišKaunorėdybos,Tel-|1 kaip dabar vadinas, nežinau. Ji turi
Įsu savim ir vyrų. Mergaitė, 14 metų,
Jei namuose ramybės negali Bus tokių atsitikimų, kada gumui gauti reikia suvartoti Įšių į
kr gimė Tveruose,
T;.eruosc, 0
' ’«kšta ..ir _plona,
-- -----k.... ir neapskr.,
Oj«
biskį- palinkus
ma pasiekti, reikia pasi- žmogus, pildydamas visa, tiek alkoholio, kad jau visiš
stengt išvažiuot kur nors pa kas aukščiau pasakyta, vis kai pereina kad ir didžiau .užaugo Varniuose. Knistau-i
tas; vardas Živilė ir Elena. Vaikas. 13
silsėti, atskirai vienam pagy tik nenutuks. Ypatingai, ka sias fiziologines dožas. Kiek tas sirgo širdies liga, todėl metų, plaukai gelsvi, didelis ir liesas,
vieno veido turi mažą duobutę;
venti. Kartais šiokią tokią da žmogus serga sunkiomis vienas sveikai protaująs spėjama, kad nuo tos ligos ir ant
vaidas Bonaventūras.
i
mirė.
ramybę galima turėti ir na ligomis. Lengvas ligas toks žmogus turi suprasti, kad al
JOSEPH MARCULIONIS
mie, jei yra daugiau kamba gyvenimas ir maistas, kaip koholis, būdamas įtartinai Kadangi velionis buvo 220 Gardin st., Forestville, Conn.
rių, jei galima kuriam laikui aprašyta nugalės, bet sunkių maistingu ir podraug labai plačiai žinomas, laisvų pa Pajieškau Juozo Stankūno, pirmiau
atsiskirti nuo vaikų, šeimy ligų tuo budu neišgydysi. čia pavojingu, perėjus tam tik-; žiūrų ir labai draugiškas gyveno Worcester, Mass. Kauno rėdyžmogus, tai ant jo laidotuvių bos, Raseinių apskričio. Meldžiu atsi
nos ir kitų žmonių.
reikalingas tam tikras prieš ras dožas (kas labai dažnai pribuvo daug giminių, pa saukt ant šio adreso.
Nutukimui reikalingas ra- tas ligas nukreiptas gydy pasitaiko), yra toks brangus,
JONAS RUČINSKAS
žįstamų ir draugų iš Phila- 5 Charles st..
mjs gyvenimas, geras, įvai mas.
Dr. J. Žemgulys. atsiprašant, prodūktas, nuo delphijos ir kitų aplinkinių
VVilkes Barre. T—Ship, r;
ru* * skanus maistas.
kurio bent jau varguomenė I miestelių. Sulyg noru velio
Pajieškau Povilo Tair’ ’i ,i. ir Jono
No. tiems nutukti labai
turi visomis keturiomis kra nio giminių, laidotuvės buvo Užubalio,
yv. ančių Chišvogerių
svarbu ?
Tnlėti. Gulėt rei Alkoholis ir Dar tytis.
tv Kę iš Lietuvos ir
cago, III. Aš es
įsu
bažnytinėm
apeigom.
Ve

- ■ k <> , .oėtyje. Prašau atkia kiekga*. a 1 augiau, kad
Bet juk sakoma, kad šalty- lionį lydėjo į kapus 40 auto- randuosi
bininkai.
a -žinantieji malonėkit'
sišaukti
ir nemiegant. \
laiką gu
je alkoholis sušildo organiz-J?'1
IN TANAS KAIRYS
J673 F < . en st., Montreal, f’au.d ..
lėti negerai, nuo to i. •stuk Dėl alkoholio naudingu mą, kad daug geros ir blogos, — Velionis
buvo
“
K<!
i.iu
si. Apskritai imant,
mo yra labai daug prietarų. valios keliauninkų rastų sau L
..tortų Kubiliutė, po \y.i-i KirshKiršis, Končiškių viet kiemio, Suba
kiems, bet h siems žmonėms Kuriuos kartoja ne tik tamsus žiemą galą, jei laiks nuo lai-Įjskaitytoji p. . , inou-cj
.»•
parapijos, malonė: atsišaukti
gu’^ti mažiau, k.r. 9 valan varguomenės sluoksniai, bet ko nešildytųsi tubiin'tan.i •t 1; I . • b iuid V alkais lidelia- čiaus
greit, nes v- lai <>i vari u: reikalas,
n v tiuliutiime i ai uuna jam arba vu; t . pic ių žino teiksis praneš
das u Jaugiau. k<%Aį. A — 2
kurie turi pretenzijų butelini-u> suk- ai f n. ' įle
JE
AN f ŠIDLAUSKAS
ig va ii^ tiasioj šalies že- ti.
landų per para nei« pa
1'
fi/.i<>i-H>a!
j
ija.į>
’
a
l
al\d-n -- inteligentais. Tu
L *1
4
i; eiej.
Adam Jurreli* 32£ Nbrth avė., No. Al ington, Mass.
.ui. Lauai naudinga yra pi i Į
• ■’eišsklaidžius i.«- r,..k- "siuiy a .> y .1 ;.l *tFaj: ršk'm ..unaun Jone Gedvilo is ■
gulti po u g«o na i n n tim įmauouic įminga kova
a .o^ei u?>aiKonoiio, nu
Exeland, Wis. Brangu; sunau, m im
paną iaiktn. p< ) t.s y "
i’Hh'dh.
stojama tik jausu saiti> n ATSILAKĖ SOVIETUOS široĮ iacai ..kaudų. kad gavai melą- ,
laiškų nuo draugo. Kasam ir
piet, po vaKafieiiei. Kas ne IJaug Kita iiiėHiu, hc* ’ ‘•ėi K svarbiausia aikotoJi. |.aia DRAUGŲ KONGRESAS. ginga
skaitant buvo daug nesusipratimų.
gali ilgai gulėti, ia. a; i aguli smirtgas yra tik taip vaoii.a lliziuvja Airege it cei iru> i ; Šiomis dienomis Maskvo Mietas sūneli, atsiliepk. Me» klaidas
.i atitaisysime, kad tik susižino
iors pusvalandį, nors 15 mi- mas paprasta* alkoholis kraujo indų raumenis, todėl je atsidarė Sovietuos draugų ler.gv
sime. Norime žinoti ar gyvas esi. My
nuč’H po valgio, n lai tarės (muasai ia*/, Kai u gaunas i Jaugia.! Kra ijo suteka į or tarptautinis Kongresas. Jo lintieji tave: motina ir tėvas. f 17)
iš to u<*jg naudos. Žinoma, is grudų (degtinė) ii kad vi-'ganizmo paviršių; iš esmės tikslas yra apsvarstyti ir iš-L o _ J.]0„GEDVILASExeland, Wis.
Senovės Lietuvių žinjcia
geriausia i>« u kad žmogus siškai kitos rūšies yia alko organizmas nesnšįla, bei dai dirbti planą kovai ««
suanti-* —--------- —
Pajieškau Pranciškaus Buželausko,
Pats knygos vardas nušviečia jos turinį. Ypatingai dabartinės
galėtų atsigulti ir užs aisti po holis, gaunamas ruginio pro- sušąlą, nes atšala didelis kie- sovietine imperialistų kam.
Kauno rėdybos, Raseinių apskričio,
krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų perskaityt, nc3 tik tada
pusryčių Kokią valandą, pb cesu (įvairus vaisių vynai), kis organizmo paviršiuje,
panija. Delegatų yra apie Skirsnemunės miestelio, 15 metų atgal
j
galės aiškiai suprasti Dievo būtinumų.
piet — porą valandų. Gulint Pastaruoju budu gauti gera- kurį šaldo šaltas oras. . . 1,000
«arba
rw: Mkas
iš visų pasaulio kraštų. ’paties
r-\venoatsišaukti
B"ston
*ss’ žinote
.Meldžiuprajo
Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina — ”l.C0; Pini
-J
gus
galima
siųsti popierinį dolerį arba “Money Orde.'į.’ Adresuoki
•'Ojos turi būt pakeltos ant lai hygieniški, ir apie jųsvei-1 Labai tvirtai tikima, kad Yra keliata* atstovų ir nuo nešti ant šio adreso::
(47)
sekančiai;
P.
RADZEVIČIENĖ
lovv.., taip, kad visam žmo kurną, bei naudingumą žmo- alkoholis pašalina nuovargį Amerikos komunistiniu or-Į T70 Kine* H'eh'vav.
"KELEIVIS”
235 Broadway.
SO. BOSTON. MAS3.
gui butu patogu gulėt.
gaus sveikatai giedami ištisi ir padidina žmogaus pajėgu 'ganizacijų
Bridgepoi't, Cunn
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Sritaivė paeina nuo lyties' kaina 1 rublis, o už vištą —; BULGARIŠKŲ ŽOLIŲ
ITALIŠKI ARMONIKAI
ARBATA
liaukų
susinešiojimo:
kai
ly-J30
kapeikų,
kas
Amerikos
Žydelis giriasi vienam ukities liaukos pasensta, nusto- pinigais reiškia 50c. ir 15c.
IMK JĄ KARSTĄ EINANT GULT
ininkui:
ja
veikti,
reikia
jas
pamainy-;
Ameriko
je
šiandien
tuziPRASALlNlML'I ŠALČIŲ.
—Ui, mano Leibukas, kad
kepenų.
t
i
jaunomis
; ir organizmas nas šviežių kiaušinių kainuo Sutvarkymui
palenda po vandeniu, tai tris j
Puliuusavimui vidunų.
ja 90 centų, o vidutiniška Bulgariškų Žolių Arbata sutaisyta iš
jininutas neiškyla į viršų.
i pajaunės.
: ty.-ų žolių. Ji sustiprina kraują ir pai
—
Žmogui
žmogaus
liauvišta
— $l.ob.
—Tai niekis — tris minu"Tu nors svieto bijok, vaike.
vvib.-ti užlaikyti sveikatą.
ites, — atsako ūkininkas. — kas perkelti nėra galimybės,
Parsiduoda visur aplietose
"Gaspadinės gvoltu reikia.
nes
kiekvienas
jų
nori
gy

arba
per -paštą, 1 didelis šeimyniškas
i
ana,
mano
kaimyno.
Stačiu"Ar geruoju, ar piktuoju.—
pakelis SI.25, arba 3 pakeliai $3.15,
venti
ir
būti
jaunas.
Todėl
Redakcijos
lio
sunus.Petras.
kad
palindo
"Kitą sąvaitę važiuojam!"
arba
pakeliai $5 25. Adresuokite
! po vandeniu, tai tik po trijų naudojamasi beždžionėmis,'
H. H. Von Schlick, President Marvel Mes išdirbame ir importuojame viso
Dėdė Mikas suka Ūsus,
ProducU Company; 100 Marse! Build- kių rūšių rankomis dirbtas Itališkas
kurios yra visai panašios į
Atsakymai. ing,
'dienų iškilo į viršų.
O Tamošiaus miršta blusos.
Pittsburgh, Pa.
Akordinas geriausias pasaulyje. Am;
žmones. Bet vienam milijarKvapą užėmė gerklėie
10 metų gvarantuotos. Musų kainos
ti ui dviems šimtams milijonų MeKilconui. — Knygos bu
žemesnės negu kitų išdirbėjų. Dyk: i
Vikriai iš bėdos išsisuko.
Teismo valanda atėjo...
suteikiam pamokinimus. P.eii-aiaukit
žmonių ir beždžionių neuž- vo duodamos tiktai tiems,
Telefonas 31234
"Ak. dėduli, duok pakajų.
Didžiojo
karo
metu
pėsti

I katalogo, kurį prisiunčiame dy|tai. (-)
MEDICINOS DAKTARAS
"Tai važiuosime, ar ką jau... >> ninkų kuopa viename kaime. tenka. Todėl dabai- tenka kiįrį2XSvda?oi “KeleiRUATTA SEBENELL1 & CO.
beždžiones veisti, kaip na.................
•.
1914 Bliie island av. Dpt. x0. t'bicagn.
.vį
”
arba
prikalbindavo
nauGalicijoje, sustojo pernakvo minius gyvulius-.
X.
C. J. NIK0LA1TIS
.
...
. . .
... . ją skaitytoją. Visiems dovaAk. mergaitės mano brangios! ti. Anksti rytą, kai kareiviai
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų,
negalėjome duoti, nes
Dėl
W
•juosėsi eiti toliau, pas kuo- —-X\ ieną tokį beždžionių
Jus nežinote, kaip rengias
nuo 7 iki 8 vakare.
Reuiuaūšku gėlimu, neu
į
veisimu
ūkias
jau
įrengiau,
“
Keleivis
’
turi
apie
20,000
jpos vadą atėjo du ūkininkai
ralgijos, paprasto persi
Musų vyrai jus piršliauti.
107 SVMMER STREET,
šaldymo,
skaudžių
s ir pasiskundė, kad pas juos ) —pareiškė \ oronovas. Jau skaitytojų, ir jeigu kiekvieJus galėtut ligą gauti.
LAU'RENCE. MASS.
raumenų, išsinarini
įir vaisiai yra. Mano bezdžio- nam duoti už $1 ar S2 dovadingo
po
kumpį.
Vadas
įsake
mų ar išsisukamų
Arba net numirt iš juoko.
nių ūkyje jau gimė dvi bez- nu< tai didžiausio knygyno
kuopai
išsirikiuoti
ir
liepė
Naudokite
-Jei išvystumėt apuoką.
džionaitės. Europos pietuose ^butų užtekę,
DR RICHTERIO
prisipažinti,
kas
pavogė
Kuris virsta į balandį.
PLUNKSNAS, Pūkas, Paduškas,
Inkaro Rūšies
tokie ūkiai yra visai galimi. | „
kumpius.
Jei
niekas
neprisi

Patalus.
Kaidras ir visokias lovų
Laksto dantis jie sukandę,
Voronovas
toliau
juokau-*
ii
Seraątono.
i rėti mes, parduodam pigiausiai.
pažins. daryti kratą. Ir tada,
P»'IiifRĮ
c
šepečius po grįėią svaido
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit
ta.
kad
tokiais
ūkiate
teksią
“
T
.tas
Va:sba/xi:k:
i k.1*
pas
ką
bus
rasti
kumpiai,
bus
S. V. P L Eiur
Muilu rankas, šarmu veidą
'užsiimti buvusien.s arklių ^™etY»lkal a’ls“a,9tke,?-|
Didžiausis sandė
sunkiai nubaustas.
Nėra tikrasis, be
lis.
Gvarantuojam
|
Porą valanoų sau trina.
ei„i — jtais kostiumais ir maskomis
musu Inkaro caisbai
užsiganėdinimą.
Kuopa išsirikiavo. 1Vada*-! prekiautojams, kurie dei au-;įkelia rėksmingas puotas,!
žer.klio.
Vaistinėse
Plaukus tepa terpentinu.
Pas mus gausite
balsiai sušuko:
ttomobilių išsiplatinimo nete- [angliškai vadinasi "Halio-1
po 35c ir 70c.
Ūsus vėl kaz kuo jie tepa.
tikras europiškas
—Kas paėmė kumpius, te- ko amato., O uždarbis užtikF. AO. RICHTER CO.
plunksnas ir pū
Kad geresni I -i.-tu kvapą.
y A S«. 5<h St
rintas:
kasdien
jaunystės
’
‘
e
l
'
en
”
i
kus.
iseina
iš
eilės.
Brecklyc. S. Y.
T
,
.,
..............................
••
-vakaras.
Tikrenybėje
Hal-i
XI.
Pasidarius mirtingai tylai, . Jno.> ^'.lowe'en” yra rudens šventė,
European Feather Co.
truputi palaukus, išeina is ei-> Tas skaieiu& kasdien auga. »ui kaip* Pirmos Gegužės
Rudenį ramu laukuose,
25 Louell Street, Boston, Mass.
įes menkutis žydelis.
Į —Aš ""
r
rbūdavo
- 1
pats su broliu esu diena
l ik prie kelio šlama uosiai.
pavasario!
pa jauninęs iau kelis tukstan- šventė. Ji siekia gilios seno-,
—Turiu garbes pareikšti
j
Varna tik surėks ar kuosa.
jums, pone vade... aš paė čius žmonių, — sako D-ras vės. Pas senovės romėnus ji ’;
Ir vėl tylu, kaip kapuose,
miau kumpius.
Voronovas. Pacientai ir da- buvo pašvęsta vaisių dievai
tyli ir miškai išblyškę,
I
—Gerai, kad pi įsipažinai. bar verčia mane užbaigti su tei Pomonai garbinti. Bet
sutiksi tik kartais kiškį,
Bausme tau bus mažesne, jumis pasikalbėjimą — už j tamsus ir prietaringi žmonės
vrba lapė sau pakrūme.
baigia D-ras V oronovas pa- apsupo tą šventę visokionus
į Kur tu juos dejai?
Kaž kur paskubomis dumia.
Ap«>afeug»L>t nuo ož»iro—Aš juos suvalgiau, pone sikalbėjimą su koresponden- dvasiomis ir raganomis. Už A.Š meldžiu kiekvieną skaitytoją
Šiaip voratinklių raizgyne.
rinioku Gydyki’, kiek1 ter.ą
šio laikraščio, kurie kenčia nuo
tpjovifti.. žaizdą ar įdrė.*vade.
Rodos, viskas susipynė.
tais.
tai ir juodas katinas, kaipo Sub-Acute
arba Muskulų Reumatiz
kiK* M stipriu ir
nuo
—Tu vienas du kumpiu^
Rods. gamta jėgų pristigo.
mo. Strėnų Skau
dingu antiseptiku. Zenite
visų raganų draugas, dabar:
dėjimo < Lumba
užmuša bakterijas ir pusu valgei?
Nusidirbo ir užmigo.
m .
PAPUASŲ MUMIJOS. visuomet figūruoja "Halio-'
go),
Padagros
gclheti gyti.
i —Taip, pone.
i
x • • •
j - *
iGout). parašyti
vve’eno” šventėje. Tikrąją
XII.
suval-;
dešimtme tos šventės esmę atstov auja
man laišką, pade—Kadangi tu pats suval
 ,.^aiįaraisiais
a
dant savo vardą
Vieškelis tik garsiai dunda.
tei ir vis tik prisipažinai, tau ibiais Europą neretai pasiek- pumpkinas bei geltonas ar
jįjS: i*- aiškų adresą, o
ydavo---žinios, kad kai
Nei duobių čia. nei paskliundų, bausme bus sumažinta.
aš prisiųsiu dykai
, kurių būzas, kuris reiškia rudens
Vieno Dolerio Ver
DIDELIS PASISEa-MAS
Avižų pilnesnis rėtis.
Kai kuopa išėjo is kaimo, Toreso pertakos salų gy\ en- piutę. Taigi, kaip ir visi prie
lės Bonką išbaaLekia daug greičiau vežėtis.
kitas kareivis tam žydeliui t°ja41 < Toreso pertaka —-^tar- tarai bei burtai, "Hallo- dvmui maov Rheumatizmo Gyduo
I
ne Australijos ir Naujosios
Mus Tamošius atsilošęs,
lių. Aš. Burtu prašalinti Reumatiz
sako:
we’en" yra kilęs iš žmonių mą nuo kenčiančių savo lėšoniis.Jus
Gvinėjos)
turi
paprotį
užlai

Blizga pusgiliais kaliošiais,
—Kam tu, kvaily, prisipa
ką gali padaryt Kuhn’s
Chewing LAXATIVF.
palinkimo tikėti į visokias namatysite,
O šaly, kaip bokštas, sėdi
R’neumatic Remeuy. Aš esu tikras,
žinai. Juk kumpius paėmiau kyti savo numirėlius mumijų dvasias.
kad bus geros pasekmės ir jus patįs
Pasipūtęs Mikas dėdė.
aš ir mes juos suvalgėme. I Pidate- Tos žinios buvo
Malonus c.ugutnu, kuris
į tai įsitikinsite pirma, i etų duosi
"Ei, keleivi, suk iš kelio!
te
man
bent
vieną
centą.
Nebandy

palaiko pilvo regubariškuAmeL
—
Rankos
gali
—Kumpių aš neėmiau, at-!SK.ait0niO.s
teturmciokit prašalint Reumatizmu per ko
mą. Vaikai myk jį
"Ei, rangyk greičiau kumelę! sako žydelis, bet aš paėmiau
pagrindo, kol nebuvo vi skausti dėl daugelio priežas jas ar odą su pagelta piasterių ar
. ir 25c.
"Na, ir ko taip išsižiojai.
dų sidabrinius liktorius. Per diskai patvirtintos Australi- čių, o priežastį daktaras gali kitokių daiktų Nebandykit išvilioti
p
ji
su
Linimentais,
elektra
ar
mag

"Juk matai—piršliai važiuoja! kratą butų juos pas mane ra jos mokovo Hamplein-Hori- surasti tiktai gerai išegzami- netizmu. Nebandykit tšvvt jj su už
so ištyrimais. Jis įsitikino, navęs patį ligonį. Taigi pa kalbėjimu. Bet jus privalot jį pra
K. Alijošius. dę.
kad darymas mumijų iš nu tartume kreiptis pas bile ko šalint. Jis yra kraujuje ir jus turite
mirėlių ištikrujų yra prakti kį gerą gydytoją savo mies vi-tiIr jįaš laukan
tikiu, tą darbą atliks Kuhn’s
Rheumatic
Remedy. Reumatizmas
kuojamas
Australijai
greti

v
telyje.
turi išeit, jei jus pasiliuosuosit nuo
mų salų gyventojų, nors to
skausmo ir kentėjimo. Manu gyduo
Eagle Brand iša.:gin<> <Dupapročio priežasčių aiškini Cha*. P—niui. — Gėrimas lės panaikina skaudžius dieglius,
muskulų gėlimą, gerklės sutinimą
giau sveikų kudikię. negu
yra
toks
pat
paprotys,
kaip
mo jam sužinoti nepavyko.
visi kiti Kučik.u maistai
ir
sąnarių
sustingimą.
Kuomet miršta kas nors iš ir rūkymas. Kaip galima at
prasti nuo vieno, taip ir nuo AŠ NORIU PARODYT
PO TRIJŲ ŠIMTŲ METŲ. maitins apatinius gyvento- tos giminės, jo kūną iš pra kito.
Tam reikalinga stipri ■Jums, jei tik jus man pavelysit. Aš
džios bėgyje sąvaitės džiovi
daug nrirodyt į vieną sąvaitę
Kas bus po trijų šimtų me JUS.
valia.
Reikia įsikalbėti, kad galiu
ir paprašysite mano kompanijos pa
na
ore,
laikant
ant
aukštos
Tarp
viršutinių
ir
apatinių
EAGUE
BRAND
tų? Kokia sociališka san
svaigalai yra kenksmingas siųsti jums dykai vieno dolerio ver
CONDENSED MILK
platformos.
Paskui
nuneša
miestų
ir
kaimų
bus
sudary

buteliuką gyduolių. Aš nepai
tvarka įsiviešpataus pasauly,
daiktas, negardus daiktas, ir tės
sau kokias kitas gyduoles jus var
kūną
į
juros
krantą
ir,
ištos
savotiškos
ir
painios
su

kokie bus anų žmonių savi
negerti jų. Kitokio budo nė tojot. Jeigu jus nevartojot mano
gyduolių, jus nežinot ką jos gali
tarpiniai santykiai? Kaip be- tartys, kurios tečiau nepadės skrodę aštriu kiaukutu pilvą ra.
padaryti. Perskaitykit musų pasiū
ir
krutinę,
vidurius
išmeta
į
išvengti
naturališkų
ekono

papuoš ir palengvins žmo
Babies Leve lt
lymą žemiau ir reikalaukite
gaus gyvenimą pasiutusiai minių konfliktų ir, labai gali;  l jurą. Po to kūną vėl išstato Jo* Paskoriui. — Tamstos
_________
3J
•' 1
mas dalykas, ginkluotų susi atviroje vietoje, kol jis neiš visus tris klausimus galima
auganti technika?
ifiivo
I
t
ui
^
tudžius. Jokių medžiagų, ap- sujungti į vieną, būtent: ko
rėmimų.
amą, kuri* psrina ava
Romanistai, lakios fanta Neatsižvelgiant į tą dvie saugojafičių mumijas nuo dėl visi vyrai, ir svietiškiai $1.00 Butelis už 25 centus.*
t
sieto, a»r»ap.ic.
zijos žmonės yra pripasako-, jų aukštų sistemą, žemė bus puvimo, nevartoja. Kuomet ir kunigai, daugiau mėgsta
kiatos a nikim sė.'A
Išbandykite jus Kuhn's Subję neįmanomų dalykų. O ką- perpildyta. Žmogus prislėgs kūnas išdžiūsta, jį papuošia moteris negu vyrus. Tai yrą Acute arba Rheumatic Remedy. kad
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų,
kalba mokslo žmonės’.'
žolėmis, margais kiaukutais didelė gamtos paslaptis, ku jog Reumatrzmas gali birt prašalin
planetą.
tas. ir me« jienorira uždirbt ant igNorvegų
Mrs. Winslqw’s
-- statistikas
i i Sven-; Ir čia Svensonas daro ea- ir paskui su ceremonijomis rios iki šiol da niekas tinka bandvjno. Išbanaykit—taį viskas ko
įneša į mirusio giminaičio mai neišaiškino, taip kaip mes norime. Jeigu jus atrasite, kad
lonas pai ase didelę n>gą na m^jškas išvadas,
Syf.up
gelbsti jums, tuomet už'sisaky- ,
aj)ie
ajue žmonių prieaugli visaj nepakenčiamą žmogaus palapinę. Čia mumija laiko niekas nėra d a išaiškinęs, tas
kitę daugiau, kad dabaigus gyda
ipe pasauly. Nelinksmą ateit}i
į^ikišanti pati; ma stačiai ant medinio pa kas yra elektra. Mes žinom, ma. o tas suteiks mums pelną. Jei
bandymxs negelbės, tai ant to ir
kimia žymusis Norvegų mok- j negaJi pak^ dėklo.
kaip* ji veikia, kaip ja naudo gu
užsibaigs. Mes nesiunčiame mažą
tis, bet kas ji yra, nežinom. buteliuką, kuris neturi vertės, bet
slinmkas. Pasirodo, kad ^jdigproporeijoe ir sunkumo,
siunčiame pilnos mieros butelį, ko
kiekvienu amžiumi pašau y , jVgjaj kajp nepakėnčia tušt.u- KAINOS LIETUVOJE.
kie par.-iduoda aptiekose vieną už
zmoniu skaičius daugiau ne-,
dolerį. Šis butelis sunkus ir mes tu
l
laikraščiai
parime užmokėti Dėdei Šamui už per
f/u
nadvitnibėia
tGz x
o
l'
Lietuvos
laiKrasciai
gu padviguoeja.
L ztat Svensonas prana- (lu(xla ...algomujų daiktlJ kaisiuntimą. Todėl jus privalot prisiųs
Nei kruviniausi karai, nei š;auja
ti 25c. persiuntimo ir supaikavimo
. kažką panašų jbibhs- nas lietuviškais litafa ireenUŽMUŠA
išlaidoms, o tuojaus aplaikysite
baisiausios epidemijos, nei ką katastrofą. Antrasis aukš i
Vieno
Dolerio
VertėsButelį
dykai.
Kandis, Tarakonus
\ ulkaniškosios ar kitokios tas griusiąs ir palaidosiąs po tais, o mes jas čia paaiškinsi
Priimant nereikės mokėti'nieko.
me
Amerikos
pinigais,
bū

Blakes, Muses ir
katastrofos, nei natūralūs savo griuvėsiais apatinius
KUHN REMEDY COkitus insektus.
tent:
Dept. B. Wmirtingumas ir kitos žmo gyventojus.
1855 MiJwaukee Avė.. Chicago, III.
nių nykimo priežasty^ — niePo tos katastrofos atsi- Sviesto svaras, 30c.
10 kiaušinių, 14-16c.
kas neįstengia sumažinti pa-, kVėpUS žemė vėl gimdysianti
Kaimiškas suris, 14-18c.
siutusį žmonių veisimąsi.
j naują, žydinčią gyvybę.
Vidutiniška žąsis, $1.20.
ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS
Svensonas apskaičiuoja,
Vidutiniška antis, 35c.
kad po 300 metų, t. y, beveik I D-RAS VORONOVAS
Vidutiniška višta, 40c. ‘
2227 metais, musų ainiam* Į APIE PAJAUNINIMĄ.
Ąugšto Gerumo
teksią statydintis naujus
Šiomis dienomis Paryžiun Tokios kainos buvo Mašiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą,
miestus ir sodybas, kuriems iš Rivjeros atvažiavo garsus riampolės turgavietėj 14
Žemos Kainos
Romos
imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
busią • vietos tik antrajam pajauninimo išradėjas D-ras spalių, ir ūkininkams teko
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
aukšte, pastatytam ant tirš Voronovas. Pasikalbėjime su dar daug žąsų ir ančių parsi Patikėtino Vardo
mą.
apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
•
•
čiausiai apgyventos žemės spaudos atstovais jis pareiš vežti namo, nes nebuvo kas
ir
radimą
Mahometo ir masulmonij tikybos, apie viduramžių
paviršiaus.
jas pirktų.
kė:
krikščionišką
pasaulį ir kryžiaus karus, apie garsų kinųPasireikš nuostabi “antro —Senatvė yra liga. Iki šiol Nors tai labai pigios kai Garsios Garantijos
mongolų karo vadą čingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
atvaizduoti
l:ifircr<oH laik-o4ė!ta:
jo matavimo” architektūra. mes to nežinojome. Bet mok nos, palyginus jas su Ameri fTną: Rankinis
SJ. r.O; Y.-.iikre, $1.50;
vimas
Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu "Mongolai ir
j-naute, SJ’.bO; Juivor,
Ant gigantiškų akmeninių slas eina pirmyn. Iki šiol chi kos kainomis, bet visgi jos •burti ploto~ auk*»
~ u- Midget, $125
čigonai.
”
»
granitinių,
geležbetonipių rurgija naudojosi tik gydy beveik dvigubai didesnės,
Knygoje
yra daug paveikslų, Žemlapių, piešinių. Išleido
stulpų, tokių pat, kokius mi mui, dabar gi chirurgija duo negu buvo prieš karą. Prieš
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301.
niatiūroj matome po tiltais, da žmogui ir naujus organus. karą už desėtką kiaušinių
Kaba
$225.
gims naujos sodybos, apsup Jei kuris organas susinešio- Lietuvoje
w buvo___________
mokama 7 ir
tos laukais, sodais ir dar ja, kaip pavyzdžiui mašinos 8 kapeikos, kas Amerikos piKELEIVIS
žais, nes “apatiniosios” že ratas, tai
255 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
‘ " jis galima pakeisti nigais reiškia apie 4 centai.
mės gamyba vargiai ar is- kitu.
Už vidutinišką žąsį buvo moĮ
i

Gerai nėrė.

Humoristika

»

t

Piršlybos.
1.
Rudenį — visi į poras!
Petras glaudžias prie Barboros.
Andrius sukas apie Oną.
Marijona myli Joną,
Duok tu jai nors milijoną—
I
Neperleis ji niekam Jono.
Čia ir Pranas su Maryte
Ruošias vestuves daryti.
Ii. be to. Merkienės Koste
Mano Gintaučiokas vesti.
II.
žodžiu, šitokios naujienos..
Rudenį trumpėja dienos.
Bet ilgesnės daros naktys
Ir mergiotėm ima sektis.
Tas pažiūri, tas paklausia.
O nuo to saldainių gausi
Pakalbėk tiktai gražiuoju—
Žiuri. — jau ir at'.aziuoja.
Tuoj ir lenda prie mamytės:
Tam Onytės, tam Marytės.
Dukterų turėk nors šimtą.
Regis tuoj visas išimtų.

•

III.
Rudenį šaltesnis oias.
Visi buriasi į poras.
Tik Tamošius Bekepuris
Sau poros ligšiol neturi.
Nors visi aplinkui juda.—
Bet Tamošius lėto budo.
Pats į lauką, pats į tvartą.
Pats sau kepa, pats sau veraa,
Pats mazgoja sau puodynes.—
žodžiu—trūksta gaspadinės...
IV.
Dėdes galva—ne burokas.
Dėde pakalbėti moka:
—Tu. Tamošiau, tikras laužas.
Ko tu su avim tom gniaužais?
Ar gi čia tau vyto darbas
Vilnas kirpt, mazgoti tarbas
Ir žiūrėt ir lesint vištą.
Kad ji baloj kur perplyštų!
Ko žiopsai taip nusiminęs?
Mat. tau reikia gaspadinės...
> šiaip tu vyras, kaip ridikas...
J Taip kalbėjo dėdė Mikas.

\
\. .. .
Dėdė'Mikas taip kalbėj(k*
Ir kalbėjo ne ant vėjo,
Nes Tamošius viską girdi:
Žodžiai krinta iam į širdį.
O širdis negi iš medžio:
Jr darytų jis jau pradžią,
O toliau eitų savaime,
®et Tamošių ima baimė:
>Gašpadinė geras daiktas.
Bet piršlybos tos prakeiktos...
Kad tai šitaip be piršlybų...
Atradai ir rauk, kaip grybą.

VI.
Lietuvoj tokia .jauh tvarka:
JeiRU nori vesti mergą,
Tai prieš tai reik lošti kvailį.
Nuvažiuot, šaipytis meiliai,
'Kvailus išmistus kalbėti.
Glamonėti mamą, tėte,
Kol išdrįs jie pažadėti
Kraičio vieną pupų rėtį.
Taip Tamošius sau galvojo.
Mintys ūžė jam galvoje.
Vis tikėti nenorėjo,
Kad ir jam eilė atėjo.

VII
Štai, bepiga Gintaučiokui—
Jis gerai kalbėti moka.
Turi laikraščių ir knygų;
Juokus krėsti jam bepiga...
Kas nu«tebins. Dieve mano.
Musų Petrą arba Praną?
Viską jie gerai išmano...
O Tamošius kaktą rauko.
Prakaitą nuo veido brauko.
Tik vienam Tamošiui vargas
Suteneris apie mergas.

i
•

•

1 :

VIII.

Dėdė Mikas neatstoja.
Baras, rankomis mosuoja:'
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Įvairios Žinios

. «

•

.

•

v »

“

PASAULIO ISTORIJA

j

i
1

>•

»

!

. •v*

I

. : i>

i

r*

*i

<

•

«
«•

'T*
i

•

No. 46. Lapkričio 16 d., 1927
SUKLASTOJO 61,000 LI
rengta kurio nors, turinčio
NELAIMĖ.
pyktį, kaimyno talka prieš Spalių 15 d. apie 17 vai.
TŲ VEKSELIUS.
ričių.
Simno stotv bemanevruoda- ■ Klaipėda. Spalių 8 d. sumas traukinys
- _netikėtai už- imtas pil. Bukšaitis už sukla(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)
“VELNIAS APSĖDO.”
vaziavo pil. Tendzegolsk|lstojimą vekselių 61,000 litų
I Slavikai, Šakių paskr. šia- Joną, 46 m. ir pnspaųaęs jį sumoj jjs padirbinėjęs paraŽVALGYBININKŲ
jr ėmęs pinigus iš KlaipėNorinkevičių užmušė. M. me kaime apsirgo proto liga prie rampos: sulaužė peties
Norinkevičienė turi apie 35 ūkininkė Špederienė ir dvi kaulą ir (lesinės pusės du dos miesto kredito ir kitų
SĄRAŠAS.
į bankų. Bukšaitis sėdi kalėji“Liaudies Balsas” rašo: metus išėjusi už trečio vyro, jos dukterys. Liga apsireiškė šonkauliu.
o
jos
meilužis
J.
Radzevilabai
stipriai,
taip
kad
nelai—
—
—
me. •
šiuo pradedame skelbti iš
NAUJAKURIAI MUŠASL
čius
turi
apie
45
metus
ammingąsias
pirmoj
sirgimo
davikų, žvalgybininkų pa
vardes. Šiame skyriuje tel- žiaus ir taipogi yra vedęs, tu- stadijoj prisiėjo laikyti suriš- Kruonis, Trakų apskričio. GERKITE VANDENI
JEI NUGARĄ AR
pantieji minta visuomenės ri šeimyną ir suaugusius vai-tas. Vienas šeimininkas su Rugsėjo mėn. pabaigoje nau
pinigais ir išdavinėja žmo kus. Todėl, norėdami išveng-jomis, gyvent negalėjo, tai jakuriai gavo po 100 litų pa
INKSTUS SKAUDA
nes. Jie moka gražiai kalbė ti viešos gėdos ir sunkios reikėjo eiti iš eilės kaimo vv- skolos. Gavę paskolą, turėjo
ti, pasiverčia net komunis-1 bausmes, sumanė liurodvti rams, dienos metu ketu- progos paragauti šnapsiuko. Imkite Druskos Jei Jaučiate
tais, Ikviečia eiti versti Sme- kad ZII1°gzudystę padarę M. nems, o naktį — 6-8. Pneta- Išsigėrę pasidalino į dvi gru
Skausmą Nugaroje Ar
toną, k-id riV fč nilipAJn iNorinkevičienės seneliai Ra- ringosios moterėlės plepėjo, pes — į Kalvių miest. ir KurSilpnumą Pūslėje
________
nors išgavus, Lšoave tuoi siuka n‘ Simas Naruckai. kad tai esančios velnio ap- miškio kaimo — ir pradėjo
kuireikia
ir
toksai
J
a
,
i
p
'
‘
ul
’
»
<1inė
JO
ir
pilnai
tą
sėstos.
”
Bet
dabar,
dėka
gvmuštis.
Kalvių
grupė
buvo
I
,
...........
praneša 1
Perdidelis kiekis riebių valgiu >n
prasitaręs pilietis vra areš-!^altę prisiėmė šie du sene- dvtojo Povilaičio gydymo. nugalėta. M. Padrezui pada- gamina rūgščių, kurios erzina ir per
dirba inkstus. Laikas nuo laiko išplauk.
- ‘
galvoj
3 skylės,L o A.
tuojamas ir visaip
vėliau 'liai, nuduodami, kad jiedu viena jau pasveiko, kitos dvi ryta
<• n
• o i »-* inkstus, kaip plauni vidurius, kad
kankinamas. Tat kiekv ienas .p™®
dukterį M. Norin-Jrgi eina geryn,
jMelkunUl 2 bkyles. Muštynes prašalinus išmatas, kita.p gali pajusu
tvįlantį skausmą inkstų srity, skaus
tesisaugoja šių asmenų n Ki-iĮievtcieny nuo ją užpuolusiu,
mų nugaroje, galvos skaudėjimų, vi
tiems
lai
pasako,
kad
žaro-i
1
-.
Norinkevidaai,
kurte
no-j
PAVOJINGA PRAMOGA
tiems lai pasako, kad saugo-!1'. Sonnkevieiaus, kuns no-;
duriai bus rūgštus, liežuvis apvilktus,
o prie prasto oro reumatizmas gels.
- su tokiaisasiueiii- rejysužmušti žmoną: begm-,j Panevėžys. Vienas šoferis,
tusi.- —
Kaip
PASTOJO KELIĄ.
| šlapumas bus neaiškus, pilnas nuošėdarni,
netyčiom
ir
užmušę,
palikęs
Laisvės
aikštėje
aumis reikia visuomenei pasi- <lam1’
---- ----------- -Abeliai'(Rokiškio apskr.).idu, Larialai dažnai įsierzina ir esi prielgti, tą kiekvienas pats ži '^UėJ° suireikal?1i?- Važi
ažiavusiems iš Rokiškio!''™“ kd,i‘syk;'* ■*’ “kt|
nos
lN. Daleckio tyrimu nustaty-,Pasinaudodamas tuo vaiki- turgaus trims piliečiams čia
j išmatas, gerkite
............
Prienuose, batsiuvys Pleė- ita>
ištikrujų- Norinkevi- Iįas.aPi« 17 metu amžiaus sš- keton“Rokiškjo'' mie^7^
_
. Ot iš aptiekos gaukite
'
'
do i automobili jir---—i—i-- ke pastojo kelią kokie tai ne- ’ apie
• •keturias
• uncijas Jad Salts druskų,
pasileido
kaitis.
.Alvtuip Ka7lanska< ieiu nužudė J. Radzevičius
imkite po arbatini šaukštelį stikle
mokesčiu inspektoriaiL>\ek:M-Norin.k^vičienV.r Pavažinėti, bet nemokėda- žinomi asmenys ir pradėjo vandens kas rytų pirm pusryčių per
Varenoje Petrė Poš- iklta!s seimo
.s nariais, t. y. Si- mas gerai automobilio valdv- šaukti “stok!” Priėję arčiau, keletu dienų ir inkstai pradės puikiai
>
aut .u
ixuu.-mu
Rasiuka
kienė, veikia draug
su kum-H
111 ’r. Rasiu
ka Naruckais. ti, užvažiavo ant moteries, paliepė iškelti rankas aukš veikti, o visi negaliavimui dings.
Šios pagarsėjusios druskos yra pa
ou \larkucku Vlaiiamnolė-'
Vlanampolė- ^a£
^aliau
a^au kaitinamieji
kaltinamieji J. RaKa- kurią labai sunkiai sužeidė,
sužeidė. tyn. Pakėlus rankas, plėšikai darytos
iš vynuogių rūgšties, citrinos
m pulke/
pulke !dzevi
je, 9-n.e pestitininką
dz?™cius
iu?.. iir
.r.!kiti
citi patys
Pat^ prisi-i
P™?’ Moteris be sąmonės nuvežta apjieškojo piliečių kišenes ir sulčių ir lithia. Per ilgus metus jos
išplovimui užsikimšusių
suimti ir į ligoninę. Vaikinas suimtas. paėmė nuo vieno revolverį iš vartojamos
pusk. D', i linukas FPumpėnų Pa_ži.no- Y}?1 Jie
inkstų ir suerzintos pūsles. Jad Salts
okytojas Kazys^
Kazvsilgėti
kalėjiman.
nebrangios ir padaro malonų
valsčiuje mokytojas
(leu Kaie
Jimankito 160 litų. Trečiasis pa druskos
putojantį lithia-vandens gėrimų, kurį
TRIUKŠMAUJA.
__ ;_ broliai
" ■__ j Gaila, kad toki žmonės saVaišvila. Vaškuose,
spruko ir plėšikams nepavy nilionai vyrų-moterų geria laikas nuo
kad išvengus rimtesnių inkstų
kaimeSpalių
J VP ištvirkimu
sau ir kimėn. 7 ardo
d. vakare
By tautai. Titkonią _____
ko jį sugauti. Kiek vėliau 'aiko,
ligų. Dėl sveikatos, gerkite daug van
__
;
mokytojas
tiems
šeimynišką
gyvenimą
Pilviškio
mieste
girti
pil.
MaVaškų valsčiaus
plėšikai mėgino sulaikyti iš dens per diena.
‘ Kau- ir tokiu keliu
eidami palieka įčiokas ir Mašiotas,, pradėjo špūlių kaimo vieną rusą, bet
__ „
_____
v
Grigaliunis
—Žvirblis.
f
ne
tautininkai:
L. 'savo
mažus
be duo--kelti
po __
miestelį neapsako- nepavyko.
..__studentai
• • . • ’Tš
-V Mhūm
/» 1_ 1 .____
rertrt it*
Ztelnkrenvaikelius
rere
STRĖNDIEGLIS IR
Litvinakis
’ fakūlteto>os
ir globos
po atviru rlnre
dan- !__
mąx triukšmą.
Minėti piliečiai
MIZERIJA
Kalvaitis ir Butkevičius iš gum.
lakstė iš vieno kampo į kitą, MIŠKELIUS NAIKINA.
šukavo prieš policiją, grąsi- Zapyškis. Visa Zapyškio GREITAI PAŠALINAMA
teisių fakulteto. Taip pat
Kaune dirba girdėtas Pruša- NETIKĖTAI PRALOBO. no visus išmušią. Nurimo tik
i dabokle. aP-v.li,?kė. b“' ° Pasipuošusi Red CrOM Kidney PU.teru
kevičius. Visi šie asmens yra
Šių metų rugsėjo 11 d., t. suėmus ir nuvarius j*
* mažais ir didesniais miškeVeikia tarsi Magiškai
I
žvalgybos tardytojais.
y. kitą dieną po Kretingos
liais. Vietos miškų pirkliai
VAGIA ARKLIUS.
policijos nuovados viršinin
įkalbinėjo nesusipratusius Jus galite beveik ūmai pašalint ašt
ŠAUDĖ Į MOKYTOJUS—
rius
skausmus ir nušipusius dieglius
iš y9įiūū.
i iu a.; žmones savo miškelius par- -fel
7 Strėndieglio.
ko Grižo nušovimo, Kretin Spalių mėn. is
Neuralgijos ir kitų
GAVO 10 METŲ. KALĖ- i gos apylinkės
gyventojas Pyplių kaime, Zapyškio vai. ! duoti. V įem pardavė UZ dve- Keumatizmo priepuolių1 su .Johnson’s
JIMO.
jKvasas rado laukuose priejPil- Vasiliauskui Jonui iš ga- siančius, rusų rublius,
kiti UŽ i mento,Cross
Kidney Plaster. Nuo moj1 1u
Kuomet sis nuvsUi
nuostabus, senas
1
*4.*• ••
:
kuomet
Ruesejo mėn. 26 d. ka-' kelelio ryšulėlį banknotų po'nykios nežinomi piktadariai ostmarkes. Kiti ir dabar par-, delbsiantis plasteris yra panaudojaduoda, O pinigai? Na, jau! ’»as P™ skaudamų vietų, jis teikia—
ruomenės Teismas viešame i 100 litų, paimtų iš Lietuvos ■ nujojo du arkliu.
nn<pdviP
riatninėio
bvla
Bro-!'oanko
per
Tauragės
sukili-------------magai J cių tuomet pas kiek-l ,iervus įr pasalina skausmą ir mizeriKs^Sadu^? A^i mą. Kai kūne jų Šuo lietaus TRAUKINYS SUVAŽINĖ- vieną
atsiranda. Kai kurie j i? tarei magiškai, jus gaunat patvaria

KAS GIRDEI! LIETUVOJE " «•=

Plimute po
Amerikos Vėliava1*.

I
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I nited Statės I.ines >urengė specialu ekskursiją, kad jus ir jus*? šeimyna galėtų
būti Tėvynėje l. ctuvuje ar.d Unk«mų
Švenčių.
Plakuokite jau daba: niaukti puikiuoju

S. S. LEVIATHAN
kuns apleis New Y orką gruodžio Keleiviai bus priimami ant laivo
7, 1 vaL ryte.
8 vaL vakare gruodžio b.
Atlankytais tėvynės Kalėdų laike bus niekad nepaini ritamu įvykio.
Siu ek^kuiMju apmeti :Akal v.s Mr. Joseph Turėk, l’nitcd Statės Lines atstovas,
Mr. Turėk prirt»oš *.baką juras ir ji;*ų sakelei v įaaois ir aprvpins
IV! pilnu itifnr:’;ac**n ir speciali v. kainų klauskite ivsu vietn agentą arba
Pa*___

—w

75 Statė Street. Boetcn, Mass.

45 Broathvay. Mew York City

LIETUVIAI!
B \ LT] KO AMERIKOS LINIJA
tai pirmutinė ir vienatinė laivinė
bendrovė, kurios laivai pralaužė
kelią iš Amerikos New Yorko
TIESIAI l LIETUVOS

KLAIPĖDĄ

siunčiant du laivu pernai, o jau
net penkis šįmet.

»

0

KAINOS LAIVAKORČIŲ J
KLAIPĖDĄ
Trečia klesa................... $107.00
Ten ir atgal tiktai .. $181.00
Turistine III klesa
$117.00
Ten ir atgal tiktai .. $106.00
Valdžios taksai atskirium.

“LITUANiA”
“POLONIA’
“EST0N1A ’

KALĖDŲ Laivas “POLONIA”

22 Lapkričio
6 Gruodžio
22 Gruodžio

6 Gruedžio-December

žiniom kreipkitės į vietos agentą ar į bendrovę:

BALTIC ANER1CA LINE

Y* _ _•

NEW YORK, N. Y.

8 BRIDGE STREET,

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai is Ne'V Yorko j
Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų

BERENGARIA
Iš BOSTONO:

tz

••i,

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI

AQUITANIA

LACOMA 27 Lapkričio. ANDANIA 11 Gruodžio.

o paskui sausžemių į Kaunu
Pamatykite Ixindoną pakely.
Taipgi tiesiai į Londoną kas
Pėtnyčią nauji, aliejų varo
mi laivai Trečios klesos
laivakortės i abu galu iš

I cagalbą da ir dei to, kad gyduolės Red

MAURETANIA

i\ *

New York į Kauną $263 ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi
vieta, geras naminis valgis,
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tu informacijų klauskite bile
Cunard agento, arba rašykit pas,

JO VAIKINĄ.
misktiliUS * bZ pinigus I rross Kidnev Plasterio nuolat sunkiasi
bylos tokios: šiais metais pa- buvo taip sumirkę, jog radė33 Statė Street.
oer oda i apimtas vietas tkip ilgai,
Kėdainiai.
Spalio
17
d.
11
neparduoda,
tai pirklys nu kol
CUNARD
LINE
vasarį Panevėžio mokytojų Jas čia pat juos numetė karBoston. Mass.
plasteris laikomas prie kūno. Buk
seminarijos Tarvba nepri-,^u su banko vartojama pini-į vai. 30 min. tarpustoty Žei- perka jam maniežą, ar ką ki ♦’krae pareikalaut didelio Reti Cross
Kidney Plasterio su raudona flanele
leido prie ekzaminu II kurso ?ams perrišti juostele. Te- įįmis-Kedainiai prekių kelei- tą. O kiek tas jo miškas ver užpakaly.
Visose vaistinėse.
j
vinis
traukinis
101
nr.
mirti

tas,
jam
nerupi,
tai
jau
pirk

mokinio Broniaus ‘Sadulos. I čiaus vis tik pinigų jam dar ■
Sadula paėmęs nuo draugo liko 9,000 litų. L ž tą sumą nai suvažinėjo Rimdeikos lys pasako. 1926 m. DievogaNuo Pilvo Kata
revolveri sistemos ”Buldog’\radėjas nusipirko namelius, sūnų Vaclovą 19 metų am los kaimas turėjo apie 30-40
LIETUVĄ
ha
prie
pat
Nemuno
gražaus
žiaus.
ro, Nosies Kata
ir seminarijoj sutikęs vokie-'o dali išskolmo kaimynams,
unoiB
PER BREMENA
Nelaimingam nupiauta de miškelio, kuris savo gražu
ant didžiausio Vokiečių laivo
ro, Žarnų Kataro,
ču kalbos mokytoją, iššovė į paimdamas vekselius.
COLUMBUS
Kroniško Užkietė
jL turėdamas ' tikslą nužu-j Patyrusi apie tokį staigų šinės kojos letena ir sudau- mu - visus viliojo ir į save
arba kitais šios Linijos laivais
įžyta
galva,
nuo
ko
jis
tuoj
Atėjo
pirklys,
įkalbė

traukė.
jimo,
Skausmo
ir
dyti, bet kulka pataikė Į Kvaso praturtėjimą vietos
TIK ASTUONIAS DIENAS
jo vieną kitą ūkininką, ir jie
Sukilnosi Galvos,
Puikios kajutes Trečiai Klesai—
skrybėlę galvos nepalietus, gyventoja našlė Bartkienė j mirė.
Tiktai Steitrumiai
Nešvaraus Kraujo,
Paskui norėjo nušauti ir lie- spalių mėn. 12 d. pranešė 1 Nelaimė atsitiko nuimant pardavė už 9600 litų; kai kas i — 1
LIETUVĄ
NORTH GERMAN
Gazų ir Abelno
tuvių kalbos mokytoją, bet apie tai Kretingos policijai,; nuo kelio signalą, nes tenai dar protestavo, bet nieko ne
PER HAMBURGĄ
gelbėjo. Dabar iš to gražaus
Nusilpnėjimo VarAnt musų
nepasisekus nuėjo į mokyto- bet skusdama įtarė Kvasą Įėjo špalų keitimo darbai,
XEWJORK(iiaujas)’!
miškelio liko dainiaus vys lokite Naują Žolių. Gyduolę
i
jų kambarį, kur norėdamas pasisavinus jos pinigus, ku-'
J
DEUTSCHLANIK
I
65
Statė
St.,
Boston,
Mana.
SUŽEISTAS
PEILIU.
kupo
Baranausko
apdainuo

įats
pats
nusižudni
nusižudyrti
iššovė • sau ! rie
velionies
vyro buvę
prieš
prieš'
ALBERT BALTINA .
• arba pas vietos agentus
r.
....
< .-»
A
1 _ - 1
_____
RESOLUTE, RELIANCKl
Kupiškis, Panevėžio apsk. tas Anykščių Šilelis, — pli KATRO-LEK
įalvoių bet tiktai lengvai su- 13 metų kaž-kur r> paslėpti?
__ fcį |
ir ant populiariškų vienotlaia ;
sižeidė ir tuojaus tapo su- Kvasas taisęs pas Bartkienę Kupišky sužeistas peiliu Į šo kas kalnas ir vėjo nešioja kari yra išbandyta tūkstančių sergaakambariais laivų Clevelaad, i
M’estphaJia ir Thuringia.
areštuotas.
Kariuomenės stogą ir nebaigęs jo taisyti ną pil. Ragauskas Albinas, mas smėlynas. O kam iš to *ių ir mokslo žmonių, kaipo geriausia.
Sąvaėtiniai išplaukimai iš New
Gaunama
aptieknse.
pas
agentus
arba
nauda?
Tų
pinigų
niekas
nė
Teismas išnagrinėjęs bylą daugiau nebeatėjo. Po to ji kuris išgabentas į Panevėžį.
Yorko. i Laivai Thuringia ir
tiesiai pas išradėjų
Westphųlia atplaukai f Bostonų.
nubaudė Bronį Sadulą 10 išgirdusi apie jo staigų pra- Jo gyvybė esanti pavojuje. nepajuto, o miškelio nėra. W. WOJTASINSKI DRUG CO..
DR.J.MARCUS
Peraonaliai lydimi i
Mano manymu ūkininkai tu
lobimą.
Eina tardymas.
metų kalėjimo.
tšvažiarimai.
114 Brighton st..
Boston. Mass.
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS
rėtų susiprasti ir tokių miš
i. Kretingos kriminalinėj po
Specialistas sekTetnų ir chroniš
kelių ne tik nenaikinti, bet
kų vyrų ir moterų ligų, kraujo
“DAKTARAS.”
licijoj Kvasas tečiau pareiš
SUIRUSIŲ ŠEIMYNŲ
DĖL KALĖDŲ
0A0 /Pridėjus S. V.
odos ir veneriškų ligi?.
netinkamose
žemėse
juos
kęs,
kad
pinigus
radęs
aukš. GYVENIMAS.
.
_
Utenos
apylinkėj
pasiro

261
Hanover
St_
Boston.
Maas.
■
Padarome
labai
gražių
lietuviškų
"*•
*
1 * 1 1— ZZ
. j*i«ų Takaus.)
Room 7
1
atviručių, su jūsų vardu ir pavarde,
'Fraku au<kr !Čiau minėtomis aplinkybė- dė garsus “daktaras,” kuris dar veisti.
Tel.: Richmond 0668.
(-)
aukso ir sidabro litaromis. 12 atviru i
rSK. Salnikukat mis. Kvasas už svetimų pini- visas ligas gydąs. Tik įėjęs į
. Dėl sugrjžimo leidimų ir kitų inčių už $1.00. Nepavėluok i t užsisakyt.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak
SAVIŽUDYBĖ.
forrtiaęijų klauskit pas vietos
^nušiškių valsčiaus! Balpasisavimmą saukmmas triobą jau pasakąs, kas kuo
Nedėldieniais
iki
4
vai.
po
pietų
JI OZO SPAUDA
(461
agentiri arba paB ; »
me, t
serga, žmonės atiduoda pas Kaunas. Spalių mėn. 4 d. 233 N. Clarion st- Philadelphia, Pa.
įfui
Banuškevi-.tieson- _________
___ ir Petrui BanuškeviHarntag-Amrim m
kutinius centus. “Geradari” 11 vai. vakare prie karo mu
t-iams
„
ciams pavogta du geri ark-'
ark- ’
United
Americam Linea, Ine.
liai per 1330 litų vertės. Nu-j GINKLUOTAS U2PUO- slepia nuo policijos. Tik da ziejaus sodelio paleido sau iš Saugokitės Šalčio
General Agents *
bar paaiškėjo, kad tai ne gy revolverio šūvi Į krutinę pil.
: DR.MARGERIS
131 SUte St,
BuetoA, Mass.
kentėjusieji aimanavo kaip
LIMAS.
Baranauskas
Adolfas,
sun

dytojas,
o
kriminalistas,
ku

ir
Kosulio,
kuris
Pil.
Stankevičius
Kazys
reikės ukius. dirbti, neturint
• Gydytojas ir Chirurgas
kiai save susižeisdamas. Jis
lėšų, kad galėtų kitus nusi- Patamušėlio kaimo, A. Pane- ris slapstosi nuo policijos.
ilgai
laikos
Valandos: 10—2; 8—•
buvo tuojau nugabentas j
f
pirkti. Bet policijos pastan- munės vai. gyventojas atvySekmadieniais: 10—1
i
valstybinę Kauno ligoninę. Pastovus kosulys ir šaltis tankui
NAUJA ŽEMĖS ŪKIO
I DR. LANDAU
gomis surasti vogji arkliai, ir kęs pasiskundė policijai, kad
3421 So. Halsted Street
Žudymosi
priežastis
nežino

priveda prie pavojingos bėdos.
32 CH .AM BERS ST, BOSTON.
MOKYKLA.
suimti keturi vagys: Ignas kai jis taisė laukuose tvoros
Jus galit juos sustabdyt dabar su
Gydo Veneriškas Ligas.
CHICAGO,
ILL.
ma.
t
Žemės
ūkio
ministerija
Creomulsion, sušvelnintas kreozo I
Valandom— Kasdien nuo S iki
Norinkevičius, Jurgis Stu- spragą kad neitų jo laukan
Tel. Boulevard 8488
tas, kuris yra priimnas vartoti. Creo
10. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
kas, Ona Visockiene ir Ona svetimi gyvuliai, iš miško iš- šiais metais įsteigė naują že
mulsion yra naujas medikališkas
Nedėldieruais. nuo y iki 12.
».
Žareikiutė, kurie visi prisipa- lindo keturi vyliai: Palavins- mės ūkio mokyklą Seinų ap
išradimas ir jis veikia padvigubint
greitumu; jis palengvina ir gydo
žino. Vienas kaltinamųjų — kas, Keturakis, Šustauskas ir skrity, Rudaminos valse.,
liga apimta odą ir sulaiko gemalų
SKAITYKIT! SPECIALIS KALĖDINIS BARGENAS
Ignas Norinkevičius su savo dar vienas, kurio pavardės Aštriosios Kirsnos dvare.
augimų.
Iš
visų
žinomų
vaistų,
kreozotą
KIEKVIENA šeimininkė norėtų titMokslas
prasidėjo
lapkričio
žmona Marijona nuo senai jis nežino, pribėgo prie Stanpripažįsta medicinos autoritetai,
rėt vieną šitų dailių Rogers sidabruotų
2
d.
Įstojamieji
egzaminai
gyveno nesantaikoje. Jis kevičiaus ir atrėmę revolvekaipo vienų iš geriausių vaistų gy
14-šmotų kombinacijos setų. Mes ju >s
dymui pastovaus korulto, šalčio ir
parduodam už pusę kainos prieš Ka!<?žmoną įtardavo neištikimy- rius į krutinę liepė pakelti buvo spalių 25 d.
kitokių gerklės nesveikumų. Creo<la-i. TIK JSI\ AIZDINKIT: Tikru si
be j. Ir ištikrujų žmona ture- rankas aukštyn ir išėmė iš ki
muision turi dar kitų gydančių ele
dabru pasidabruoti i 4 šmotų už $2 98.
AR
JUS
NORITE
TURĖTI
apart kreozoto, kurie paleng
TIKRA PARDAVIMO KAINA $6.o>.
jo meilužį. Iš rugsėjo 29 į 30 šenės piniginę su 160 litų ir SAVIŽUDŽIŲ SKAIČIUS. TOKĮ GERĄ APETITĄ? mentų
vina ir gydo užnuodytų plėvę ir
šis 14 šmotų setas turi vienų dailių
ii. naktį Ignas Norinkevičius dokumentais. Apiplėšę nu-j Per pirmąjį šių metų pus Nieko nėra lengviau!. Gerkite Trine- sustabdo irritaciįų ir uždegimu.
rtkrinę su gražiai išbraižytu viršum,
Kolei kteozotas tesiekia skilvį jis
prirengtų su ■ išdekoruotu šaukštų lai
pabėgęs ar tai paleistas iš bėgo atgal į mišką. Tą pat metį visoje Lietuvoje nusi rio Kartųjį Vynų, kuris išvalys jūsų susigeria
į kraują ir ttiomi sustabdo
kytoju. 12 šaukštų tikru sidabru pas.vidurius
ir
prašalins
išmatas,
kurios
kalėjimo parėjo namo. Pas naktį 24 vai. Stankevičius žudė 70 žmonių, iš kurių 36
gemilų augimą.
dabruotų.
gimdo nuodus jūsų virškinimo siste
Credmulsion
yra
užtikrinta*
’
pa

Sis 14 šmotų setas padarytas iš tvir*
žmoną rado Juozą Radzevi- savo . kieme mate tris’nepa- vyrai ir 34 moterys. Dau moj. Jus jausitės kaip naujas žmogus. sekmingam gydymui pastovaus ko
to pastovaus materiolo.,Tirhu sidabru
čių iš Onušiškių. Susierzinęs žįstamus vyrttš, kurie svaidė giausia nusižudyta dėl nelai ‘‘Frackville, Pa.. Rugsėj į 19. Trinerio sulio. šalčio, ir visokių gerklės ligų
pasidabruoti ir gvųrautųojami, ka<f
Kartusis Vynas yra guriausia gyduo .kitokiose formose, turinčių bendrą
niekada nepajuos.
’
,
Norinkevičius ėmė prikaišio į jį akmenimis. Ryto metą mingos meilės, paskui —sun lė.
A s buvaąi gydomas ir gydomas ir veikitrųj su kvėpavimu. Jis yra labai
NKSIŲSK1T PINIGŲ. Tik iškirpę
ti žmonai ir “svečiui.” Žmo Stankevičius rado ties Ketu- kaus gyvenimo, pamišimo, nebuvo jokios bagelbos Tik kuomet gėris Mel sutvirtinimo visos siste
ši apgarsinimą kartu su sarti adresu ir
Trinerio Kartųjį Vyną, mas po blogo šalčio ar ' fln." P»___ir__________________
na
Radzevičius iš karto, apI  rakio triobomis sudaužytus bijojimo atsakomybės. Per pabandžiau
“ ’.5c. pasiuskit.Kuomet atsiųsim šį setą,
pasijutau daug geriau. Jojm Tatusko.” nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio
tada galėsit pamokėt pastoriui f'l.fl’š.
siprašinėjo Igną Norinkevi- dvejus ratus, kuriuos buvo tą patį laiką visoje Lietuvoje Vertingi kuponai kiekvienartle pakely at jto’ulio nepalengviti’ų vartojant
RAŠYKIT
ŠIANDIEN.
................
JEIGU
je.
Prašalinimuii
rudens
reumatizmo
ir
jį
taip,
kaip
nurodyta
Klauskit
pas
čių, o vėliau juodu su savo pasiskolinęs iš kaimynd. nužudyta $4 naujagimiai, iš : neuralgijos vartokite Trinerio Lini- jūsų aptiekorių Creomulsion CnmBUSIT NEPATENKINTI, SUGRA.
2INSIME PINIGUS.
(->
tėvais įpykę užpuolė ir Igną Spėjama, kad tai buvo su- imtinai merginų vaikai.
' mentų. Tai nepalyginama gyduolė!
pany. Atlanta, Ga. lapgj
VVESTERN TRADING CO.. 2118 W. < hieago. Avė- Dept 23, Chicago III.
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Vietinės Žinios

George Bernard Shaw vei-1
kalas Repertory Teatre.

No. 46. Lapkričio 16 d., 1927

Koncertas!

Didelis Metinis Pardavimas

Repertory Teatre šiąsą-'
vaitę yra vaidinama garsaus
Sandaros Centro
1500 GALIONŲ VARNIŠKI ŽEMOMIS KAINOMIS
anglų rašytojo George Ber
1
Atlantic
Išlaukinis
Spar
$5.00
vertės
Kismet
Grindų
Varnard Shaw komedija “Youį
— NEDĖLIOJĘ — *
SOCIALISTŲ KANDIDA- $2,000. Nuvykus ant stoties, Never Can Tell.” Pats auto
nišis............................... Gal. $2.50.
Varnišis ................ Gal. $2.75.
Tai yra geras varnišis, išdirbtas
Tai yra puikus varnišis grindims.
TAS GAVO 2,147 BALSUS, vienas nepažįstamųjų tuo- rius vadina
Lapkričio 20 <Le 1927
specialiai dėl išlaukinio vartojimu
šitą veikalą
Gražiai atrodo rr ilgai laiko.
jaus atsiskyrė, sakydama: i "smagus lošimas:’ bet. jis
No. 1095 VARNIŠIS. TAI YR \ (.EROS RŲŠIES VARNIšlS GRIN
Lietuvių Svetainėje
Adv. Joseph Bearak užėmė kad jis sužinosiąs* kada trau- ,
□
•
DIMS, RAKANDAMS IR MEDŽIUI....................... GALIONAS $1.48.
z
.
-•
yra
daugiaunegu
smagus;
antrą vietą ir bemažko ne kinis išeina Chieagon. o kita:
SO. BOSTON, MASS. (
, .
. - .
. s jis vra labai juokingas. Ber- KAMPAS E IR SILVER ST.
Ql EEN ANNE MALIAVA
ShelLac. orange arba baltas, pu
laimėjo rinkimų.
nubėga pasiimti skiymą su na,:do ghaw į.eikalaj visivra
Pradžia 8:00 vaL vakare
5 svarus blokinėse. Gal. $2.7.7.
s2._r> (,AL.
Pereitą sąvaitę Bostone mistenskais 2,000 dolerių, gyvi
bet šitas yra
Maliavų ir Varnišio Remuveris.
16 Spalvų it balta. Geras rąkvorta ............. .............
buvo kai kurių valdininkų kurią lietuvis turėjo Chica- (gyviausis ir įdomiausis iš jų Koncerto programą išp: V. A. Jenkins, J. C. NavaSTA-LITĖ EN A.MEL1S $3.25.
šies
ir gerai sutaisyta maliava.
dys sekanti artistės ir ar- dauskas, J. Bulskis, A. Kišrinkimai. Socialistai, kurie gon nuvežti.
visų. Henry Jewett yra statęs
per 10 metų rinkimuose čia Pasilikęs vienas lietuvis jį Bostone jau kelis kartus tistai: Julė Mitrikaitė, Ona kis, smuikininkas ir Gabi
Asbestus Cementas apdengimui
Elat Balta Maliava. . gal. $1.75
4-Pėdų kopėčios..........................9$c
boilerių. 110 svarų maišas $2.25.
jau nebuvo dalyvavę. 14-me išlaukė visą valandą, bet nei pirmiau, ir jis kiekvienu kar- ir Rožė Černiauskaitės, sc jos Choras,
Visa eilė visokių paipų pečiams
Gerai
subudavutos,
sunkios.
sutės Klara ir Elena KasKaip matome, tai Konwarde pastatė savo kandida- vienas jo nepažįstamų
ir furniams.
Galvanizuotos pelenų bačkos 1.9S
,
- “fren..tu buvo skaitlingai publikos paraitės.
— certo programas bus laba
pianistė —
Emilia
tu darbininkų advokatą drg. tų” nesugrįžo.
, VU- Tu!jmet
lankomas.
Dabar “Ynu
SEHCO ROOF COATING. VISOKIEMS TEKANTIEMS STOG \.MS.
98c. GAL. 5 GAL. $1.25.
J. Bearaką. Žinoma, nebuvo suprato, kad jie nutarė patjs Never c T „„ bus vai(li. 1 Tataroniutė, pianistė Ane- didelis ir įvairus.
Pirmos Rųšies Slate Surface lioofing. raudona.- ir žalias rolis $2.50
jau
fcartu
?ė Bratėnaitė, S. Vaitkaitė,
Visus kviečia Rengėjai.
jam vilties laimėti, nes nuo savo pinigus Chieagon vežti.
108 keturkampė.- pėdos, su vinimis ir cementu.
to laiko, kaip komunistai su- Netik savo, bet ir jo tukstanVISOKIOS .MALIAVOS IR GELEŽINIAI DAIKTAI.
ardė Bostono socialistų orga- tį dolerių nusivežė. Jis pra- Šteito darbininkai reikalaus
PRISTATYMAS ANT VIETOS DYKAI.
nizaciją ir sunaikino jos tur- nešė apie tai policijai, bet
XXII METINIS
daugiau algų.
tą, ji nėra da pakankamai buvo jau pervėlu.
Kad republikoniškas gu
atsigriebus ir todėl negalėjo
SOUTH END HARDWARE CO.
bernatorius
Fulleris nėra
pakankamai išvystyt savo Socialistų prakalbos apie
darbininkų draugas, tai jis
Sovietų Rusiją.
agitacijos. Bet vis dėlto buvo
» * *uarodė svarstant da1095 WASHINGTON ST.,
BOSTON, MASS.
svarbu patirti, kiek socialis Ateinanti nedėki ieni Bos- | da svki
Rengia Lietuvos Sūnų Draugystė,
bar
algų
klausimą.
Visiems
ARTI DOVER
STREET
Tel. Ilancock 6105—6106
■
tai turi pritarėjų visuomenėj, tono''socialistu' orįanikcija valstijos tal^utmamLTnTč
Cambridge, Mass.
Ir štai pasirodo netikėti re- rengia prakalbas Scenic Au- tiems, kurie turi "politiškus
‘
KETVERGE, THANKSGIVING DAY,
zultatai. Balsų 14 warde gau- ditorium salėje kaip 2:30 člžiabu:is," algos buvo pakelTel. South Boston 3520
JUOZAS G. ZALDOKAS Residence
na:
ival
vai. no
po ni#»tn
pietų. Kalbės riror
drg. tos, bet paprastiems darbiUniversity 1463-J.
24
d.
Lapkričio-November,
1927
Ruby. 3,773:
Atidarė
i-James H. Maurer, 1kuris tik ninkams, kurie gauna maS. M. Puišiutė-Shallni
Prasidės 3 vai. po pietų ir trauksis iki 12 vai. nakties.
Bearak, 2,147;
HARDWARE KRAUTUVĘ
• šiomis dienomis sugrįžo
iŠdžiausią, nepakelta nei vienas
-.
LIETUVĖ MOTERIS
Ginsberg, 571;
Sovietų Rusijos, kur jis buvo
,-centas^
ADVOKATĖ
..
-------Taigi
pereitą
nedel

26S
Broidway,
So.
Boston
Blong, 553.
366 Broadway, So. Boston, Mass.
i nuvykęs fsu” Amerikos
*---- ~
unijų ^jenį tų darbininkų unija
Room 2.
•* z/-"'
40 Prospect Street,
Cambridge, Mass.
'■Vadinasi. . iuž socialistų neoficiale misija. Jo kalbos txurėjo mitingą Bostone ir nu
Parduoda viską kas reikalinga
i
kandidatą Bearaką balsavo Į tema bus :/Rusija. taip kaip barė
:arė kreiptis i gubematoGERBIAMA PUBLIKA VIE11NĖ IR APIELŲVKĖS!
prie statymo, taisymo ir užlaiky
Malonėkit atsilankyti, ant to Baliaus visi be skirtumo, nes svetainė
beverk trecia dalis visų baldas ją mačiau. .
ri
aus
tarybą
su
paklausimu.
mo namų ir budinkų. Patarnavi
tarybą
yra viena iš puikiausių visame Cambridge'uje.
suotojų 14-tame warde. Šito- į Drg. Maureryra Amerikos j riaus
mas geriausias. Kainos pigios.
Orchestra
bus
geriausia
kokia
gali
hut.
Tai
yra
ŽVING1LO.
kodėl ponas gubernatorius,
Jonas Petruškevičius
t. ra jis Angliškus ir Lietuviškus šokius.
kia proporcija šitokiame re Darbo Federacijos Pennsyl- keldamas visiems algas, viUžeikite.
(46)
I’rie to bus valgių ir gėrimų. Jžanga: Vyrams 50c- Moterims 10c.
akciniame mieste, kaip Bos-Į vanijoj prezidentas, senas ai "užmiršo” apie paprastus
La is n i uotas Graborius
NEPRALEISKITE ŠIO BALIAUS NEI VIENAS!
tonas, tai nepaprastai didelis unijų vadas ir energingas so- darbininkus. Jei darbininkų I
Laikau Automobilius dei VeseliKVIEČIA VISUS LIETUVOS SU N Ų DRAUGYSTĖS KOMITETAS
jų. Krikštynų ir šiaip pasivažinė
socialistu laimėjimas.
DANTŲ DARBAS
cialistų veikėjas. Jo intaka reikalavima;s nebus patenP. S. Važiuojant iš kitur, išlipkit ant Centrai skvero,
čia tuojaus
jimams pigiau negu kitur. (-)
Tokiomis kainomis, kad darbinin
Kiek socialistai galėtų tokia didelė, kad Readmgo kintas, tai unija kreipsis į
ir svetainė.
kui nesunku butų užmokėt.
162 BR0ADWAY,
surinkti balsų visame Bosto-- mieste, kur jisai gyvena, pe- valstijos legislaturą. kuomet
SO. BOSTON, MASS.
Darbas Gvarantuotas
no mieste, sunku pasakyti,
IŠEGZ AMIN AVIMAS DYK AI
sąvaitės rinkiniuose* j susirinks, ii-reikalaus vi'Ofiso Tel. So. Boston 0304-W.
Res. Tel. So. Boston 0304-R.
nes kituose warduose jie sa žmonės išrinko į to miesto Jems darbininkams po $5.00 °otvinio scenos yra baisios,
DR. R. CHERNIAK
392 BROADU AY (priešais Tai b r,
vo kandidatų šįmet da nesta valdybą
PARDAVIMAI
socialistus, įj dieną.
diena. Dabar vaistuos
. _ visus
. . socialistus.
valstijos dar- sako dentistas Kapočius.
• . ■
1
storą), SO. BOSTON. MASS.
tė. Tūli spėja, kad socialistai Republikonai ir denąokratai bininkams mokama tik po
Telefonas: So. Boston 1654-W.
Kapočiai
ir
Šalnai
buvo
iš

galėtų surinkti keiiatą clesėt- nepravedė nei vieno savo at- $4.50 j diena, arba $27.50 i
Ofiso Valandos: 9:3(Piyte iki 9 vak.
PARSIDUODA
Telefoną* So. Boston ZMt.
važiavę
pereitos
sąvaitės
pa

Nedėliotais: 10 ryte iki 1 po pietų
kų tukštančių balsų, jeigu jie stovo. Pats drg. Maurer taip- sąvaitę.
ir
pagal
sutarimą.
LIETUVIS DENTISTAS
CITY
POINT
kampinė
2-šeiinynų
baigoje aplankyti potvinio st ’ba, 3-6 kambariai, visi įtaisymai,
turėtų rinkįmams tokią ma gi- išrinktas. Taigi jo kalbos ‘
---------ga radžiui. Prašo tik $7,800. LenOf, St. A. GALVARISKI
šineriją, kaip turi kapitalistų I pasiklausyti vertėtų kiekvie- Lietuvos Sūnų Draugystė >aliestų vietų i šiaurę nuo vieta
g\ os išlygos. — Ambrose.
Bostono.
Jie
sugrįžo
nedėl(GAHNALSKA8)
paiiijos.
LIETUVIS
!
rengia smagų balių.
CAMBRIDGEUJE. -3-š*imynų na
lienio
vakare.
“
Sunku
ir
apŠitą turėtų gerai įsidėti
BUDAVOTOJAS IR
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki
rna® ir 2 garadžai. nori mainyti ant
; ,••• •
v
rdiiehdtune;
Padėkavonės vieuuj
Dienoj vduiCam5:30 dieną. Nuo 7—9 vakar*.
sau galvon tie žmonės, kūne Besivejant banditus užmušė ;)ridge'uje bus smagus ba- akyti, kokios baisios tenai geros farmos. Prašo $14,500. Matyk ar
ARCHITEKTAS
cenos,"
sako
dentistas
Ka

rašyk:
Vineent B. Amhro*e.
Nedėliomia pagal sutarti**.
sako, kad socialistai Ameri:
Mes pabudavojame geriausius
nekaltą žmogų.
į Hus, kuri rengia Lietuvos Su- počius. ‘TDideli gelžkelių
_
J*5 B7
s‘,<,*So.
ayBoston
oR*M" 0891.
414 BROADWAY,
• ■mus ir pigiai Taipgi padarau
®
. 5 til- Ma<
Tel.
koje jau išnyko. Žmonės, ku Anksti pereito nedėldienio nu Draugystė. Balius įvyks
visokius planus, išmėruoju žemę ir
SO. BOSrON, MASS.
ai
ant
upių
suraityti
ir
su

rie taip kalba, turėtų supras lytą, ant Dorchėster avenue Cypius Hali. 40 Prospect st.
ote. Visokiais reikalais kreipki
tės
(-)
PARSIDUODA
ti, kad socialistai yra niekas policmanas pastebėjo įtarti-i'prie Centrai skvero). Vi- laužyti kaip skiedros. Gelž
TITUS
P.
GREVIS
.—•
i
daugiau, kaip tik susipratę ną automobilių, kuris dūmė iems patartina Į šį balių at- kelių bėgiai išplauti ir išneš- BUČERNĖ IR GROSERNĖ. geroj
i
395 Broadway,
So. Boston.
♦
:
.
Vienoj
vietoj
ilgas
plotas
t
apielinkėj. Kaina žema.
(46)
Tel.: So Boston 2340.
darbininkai ir pažangus inte apie 65 mylias į valandą. Po- -ilankyti, nes Lietuvos Sūnų
♦
P.
J.
AKDNEVIČIŪS
t
176 W. 8-th st.. So. Boston. Mass.
•
♦
ligentai, todėl išnykti jie nie licmanas greitai iššoko Į gat- Draugystės baliai visuomet geležinkelio išneštas iš senos
i
«
i
Lietuvis
Graborius
-avo
vietos
ir
nuneštas
prie
«
kuomet negali, taip kaip ne vės vidurį ir vieną ranką iš- būna smagiausi,
t
♦
i
pat
upės.
Vagonai
suversti
į
Šutei'
ia
geriausį
paskutinį
♦
Tel. So. Boston 506-W.
gali išnykti darbininkų kla kėlęs pradėjo švilpti, kad au
i
i patarnavimą Už pilną pagrabą »
Daupį
ir
riogso
tenai
smėliu
i galima apsieiti su $80 ir aukš i
sė ir progresas. Garbė yra tomobilius sustotų. Bet vietoj
DAKTARAS
Užmušė lietuvių vaiką.
t
bei
dumblu
iki
pusės
apnešti.
i čiau už didelius, o už vaikus nuo
būti socialistu, nes socializ sustoti, šoferis da daugiau
• $20 ir aukščiaus. Pigiai ir gra
Pereitą
sąvaitę
ant
ColumŽmonės
dabar
atkasinėja
sa

1.
i
mas yra tas judėjimas, kuris “užsistojo ant geso.’’ AutoA.
L
KAPOČIUS
t žiai. Ofiso ir gyvenimo adresas: <
RETA PROGA
i
veda žmoniją į šviesesnę ir mobiliuje buvo trįs vyrai, ir bia Road, So. Bostone auto vo namus, garažus, automo
LIETUVIS DENTISTAS
♦
820 E. 6-th Street,
>
mobilius užmušė 8 metų bilius ir kitokią mantą. Vis DVIEJŲ ŠEIMYNŲ medinė stuba, VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
«
♦
laimingesnę ateitį.
SOUTH
BOSTON.
MASS.
«
i
prašvilpdami pro policmaną Čiurlioniu vaiką Juozą. Lai kas apnešta dumblu. Vieto su penkių autom bilių 'zaradžium. City
»
•
.
Tel.:
So.
Boston
4486.
Nuo
2
iki
9
vak..
int, ant East Sixth Street. netoli L
»
jie paleido du šuviu jo pu dotuvės buvo pereitą subatą, mis automobilių tiktai stogai PS'-eet.
i
•—
Keturi kambariai ant pirmo
Kaip žulikai apgavo lietuvį. sėn. Policmanas tuojaus koNEDĖLIOMIS:
kurias aprūpino graborius matyt iš po dumblo.”
av’ što, penki ant antro. Maudynės,
iki 1 v. po pietų
š’ltas vanduo, elektra, priešakiniai
South Bostono lietuvis var mandiriavo žydelio Margo- P. J. Akunevičius.
Rep.
ipiazai. Gera progra žmojrui. kuris turi
SPECIALISTAS NERVŲ IR
Seredomis iki 12 dieną
du Juozas Tunaitis ar Trai lio automobilių, kuris netoli
vieną arba daugiau automobilių arba
KRONIšKŲ LIGŲ PER ŠŪ
Ofisas
“
Keleivio
”
name.
užsiimančiam
automobiliu
taisymu.
naitis, kuris gyvena po nu tos vietos buvo tik ką susto- SVARBUS PRANEŠIMAS,
VI Rš 25 METUS. VISOS GYRendų atneša netoli $100 j menes.
251 Broadway. tarpe C ir D SU
DCOI.ĖS SPECIALIAI PARŪ
meriu 913 E. Fourth street, jęs prie šaligatvio. “Važiuok Dvi didelės firmos persikėlė
Kaina $8.s00.
SO. BOSTON. MASS.
PINAMOS KIEKVIENAI LI
susitiko anądien porą nepa greitai, aš noriu pagaut aną ; naują vieta. N. Gendrolius,
Šiuomi pranešu Dorcheš Matyk A. J. KUPSTIS, Savininkų.
GAI. GYDYMAS ELEKTRA,
KAS NORI.
žįstamų vyrų, kurie pasakojo automobilių,” sušuko polic- laivakorčių ir pinigų siunti- erio ir apielinkių lietu
2.
jam savo didelę bėdą. O toji manas Margoliui.
. mo agentūra ir V. B. Ambro- viams, kad aš esu priverstas
BARGENAS!
Telefonas 5112.
I
beria buvo tokia. Jie turėjo Margolis paleido savo ma- se> rea] estate ir Insurance ikviduoti čeverykų biznį, SOUTH BOSTONO LIETUVIAMS. !
♦
t
ant South Stationo skrynią šiną kiek tik ji galėjo bėgti, agentūra. Naują vietą užėmė ’rieš uždarant krautuvę da•
SOUTH BOSTONE lietuviai jau be I Dr. A. Gonun-Guniiiskas t
i
60 SCOLLAY SUUARE .
su 2,000 dolerių, kūną būti Policmanas stovėjo ant pa- su i diena lapkričio. Adresas au didžiausi išpardavimą. veik apipirko visas sreriausias biznių I
BOSTON.
«
LIETUVIS DENTISTAS
t
OLY.MF1A THEATRE BLDG^
nai reikėjo nuvežti Chica- laipties su revolveriu ranko-yra toks: 395 Broadway, Lietuviai, naudokitės proga! vi >t*« ir visi serai gyvena. Pas mus Ii
»
dienomis pateko turbub pasku « VALANDOS:
ROOM 22
t
gon, bet jie negalėjo rasti nei je. Staiga prieš juos sustojo rOom 2. (Viršuj Talbot što- Isigykit čeverykus už pusdy šiomis
Nuo 10—-12 dieną
tinis geras kampas' South Bostone su
i
VALANDOS: DIENOMIS nuo
Nuo 2—■5
J po pietų ti ! 9 iš rvto iki 7 vakare.
vieno teisingo žmogaus, ku gatvekaris ir iš jo išlipo žmo ro).
(-) kį žiemai ir vasarai. Patįs at gerai išdirbtu bizniu. Mes užtikrina *
Nuo 6—8 vakare
mo.
kad
jei
žmogus
paims,
katras
su

nuo 10 iki I
riam galėtų tiek daug pinigų gus. Policmanas šaukė .jam
eikite ir savo vaikus atsives pranta tų biznį arba norintis išmokti, « Nekėliomis pagal susitarimą. ii ;[ 1ŠVENTADIENIAIS:
dieną.
>
•
užtiketi. Jiedu sakėsi sutiktų neiti į kelią ir automobiliaus LIETUVIŠKA KRAUTUVE kite. Išpardavimas prasidės galės daryti gerų gyvenimą Biznis ir i« 705 N. Main St. kamp. Broad SL «
nas ant 2 šeimynų su trimis kam *
♦
CAM6R1DGEUJE
MONTELLO, MASS.
užmokėti visas kelionės lesa* ragas jam triubijo pavojų,
šioj pėtnyčioj, 18 d. Lapkri- na
t
bariais užpakalyje krautuvės. Rendų ♦
t
______ ____________
ir gerai atlyginti už sugaištį, bet žmogus nieko nepaisė ir Laikom
Lietuvius ateina $95.00 į mėnesį. Biznį ir namų
drabužius dėl vy- i čio-November.
Lietuvis Optometnstas
galima
nupirkti
už
$8.000,
o
gal
dar
kad tik atsirastų geras žmo žengė tiesiok Į automobiliaus „j jr
geriausios rųšies i specialiai kviečiu ateiti pėt- pigiau, lengvomis išlygomis.
sakyda- ir pilną lainę.
inyčioj ir subatoj, i-_i
. ta- Matykite tuojau A. J. KUPSTIS.
gus, kuris nuvežęs tą “tren kelią, lyg tas žydas sakyda
kol yra
ką” įteiktų jų atstovui Chi- mas: “Nagi, užgaukit mane.'
voro
pasirinkimui.
Kas
liks
Lietuviška Aptieka
GENERAL GENTS
3.
cagoje. Musų lietuvis turėjo jei drįstat!” Margoiis bandė
nuo
lietuvių,
išparduosiu
sve

SHOP CO.
Mes išlaikome visokių Vaistų
DORCHESTĘRY
ir Šaknų
teisingo žmogaus iš\ aizdą, savo automobilį sulaikyt, bet
timtaučiams.
1077 Cambridge St,
ŠEŠIŲ ŠEIMYNŲ medinė stuba su
Nno Reumatizmo, nusilpnėjimu
todėl jie paklausė jo, ar jis buvo jau per vėlu. Bėgdama
J. TAURINSKAS
21 kambariais Yra gazas, elektra, pe
Cambridge, Mass.
strėnų, kraujo valymo, nuo siaptinneapsiimtų jiems patarnauti. apie 60 mylių į valandą ma-'
čiai. piazai, vieta dėl garadžių. Rendų
Kg*. kosulio, patrukinui, rlc.
71 Stoughton Street,
atneša $160 į mėnesį. Kaina $14,800,
Taipgi užlaikom Diel ų iš Lietuvos.
Jis mielu noru apsiėmė. Juk šina smogė tam žmogui taip
(
Prie
Uphams
Comer),
DĮDĖLIS METINIS
lengvomis išlygomis.
Patarnavimas kuogeriausias. įvai
Išegzaminuoju akis, priskiriu
pasivažinėti nėra blogas smarkiai, kad jis išlėkė aukš
Matyk A. J. KUPSTIS.
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
Dorchester, Mass.
BALIUS.
akinius, kreivas akis atitiesinu
vos. Vaistų prisiunčiam ir per
daiktas, Kuomet yra kas ap tyn apie 15 pėdų ir nukrito
ir amblyupiškose (aklose) aky
paštų. Mošų Aptieka tebėra toj pa
Rengia
Hyde
Parko
Lietuvos
se sugrąžinu šviesą tinkamu
moka visas kelionės lėšas ir ant šaligatvio nebegyvas,
čioj vietoj.
laiku.
Dukterų
ir
Sūnų
Draugija
už sugaištą laiką atlygina. i Margoiis susimaisęs neteko
SOUTH BOSTONE
100 SALĖM STREET,
J. L. PAŠAKARNIS. O. D.
Padėkavonęs Dienoj,
*
sesių ŠEIMYNŲ medini/ nhmas.
447 Broadway. So. Boston. Mass
BOSTON. MASS
Bet nepažįstami vyrai pa- kontrolės, užvažiavo ant šali27 kambariai, rendų atneša $780 į me
pjase, kad lietuvis duotų’gatvio. nuardė krautuvės 24 LAPKRIČIO-NOV., 1927
Vakarienė ir Šokiai!
tus. Kaina $4,500, lengvomis' išlygo
mis. Matyk. A. J. KUPSTIS.
jiems kokį nor» užtikrinimą,' priešakį, paskui pasuko vėl CURRENT EVENTS HALL
“KALVIO DUKTĖ”
1
:
Kad jis tu<>s pinigus pristatys^ gatvę ir pataikęs į plieno
26 Centrai Avenue,
Or. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
Trijų veiksmų Dramatiška Tragedija
kur reikia. Daug jie nereika-'stulpą sustojo. Policmanas
Hyde Paflc, Mass.
LAIKAS
PIRKTI
ANGLIS
KETVERGE (Thanksgiving Day)
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
javo, bet visgi kokį tukstantj Į nukrito nuo lentos taip smar-' Pradžia 3:30 po pietų.
kiškai ir rusiškai.
Telefonas Haymarket 3390
IR MALKAS
LAPKRIČIO 24 D., 1927.
jeiketų, jie sake. Lietuvis su J kiai, kad nusilaužė vieną1
1 AELEN ST., Cor. Chambers St,
BOSTON, MASS.
NEPAMIRŠKITE, kad rudens ir
Lietuvių Svetainėje,
visoliko, kad toks reikalavimas šonkaulį ir išsinėrė peties Gera orkestrą gries
_
žiemos laikas artinasi.
Paprastai
Brighton. Mass. imant anplįs ir malkos pabrangsta,
yra gana teisingą*. Jisai išsi- kaulą, o Margoiis, kuris sė- kius šokius. Bus gardžių uz- 26 Lincnln st..
todėl neatidėliokite, iduokite savo “or
Pradžia 2-rą vai. po pietų.
Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių
-me iš banku savu 1,000 d o- dėjo prie vairo, tapo sužeis- kandžių ir gėrimų. Taipgi
derius. Kreipkitės pas:
Rengia Brightono Lietuvių
BEAR BRAND SALVE (Groblevskio)
ierių L įteikė juos nepažįsta- tas stibiais 1' eida Banditai prie progos turime priminti,
Kooperacija.
A. X KUPSTIS
Sustabdo skausmą ir užgydo žaizdas be
n įeinS kaipo kauciją.”
ipabego. TTžiriištasai žmonis kad norintiems įsirašyti į šitą Veikalas vaizduoja Didžiojo Karo
skausmo j 2 ar 3 dienas. Kaina S5c.
332
West
Broadvay,
Lietuvoje.
Po
perstitymo
žjUill^ai nusivedė j) ani v .niiiiu&i Timuthy J. Suan- draugystę, įstojimas bus per baisenybes
l-us puiki vakarienė, o po vakarienės
C-ROBLEM'SKI & CO, Flymouth, Pa.
t- '
South Stationo, kur sakėsi nell, 25 metu
i« South puse sumažintas
South Boston, Mass
i
š»»k'a' Ižans-a 50c.; vaikams 10c.
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet malonią!”
t

BALIUS!
CYPRUS HALL
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Nepraleiskite!

Išpardavimas

Dr.KILLORY

A--

TF ATR A S

turį pasidėję tą skrynią su Bostono.

Kviečia Komitetas.

Kviečia RENGĖJ U.

Telephonc; So. Boston 1662— 1373.

