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So. Boston 3071

Lietuvos Generolai su
Lenkų Legiionieriais.

Apie 25 metai atgal skiyj belių fabrikantas Dietrich E.
Lovve iš Danbury, Conn., ap--------40 žmonių sužeista ir 2 mirė skelbė savo darbininkams
dūrė su nardomąja laive besigrudant 2,500 bedarbių kovą. Jie reikalavo, kad i
KAUNO GARNIZONO
Į į užsienius politinių emi- “S-4” ir pramušė jai šoną.
miniai prie darbo.
.dirbtuvėj butų pripažinta LATVIJOS SOCIALISTAI I PLECHAVIČIUS JAU PASUKILIMAS.
jgrantų, amerikiečiai lietu- Nardomoji laivė tuojaus nu Butte, Mont.—Pereitą są- unija. Jis atsakė, kad pakol
IŠĖJO IŠ VALDŽIOS.
!
BĖGĘS IŠ LIETUVOS.
ėjo jūrių dugnan su visais ' vaite Anaconda Copper Co.! bus gyvas, jo dirbtuvėj
Įviai
galėjo
jau
patirti
iš
Smetona liepė Petraičiui * <■
spaudos. Negrynos sąžinės 45 žmonėmis, kurie sudarė paskelbė čia, kad ji atidaro nebus jokios unijos. Darbi- Žinios iš Rygos sako, kad Jis ir karo ministeris Dau
“apsirgti nervų liga”. Liau
smurtininkai mano, kad iš jos įgulą. Nusileidę narai ne- savo val io kasyklą, kuri bu- ninkai sustreikavo ir apskel- Latvijos socialistai nutarė iš kantas su gen. Žukausku
dininkai su krikdemais
eiti iš valdžios ir pereitą są
emigi-antų pusės kris ant jų dėldienio vakare rado sub- vo uždarvta nuo pereito paJ
am
boikotą.
Jis
apskunnufotografuoti vienoj
siūlėsi į valdžią.
teisingai užtarnauta baus mariną nusėdusi ant jūrių vasario, ‘ir jai reikėsią 500 !d« J’i organizaciją už kenki- vaitę jų sudarytasai koalici
kompanijoj
su Lietuvos
nis kabinetas su Skujenieku
Iš Kauno mums rašo:
mė, ir su didžiausia išgasti- dugno 100 pėdų gilumoje. darbininkų. Paskirtą dieną1
priešais.
priešaky padavė Seimui reLapkričio mėnesio pabai mi dabar linksniuoja Pleč Kalinėdami plaktukais į ge anksti iš ryto prie kompani apie 10 metų ir galų gale ka rignaciją.
Nors didžiuma so “Keleivyje” buvo jau ra
ga ir gruodžio pradžia davė kaičio ir jo draugų vardus. ležinį submarino lukštą jie jos ofisų susirinko 2,500 be pitalistiški teismai nuspren cialistinę valdžią
rėmė, te šyta, kad emigrantų kongrepatyrė,
kad
priešakiniame
dė, kad skrybelninkų unija
nenormaliam Lietuvos gyve Žmonės į tai reaguoja gana
darbių
minia.
Kompanija
čiaus
reakcininkai
ją se Rygoje buvo iškeltas dinimui labai daug sensacijų. šaltai. Dauguma sako: “Jei kamary, kur sudėtos torpe turi du ofisu: vieną vidury užmokėtų tam siurbėlei atakavo ir šmeižė, kadtaip
ji
nuskandalas apie LietuPirmon galvon reikia pažy tautininkai galėjo smurto dos, esama dar gyvybės. kiemo, kitą iš lauko. Bedar $252,130. Unija tiek pinigų tarė užleisti savo vietą jiems, delis
vos armiją. Tenai buvo pramėti. kad lapkričio mėnesio keliu prisiplakti prie valsty Vartojant tarptautinį tele biai susirinko į kiemą ir te neturėjo, tai buvo užgrobti o pati pereis opozicijon.
nešta, kad Plechavičius, gen.
grafo
kodeksą,
plaktuko
ka

jos narių pinigai bankuose,
pabaigoj Kaune gimė nau- bės vairo, tai kiti daug Jau
nai
sustojo
eilėmis
prie
lan

jas nepaprastas “vunderkin- «Pau turi teisės iš jų tą vairą limais pasisekė su uždarytais go. Bet kažin kas pranešė, išparduoti jų namai ir kitoks Kelios dienos atgal ir Es Žukauskas ir kiti Lietuvos
submarine žmonėmis susi kad darbininkai bus priima turtas. Darbininkai buvo tie tijos ministerių kabinetas su Generalio Štabo nariai yra
deris” — tai opozicijos pozi paimti į savo rankas.”
kalbėti.
griuvo. Tenai susidarė koa lenkų prieteliai ir Lenkija
Drebėdami dėl savo misiog apiplėšti.
cija. Ją pagimdė krikdemai,
mi
iš
lauko.
Bedarbių
tarpe
Bet ašaromis aplieti jų licijos valdžia, daug pažan palaiko su jais slaptus santi
ūkininkų sąjunga, ūkininkų zerno kailio, tautininkai ir jų “Ar gazai sunkus?” — kilo baisiausis sumišimas.
kius.
partija ir valstiečiai liaudi pakalikai fašistai leitenantai buvo pirmutinis nara klausi Kiekvienas norėjo pirmas. centai nenuėjo Lowei į nau- gesnė negu senoji.
|
Dabar atėjo “Lietuvos Ži
mas.
išsigauti
laukan
‘ ir
ir pirmas
d
3-, Pereitais
metais
jo ‘firma
ninkai. Naujai gimusį kūdi ir studentai pastaruoju laiku
išsigauti
laukan
pirmas
d
,
..
..
.
nių
” 265-tas (2584-tas) nu
kį, dar be krikšto, tėvai ir pradėjo terorizuoti ramius “Ne, bet oras sunkus. atsistoti prie lango. Išbadėję subankratijo, sveikata jo su- COOLIDGE MATYSIS su meris,
kur yra įdėta lenkų
CALLES’U.
motinos nunešė parodyti Lietuvos gy ventojus. Provin Kaip greit jus busite? — at be x darbo
■ " žmonės
- ‘
pradėjo
ir0, a^.vs beveik apjako, išį
• i*
plėšti iš darbininku
darbininkų turtai Lindbergho atsilankymas legionierių fotografija su
ponui Smetonai, prašydami cijoj tautininkų riebiai ap ėjo per submarino sieną to mindžioti viens kitą ir
lipti nlpžti
kiais
pat
taukštelėjimais
at

žlugo, ir Lovre pasidarė tik Meksikos galvamiestin tiek užrašu “Lietuvos priešai.”
jį apdovanoti “demokratiz mokami bernai-agentai vara
vieni
per
kitų
galvas.
Pasi

ras ubagas. Žmonės turbut sustiprino draugiškus santi Po šituo antgalviu, lenkų lemu,” “konstitucionizmu” ir verčia ūkininkus rašytis į sakymas.
girdo
smaugiamų
ir
min

gijonininkų tarpe stovi Lie
“Kiek yra gyvų?” — bu džiojamų didžiausias riks prakeikė jį.
“teisėtumu” su “teisingu tautininkų “vienybę,” kurios
kius tarp šiuodviejų Ameri tuvos
karo ministeris pulk.
vo
antras
klausimas.
Bet saviškiai jo neužmir kos respublikų, kad Suvie
mu.” Smetona gana ilgai vardu vėliau rašo “vyriausy
mas.
Pakol
minia
išsiveržė
iš
Daukantas,
gen. Žukauskas
“Šeši. Susimildami skubė kiemo, du nelaimingi bedar šo. Užtai, kad jis taip atkak nytų Valstijų prezidentas
“opozicijos poziciją” čiupi bei sveikinimus” ir ragina
ir
Plechavičius.
nėjo ir vartaliojo, bet galų griežtai šluoti iš Lietuvos kit.” — atsakė submarinas. biai gulėjo jau negyvi ir apie liai kovojo prieš darbinin Coolidge važiuoja Kubon į j Fašistų cenzūra šitą pa
gale prisipažino, kad ji ne “kramolą.” Kaune teroras Tai reiškia, kad iš 45 žmo 40 sužeistų, Kompanija pri- kus, Connecticut valstijos Pan-Amerikos kongresą pa veikslą praleido turbut tik
galės patikti jį valdžion pa- vykdomas kitu budu. Susior nių pereito nedėldienio va ėmė tiktai 50 darbininkų, fabrikantų draugija nutarė simatyti su Meksikos prezi dėlto, kad ji šitų savo “pat
stačiusiems leitenantams, ir ganizavusios leitenantų ja- kare jau tik šeši buvo gyvi. nors skelbė, kad jai reikia mokėti jam kas metai $5,000 dentu Callesu. Šitas prezi riotų” jame neįžiūrėjo. Ji
paramos pakol jis gyvens. dentų pasimatymas, reikia
pasmerkė ją mirti. Tuo budu čeikos veržiasi į piliečių bu Bet nėra vilties ir tuos išgel 500.
manė, kad tenai visi Pilsuds
bėt.
nes
nelengva
taip
grei

tus
ir
revolverius
pakišę
pa

Lietuvoj vėl pasiliko tauti
tikėtis, da daugiau pagerins kio
Apie
tai
praneša
New
legijonieriai “Lietuvos
ninkų pagimdyta fašistinė nosėn reikalauja atsisakyti tai paskendusį laivą iškelti. Yciko socialistų laikraščio KUN. DAGILIS GAVO šių dviejų šalių santikius. priešais
” pavadinti, nes jų
diktatūra. Jos nemėgsta vi nuo propagandos prieš tauti
DŽĖLOS.
Taigi nesiseka katalikų ku pavardės
“
New
Leader
and
American
po fotografija ne
suomenė, bet labai gerbia ninkus. Pirmiausia nuo leite NEPAVYKĘS UŽPUOLI Appeal”
nigams su žydu Hearstu, ku buvo paaiškintos.
korespondentas.
“
Lietuvos
Žinios
”
prane

teroro nukentėjo MAS ANT TRAUKINIO. Buižuaziios spauda šitą at ša, kad kun. Dagilis, žino rie iš kailio neriasi norėda
sufašistėję leitenantai, prieš nantų
i “Naujienų” koresponden
gruodžio
17 d. tautininkų Ant Reading gelžkelio. sitikimą slepia, nes tai prieš mas keikūnas, už apšmeiži mi sukurstyt karą.
kurių valią dabar ir ponas
tas iš Estijos praneša, kad
Pennsylvanijos
valstijoj,
pe

santarvininkai krikdemai.
Dievas iš kelio.
tarauja
jos
skelbiamiems
mą
Telšių
gimnazijos
moky

Tai įvyko lapkričio 26 d. Gal ir teisingai jie susilaukė reitą sąvaitę buvo užpultas melams apie “gerus laikus” tojo Simo Sidabro, gavo 5 BABRAVIČIUS DAINUOS
KTfiir DDiTAiKiir
I Jaunakas Zinai*, kui via
Tą pat dieną pas p. Smetoną bausmės už demokratinių traukinis su šilkais. Važiuo Amerikoje.
paras arešto.
!
.
t
E
’
.
įdėta kita fotografija, parojant
pro
mišką,
kur
randasi
22
buvo atsilankiusi ir katalikų principų paneigimą. Jei ne
New Bntaino Lietuvių cjanti lenku karininku tarpe
delegacija su prof. Šalkaus krikščionių demokratų kar- nuošali stotis, mašinistas paDraugijų
Sanrysis pakvietė mūsiškius “patriotus” Plekiu priešaky. Išgirdęs krikš- jeriškumas, tai tautininkai stebėjo signalą sustot. Kuo
artistą
Babravičių
duoti tai >^3^^ įr Teod. Daukantą,
čioniškai-katalikiškajį svei nebūtų galėję Lietuvoj įsiga met sustabdęs traukinį jisai
lietuvių kolonijai koncertą.
Dabardel tu fotografijų.
išlipo
pažiūrėti, delko
kinimą, Smetona labai pla lėti ir ją suteršti fašizmu.
Babravičius
pakvietimą
pn-Į
reikia
tjkėti Lietuvoje kils
čiai persižegnojo ir paprašė Bet grįžkim prie teroro. tas signalas buvo duotas, tai
eme
ėmė
ir
jo
koncertas
įvyks
teskandalas. -Lietuvos žmonės
garbingus svečius į savo ka Lapkričio 28 d. karininkų pamatė, kad apie 15 plėšikų,;
nai
1
d.
sausio,
2
valandą
po
^|ęaįtv^; “Lietuvos
x
lemputėmis BOLŠEVIKAI ŽUDOMI nešioja tiktai komunistės.
Žinias” ir
binetą (partijų atstovus, sa “Romovėj” Kaune krašto elektriškomis
pasišviesdami,
jau
mėto
šil

ŠIMTAIS.
I
Sovietų
vice-konsulas
taipgi
mat
/
s
armijos
vadus ir
apsaugos
ministeris
Daukan

ko, priėmęs prieškambary).
354 Park st. Visas New Brij| krašto apsaugos mimsten
kus
laukan
iš
vagonų.
Jisai
esąs
sušaudytas.
Pereitą
ket"■
tas
turėjo
pasikalbėjimą
su
Katalikams “prezidentas”
tainas ruošiasi eit klausvt, I
paaiškino, kad jis esąs di leitenantų grupe. Netrukus pasišaukė pagelbininką iri Sovietų Rusijos konsulams vergą Kantone sušaudyta kaip dainuoja musų pagar j vienoj kompanijoj su Lietuar"|vos nevidonais. Cenzorius,
į plėšikus!įteiktapasportai ir įsakyta 19 rusų agitatorių, o kitą die
desnis katalikas, negu visi po to leitenantų būrys, Bar- abudu pradėjo
sėjęs operos dainininkas.
k-nric per
npr savo žioplumą
žinnlnma pra
nra-
ną
sušaudyta
13
bolševikų
kuris
tuškos
vedamas,
įsiveržė
į
šaudyt.
Vienas
užpuolikų:
tuojaus
kraustytis
Maskvon,
krūvon sudėti Lietuvos kata
buvo
sužeistas.
Tuo
tarpu
agentų.
Spėjama,
kad
išviso!
leido tokį baisų dokumentą,
likai, ir griežtai atsisakė nuo krikdemų kliubą. kur gyve
Kaip perkūnas iš giedro per šitas skerdynes žuvo
FRANCUZIJOJ PA
traukinys.
turės, be abejonės, sunkiai
demokratijos, kurią katali na kun. Krupavičius. Gink artinosi antras
dangaus ant komunistų gal
atsakyti.
kai buvo jam pasiūlę. Kal luoti banditai pareikalavo, Plėšikai nusigando ir. pasiė vų Kynuose nukrito nacio apie 5,000 žmonių. Lavonai; SMERKTA 19 LENKŲ
PLĖŠIKŲ.
mę
sužeistą
savo
sėbrą,
šau

buvo
vežami
per
miesto
gat

Bet kaip dabar bus su tais
bama, kad katalikų delega kad Krupavičius atsisakytų
nalistų revoliucijos smūgis. ves trakais ir už miesto ka- _____ _____ _______ t
Iš Paryžiaus pranešama, ponais, kurie buvo šitaip nucijos pasiūlyta demokratiz nuo politikos. Krikdemų va dydami atgal pasitraukė į!
Keliatas dienų atgal, kuo sami į žemę, taip kaip bolše- kad tenai pasmerkta 19 len- maskuoti? Kuo jie galės iš
mo formula buvo nesutaiko dą išgelbėjo iš leitenantų mišką.
met
nacionalistų galvamies- vikai darė anais metais Mas-’kų vagių, kurie buvo sutero- teisinti savo buvimą lenkų
ma su dabartine diktatūra ir rankų subėgę ateitininkai
.... ' rizavę visą Camorai apielin- legijonierių tarpe?
todėl ji buvusi “švelniai” at studentai. (Reikia atminti, ANTRAS LINDBERGHO t.v Kantone nebuvo kariume- kvą paėmę.
ŽYGIS.
nės,
komunistai
užpuolė
rekad
krikdemų
kliubas
yra
Kantono
revoliucionierių
kę. Du piktadariai nuteisti South Bostono “Sandarai”
mesta.
Charles
Lindbergh,
jaujvoliucinės
valdžios
įstaigas,
valdžia
dabar
nutraukė
virniriop. du visam amžiui ka praneša iš Kauno, kad kri
greta
universiteto).
Vėliau
Susirūpinęs Lietuvos pa
nas
švedas,
kuris
nelabai
sei
suėmė
valdininkus
ir
apsus santikius su Maskva, įtei- lėjiman. o kiti nuo keturių minalistas Plechavičius jau
dėtimi Kauno garnizonas su ta pati leitenantų grupė bu
kilo ir nusiuntė delegaciją vo įsiveržusi pas Bistrą, ūki nai nustebino visą pasaulį skelbė “sovietų valdžią_ pa kė generaliam sovietų Rusi-į iki 10 metu nelaisvėn,
pabėgęs iš Lietuvos. Bet bėg
_ _______
pas Smetoną, šitos delegaci ninkų sąjungos vadą Mikšį nulėkdamas orlaiviu vienas gal Maskvos planą, šitam jos ambasadoriui pasportusį
ti
jam ne pirmiena. Juk ir
jos “prezidentas” nepriė- ir kitus, bet jų nerado namie. pats be sustojimo iš Ameri perversmui vadovavo keli ir į sąvaitę laiko liepė iš Ky- SALVADORO SUKILIMO pirma jis buvo pabėgęs nuo
VADAI SUŠAUDYTI. . kalėjimo į Čekoslovakiją,
męs. Tik vėliau pasimatęs su Pas “Ryto” redaktorių Tu kos į Paryžių, pereitą sąvai Maskvos agentai. Paėmę nų išsikraustyt.
valdžią
į
savo
rankas,
komu

Komunizmą
mes
turim
tę
atliko
antrą
panašų
žygį
rauską
buvo
atsilankę
gruo

Kauno karo apygardos virši
Salvadoro respublikoj kai tik krikščionis demokratai jį
—iš Washingtono nulėkė nistai tuojaus įsakė areštuoti Kynuose būtinai sunaikinti, kurie
ninku pulkininku Petraičiu, džio 1 d.
karininkai buvo suor parsikvietė atgal.
Tautininkų
vyriausybė tiesiog į Mexico City, pada revoliucinės valdžios atsto pasakė kantoniečių vadas ganizavę sukilimą ir bandė Tai šitokie žmonės kelia
kuriam liepė “susirgti nervų
liga” ir skubiai važiuoti į buvo apie tai painformuota lydamas 2,000 mylių kelio- vus ir kituose miestuose. Jie Čan Kai-šekas, nes kitaip nuversti esamą valdžią. Bet triukšmą dėl Rygos kongre
Daugus “pasigy dyti.” Dele per telefonus, bet nereaga nes be sustojimo. Meksikos Rėpė suimti net visą nacio- komunizmas sunaikins visus sukilimas nepavyko ir vadai so ir kaltina Plečkaitį “par
. ..gacijos nariai, pulkininkas vo. Smetonos komendantas valdžia r darbininkai iškėlė nalistų partijos suvažiavimą, musų revoliucijos laimėji- .
Pulkininkas sidavimu” lenkams. Tai vis
kuris
buvo
tik
ką
susirinkęs
mus.
Ir
išrodo,
kad
visi
kot
.
a
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Šumskis ir leitenantas Ra pasakęs, kad jo ponas netu jam didelę puotą.
kaip tas vagis, kuris
Šanchajaus mieste.
munistai bus paskandinti •Juan Aberle ir majoras Ma- tiek.
telis, nubausti disciplinari rįs laiko, Daukantas buvo
, nuel Alfaro buvo atiduoti gaudomas pats šaukia: “Lai
Bet neilgai komunistai šu- kraujuose.
BAŽNYTINIO VYNO
niu budu. Yra ir daugiau nu nesugaunamas, o Voldema
teismui, pasmerkti mi kykit vagį!”
imijo Kantone. Atėjo nacio- Tuo pačiu laiku Maskvojeikaro
1
SKANDALAS.
baustų karininkų, bet jų pa ro pažadėjimą banditus su
riop ir sušaudyti.
vardės laikomos paslapty. imti — šuo ant uodegos nu Šiomis dienomis Chicago-Į nalistų revoliucinė armija, komunistai pradėjo piautis,
PLĖŠIKAI UŽMUŠĖ ŽMO
Nežinia kur dingo ir su Vol sinešė. Dėl to banditizmo ne je buvo nagrinėjama byla, apsupo Kantoną, ir komunis- tarp savęs.
BANKININKAS NUŽUDĖ GŲ IR PAGROBĖ $10,000.
demaru važinėjęs po Italiją rimauja visa Lietuva. Bijo kurioj 50 žmonių buvo kalti- tų diktatūra tuojaus buvo
DU SUNU IR SAVE.
St. Louis. Mo. — Šį panemajoras Slapšys. Tai rodo, ma, kad lietuviški fašistai narna suokalbiu daiyti biznį sugriauta. Po to prasidėjo KALINIŲ SUKILIME ŽU
Pasedena;
Cal.
—
Čia
nudėlį
plėšikai užmušė Hodiabaisus
komunistų
naikini

VO
13
ŽMONIŲ.
kad musų karininkija. tik su- nepasektų amerikiečių ku-'iš bažnytinio vyno. Kaltinažymus
bankininkas
monto
Banko kasieriaus pa
mas.
Sakoma,
kad
vienam
Dabar pasirodo, kad per sišovė :
fašistėjusius leitenantus iš kluksklaniečių pavyzdžiu ir mujų tarpe buvo kunigų, rabinų ir prohibicijos agentų. tik būry buvo sušaudyta 700 riaušes Folsomo kalėjime Stevens., kuris buvo dviejų dėjėją Hopsoną ir mirtinai
skyras, yra labai gyvai susi nepradėtų žudyti žmonių.
vice-prezidentas. sužeidė vyriaus} knygvedį
rupinusi dėl Lietuvos padė Liūdna ir skaudu, kad Lie-i Visi jie kartu sumokėjo $15,- komunistų. Gatvėse nušau (Californijoj) buvo užmuš- bankų
ta
išviso
13
žmonių.
Riaušės'Pirm
nusišausiant,
jisai už- McCoolą. kuriedu vežė $10,ta
17
moterų
ir
merginų
vien
ties. Ji norėtų atstatyti se tuva, “tėvynė musų,” buvusi 000 pabaudų. Prohibicijos
“didvyrių žemė.” virto peš- agentai Bennett ir Rumpus dėlto, kad jos turėjo nukirp kilo per Thanksgiving Day. mušė du savo sunu. vieną 000 iš vieno banko į kitą.
nąją tvarką.
Kaip Lietuvos fašistinė tukų kraštu, o dabar pasida- užmokėjo daugiausia, net po tus plaukus, nes kirptus Šeši kaliniai dabar kaltina- 13 metų, o kitą 20 metų am- Plėšikai pagrobė visus pini
gus ir pabėgo.
,
žiaus. Mot i vai nežinomi.
plaukus Kynuose paprastai mi žmogžudystėje.
“vyriausybė” bijo pabėgusių rė gryno banditizmo arena. $1,500.
ivsf
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mas. Ypač jie ‘sijoja' amerikie-j LIETUVOS DIKTATOasmens ir tarto apgynimo rėks
čius.
ią ir leistoje medžioklėje. Be ma
RIAIIŠSIŽADA VIL
no sutikime rengti medžiokles
NIAUS.
“Iš Rusijos negalima dau
draudžiama.
giau išsivežti, kaip 150 rublių.
Kai Voldemaras važiavo
Nusižengusieji šiam įsakymui
Jei kas turi daugiau, tai 'per Ženevon, tai tūli manė, kad
bus
baudžiami administraciniu
viršį’ atima ant rubežiaus. Tie jis tenai reikalaus Vilnių
keliu
iki
litų arba trijų mė
patvarkymai paliečia ir sveti įi-ąž-nti Lietuvai. Ir jis pats
nesių
kalėjimo,
arba abiem bau
mų šalių piliečius. Jeigu pasisa jasakė, kad pakol Vilniaus
kai geruoju, kad turi daugiau enkai nesugrąžins, patol ka- dom karta. Ginklai ir sprogsta
Del Rygos kongreso.
pinigų, tai jie paprašo juos ati o stovis tarp Lietuvos ir moji medžiaga konfiskuojami.“
Visos Lietuvos visuome
I Taigi draudžiama laikyti ne
duoti. Gavę pinigus, jie nueini Lenkijos nebus nuimtas.
nės
dėmesys pastarosiomis
sau. kaip katinai laižydamiesi.
Bet kai Voldemaras nuvy tik šaunamieji ginklai, bet ir dienomis
tapo nukreiptas Į
ii medžiaga bei amuO jeigu bolševikiški agentai da ko Į Ženevą[ ui tenai apie
(emigrantų suvažiavimą Ryro kratą, tai krečiamas ž-nogus Viinių jis nei išsižiot neišsiįgoje. Vieni kalba apie juos
ir mirs, bet tos kratos neuž žiojo. Visa ja kelionė į že-l . G."«>•">*/» yra »uvę atsiri'grieždami dantimis, kiti—
mirš. Pirmiausia perziunma nevą, taip triukšmingai pra-|fc,xnV’ .kad tortų rajone gyve
asmefl'' Padėjo iškasi- ■apgailestaudami ir gailia širčemodanai. Nepalieka nei vieno dėta ir plačiai išreklamuota,
Bet kad ir kažin kaip
nėti karo metu užkastą sprogs- Įdimi.
i
daiktelio, kad ji bent kelis kar pasibaigė tiktai dviem pra
j
butų
kalbama
apie tą polititus nepaciupinėtų. Paskui įsi šymėliais: (1) kad lenkai tamają medžiagą: artilerijos,
ini
suvažiavimą,
vienatūri
veda i kambarį ir paprašo nusi nepersekiotų lietuvių kunigų sviedinius, bombas, minas ir t. p.;
būti aišku visiems: Lietuvos
rengti. Po to jau prasideda 're Vilniaus krašte ir (2) kad Iškastus sviedinius patįs ardo ir
Kauno
geležies politinių emigrantų suvažiavizija.' Nepalieka jie. atsipra Pilsudskis neremtų Lietuvos pardavinėja
jyimas Latvijoje, apskritai,
šant, nei vienos skylutės neap- revoliucionierių prieš Sme krautuvėms. Yra buvę atsitiki
žiurėję. Drabužių kiekvieną tonos-Voldemaro valdžią. O mu. kada beardant sviedinius ar i nenormalus reiškinys.
Pirmiausia nenormalus tosiūlą iščiupinėja, batų padus apie Vilnių — nei mur-mur. ju galveles bei kapsulius jie
[del,
kad pas mus iš principo
nuo ko nukentejo ju
prie ausies pridėję padaužo.
Čia turi būt kur nors šuo sprogdavo,
neturėtų būti politinės emi
Jeigu po tokios ‘ščyros’ revizi pakastas. Kai namie, tai mū ardytojai. Yra buvę ir mirtinu
gracijos. Valstybė, kuri dar
sužeidimu.
jos jie nieko nesuranda, tai at siškiai “patriotai” šaukia vi
Dalis gyventoju, kaip tardy nėra šventusi savo pirmųjų
siprašo keliauninko. Bet jeigu sa gerkle: “Mes be Vilniaus
'dešimtmetinių neprikiausopas keliauninką suranda, pa nenurimsim!” Bet kaip tik mas parodo, nuolat užsiima ranmo gyvenimo sukaktuvių,
slėptus pinigus, tai tąsyk su susitinka su Lenkijos ar kiojimu sviediniu; juos arde ir
neturėjo ir neturi teisės su
diev laisvė. Nuo keliauninko ne Tautų Lygos atstovais, tai pardavinėja, iš to ir gyvena.
dalyti
sąlygų, iššaukiančių
tik pinigai yra atimami, bet užspringsta ir Vilniaus var Rankioti sviedinius, juos ardy
politinę emigraciją. Ne Įvai
magaryčioms jis turi dar kalė do negali ištarti. Jie vengia ti ir pardavinėti, bei supirkinėti
rių jėgų, nuomonių ir Įsitiki
jime trejus metus pasėdėti.’’
Vilniaus klausimo, kaip \ el yra iš esmės tas pat. ką ir laiky

Mums Reikalinga
Laisva Nuomonė.

KUO PLEČKAITIS NU Lietuvos Respublikai Ginti
Komitetas. Apie Plečkaitį
SIDĖJO?
jis
visai neminėjo. Taigi mes
Pereitame “Keleivio” nu
sideda Meksika, prasideda
ta“p
^P.^T
mery mes "pasakėme?
p____
diktatūra ir monarchija.
mes žiūrime5;i Plečkaiti. Su-i1 kaltinti Plečkaiti dėl to konTaigi mes turime teisę at
vedę Į krūvą visus priešinin greso sušaukimo.
virai paklausti: kodėl gi leJį galftna butų kaltinti tik
kų daromus jam užmetimus,
galės partijos, sugebančios
mes priėjome prie išvados, tai tuo, kad at\ažiavęs i Ry
pas save namieje kontruliuokad jis yra šmeižiamas be gos kongresą jisai užėmė
:i ir lygsvaroje išlaikyti pa
reikalo, nes iki šiol niekas da Vilniaus klausimu kitokią
vienių
savo narių nuomones,
neįrodė, kad Plečkaitis butų poziciją, negu ta. kurios lai
neturi
teisės
šaukti savo kon
atvykęs i Rygos kongresą su kosi Lietuvos Socialdemo
ferencijų gimtoj šaly? Kodei
kratų Partija. Musų draugų
lenkais susitaręs.
yra
sudarytos tokios neleisti
Tokios pat nuomonės yra dienraštis t hieagoje pripa
nos
politinio gyveninio sąly
ir “Naujienos,” bet jos skai žįsta, kad partijos narys turi
gos, kad laisvas žodis tegali
to jį nusikaltusiu prieš parti teisę turėti skirtingą nuomo
skambėti svetimoj šaly, ne iš
nę kai kuriais klausimais,
jos discipliną. Sako:
partijos burnos, bet laužta
tik tokiuose atvejuose jisai
me veidrodyje? Jeigu Rygos
“Viena, Plečkaitis nusidėjo privalo aiškiai šitą faktą pa
suvažiavimo dalyviai, varu
tuo, kad jisai šaukė politini žymėti. Plečkaitis šito nepa
atplėštieji nuo savo kamie
kongresą be partijos centro ži darė. Reiškia, jisai apsilenkė
no, butų galėję susirinkti ir
nios. Antras jo nusidėjimas su nuosakumu. Bet ar galima
laisvai kalbėti pas save na
tas, kad jisai užėmė Lietuvos- reikalauti nuosakumo
iš
mieje, tai jie nebūtų pasida
Lenkijos santikių klausimu ne žmonių, kurie ištrukę iš buvę
negeistinai išorinei Įtakai.
tą poziciją, kurios laikosi so i dėlių nagų slapstosi po užBet, deja, pas mus jie to pa
cialdemokratų partija.
sieni, atskirti nuo draugų.
daryti negalėjo ir dar negali.
“Partijos narys, žinoma, nė ; nuo namiškių, be jokio ištekPas mus nėra laisvos kriti
ra partijos
vergas
,. _ (taip.
. . Kaip. liaus pragyvenimui ir nežikos. Jeigu ji pas mus butų,
pas bolševikus). Jisai turi teisę' nodami kas bus rytoj? Jų su
tai
mes pasakytume, kad
turėti skirtingą nuomonę tuo ar' važiavimas Rygoje parodė
nimų persekiojimas turėjo
ti
be
leidimo
sprogstamąją
me

partija,
stovinti prie val
nias kryžiaus, tartum bijoda
kitu klausimu. Bet jeigu jo labai aiškiai, kaip suirę turi
Kupreišis važiavo Rusi miesi, kad lenkai nepasaky džiagą ir artilerijos amuniciją, būti tokios besikuriančios džios, kovoja su sa\o prieši
nuomonė skiriasi nuo partijos fcut jų nervai, jeigu jau iš jon dėlto, kad jis skaitė ko
kas prieštarauja tam pat įsaky valstybės uždavinys, bet jų ninkais slėpdamosi už vals
nusistatymo, tai jisai tuomet pirmos dienos reikėjo mesti munistų “Laisvę,” “Vilnį,” tų:
tsurinkimas. Kiekvienoj rimtybės nugaros ir piktnaulauti Vilniaus, kurį jus patįs mui.
privalo atvirai šitą faktą pasa kai kuriuos delegatus iš ša
ir tikėjo jų skelbiamoms pa [mums pardavėt už tai, kad Rusu, vokiečiu ir musu kariuo ‘toj kūryboj laisvas planų (lžiodama suverene mis tau
kyti, idant už jo nuomones ne lies.
(konkursas yra normalus ir
sakoms apie laimingą darbi
menių užkasta sprogstamoji me
reikėtų atsakyti partijai, kuri
Mums patinka tilpęs “So- ninkų gyvenimą bolševikų mes jūsų kailį išgelbėjom džiaga ir artilerijos amunicija ■ naudingas. Nuomonių skir tos teisėmis. Jeigu tai netie
sa, tai Įrodykite, Įtikinkite.
nuo bolševikų 1920 metais.”
jų neremia. Kuomet paaiškėja, [cialdemokrate” straipsnis:
valstybėj.
gali būti iškasama ir sunaudoja tingumas kultūringoje vals Tam yra žmogaus žodis ir lo
kad nario nuomonės svarbes į “Mums reikalinga laisva
Taigi išrodo, kad Lietuvos ma tik atatinkamu Krašto Ap tybėje yra taip pat reikalinParagavęs
bolševikiškų
niais klausimais yra nesutaiko- [ nuomonė.
' ” Pamatinė mintis “pyragų,” Kupreišis dabar diktatoriai tik mulkina liau- saugos Ministerijos Įstaigų, bū igas, kaip ir saulės spektro gika. Bet slėptis už .valsty
įdi, kuomet jie kalba apie tent — Artilerijos Tiekimu sky [spalvų skirtingumas, kaip bės nugaros reiškia dengti
mos su partijos pozicija, tai ar- tenai tokia, kad už emigranklausia
“
Laisvės
”
ir
“
Vil

Vilniaus “atvadavimą.” Vil riaus.
ba jisai turi trauktis išparti- tų suvažiavimą Rygoje atsa• gyvo
organizmo
maiti savo politines nuomones ii
nies
”
mekleriu,
kodėl
jie
paimus buvo lenkams atiduo- Sviedinius, bomba.', akinas ir nimas maistingomis Įvairios įsitikinimus dar nepareikšta
jos, arba partijai tenka jį paša-, ko ne emigrantai, bet ta ngtis
nevažiuoja
i
Rusiją,
jeigu
t
• musų diktatoriai jo
laisva visos tautos valia. Tai
ir
linti.
[žmoniška politinė padėtis
kitą artilerijos amuniciją gali chemiškos sudėties medžia- ne jėga, bet silpnybe. Tai nejie
taip
ją
gina?
‘
> neatvaduos.
“Plečkaitis gi, ignoruodamas Lietuvoje, kuri susidarė po
Įgomis.
ardyti tik atatinkami specialis
I
Toliau, kiekvienos šalies tautiška, nes jokia partija
šituos paprastus dalykus, ėmė 17 gruodžio nakties. Ji su
tai — pirotechnikai. Artilerijos
skobti savo sušauktam emi- tvėrė visą emigraciją ir ji pa- NAUJA DIEVO RYKŠTĖ Į NAUJAS TAUTIŠKAS Tiekimu skyriui vadovaujant.
politinė vidaus būklė turi neturi teisės daromus jai
grantų kongrese, kad ‘svajo- gimdė Rygos kongresą. Jau
LIETUVAI. .
normaliose sąlygose atatikti priekaištus, kaipo partijai,
ŠOKIS.
Išvengimui
jau
turėjusių
vie-į
įsven-imui jan turėjusiu v.-j išorinei politinei jos būklei. laikyti už priekaištus valsty
nės’ apie Vilniaus atgavimą nutėj Lietuvos respublikoj,
Nelaimingą Lietuvos Res “Lietuva” rašo:
tos
.~as.pnu.-, d.1
atvirkščiai, šitas suderini- bei. Jokia partija negali bū
esančios bergždžios ir kad Lie- kuri vos tik pasiliuosavo iš publiką užgulė nauja nelai
“
Kompozitorius
p.
Juozas
siuju
laukuose
nuo
karo
artileri

tuva privalanti be niekur nieko po caro jungo, neturėtų būt mė — tai kortų lošimas. Šita
mas dabartiniais laikais re ti tautiškesnė už pačią tautą.
Gruodis
rašo
muziką
naujam
jos
sviediniu
iškasinėjimo
ir jų
Demokratinėse šalyse nėra
tuoj eiti prie normalių santikių tokios emigracijos,
plėga Lietuvos sostinėj pa tautiškam lietuvių šokiui. Pati supirkinėjimo skelbiu risuome- miasi ne ant didvyrių-stebu- prieštautiškų partijų, o yra
užmezgimo su Lenkija. Ačiū [
----------- -----kladarių arba didžiųjų žmo
siekė tokių proporcijų, kad
tam, kad jisai šitaip pasielgė, KODĖL JIE NEVAŽIUOJA “Lietuva” pavadino ją tie šoki komponuoja šokių moky- nės žiniai šį paaiškinimą ir įspė nių iš Dievo malonės, bet ant tik tautinės — klasines par
toj as Palo.
ju. kad už tuos darbus kaltinin
fašistai, klerikalai irbolševi-:
RUSIJON?
plačiosios liaudies ir laisvai tijos. Ir visos jos turi vieno
siog “Dievo Rykšte.” Sako:
kai
yra
baudžiami
einant
įsaky

“Šokio kūrėjai išeina iš to,
kiški humbugienai gavo progos [ A Kuprąįšis, kuris nešė
Į organizuotos
visuomenės dą šimto nuošimčių tautini
me nurodytose sanksijos ribose.
“
Šitaip
galima
drąsiai
pava

kad
musų
esamieji
tautiški
šo

jo nuomones prikaišioti Lietu- nai da buvQ karštas komu- nuomonės. Kiekvienas pilie ssusipratimą. Bet ant to nega
dinti musų sostinės kortų loši kiai labai menkai teatvaizduoją
Pulkininkas įeit. SKUČAS.
tis gali būti didvyriu ir di- lima statyti savo partinės
ves socialdemokratams ir tuo njstas jr išvažiavęs Rusijon, mo kliubus, kurių čia yra visa
budu klaidinti visuomenę.
i dajjar- rašo “Naujienose,” keliolika ar net ir kelios dešim lietuvio dvasią. Pagaliau jie esą Kauno miesto ir apskrities ko .džiu žmogumi, kai to parei gerovės. Būti geru lietuviu
kalauja jo tėvynės likimas. —tai ne nuopelnas, bet pri
(su priemiesčiais). Kaip ši labai menki. Paduodamas toks mendantas.
Musų nuomonė šituo klau- kaip jis iš bolševikų rojaus tys
1927
m.
lapkričio
14
d.
tie kliubai skriaudžia paskirus pavyzdys.
•Bet vergas niekuomet negali gimtas reikalas. Ir rėkauti
simu yra truputį kitokia, ne- bėgo. Girdi:
žmones ir jų šeimynas — to ne
“1926 m. Miuncheno univer- ——___ ____________ _______ būti didvyriu. Galima turėti apie tarties kiekvienu kam
gu “Naujienų.” Jeigu Pleč-1 “Per pusantrų metų mano patyrusiam sunku Įsivaizduoti. sitetas suruošė įvairių tautiškų ________
___ SOCIALDE__ _____ 'nors ir šimtus tūkstančių ver- pu taip kvaila ir juokinga,
NUMATOMA
kaitisbutų sušaukęs sočiai-' buvimo Sovietų Rusijoj aš nei Vadinamasis džiokeris, arba šokių vakarą, kuriuos turėjo at- "T.™‘į *’" * vA?n^lA_______ i** netekti savo nepriklau- kaip ir reklamuoti savo tie
demokratų suvažiavimą be ( nuo vieno paprasto piliečio ne pokeris — labai gudriai kliubo likti reprezentuoją tas tautas
vnKIFTIini
įsomybės ir laisvės. Todėl sumą.
sugalvotas azarto loši
partijos žinios, tai ir mes su- [ girdėjau, kad jis butų dabarti kūrėjų
į
VOKIETIJOJ.
Brazilija ir emigrantų suva- Todėl kalbėdami apie
mas. Čia. gali sakyti, pralošia studentai.
tiktume, kad jis nusidėjo ne tvarka patenkintas.
visi lošikai, išskiriant visada
“Lietuviams teko pasirodyti: Paskutiniais daviniais rin- 'žiavimas Rygoj yra vienoda Lietuvos politinių emigran
partijos disciplinai. Bet Ry-. “Kad Rusijoj yra bloga gy išlosiančius kliubo šeiminin su savo suktiniu ir. tenka pa- kimų išdavos Dancige šitaip musų jauno valstybinio gy- tų suvažiavimą Rygoje ir
gos kongręgan buvo šaukia-, venti, to fakto niekas negali kus. !Šitie kliubai Jaikosi pui- -brėžti, kad greta ukrainiečių, atrodo:
isocialdemokratai .venimo tragedija. Vieniems i konstatuodami kai kurias jo
ini nė eni socialdemokra-. užginčyti. Jeigu ten butu gerai kiaušiai; per vakarą, ligi 124 I gruzinų ir daugelio kitų tautų gavo 61,6777 balsu:
mus tėvvnėje kaž kodėlianomaajas principiniu atbalsų; naciona--pas
naciona-^
,iaiį o visi politiniai emigran- gyventi, tai žmonės nesiveržtų- vai. nakties (o dažniausiai loJ šokii?,- mastj aktinis labai ir listai
kitiems
me,s negalime gau
-----— 35.81G balsų ; cent- neišteko duonos, oo kitiems
j
tai. Be to, šitą kongresą sau-: ,į>užsieRĮ. Dabar iš Rusijos va šiama visą naktį, visai neatsi labai nežymus pasirodė.”
V1.enkai t n pi lezascnĮ,
1ras — 26,090 b/; komunistai —laisvės. Ar tai nėra hegudį uždraudimąj, visi:ke, kiek mums žinoma, nfe ( žiuoja kas tik gali ir kur tik ga žvelgiant
>
išsaukusių tas anomalijas;
’—11,605 b.: nacional libęrą- rios sistemos
rezultatas?
pinigai iš svečių suskumba pe-;
Plečkaitis, bet Vyriausis Liė-: li. — į Kanadą, Braziliją, Mek reiti į kliubo narių kišenius. Oj
lai — 8,329 b.; Danergo vd- Pagaliau, kyla paprastas Tos priežastys gludi, giliu
jtuvos Respublikai Ginti Ko- ■ siką. Ūkininkai parduoda gyvu jei pasitaiko ir svečiui vienam I lafuvno DlVi'fk'i'A. kiečių liaudies partija — 8,^- klausimas: kodėl įvyko Lie- musų įsitikinimu, musų anti
vfll UI*KILU 008 b.: vokiečių liberalai —,tuvos politinių emigrantų su- demokratiniame politiniame
mitetas. Pakvietimas į tą‘ lius ir palikę žemes skubinasi įj kitam išlošti, tai tuos laimin-Į
kongresą buvo išspausdintas [ užsienį. Bėga jie todėl, kad gy guosius tas pats kliubas kitą'
6,565
b. iį važiavimas Rygoje? Kultu- rėžime, apie kuri nei rašyti
vakarą
dažniausiai
įida
’
ro
Uii
riai
Bijosi
žmonių
6
2
?
0
b
ir
L
enkii
'į
56
,
5
b
pirmutiniame “Pirmyn”
. venimo sąlygos yra stinkios, ir
niekam neleidžiama.
I
* e
. ■ Gesseno Veimaro koalici-;[ringose valstybėse legalės laisvai
ritery, ir tenai pasakyta aiš todėl, kad nebegali nuo bandi nelaimingus.
Jokiais
aforizmais, jokio
jos partijos, t. y. demokrati-1 partijos bei politinės grupės
“Kliubų šeimininkai yra ne-'
tu apsiginti. Banditų dabarti paprastai
kiai:
mis
mokslinėmis
citatomis,
apsukrus žmonės. Sa-!
nis blokas gavo 42 vietas, o gali susirinkti ir svarstyti vi
•; “Suvažiavimai! kviečiami ir niu laiku Rusijoj yra labai vo svečiams, lig jaučia juos tu
jo priešininkai visi kartu tik sokeriopus politinius klausi- jokiais teoretiniais sampro
daug;
ir
jų
skaičius
nuolat
di

rint
pinigu,
būna
labai
švelnus.
’
Kauno
komendantas
reika'galės jame dalyvauti tik tų po
28. Visur pastebiamas pa- ifnus savo krašte. Jie turi žo- tavimais ir sofistika negali
dėja:
jie
išsivysto
iš
benamių
mandagųs.
paslaugus.
NesidroIauja
sunešti
į
policiją
visus
litinių srovių atstovai, kurios
duotujų už socialdemokra-; džjo, spaudos ir susirinkimų ma iš juodo padaryti balta.
vi
pavilioti
sau
publikos
ir
iš
ginklu,
į.
dujamą
medžiagą
stato sau dienos uždaviniu vaikų.
tus balsų skaičiaus augimas, laisvę. Tokiose demckratiš- Visi tautininkų samprota
pazjstamų ir iš nepažystamų; (
vimai apie demokratiją, par
griežtą kovą už demokratinę
“Kiek yra žinoma, apie 50.- taip pat nesidrovi iš peikusio
Kauno komendantas, pul- Vokieerų tautininkai visur Koše sąlygose partijų kova lamentarizmą. partijų nau
krašto santvarką, pagristą 000 kazokų yra padavę prašy jiems visus pinigus svečio pa- kininkas leitenantas Skučas, žymiai pralaimi.
pavirsta vidujine nuomonių
dingumą ir žalingumą, apie
Respublikos konstitucija
mus, kad jiems butų leista imti laikroduką, žiedą arkitą' paskelbė šitokį įsakymą:
Berlyno spauda numato, !”r
° ne asrnenų dar negalutinus konstitucp
'
'
“Suvažiavimas
šaukiamas i Kanadą išvažiuoti. Duchobo- brangesnę daiktą, ir nesidrovi.!1
kad busimieji rinkimai į kova.
PARAGRAFAS 1.
iniciatyva Vyriausiojo Lietuvos rai, kurie buvo į sovietiją su pagaliau, ta savo auką išmesti i
išorini savo jos pakeitimus ir tt. primena
Reichstagą pasibaigs stam Naikinant
už
durų,
kai
ji
palieka
be
piniĮ
Uik<MnlB
w
ApskrHiu
VirSimums aną Kuzmos Prutkovo
Respublikai Ginti Komiteto.
grįžę, dabar skubinasi paskuti gujr be .IOk.oe brangenybę. ,
biu demokratinių ir socialiu priešą galima kartais ap filosofavimą apie saulę ir
“Suvažiavimo reikalais kreip nius savo daiktus parduoti, kad
tinių partijų laimėjimu, o tas ginti savo šąli. Bet naikinti
tis ‘Liaudies Balso’ Redakcijon, vėl gTižti į Kanadą. Kanadoj jie kad čia lošia įvairiu kategorijų į
karak’s
S»TO«S‘1‘- galutinai sutvirtins respubli savo saviški idėjini prieši mėnuli: “Jeigu tavęs pa
Gogola iela 7-a, dz. 10, Rigs buvo jau gerai prasigyvenę. valdininkai, valdininkėliai, ka-.n,*J? medžiagą »r amuniciją, ką ir demokratinę tvarką at ninką reiškia žudyti savo ša- ikiaus, kas naudingesnis, šau
Į Latvija.”
lį, mažinti jos prigimtas ap-ij®ar m®nuI,s» tai nesvyruo» Bolševikiškų agentų prikalbin riai ir turtingesnių žmonių taip pat medžioklės šautuvus. Te gimstančioje Vokietijoje.
šluok.sm
ai.
pralošdami
savus
ir' veiverius, pištalietus ir šalttmsigynimo
jėgas. Todėl nėra. ama*
ad.,ra^?u u’
Į Kas šit| komitetą sudaro, ti, jie pardavė savo nuosavybes skolintus pinigus, brangenybes.‘sis,, gįnfctas pristatyti
Vokietijoj vyrauja įsitiki- i tokios šalies
vietos “
yti
po.
i^skiri^nt
rinn
nes
saule
šviečia
tik dienos
mes nežinome, bet mes ne- ir važiavo į savo gimtinę Rusi namus ir tt.
ivMimnkams nimas, kad tik nauja, sočiai-(loK,ors?J,e^ Į^Kiriant, zino- metu, kuomet ir be to šviesu,
ir fasistiją, o mėnulis šviečia nakčia. O
inatome, kad tokiu komitetu ją, manydami, kad ten jie galės
rykš-i
“Tai yra tiesiog Dievo rykš-!^/^
vaįj^
Įsakymo demokratinė tvarka gali Vo- P13’
vadintųsi vienas žmogų*. ramiai savo gyvenimo dienas te. kun reikėtų kuo greičiau-__
kieti ją padaryti vėl galinga zicijoj esamajai vyriausybeiJ *7^*
tuogeres[valstybe.
- ........... — ■
tToliau, paduotas adresas užbaigti. Bet pakako jiems bol nuo žmonių galvų nukreipti —visi tie urvai, kur lieka žmonių ■
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verčiami butų emigruoti ir ine’
į1..**1*?1*
.’.®
aiškiai parodo, kad to komi ševikų ‘rojuj’ šešis mėnesius kruvini
centai ir nervai, reikė.
tartis
svetimose
šalyse.
Būti
menu
*
1
*
,
.
»viecia, ir tai tik
pagyventi,
ir
jie
dabar
visais
teto būklė yra ne Vilniuje,1
tu kuo greičiau uždaryti.”
I Vcsoros
,r
TYRINĖS SIBIRO
i kurios nors vyriausybės, ar-, omet’ kai menes>en*kur Plečkaitis gyveno, bet galimais budais stengiasi iš to
į nedžiagos parduotuvėms, sandė(“Socialdemokratas.”)
ŠIAURĘ.
ba, tikriau sakant, vyriausy
Išsėdėję per naktį tokiuo-^jįa^g įr kitoms tos rųšiea įstai
Rygoje, “Liaudies Balso” ‘rojaus’ pasprukti.
Amerikos Gamtos Istori- bės sistemos, priešininku— “
“Turiu pasakyti, kad išva se kliubuose lošikai ant ryto-^ goms per 48 valandas pranešti
redakcijoj. Ir čia buvo veda
tęs ir
tu-J°s Muziejus nutarė siųsti visiškai nereiškia būti tos KOKAINISTŲ 1RMORFImi visi suvažiavimo reikalai. žiuoti iš bolševikijos nėra leng jaus būna neišsimiegoję, ne komendanturon kiek
ir kokiu
1
sprogstamosios
mokslinę
Sibiro
arba N1STŲ MAIŠTAS VARva.
Jeigu
bolševikų
agentai
su
gali
dirbti
darbo,
pikti,
susi

Kaip gi tuomet galima sa
rimą ginklų ir
. - ekspediciją
. -. _
.. [valstybės
!<<1
,
. priešininku
.
ŠUVOJE.
.
”
Nėuodžia,
kad
norintis
išvažiuoti
nervavę. Negana to, pralošę medžiagos. Be tei^ų
šiaurei tyrinėti. Ekspedicija, kenksmingu gaivalu.
kyt, kad Rygos kongresą su
reikia pamiršti, kad kiekvie- Radio
____ _žiniomis,
_____
žmogus yra tiek gabus, kad ga visus pinigus ir brangesnius Mtigiokteir ų^oKst^ajųmedidelė
. išnykusių gyvunų
..
šaukė,vienas Plečkaitis?
rrn
vyriausybė
atstovauja
narkotikų
vartotoju
gauja
lės
tinkamai
papasakoti
kas
daiktus
labai
tankiai
yra
pri

driasrt
draadiiaaa.
Kaulų
ir
senovės
mongolų,
■ Vienas emigrantų mums
mumijų.
Ekspedicijos
laivas
valstybę
tik
laikinai
ir
lyg
S:
Įsiveržė
nakties
laiku
i chedabar
Rusijoj
dedasi,
tai
to

versti vogti arba nusižudo.
yra rašęs iš Rygos už kokio
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Merrissey
”
išplauks
iš
nai. Todėl opozicija ir pozi-mijos krautuvę Varšuvos
mėnesio prieš kongreso susi kiam žmogui nėra progos išva O koks gyvenimas šeimynai,
Visuomenės
ramybei
apsauSeattle,
Wash.
ateinančiam
cija turi lygias teises gyvuo-;centre ir pagrobė visur ten
žiuoti.
Jie,
mat,
bijosi,
kad
užkurios
tėvas
ir
galva
nueina
rinkimą, ir jis jau tuomet sa
|ti.
Tenai, kame to nėra, pra- esančius narkotikus,
goti
draudžiama
šaudyti,
išėmus
balandžio
mėnesy.
sienyj
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nebūtų
gadinatokiu keliu?
kė, kad kongresą šaukią
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KELEIVIS

Kas skaito ir rašo,

Kas nieko nereikia,

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

Tas duonos neprašo.

To niekas nepeikia.

Ji ten valgo ir geria. Bosas gi tą storo aržuolo pusėtinai kuriuo dabar nesugyvena, kad jis esąs apgautas. Niekas džių, tai kliubiečiai yra ne EDMONTON, ALBERTA,
užtai jam nieko nesako, nes nuvargo ir kirviu suskaidyt Kita liet uvai
draugauda- daugiau jiems nebeliko da- žmonės, o velniai. Kai kuni
CANADA.
_ i namo, gas išgirdo, kad Kliubas nuo
ir jis pats ju draugystei pri-' negalėjo. Tada sumanė tą ma su svetimtaučiais vaiki-ryti, kaip tik _grįžti
įvairios žinelės.
Waterburiečiai labai pa klauso. Abu labai artimi medžio šmotą išdinamituot. nais susilaukė garnio.
Bet pinigų ant tikietų neuž- savo pikniko turėjo pelno,
mėgo “Keleivį” ir jame pa draugai. Tik trečią išskyrė iš Išgręžė skylę ir užtaisė dina
Edmontono mieste yra ne
Lietuvaitės, bukit atsar- tenka. Išsipirko tikietus iki tai kitą nedėldienį iš sakyk
duotas iš šios kolonijos tei save draugystės. Gaila man mitą. Sprogus dinamitui, gesnės!- —
■
'
' • Ambridge, kuris randasi 18 los sako: “Aš rengiu šventą mažas skaičius lietuvių, bet
Verčiau
draugaukit
singas žinias, kurios nušvie tavęs. Juozeli. Tu nesirūpink apie 15 svaru medžio ske su savo tautos vaikinais.
mylių nuo Pittsburgho. Iš pikniką ir visus parapijonus vos keli turi išsirašę laikraš
čia tikrąją musų padėtį bei jų veidmainingais darbais. veldra pataikė Dambraus
čius. Didžiuma musų brolių
Vargo Plunksna. čia vargšai keliauja pėkšti į prašau dalyvauti.”
iškelia aikštėn nekuriuos už Jie atsiims savo užmokestį kienei į galvą ir mirtinai ją
Pittsburghą. Pavargę, prisi Na ir kunigo parengtame liuosą nuo darbo laiką pra
kulisinius ir “cnatlyvus” ant ano sūdo strošniausio... primušė. Motinai nukritus,
kamavę šiaip-taip pasiekė piknike taipgi buvo bačkos leidžia aludėse, o sugrįžę
BRIDGEVILLE, PA.
darbelius.
Darbininkai
vaikas
norėjo
ją
prikelti,
bet
'Pittsburghą,
o iš čia leidosi alaus. Reiškia, kurie daly girti namo kelia triukšmą.
Uršulė įsisteigė biurą, ku
Baisi apgavystė.
džiaugiasi tomis sensacine- ris rinks žinias ir perduos negalėjo. Tada vaikas leido
112 mylių į Bridgevillę. Ke- vauja Kliubo piknike ir ge Toks nekulturiškas lietuvių
mis naujienomis ir ima iš to pasauliui per radio Wus si bėgti pas kaimynus, jiešTulas laikas atgal pas po- lionėje užklupo lietus ir ge ria alų, tai yra velniai, o kai gyvenimas žemina musų tau
sau geras pamokas, kad ap Wus. Žinios paeis iš tikrų kodamas pagelbos. Pribuvę nią Snyder (Snideravičienę) rokai
keleivius išmaudė, tie patįs “velniai” atvažiuo tos vardą.
sisaugojus nuo išnaudotojų. šaltinių. Jokio šmeižto jose kaimynai irgi nieko negalėjo užėjo koks tai sportas, kuris Vargais-negalais pasiekė na- ja į kunigo pikniką, tai tuo
Edmontono mieste ant
101
gatvės didžiuma krau“Profesorius” Kiškelis ir nebus, bet tikrą praudą po- pagelbėti, tik įnešė mirštan persistatė kaipo paukščių mus. Bet čia Lapinskui irgi met jie būna ne velniai, o
tuvninkų yra žydai, kurie
jegamastis gi-uodžio 11 die rysime.
čią moterį į stubą. Buvo par pirklys iš Detroito. Tuo- nėra susiraminimo. Pati ver- aniuolai.
ną paskelbė naują skymą,
kia
ir
jam
pačiam
ašaros
bįvežtas
gydytojas,
kuris
ap

jaus
užsisakė
gėrimo,
valgio
Su pagarba,
Visiems aišku, kad musų stovėdami tarpduriuose kal
kaip iš darbininkų kišenių
žiūrėjęs pasakė, kad pagel ir už viską gerai užmokėjo. ra. Apmovė žulikas, išviliojo kunigas keikia Kliubą dėl bina praeivius, o daugiausia
Senas Parapijonas.
traukti pinigus. Tai yra sa
bos jai nėra, nes iš galvos Pavalgęs paklausė, ar Sni- paukščius ir pinigus, o jo godumo. Mat jis mąsto, kad emigrantus, užeiti į jų krau
vaitinių konvertėlių sistema,
WAT£RBURY, CONN. net smegenys ištyškę. Per deravičienė kartais nežino, banke padėtas čekis pasiro jeigu Kliubo nebūtų, tai visi tuves ką-nors nusipirkti. Ta
kuri kontroliuos ne tik žmo
naktį pasikankinus, Damb kas turi pardavimui paukš dė esąs negeras. Graužiasi pinigai, kuriuos Kliubas už gatve ramiai negalima pra
Visko
po
biskį.
nių kišenius, bet ir sąžinę.
žmonės pirštus, rauja plau dirba, suplauktų į kunigo ki eiti. Toks žydų krautuvninrauskienė mirė 6 d. gruo čių — vištų ar žąsų.
Didelė
nelaimė
patiko
vie

kų elgimasis daro negražų
Mat, jei konvertelis sekmądžio, ryte, palikdama ketu
SnideraviČienė
tuojaus kus nuo galvos, bet jau po šenių.
dienyje negrįžo, tai reiškia, ną vietos lietuvį Antaną Ma ris mažus vaikus be jokios nuvedė jį pas kaimyną Joną viskam — žuliko
nebepa Šiame mieste yra daug įspūdį.
Kartą užėjau pas vieną
kad tas žmogus nebuvo baž čiulį. Dalykas dėjosi taip. globos.
Lapinską, kuris turėjo 98 gausi. Tai yra dar viena au privažiavusio iš Lietuvos pa
Lapkričio
14
d.,
7
vai.
ryte,
nyčioje. Ot ir turi tau virvu
Dambrauskienės gyveni vištas ir 11 žąsų. Prasidėjo ka musų žmonių lengvatiky- žangaus jaunimo, kuris nesi žydelį nusipirkti žieminių
tę už kaklo užnėrę. Matote, jo moteriai išėjus į darbą, jis mas buvo pilnas vargu ir liū derybos ir Lapinskas sutiko stės. Jeigu visi lietuviai skai laiko kunigo skvernų ir skai pančekų. Krautuvėje radau
kokie jie gudrus. Bet kažin norėjo užkurt pečių. Kad desio. Seniau ji gyveno prie visus šituos paukščius par tytų laikraščius, tai mokėtų to laisvos minties laikraš vieną žmogų beperkant šil
ar tas diktatorių gudrumas greičiau įsidegtų malkos, jis Fountain, Mich. ir buvo že- duoti už 200 dol. Bet agentas nuo tokių žulikų apsisaugo čius, daugiausia “Keleivį.” tas pančekas, už kurias žy
pasiseks įvykdinti praktiko bandė užpilt ant jų gasolino. nota su Mickevičium. Pirma pasisakė, kad jis dabar ti, nes laikraščiuose tankiai Musų kunigas lieja tulžį ant delis prašė 75e. Išgirdęs, kad
je. Gal ir atsiras saujalė žio Jam bepilant užsidegė gaso- sis jos vyras Mickevičius mi paukščių negalįs paimti, o būna aprašyti panašus daly šitokio jaunimo ir ragina pa šitoj krautuvėj pančekos to
plių, kurie panorės užsinerti linas ir blėkinė ekspliodavo. rė rodos 1923 metais, palik pribusiąs už kokių dviejų są- kai ir žmonės perspėjami. rapijonus nelaikyti laisves kios brangios, besirengiau
tą naujai išmislytą dviejų Mačiulis pasijuto visas ug damas ją su trimis mažais vaičių.
Štai nesenai “Keleivyje” til nių žmonių ant kvateros. To eiti laukan, bet žydelis prisi
diktatorių jungą. Musų jega nyje. Į trumpą laiką jis pali kūdikiais. Kiek pavargus su
Ir savo žodį išpildė. Už po aprašymas, kaip vienas kiu savo nachališkumu ir vijęs klausia, ko aš noriu. Aš
ko
be
drabužių
ir
odos.
Nu

mastis pasielgė kaip Pilsuds
mažais vaikais ant fanuos, ii dviejų sąvaičių minėtas kup Bostono lietuvis buvo ap žmonių piudymu nedaug jam sakau, jog norėjau pirk
vežtas
į
ligonbutį
jis
didelė

kis : žmonių neatsiklausęs,
sutarė apsivesti su Ignu čius pribuvo pas Lapinską mautas ant 1,000 dol. Žuli- musų kunigėlis galės atsiek ti pančekas, bet kadangi
be visuotino susirinkimo, se kančiose mirė 4 vai. po Dambrausku. Vestuvės buvo gražiame automobily. Tuo kai siūlė jam- vežti į Chicagą ti. Jis sukels prieš save visus brangiai prašai, tai einu lau
kan, nes tokias pat panče
ėmė ir apznaimino, kad nuo pietų. Gaila jauno ir darbš 4 d. liepos, 1926 m. Su ant jaus liepė sukraut vištas į pinigų skrynią ir paėmę nuo padoresnius lietuvius.
taus
žmogaus.
Naujų Metų jus, vargšai
ruoju vyru sugyveno dar vie baksą, kurį turėjo užpakaly žmogaus 1,000 dol. užstato,
Montrealietis. kas, o gal dar geresnes gali
Bet
ne
visi
Waterburio
lie

ma išsirašyti iš Winnipego
žmoneliai, busite dar dides
ną kudikį-dukrelę, kuri da automobilio. Kadangi visos dingo.
už
50c. Išgirdęs tokį mano
niais mano vergais. Dabar tuviai atjautė Mačiulio ne bar paliko siratėlė 6 mėne vištos ir žąsys į tą baksą ne
Lai šie liūdni atsitikimai
FOUNTAIN,
MICH.
laimei.
Buvo
ir
tokių,
kurie
atsakymą,
žydas ėmė bjau
jumis kontroliuosiu su pasių. Už kiek laiko Ignas tilpo, tai jis liepė likusius būna pamokinimu visiems
Iš
ūkininkų
gyvenimo.
sakė:
“
Gerai
tam
skebui.
riais žodžiais keiktis.
gelba savaitinių konvertėlių.
Dambrauskas nuo savo pa paukščius papiaut ir negy lietuviams, kad su nepažįsta
Likę fun, tu kontroliuosi! Kuomet mes 1920 metais čios pabėgo. Likus ant ūkės vus susidėjo į automobilį.
mais žmonėmis neturėti jo Fountaino apielinkėj gy
Vienu žodžiu sakant, pas
sunkiai
kovojom
su
darbda

Pagyvensime pažiūrėsime.
viena su mažais kūdikiais
Kada visi paukščiai jau kio reikalo.
vena gana daug lietuvių ūki mus žydai krautuvninkai
Beje, dar keli žodžiai apie ninkų ir jie padaro neblogą yra labai nekulturiški.
Vienaip jie kalba, o kitaip viais už didesnį duonos kąs Dambrauskienė turėjo sun buvo sukrauti, tada minėtas
Pakalnės Ąžuolėlis.
daro. Bažnyčioje daug sykių nį, tai jis skebavo.” Tas pa kiai dirbti ir bedirbdama žu kupčius išsiėmė iš kišeniaus Bridgevillės kupčių. Jis ne- pragyvenimą. Kurie myli
rodo,
kad
blogu
darbų
žmo

vo. Kur yra velionės vyras čekį ant 2,000 dol. ir klau sisakė pavardės, bet kalbėjo sunkiau padirbėti, tai ir pi
jegamastis barė savo aveles
Dambrauskas, niekas neži sia Lapinską: “Kiek tu turi lietuviškai ir biskį latviškai, nigų pasidaro. Praėjusią va
WATERBURY, CONN.
uz girtuokliavimą, kad tai nės ilgai neužmiršta.
Kadangi
velionis
buvo
pa

apie
35
metų
senumo,
vidu

no.
pinigų?
”
Lapinskas
atsakė,
sarą buvo labai daug lietu Kliubo narių apsileidimu pa
' yra “dzidelis griekas.” Ir tie
Šitoj apielinkėj, vadina kad jis turįs išviso 350 dol., tinio ūgio, kairiame kaktos vių privažiavusių iš miestų.
griešija, kurie pardavinėda siturintis ir geras katalikas,
sinaudojo bolševikai.
mi mėnulio šviesa veda prie tai musų kunigai meldėsi vi moj Big Bass Lake, pasta kurie randasi banke. “Gerai, šone palei akį yra žymė Gal nei vienas lietuvis ūki
Gruodžio 2 d. įvyko metitų “neenatų.” Kaip dabar są sąvaitę. Ar tos maldos ve ruoju laiku daug nelaimių —sako kupčius, — aš tau (randas) nuo perkirtimo. ninkas neapsiėjo be svečių.
jegamastis mums pasiaiškins lioniui kiek pagelbėjo ar ne, buvo ir apie 5 žmonės gyvas duosiu 2,000 dol. čekiu, o tu Kad ženklo nesimatytų jis Vieni atvažiavę buvo atosto-jnis Kliubo susirinkimas. Ru
išduosi man 350 dol. čen- dėvi akinius. J. V. Kiaušas. gį, o kiti senberniai, kurie lv0, «nkama Kliubo valdyba
apie parapijos fėruose par to niekas nežino, bet kuni tis prarado.
Setekę mieste darbų važiuo-lakantiems metams. Nore
gams
tai
tikrai
pagelbėjo,
Peter Spurgu.
čiaus. Likusi čenčių atiduosi
davinėjamą munšainą. Lai
ja pramisti pas pažįstamus. ,P"e Kliubo priklauso apie
kitą sykį.”
BROOKLYN, N. Y.
ke fėrų to ugningo skystimė nes jiems buvo riebiai už
maldas
apmokėta.
Laike
lai

Vasaros
metu ūkininkai gy-I4.™ "anų, bet į metinį susiLapinskas ant to sutiko. Komunistai susmuko. Bublio buvo tiek, kad galėjai ir
M1LL1NOCKET, ME.
vena
triukšmingai,
bet šai.jfmkmią dėl blogo oro mažai
dotuvių
velionio
moteris
iš
Jiedu nuvažiavo į banką,
išsimaudyti. Jaunų bei senų
nis
ir
Indriulis
išrinkti.
Kaip
senbernis
pačią
gavo.
ciams užėjus viskas apmirš-! atsilankė. Narių apsileidimu
kur Lapinskas išėmė 350
buvo kas vakaras gerai prisi gailesčio alpo ir šaukė: “An
ta. Bet kol kasda oras ėia. Panaudojo bolševikai (ko
Gruodžio
15
d.
įvyko
tanai,
nepalik
manęs!
”
...
Vienam
musų
senberniui
dol. pinigais, o padėjo 2,000
traukusių tos “živnasties”,
kriaučių
54
lokalo
delegato
ne biaurus, sniego nėra.
|munistai» ir Kliubo prezi- •
J.
atsibodo
senbemiauti.
Graudu
darėsi
žiūrint,
bet...
dol. gautą čekį. Pinigus ati
kai-kurie net žiaukčiojo pa
Šį
rudeni
ūkininkai
užsiįentu išrinko bolševiką V.
sekretoriaus
rinkimai.
Lai

ir
sirėmę ant tvoros. Matote, ta pati moteris anais metais Munšainas ir kazyros jau ne- davė kupčiui. Kuomet neži
arė'viską,
'
kiek
kas
turėjo,
kaip kultūrinamos “avelės”. išvažiuodama su Stasiuku belinksmino jo daugiau. Jis nomas kupčius pasitraukė mėjo Bubnis (ant delegato)
nešaukė: “Antanai, aš nepa- užsimanė pačios, ir ne bile nuo langelio, banko klerkas ir Indriulis (ant sekreto dėl pavasario javų. Mat, bu smūgis Kliubui. Juk visiems
Puiki pažanga. Bravo!
yra žinoma, kad bolševikai
”...
kokios, o šešiolikinės! Prisi paklausė Lapinską: “Ar tu riaus). Už juos stojo visi vo tinkamas oras.
Taipgi buvo laikai, kuo-. liksiu tavęs!
♦
♦
♦
I
kalbino jis tūlą B-tę važiuo pažįsti
šitą žmogų?” — protingesnieji kriaučiai ir Tarpe mus, lietuvių uki- skverbiasi i draugijas tik tuo
met advente šokius rengti*
kad jas budima
buvo draudžiama. Nūnai jau j Lapkričio 17 d. Burausko ti su juo į Kanadą ir apsives “Taip, pažįstu kokios dvi są- jie gavo 448 balsus. O komu
*
įsnaudot
saviems reikalams. į
nistų
kandidatai
tegavo
vos
ti.
Mergina
sutiko
ir
jiedu
iš

vaitės” — atsakė
Lapins
mų, taip kaip ir miestuose..
yakiastį turime ir grieko nė automobilis užmušė 6 metų
Kliubiečiai
turėtų apsižiu-į
(
ra. Apart to krutamus pa lietuvių vaiką, kuris ėjo iš važiavo. Sakoma merginos kas.—“Bet ką mes darysi 94 balsus. Reiškia, komunis Komunistų irgi randasi kaiptreti,
ir nepaduoti savo orga
veikslus garsina kas sekma mokyklos. Kaip ten ištikrujų motina apie dukters susitari me, jeigu jo čekis pasirodys tai su savo melais ir šmeiž koks, bet jiems nėra pasise nizacijos vadelių į tų gaiVa
tais
visiškai
nusigyveno.
mą
žinojo,
bet
tėvui
nieko
negeras?” — klausia kler
kimo tarpe ūkininkų. Ir jie
o.
. •
dienį ir ragina juos lankyti. buvo, niekas nežino. Bet
“
Laisvės
”
redaktoriai
nusinesakė.
spėjama,
kad
vaikai
eidami
dideli
fanatikėliai.Prisiskai-lp™^-.
Skaitlingai
ateikas. Čia Lapinskas susimaiDabar ir čia jau grieko nėra
-........................... -'lankykit j sekanti susirinki-'
ir cnatoms pavojais. Ką tas; iš mokyklos žaidė ir veikiau Dukteriai išvažiavus į Ka šė ir nežinojo ką atsakyt. Bet ,min£’ nes ^a^ar jie uz dyką to visokių melų ir šmeižtų iš >
. “Vilnies” ar tam panašaus■’ mą ir iššluokite iš valdybos
viskas reiškią? Labai leng.-į sia žaislas pasirito po Burau nadą ir ten apsivedus, tapo pamislino, kad toks malonus ov^j^ų negaus. . .
I
Dabar
lietuviai
kriaučiai
lapo, ir jau mano, kad jie i tuos svieto perėjūnus.
vas;atsakymas: kame pelnas į sko automobilium, kuris sto apie tai pranešta ir tėvui. žmogus negi gali būt suk-Į
D. V. W.
erieko vėjo prie krautuvės. Minėtas Senis B. iš apmaudo vos ne čius — ir patikėjo.
‘Į turėtų padaryt pastangų,kad mokslinčiais pastojo. Šioj 1
jrd, fpn
ten nei šnetno
špetno grieko
Kadangi Lapinskas buvo išgyvenus Jankauską (Žilio- apielinkėj turime daugiau
nebus! Tikrai žydiškai biz vaikutis, matoma,palindo po pasiuto. Kaip tai, girdi, ma
CLIFFSIDE, N. J.
nis varomas, bet ne krikščio automobilium paimt žaislą, no duktė drįso su tuo senber be darbo, tai nepažįstamas nį-žuvytę) iš keliaujančio “Keleivio” skaitytojų, negu
o Burauskas tuo tarpu sėdosi niu apsivesti, ir dar ne baž kupčius liepė jam važiuoti organizatoriaus vietos ir L. sudėjus visus kitus į krūvą. i Amerikos Lietuvių Neprigul- '■
niškai.
mingas Piliečių Kliubas.
Taip pat girdėjau bažny į automobilį važiuoti ir, ne nyčioj, o pas kokį ten teisė pas jį į Detroitą, kur jis duo Pruseiką (Vabalą-Dėdelę) Jau keletas metų kaip čia gy
iš
“
Darbo
”
redaktoriaus
ją
!
Kadangi
mano
duktė
pa

siąs darbo ir mokėsiąs po 50
vuoja L. U. P. Draugija, prie Gruodžio 4 d.. 1927 m. buvo
čioje garsinant ekzekvijas pastebėjęs vaiko, pavarė au
vietos.
Tie
du
komunistai
darė
man
tokią
sarmatą,
tai
tomobilį
atgal.
Ratas
užėjo
dol. į sąvaitę, nes jis esąs lakurios priklauso gražus bū metinis susirinkimas. Buvo rin
už dūšią Šerono, kuris pats
dienos metu parke pasikorė. ant vaiko ir sutrynė jį. Vai aš, girdi, nušausiu ją, žentą bai b^otes^kadangTsu^La- ljirba kriaučių unijos nenau- relis lietuvių. Draugijos na kimas Naujos valdybos. Išrink
pinsku svkiu buvo ir jo drau- d.al >r uz
>ma J® ?nU?s
riai gražiai sugyvena ir netu ta: Pirmininkas Joseph KarsoJis gyvendamas “nesibade- kas mirė ant vietos. Tūli ir pats save.
žmonės
sako,
kad
Buraus
ri
‘
_
gas
Malinauskas,
tai
gerasis
nebias
algas.
Knaucius.
Žmonės,
išgirdę
šitokius
ri tarpe
savęs nei vieno. ka8. pagelbininkas Charles Diriavo” su visokiomis “mačlykas
buvo
išsigėręs.
tėvo
grąsinimus,
pranešė
po

kupčius
ir
jam
pažadėjo
triukšmadario.
1
----------------. Pora
metų! renčus. Protokolų raštininkas
vomis” šventenybėmis. Ir
x
♦
♦
licijai.
Policistas
G.
nuvažia

duoti
darbą.
Girdi,
važiuokįMONTREAL,
CANADA.
atgal
turėjom
tokį
vieną,
ku-1 Charles Greens. Finansų rast.
gerai atsimenu, kaip kun. B.
Gruodžio
2
d.
įvyko
meti

vo
į
tėvo
stubą,
kur
padaręs
Kunigas
—
organizacijų
me į geležinkelio stotį, aš iš“
ris norėjo įpiršti draugijai Raphael Puzen. Kasierius I^eort
vieną sykį aiškino, kad pa
griovikas.
už organą komunistišką “Ai Pritz. Maršalka Krank Urban.
našiems žmonėms negalima nis susirinkimas L. P. U. kratą rado naują revolveri ir pirksiu jums tikietus į Det
Kliubo.
Narių
susirinko
ma

senį
B.
areštavo.
roitą.
Kadangi
kupčius
žino

Montreate yra susitveręs dą,” bet nenusisekė, tai pa Kliubo direktoriai: John Burneiteikti jokio bažnyčios viešo
žai,
vos
apie
60.
Renkant
ko
Ant rytojaus buvo teis jo, Ikad Lapinskas dar turi ir jau 20 metų gyvuoja- Lie metė ir nuėjo pas katalikus. ka, Charles Bubavickas. John
patarnavimo. .O ką jegamasmitetą
fanatikai
subruzdo
mas. Senis B. teisėjui, aiški 20 dol., 1tai paėmė iš jo 10 tuviu Kliubas. Nežinia kodėl Naujų ūkininkų mažai Batter. Iždo globėjai: William
tis daro? Argi čia ne doleris
meldžiasi? Lokamstva ir ap- pasinaudoti klastomis, kad nosi, kad pabėgus dukteriai, dol. ant tikietų. _ Štai, girdi, šitam Kliubui yra neprielan perkasi ukius, bet vis vienas- Raszemas, Krank Adams. Kny
žarstva sau skarbus daugi išrinkus savus žmones į ko jis iš susinervavimo pasigė mano adresas. Laukite ma kus lietuvių kunigas. Beveik kitas atsiranda per metus. gų peržiūrėtojai. John Bumeimitetą. Nors narių susirinki ręs ir nežinojęs ką bekalbąs. nęs Detroite ant stoties. Aš kas nedėldienis per savo pa Seniaus žmonės mažiaus tu ka. John Batter.
na...
Radio Wus Wuss praneša, me buvo tik 60, bet balsuo Ištikrujų gi jis nemanąs šaut jumis ten pasitiksiu.
mokslus šitas kunigas keikia rėdavo pažįstamų, tai jeigu
1928 metams valdyba išrinkta
tojų
pasirodė
net
90
(tiek
Ir
atsisveikinę
persiskyrė.
nei žento, nei dukters. Tei
kad “profesorius” Kiškelis
Lietuvių Kliubą ir jo narius. kas norėjo ūkį nusipirkt, tai ‘ smarkiausia is visų, kaip Kliubas
be jokios uvogos tebespaudo kortelių buvo paduota). Aiš sėjas pasigailėjo senio ir su Lapinskas su Malinausku sė Iš visko matosi, kad kunigas priverstas buvo pirkt per susitvėrė. Kliubas tikisi, kad ji
agentus, kurie ne vieną_ taip
švelniosios lyties rankeles. ki klasta.
minkštino jam bausmę, liep do į traukinį ir leidosi į Det nori Kliubą sugriauti.
_ savo darbą atliks tinkamai.
Kliubo
Pilietis.
roitą.
o
kupčius
su
vištomis
Vasaros
laiku
Kliubas
numovė,
kad
žmogus
neteko
Vargšas žilgalvėlis vis tebedamas užsimokėti 47 dol.
Nutarta 31 d. gruodžio su
rengdavo piknikus. Kadangi nei pinigų, nei ūkio. Dabar rengti vakarėlį Kliubo ruimuose,
jieško “thrills.” Svetainėj
Jaunavedžiai sugrįžo iš nuvažiavo automobilium.
Lapinskas su savo draugu Kliubas savo piknikuose tu- betgi jau kitokia gadynė, kur pasitiksime Naujos Metus.
laikė “moving pikčių” žiū BIG BASS LAKE, MICH. Kanados ir tuojaus pasimatė
Dinamituojant
malkas
tapo
pasiekė
Detroitą ir išsėdėjo rėdavo alaus, tai tas musų Žmonės agentų vengia. To-i Įžanga visiems bus dovanai.
rėk ir gniaužo. Seserys irgi
su jaunosios tėvais. Tėvai at
užmušta
Dambrauskienė.
pastebėjo tuos šposus. Tai
leido jaunavedžiams ir da ant stoties visą pusdienį, bet kunigėliui baisiai nepatiko. I kių agentėlių vienas randasi Kviečiami atsilanklt: visi—kliu
Gruodžio 5 d., apie 5 vai. bar visi linksmai ir laimin geradario kupriaus nesima Vieną nedėldienį kunigas iš netoli Fountaino ir šiandien, biečiai ir nekliubieciai.
šventa teisybė. Bet geriau
to. Pradėjo jiedu nerimas- keikė visus parapijomis, ku bet jam nesiseka, nes skaity
siai jam patinka Balbinukė vakare, ant Igno Dambraus gai gyvena.
J. Bumeika.
ir jos adjutantka, kurios at ko farmos įvyko šitoks liūd
Daugelis lietuvaičių drau tauti, rodo vienam, kitam rie tik buvo Kliubo piknike. damas “Aidą” ir niekinda
silanko pas jį į namus, o kaip nas atsitikimas: Dambraus gauja su franeuzėliais ir su kupčiaus paduotą antrašą, Štai kunigo žodžiai: “Bač mas “Keleivį” neteko pas “KELEIVIS” PADUODA NAU
kada ir “Packarde” duoda kienė su savo 13 metų sune- silaukia liūdnų pasekmių. bet niekas apie tokią gatvę kas smalos nuvežė pirma, o žmones užsitikėjimo ir bizjoms “raidą.” Balbinukė la- liu norėjo pasigaminti rr.al- Viena lietuvaitė priversta Detroite nežino. Dabar tik velniai visi nusekė paskui.” nis jam visai neina. Jį baigia JAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS
ŽINIAS. SKAITYKIT JJ.
bai gerai su tuo apsipratus, kų kūrenimui, Atpiovę šmo- b"
— ištekėti --------- su vargšas Lapinskas suprato, Reiškia, sulyg kunigo žo-l blusos esti.
Ūkininkas.
buvo
už franeuzo,

WATERBURY, CONN.
Radio stotis Wus Wus.
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KELEIVIS

apie tai aš su lavini nesigin-|
ėysiu, tėve, nes tu vistiek ši
to nesuprasi. Pasakysiu tau i |
tik tiek, kad dabartinė Lietu- ‘ |
I
vos vyriausybė elgiasi kaip |
_ _ _ _ _ _ _ _ . . _ _ _
;
_
j
_ . _ _ _
:____________________________
i
koks girtuoklis ar beprotis.
Mne Dnyio/nmn
I Jeigu žmogui kas nors suardytų dalį ant pagrindinį
Ji neleidžia smeionos vadin
ti sipetona, kuri per amžius Z\UlĮJ 2KltzO ■<
-lU&UUtį. plėvelės esančių stygų, jis dar mažiau garsu galėtų pajusti.
sniecoiul buto vytinama ir
Ir jei tai butų suardytos aukštuosius tonus sugaunančios
kuriai lietuvių kalboje kito
KLAUSA.
kio vardo nėra. Bet tuo pą-> Mes girdime aplinkumoj visokius balsus: aukštus, že stygos, žmogus klausydama^- fartapijonu skambinant, ma
nytų, kad aukštiems tonams skirtos stygom neskamba.
čiu laiku ji prieina prie lai
mus.
malonius,
erzinančius
arba
nieko
musų
jausmams
ne

Žmogus negirdi tų daiktų skambėjimo, kurie išduoda lavo ir parašo ant jo “Smeto
sakančius.
Ir
čia,
kaip
ir
visuikitur,
musų
protas
nuolat
na!” Na. pagalvok tu pats,
i bai aukštus ir labai žemus tonus, taip pat negirdės nė jokio
stato
klausimą,
kame
yra
priežastis
tų
balsų
įvairumo,
ko

tėve, kaip laivas gali būt
skambėjimo, jei tarp jo ausų ir skambančio daikto bustatsmetona? Arba kaip galima dėl vieni daiktai skamba garaiau, kiti silpniau. Daug yra pas be oro, nes tik su oro pagalba mes galime girdėti.
sklypą'žemės vadinti “Sme prigimtyje įvairių reiškinių, bet jų pagrinde stovi tik du ir Jeigu po stiklu padėsime laikrodį, tai bus girdėti laikro
tonos Aikšte?” Juk ta žemė visuonet tie patys dalykai, tai medžiaga ir jėga. Medžia
džio tvaksėjimas, gi jei ir ten orą ištrauksime, jo tvaksėji
ne karvė, smeionos neduoda.
ga
po
įtaka
jėgos
sudaro
įvairius
judėjimus,
kas
ir
sudaro
mo negirdėsime, atrodys, kad sustojo ėjęs. Garsas eina ne
Tai. vadinasi. Maike. tu
sakai, kad Lietuvos kara visą gyvenimą. Mes matome judėjimą, bangavimą van- tik oru — jis eina ir vandeniu ir per kietus daiktus, bet jei
lius yra tikras kreize ir šitą dens, taip pat gali judėti, banguoti ir oras. Įvairių daiktų tais keliais jis negalės į ausį pakliūti, — mes garso negir
medaliką su jo feisu neverta virpėjimai sujudina urą, sukelia bangas, o tas skleidžiasi į dėsime.
nešioti .’
visas puses. Puolęs į vandenį akmuo sujudina jį, sukelia
Grįžtant prie pirmo klausimo — ar musų pasaulio paži
~ !.no,.H?- Ra<
bangas, bęt jos skleidžiasi nepertoliausiai, nes vanduo yra nimas yra tikras ar ne, mums teks dėl musų pažinimo tiks
kų nenešioja Tik visokie £ana tankus m sunkus daiktas ir besitrindamos vandens lumo paabejoti.
pataikūnai, zoologinio pat- delelės viena į kitą greit sukeltas bangas susilpnina ir nuMatėme, kad prigimtyje nėra jokių garsų, yra tik kūnų
riotizmo garbintojai, mėgsta tildo. Visai kitoks kūnas yra oras. Jis, palyginus su kie- virpėjimas ir oro bangos, o jei mes jaučiame garsą, tai tą
tokiais blizgučiais puoštis,
jr skystais kūnais, yra gana retas, jo dalelių tarpusavis garsą po įtaka oro bangų sukuria patys musų klausos orgah00.0’
,^au trynimamis vra nedidelis ir ore sukeltos keno nors bangos t nai ir smegenįs. Todėl yra didelis skirtumas tarp to, ką
tikėt. Maike. As geriau eisiu
... *
. ,.
pas klebono gasi)a<linępaSi-.8ah_nueltlgana.t011.v .
...
I mes jaučiame ir tarp to, kas tikrybė j yra. Mes nejaučiame
rodavyt apie tai. gal ji man
JNeyisos oro bangos yra vienodos. \ ienos yra gana iL, daugelio ore esančių bangavimų, bet galime ir nebūtus
tikrą, teisybę iš^ irozys* Gud-. gos, kitos gana trumpos. Nevienodas yra ir skaičius bangų garsus girdėti, jei tik dėl kurio vieno ar antro nenormalu
bai. vaike.
' pasikartojančių per vieną sekundą. Stipriai įtemptos sty- mo, bus verčiamos pačio žmogaus kimo straigėje esančios
—Laimingos keliones, te- gos virpa greičiau ir daugiau sukelia trumpesnių bangų stygos virpėti.
ve! per sekundą ir mes girdime aukštesnį toną; mažiau įtemp Iš to suprantama yra, kodėl filozofijoj yra nagrinėjamas
ta styga arba būdama kiek ilgesnė ar didesnio diametro, sunkiai išsprendžiamas klausimas: ar bendrai musų paži
virpa lėčiau ir sukelia mažesnį skaičių ilgesnių bangų per nimas yra tikras, ar ne. Gal būt, mums tik rodosi, kad yra
—Heilo, Maike! Ar ma nas žymesnis darbas bei
tai, kas čia ant mano kruti įrankis stengiamasi vadinti
sekundą ir mes girdime žemesnį toną.
garsai, bet gal juos pati musų sąmonė gamina, kaip kad at
nės kabo? Šitokį medalį tik ir krikštyti “karaliaus” var
Tokiu
budu
balso
aukštumas
priklauso
nuo
oro
bangų
il

regli generolas gali nešioti! du, kaip, pav. “laivas Smeto Nekalbėsime apie laimę,! gumo. Juo banga ilgesnė, tuo tonas žemesnis ir atvirkščiai. sitinka per sapną.
Ir garsus filozofas Dekartas iš viso savo pažinimo tik
Pats Lietuvos ciesorius Sme na,” Smetonos aikštė” ir tt. kurios nekantriai laukiame,
Kaip
oro
bangos
paliečia
musų
ausis,
mes
girdime
ata

nekalbėsim
apie
ją...
vieną žinojo neabejotiną tiesą, kad jis yra, o visų kitų, kaip
tona jį prisiuntė man.
Prieis prie to, kad ir tos neLaimė,
kaip
mažas
paukš1
tinkamus
balsus.
garso, taip ir įvairių daiktų buvimu esą galima abejoti.
—Matau, matau, kad tė- » kaltosios pašalių budelės —
ji lengvai nubaidoma.
Musų ausis yra prietaisas oro skrendančioms bangoms
vas pradėjai jau visai regre-!kalP Kudirkos laikais—teks telis...
Tyliai lauksime, nekalbė i sučiupti. Išorinė ausis išplėsta, išraityta. į vidurį įgaubta,
suoti—zoologinį patriotizmą'pavadinti “smetoninėmis, o sime
apie laimę, net ir nesva
i ant galo rasit ir tam tikrus
garbini.
galėtų oro bangas
sugauti.
ir nejosime... Tvlumoj širdies m u-Įkad
---- <=>geriau
------ ----------------.-=>---------- Tiesa,
------ ’ čia yra
--------,
Maike,
be
Pono
Dieindus
pradės
^Va^inti
f,
šme—Aš
su, gilumoj jos .geidulingai reikalingų girdėjimui dalių, kaip ausų raumenys, nors vis
ų šventųjų, daugiau tonpuodžrais. ’ Čia, tėve, ir geidausim laimės, slėpdami' tiek ausų negalime judinti, viršui ausies žemyn užlenktas
vo ir visų
Žaibas elektriškiems matavimams yra vargiai taprieinaniekam nuobaženstvų ne yra visa to zoologinio patrio
vienus;žmones
žmones yra kiek didesnis, pas ki- mas, nes jis turi baisiai didelę jėgą, trumpai tepastovi vie
kalbu. Šitas abrozdas. vaike, tizmo esmė. Ir jau to darbo nuo sav.o minties šį geidulin- kampas, kuris pas vienus
pageidavimą,
1''
" "pnes Klaimė,
~ tus yjgaj menkai išreikštas, bet jis
ils vra pasilikęs,nuo
pasilikęs nuo tų
tu senų
senu toj ir ten tetaiko, kur jam- patinka. Kol atsirado aukšto
•jokios afieros nereiškia ir Už vaisiai pradeda rodytis kaip gą y--""
-J
aip įesa tarp c e esu. pa
kuomet dar žmogauš apeis buvo i viršų smaila, kaip įtempimo technika, reikėjo tenkintis spėliojimais. Šiai
jį melstis nereikia, nes tai tik nuo tų Lietuvos “guzi- sirodys
valandėlei,
sumirgės
elektrotechnikos šakai rupi aprūpinti visą pasaulį elektros
. gyvo žmogaus — Lietuvos kuočių” kyšininkų, kurie da ir vėl greit pasislėps. Ne- ;ir klt« žemesnių užzmogų sutvenmų.
•
,
bar
gyvena
vogtais
valstybės
ciesoriaus — medalikas. Da
nesistėngOro bangos, įėjusios į ausiės'angą, sujudina skersai iš- energija. Ji pirmoji ėmė tyrinėti audras (griaustinio lydi
šauksime laimės, nesistėngbar, vaike, visi Lietuvos na- pinigais, visur ir visada save sime turėti, nekovosime dėl .temptą plėvelę, būgneliu vadinamą, kuris sujudintas, su mas), nes jos daug nuostolių pridaiydavo aukštojo įtempi
čalninkai šitokius medalikus afišuodami ištikimiausiais jos, kaip vaikai, kurie sap- pągelba ausyje esančių plaktuko, priekalėlio ir kilpos ton-j mo laiduose. Tad buvo pradėta steigt audros laukiamosios
ant krutinės pasikabinę ne Lietuvos sūnumis, didžiau
nuoja Kalėdų naktį, kad seg ma^u kauliukų, oro judėjimą perduoda į vidujinę ausi stotys, kuriose ėmė matuot žaibą moderniškaisiais matavi
siais “patriotais.”
šioja.
—Kam jį Lietuvos valdi —Nieko aš. Maike. iš ta- mis. ir jie laukia jo nekant- —lal>irmtą. Labirintas yra viduje smilkinio, kaulo. Jame mo įrankiais. Bet išmatuot žaibo įtempimą yra ne toks pa
ninkai nešioja ir ką jis reiš- vo kalbos negaliu suprasti, raudami,
’ • tyliai,
■ ’• • ’baimėje
'
sudėta patys svarbieji klausos organai. Čia yra kelis kar prastas dalykas, nes pirmiau reikia jį turėti. Gaudomasis
kia, tėvas, matyt, nežinai, Aš tik žinau,; jog šitą meda- lauksime ir mes.
tus susukta nuolat į galą smailėjanti, kaip susuktas ragas, įrankis, žaibolaidis, yra, tiesa, senai žinomas, bet kas no
kad džiaugiesi tokiu nieku, liką su Lietuvos karaliaus Jeigu turi ateitu ji atei;
sfraigė. Joje be kitų dalių nuo pradžios iki galo tęsiasi pa- rės prie jo sėdėti ir laukti su aparatu, kol žaibui ateis į gal
kaip mažas vaikas žaisliuku, pikčeriu gali nešioti ne visi Laimė, kaip saulė, r
vą į tą žaibolaidį taikyti? Vadinasi, reikia daug žaibolai
apie grindinė plėvelė, o ant jos klausos stygos.
—Aš, Maike, nemažas žmonės.
kurią svajoja gėlės, gyve-j Kuomet mes girdime kokio nors muzikos instrumento džių pastatyti, bet prie šimtų žaibolaidžių nebus galima
beibė, ir tu man nesivožyk —šventą teisybę tėvas sa- nancios tik vieną diena... jos , ,
x
,
...
. x
pristatyti šimtus dabotojų. Tenka naudotis prietaisu, prie
Lietuvos ciesoriaus abrozą kai, kad nevisi: tik zoologi- negali saulės pasiekti, jos oalsus’ Pav- arfos, tai tuos balsus sukelia to instrumento
niekint, ba jeigu parvažiuosi nio patriotizmo garbintojai, laukia saulės. Jeigu diena rivgų virpėjimas. Yra pastebėta, kad ne tik arfos stygos kurio nereikėtų jokio budėtojo, kuris pats galėtų žaibo jė
kada nors Lietuvon, tai tuoj kaip maži vaikai, gali tokiais graži, ji ateis... jeigu dangus virpėdamos gali sukelti oro bangas ir sudaryti garso įspu- gą pažymėt. Be to, jis turėtų būti žaibo neįveikiamas suar
Varniuose atsidursi. Todėl ir žibučiais džiaugtis.
užtrauktas debesimis, veltui <] Į, bet ir oro bangos — garsai gali sukelti stygos skambė dyti, taip pat jis turėtų būti pigus, nes reikėtų daugely vie
Lietuvos načalninkai, katrie —Tai jau perdaug, vaike! jo5 laukia._.. Suvys ir nepa- jjmą žinoma, ne kiekviena arfos styga atsilieps į bet ko- tų pastatyti, o svarbiausia — kad neturėtų įtakos į žaibą.
nenori Varnių pyragų valgy Aš tau, Maike, jau sakiau, lies "'valandoje ios pa^™si ki ™uzikos gars«- ?tik ku" gal& panašų qbalsą išduotL. Toks prietaisas yra išrastas. Pati svarbioji dalis — plieno
ti, Lietuvos ciesoriaus meda kad tu manęs prie beibių ne
lazdelė. Kai tik žaibas pataiko į žaibolaidį ir ima srovė
likus nešioja.
lygink, pats vaiku būdamas. “Veltui mes laukėm, ji neat-i Jeigu mes turėsime artą ir sale jos stovėdami damuosi- tekėt, — įmagnetina plieninę lazdelę. Ją išima, lavoratorime kokį toną, tai visos kitos stygos bus ramios, tik skambės
—Ne, tėve, netaip yra. Tik Jeigu jau toks durnas daik ėjo”...
Tyliai lauksime laimės, ji ta. kuri išduoda tą patį toną. Tas pats ir su kitais tonais. joj, išmatuoja jos magnetizmą ir iš to išskaičiuoja žaibo
žiopliai ir bailiai — zoologi tas butų tie medaliai, tai
nio patriotizmo garbintojai šventasis tėvas nebūtų Lie širdžiai vjs tiek.. kaip,saulė Kaip minėta, labirinte, ant pagrindinės plėvelės, yra jėgą. Ne labai senai (praėjusiais metais) 400 tokių prie
šitą “garbės guziką” nešioja, tuvos karaliui Smetonai at gėlėms, F:•
____ _____
siūleliai arba stygos. Jų ilgis yra nevienodas, todėl taisų Vokietijoj buvo išsiuntinėta į visas šalies puses ir pri
’—..v
statyta prie žaibolaidžių.
o ne doras, mąstąs žmogus. siuntęs medaliką su savo fei- diena... jeigu turi ateiti,
uima sugauti aukstesniems
aunsiesiuems garsams, kitos
kilus zemesateis"
‘• ?4 '•' pienus
i v,enos tinka
su.
Be
to,
kaip
anądien
skai

—O kas tai yra, vaike, tas
Pirma tokia lazdelė buvo žaibo įmagnetinta liepos mė
zoologinis patriotizmas? Iš- čiau gazietoj, tai ir Lietuvos Nekalbesimę" ąpie laiinę J *dems. Jų yra gana daug ir priskaitoma ligi 20 tūkstančių. nesį. Mėginimas parodė, kad srovės stiprumas buvo per
karaliaus tavorščius. zagra- kurios geidulingai trokšta- Jos, kaip tos arfos stygos, virpa jas judinant aplink esa
vyrozyk.
ničnų
reikalų ministras po me, nekalbėsime apie ją— ji mam skystimui, kuris savu keliu būna sujudintas oro 10.000 amperų, kurios energijos butų užtekę vienu sykiu
—Gerai, paaiškinsiu, tik
50,000 elektros lempučių švitinti. Tokia srovė, jei ji butų
klausvk atvdžiai. Tėvas tur nas Voldemaras, ir tas buvo nubaidoma, kaip paukštelis, bangų.
Tetmajeris.
būt jau žinai, kad žmogus pas itali jonų Mussolini ir pas
šis ant pagrindinės pienelės esančių stygų virpėjimas sulaikyta 1 minutę žaibolaidy, pagamintų šilumos, kiek
patį
šventąjį
tėvą
nuvažia

1 gaunama iš 30 centnerių akmeninių anglių, ir, žinoma, nuo
skiriasi nuo gyvulių kai ku
perduodamas
klausos
nervo
šakutėms
ir
per
nervus
eina
į
riomis fiziologinėmis funk vęs, kad gavus kokį cino pa- STEBUKLINGA CIGA- j smegenis į ten esančius klausos centrus, kur ir sudaromas tokio karščio butų sutirpę visi laidai ir lazdelės. Laimė,
RETU MAŠINA.
Į
cijomis, pavyzdžiui, jis vaik znaiminimo medalį.
. kad žaibas, pereidamas per žaibolaidį į žemę, tetrunka tik
ščioja dviem kojom, turi —Nesi karščiuok, tėve, kal Čekoslovakų škodo firma garso įspūdis.
Į keletą sekundos dalių ir todėl jo šiluma laidams neturi jo
liuosas rankas ir t. p. Paskui bėkim rimtai, pavyzdžiais. išrado ir paleido veikti ma Tuo budu musų smegenys sugauna ne tiesioginį oro kios reikšmės.
jis skiriasi nuo gyvulių da ir Tėvas, manau jau busi skai- šiną, kuri per valandą pajė bangavimą, o tik jau savotiškai perdirbtą musų klausos
Reikia manyti, kad elektrotechnika nėra dar tarusi savo
tuo, kad turi protą, laisvą tęs laikraščiuose apie Lietu- gia padirbti ir supakuoti stygų virpėjimą.
paskutinio žodžio. Gal greit pavyks ta milžiniška gamtos
valią. Vadinasi, gali mąstyti, vos miestelių žydų triukšmą 42,000 cigaretų. Pro vieną
Musų ausis negali pajusti visų ore esančių bangavimų.
jėga
pagauti ir pakinkyti į darbą, kaip jau su vėju ir van
galvoti, gali vienokį ar kito- dėl medaliuoto “Lietuvos galą i mašiną eina popiera
Ten
yra
tik
apie
20,000
bangoms
sugauti
stygų
ir
tik
apie
kį darbą dirbti — gali skirti karaliausi” ir jo “tavorš~ ir tabakas, pro antrą galą iš
deniu padaryta.
nevartoti jų eina gražrari aptaškyti gatavi 20,000 skirtinų balsų mes galime girdėti. Kaip arfos ne
blogą nuo gero. O gyvulys, čiaus
" ” 1įsakymo
*
nė viena styga, jei mes dainuosime tokį toną, kuinstinkto stumiamas ir ne biznyje žodžio “smetona.” pakeliai. Prie viso, to išdirbk- skambės
.
turėdamas proto, negali savo pavyzdžiui: “Smetonos ir mo-nereikia nei rankos pri- ,’’arri nėra atatinkamos arfoje stygos, taip mes nepajusime
Už Kalnų Mėlinujų.
pojūčių, geismų valdyti, ir Pieno Krautuvė,” “Čia Par dėti. Visa atliekama auto- tų ore esančių bangų, kurios neras ausyje sau atatinkamos
siduoda
Smetona.
”
ir
tt.
todėl elgiasi kaip gyvulys.
Toli-toli už kalnų mėlynųjų.
mat iškaj. Mašina elektros stygos, kad galėtų ją sujudinti Ištikro, nies negirdime
—Nedaug, vaike, aš su —Jes, Maike, aš tą girdė varoma turi tik 4ris-ketyirta- labai žemų (storų) ir labai aukštų (plonų) balsų, nors jie
Kaip sapnas išnykai, jaunatve mano;
pratau iš tavo kalbos, bet tu jau. Bet kas iš to? Juk visos dahus arklia jėgoS ir. jmap- j 1Mų buti girdimi.
Jau nebsulaukti man dienų giedriųjų—
riu tik vieną pastebėti, kad valdžios pareina nuo Dievo. tarnauti užtenką vieno-zmo-1 e
*
Širdim nebeapimti okeano...
Mes tik smarkiai lekiančio akmenuko galime girdėti
gyvulys skiriasi nuo žmo O Dievo vardo dovanai gaus, škodo fabrikas dabar
gaus todėl, jog jis neturi du- imti negalima, bo pats Kris- tokių mašinų mano statyti ir švilpimą, kai jo smarkus skridimas sukelia per sekundą
Norėjau dar pravert seklyčios langą,
šios ir snapso negeria, pyp- tus tai užgy nė poteriuose, daugiau. Vartojant naujau-(daug neilgų bangų, tuo tarpu pamažiau jam lekiant, mes
Kad dvelkteriu pavasarinis oras—
pės nerūko, o žmogus yra su- Smetona, vaike, irgi yra yra sias mašinas gamyba papi- negirdime jokio balso nors ir tuomet jis judina orą, bet jo1
Gal dar širdy, numetus seną dangą.
tvertas pagal Dievo pikčerį, Dievo pateptas musų tautą gėjo, dėl to cigaretų bei pa- sukeltos bangos esti per ilgos, kad musų ausis jas galėtų
Atgimtų begalinis džiaugsmo noras...
turi dūšią, myli išsigert ir už- valdyti, todėl nedaverkos pirosų kainos aar sumazė•
.
sirukyt.
(žydai, kurie numučyjo poną siančios. Tik Lietuvos papi-.1
'
' . , ... .
Bet atvirais langais seklyčion mano
rosai
vis
dar
labai
brangus.
!
Ore
P
lauko
begales
h
abai ilgų ir trumpų bangų ir jas
—Gerai, paaiškinsiu tai Dievą, neprivalo jo vardą
Pribiro vien tik lapų geltonųjų..
Turbut dėlto, kad musų sugaudami dar daug naujų t aršų mes galetun.e pajusti,1
pavyzdžiais. Tėvas, manau, minavot.
O tu? — Tu nuplaukei, n latvė mano,
busi jau girdėjęs iš laikras-1 —Klysti, tėve. Valdžios fabrikantai juos dirba senai bet musų ausis jų nesugeba pag uiti ir mums att ooo kad
Tenai
toli — už kalnų melyn.rų...
čių, jog Lietuvoje kiekvie- ne u« Dievo pareina. Bet atgyventomis priemonėmis. aplinkui yra rainu.
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KELEIVIS
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Įvairios Žinios

I
Š
Š
FAŠISTŲ HOMOSEKSUA &
i
LISTŲ BYLA.
•į

VANAGAS LAKIOS.

5

A

M. P. Matulevičiui, Chico"
pee Falls,
Mass. — Taip,
Taip, tai
tai

APSIVEDIMAI.

.J
Pajieškau merginos arba našlės ap
g yra tikra teisybė, kad Frack- sivedimui.
Aš esu biznierius kriaučius,
g| fillės lietuvaitė Marė La- klyninu, prašinu
ir siuvu naujus dra
zauskaitė pasiskelbė save bužius. Reikalinga gera gaspadit.S,
skirtumo ar laisva ar nelaisvų,
g! pardavimui. Kodėl ji taip be
amžiaus kad butų tarpe 30 ir
metų
| padarė, buvo paaiškinta už- Prašau prisiųsti ir paveikslų, kurį
pareikalavimo grąžinsiu. T. K.
g pereitame “Keleivio” nume- ant
P. O. Gen. Delivery, Manville, N. J.’
1 O’jeI

“KELEIVIO”

KALENDORIUS

Komp. A. Vanagaitis atsi
vežė tris trukus juokų ir da Rygos apygardos teisme
Pajieškau apsivedimui merginų*,
bar rengiasi išvežioti juos po prasidėjo skandalinga ho
nesenesnės kaip 25 metų. Aš esu 26
Naująją Angliją. Vanagai moseksualistų byla. Kaltina
metų, turiu farmą 60 akrų žemės. Su
PITTSBURGH, PA.
pirmu laišku meldžiu prisiųsti savo
čio juokus myli visi. Jo dai- mųjų suolan pasodinti tur
Prašymas.
paveikslą.
(51)’
nos-dainelės visiems arti tingi piliečiai, Įnešę užstatą
PETER ŽAGAS
Liet linai ir lietuvės, bukit ma-• I
»
Smiths Creek, Mich.
mos. Su juo kartu dalyvaus 50,000 rublių kiekvienas. Vi
lonųs pagelbėti man sunkioj •pa
labai gabus ir talentingas si teisiamieji homoseksualis
dėty. Sergu antras metas, neval Kaip kiti jieško sau draugių, taip ir
aš, būdamas vaikinu, jieškau sau am
pianistas Mikas Yozavitas. tai priklauso Latvijos fašistų
dau vienos rankos ir negaliu________
__ ____
žinos draugės.
Kurios_ norėtų apsivesTie du artistai aplankys organizacijai.
dirbti. Turiu ketvertą mažų vai- ti, jnalonės atsišaukti, Aš kiekvienai
laišką ir pasiųsiu savo pa
sekančias kolonijas:
Byla nagrinėjama prie už
kų. pabaigiau visus sutaupytus parašysiu
veikslą.
JOHN RUSSA
(52)
28 gruodž. Montello. Mass. darų durų. Policijos davi
centus ir iš niekur neturiu pa P. O. Box 422, Port tVašhington, N.Y.
30 gruodž. Nashua, N. H. niais kaltinamieji buvo Įkū
galbos. Sušelpkite mane nelaimė
1 sausio Lawrence, Mass. rę Rygoje homoseksualistų
je ir išgclbėkit mažus vaikučius
Atspausdintas ant dailios popieros, knygos formato, pilnas puikių mokslo
kliubą.
2 sausio Lovvell, Mass.
ADAM HRALUNAS
straipsnių, visokių statistikų, puikių eilių, dainų, juokų ir paveikslų.
Homoseksualistais vadi-'
, 6 sausio Athol, Mass.
nuo bado.
(51)
PARSIDUODA BOLIŲ
8 sausio Worcester, Mass. naši tokie žmonės, kurie turi
! 104 So. 19-th st., S. S.,
ALĖ.
11 sausio Westfield, Mass. kitos lyties psichologiją. Ši
Pittsburgh, Pa.
Su
visu
namu,
labai pigiai ir ant
13 sausio Hartford, Conn. I tokie vyrai jaučiasi kaip mo
lengvų išlygų. Kas norėtų įstoti į len
KAINA 50 CENTŲ.
teris; jie Įsimyli i kitus vyrus
gvą ir pelningą biznį, nepraleiskit
1 4 sausio New Britaine.
į
progos, tuojaus klauskit. 'Visas in
NEKROLOGIJA.
ir su jais patenkina lyties
15 sausio Waterburyje.
i
formacijas suteiksiu laišku arba ypa
“KELEIVIO” SKAITYTOJAMS
reikalavimus. Įstatymai toki
tiškai. Parsiduoda dėl savininko ne
18 sausio Ansonia.
sveikatos
G. W.
i t)
NEWARK, N. J.
darbą draudžia.
22 sausio New Haven.
253 Broadvvay. So. Boston, Mass.
TIKTAI
25
CENTAI
Mirė B. Baniuk&itis.
25 Norwood, Mass.
Ii
Spalio.
1 d., 1927 m. mirė “Keleivio"
NAUDOKITĖS VISI
DIKTATORIAI
PADIRBI

27 Frovidence, R.. I.
skaitytojas B. Baniukaitis. Palaidotas
DOVANOMIS.
NĖJA PINIGUS.
7 d. spalio su 'bažnytinėm apeigom. J
(Nata kaip “Muzika.”)
'i
• : ’
_• ; u . * .
.
Nauji
Kalendoriai su lietuviškom
kapus lydėjo 28 automobiliai. Prisiųs
Tūlas
laikas
atgal
Europo!
,
kariumenė ir Adomas ru
ta
būvu
daug,
gėlių
nuo
draugų
irgivestutėm,
Eikite, eikite—
Turim juokingų. t už $1.00. Dį.
minių.
|, J ieva ”
Įdėkite
Į
konvertą
kvoteri
popieron
suvyniotą,
arba
štampų
už
25c.,
ir
prije
buvo
kilęs
baisus
skanda!
Juoksitės, juoksitės!
Velionis paėjo iš Kauno radybos, d^sį Sapnininkas $1.50. Virš 40 skirlas dėl padirbinėjimo Fran- i
siųskit “Keleiviui”, o Kalendorių tuojaus gausite. Adresuoki! taip:
tuzinai už
n Kedainių valsčiaus, Bičkų kaimo, 12iš- t*ne,u
" ' laiškams
' * . popierų,
• • 2 • 4..........
Kas myli juoką,
.si gyveno Amerikoj 26 metus. Keturis $L00 ,r
ir kalendorius dovanų.
%
(51)
jeuzijos
pinigų
Vengrijoj.
Į
•
Tam bus smagu.
: metus dirbo anglių kasyklose, vėliau
J. YERUSEVICIUS ,
tą
skandalą
buvo
Įpainioti
‘
M f| dirbo viršutinėse
‘
dirbtuvėse, o per ■ Box 68.
Lawrėnce.< Mass.
“Pokeris, pokeris—
aukšti
Vengrijos
žmonės.!
g
! paskutinius
metų
laikė minkštų
—----»1 i,
;
___12
_ —
,---------------- --gėGeras lošimas,”
rimų užeigų. Mirties priežastis — per- IŠ LIETUVOS I KANADĄ
Dabar francuzų spauda pra-‘ g
šalo ir pagavo vidurių ligų.
.
ligą. Sirgo 6.
Dainuoja Vanags
gt,
savaites.
Prigulėjo prie Eagle
ir Pi- 1 _ ‘ at!t.7_
uk_’.u J- “.*’ neša,
jog
galutinai
tapo
nu

savaites..
Prigulėjo
Ėagie
.
. - » SO. BOSTON, MASS.
253 BROADWAY,
Storu balsu...
'2
liečiu Kliubo
į tarnus, kaip merginas, motens ir ystatyta,
kad
prie
to
pinigų
1 n m
i- j.
iu rus 18 VISO dalių Europos | Kanadą.
Vanage, Vanage,
Paliko nubudime moterį ir sūnų ln jej
įniitrrantai yra sveiki, moka
padirbinėjimo
sąmokslo
pri

i.
Žila
metų,
kuns
lanko
aukštąją
imj
.Ją
skajtvt jr rašyti nors vienoje kalboje,
‘ Juoko karaliau,
gulėjo ir pati Vengrijos dik
Šermenys buvo nuosayuose namuose. ir Kanados imiuracijos ;statai rei£Be tavęs Svietas
Lai būna jam lengva sios šalies žeme- lauja ka(J bu^ reisthli imiKTant4j.
tatoriška valdžia.
Kokovas.
Apsieit negali!...
**•
. ...
- ,
.
I Man patarnavimas vra teisingai a<Vengrijos atstovas Pary
has nori plačiau apie laidotuves su- traukimo reikaluose ir aš esu jau daūg
žinoti, meldžiu kreiptis šiuo antrašu: Įietuvil, j Kana<la atitraukęs ir gav^
ARTOJAUS DAINA.
žiuje pripažino, kad jo vy
“BENDRAS FRONTAS”
MRS. M. BANK KAITIENĖ
Į geras ąpsistojimo vietas dėl jų Kanariausybė žinojo apie sveti
240 Ele* st^
Neaark, N. J. į doj. Su mano teisingu patarmtVipiu ir
Nagi, trauk, bėruti,
PRIEŠ POLICIJĄ IR
_____________________________ ___ kaina nei vienas kitas agentas negali
mos valiutos gaminimą. Iš
Dirvele, arimais!
KLEBONĄ.
! susilyginti. Dei platesnių informacijų
viso ko esą, matyti, kad Ven
Rytų Galicijos kaime grijos valdžia norėjo pa MUSŲ PROMETĖJUI DR. Dr. Basanąyičiaus vardu GeležĮ nušveisim
PA IIFAKOIIMAI 'SŠ“ v“~l Uiik’
Adami laike valsčiaus savi- dirbtais pinigais apmokėti JONUI BASANAVIČIUI vilniečiams turi neapsako Žemele drėgnąją.
GEO. K AUPAS.
P. O. Bos. 47,
Štai
aušra
gražuolė
IValkerviile.
Ont,
tamada.
mos
reikšmės,
.ypatingai
da

valdybės rinkimų kilo vals savo skolas. Francuzų spau
PAMINKLAS.
Pajieškau
tos
moters,
kuri
metai
Danguje
liepsnoja,
bartiniuose persekiojimuose
tiečių riaušės.
da yra pasipiktinusi krimi Prometėjus, sulyg Graikų pasakų, iš lenkų valdžios pusės. Tai Iš už didžio miško
Iš pradžių prasidėjo muš naliniais Vengrijos valdovų buvo sūnūs Titano (milžino) tapetus
ODOS LIGŲ
phla. P... »ni Tilt.n .t. Meldžiu ų p.-1 *’VV VVVU UW/
ir Nereid (nymphos) Clymene. Įkūrė yra moralė ir ekonominė pa Jau saulutė kyla.
tynės dėl politinių ir parti žygiais.
čią moterį atsišaukti ant mano antra- ;
.
..
*
jas civilizacijos, taipgi apšviestos. gelba, kas skatina vilniečius Linksma dirva arti...
šo. Aš tamstą partrauksiu iš tų Wis- .
Naudok gydančias puta*
nių ginčų tarp klerikalų vals
Kartą Dievas—Zeus buvo pasiryžęs
consin girių. Rašyk tuojaus.
j
nnnrmm
tiečių ir demokratų. O kada LENINO DRAUGO SUĖ išnaikinti žmąpiją. Prometėjus davė tolesniam clarbui, o musų, Nagi, trauk, bėruti!
M.
GRIGUNAS
|
I" KluEiU Vld
žmogui galimybę ant gamtos, sutei amerikiečių, lai būna ir atei Aš tau draugas, tarnas,
3308 E. Belgrade st.,Philadelphia, Pa. '
.
valstiečius malšinti atvyko
kiant jam (žmogui) ugnį, karią jis
A
MIMAS RYGOJE.
.Tai
yra
receptas
garsaus šveicariško
O ir šeimiiiinkas.
buvo pavogęs nuo Hephaesto. už ką tyje moralė priedermė pa
policiją, abidvi valstiečių
Profesoriaus. FREEDOL greitai įsige
Pajieškau pusbrofio Motiejaus Vir ria į odą ir po 5 minutę visiškai praša
prikalė Prometėjų prie uolos ant aukoti doleiĮ-kitą metuose Aš linksmai taisausi
grupės susitaikė, sudarė ben Šiomis dienomis Rygoje Zeus
bicko. seniau j's gyveno po šiuo adre lina įdegimą bei skausmą. FREEifclL
Kaukazo kalno, kur ereliai draskė
Arklą
ir
akėčią.
su: M. J. Virbickas. Room 13, Burke stebėtinai greitai išgydo šašus. Ronas,
drą frontą ir bendromis pa suimtas žinomas Lenino sėb Promotėjaus kūną ik'i jį išgelbėjo dru- užlaikymui tos Našlaičių
foundation, Plain. N. Y. Dabar neži Reikalaukite aptiekose arba t>risių«kiHerkules.
Prieglaudos — Dr. J. Basa Prirengiu vežimą.
jėgomis puolę policiją, ją ras komunistas Berzin ir dar tuolis
nau kur jis yra. Turiu prie jo svarbų žuli ir kitokias odos ligas. Narna $1.00.
Musų gi Prometėjus — Jonas Basa
Pripilsiu
sėklelės.
rei! alą. Meldžiu atsišaukti arba kas ♦* $1.00 ir mes tuoiaus išsiusime uer
nuginklavę. Po to “sąjungi 7 eiliniai komunistai, nele navičius irgi davė lietuviams ugnį su navičiaus Paminklo, kas
Linksma
man
matyti
ap'e jį žinote, malonėkite pranešti že Egzemą, Hemoroidus. šunvotes. Nissipratimo.
galimybę
nulrenkimo
sve

mum^
bus
nejuntama,
o
tie
galiai
atvykę
iš
Rusijos.
Pas
ninkai” užpuolė vietos kle
miau paduotu adresu, busiu labai dė Į paštą banką.
timo vergijos jungo.
«-»
našlaičiai, išaugę Į tautos Kupetos ir kluonas,
boniją, gerokai ją apgriovė Beržini rasta keli padirbti
kingas.
j
FREEDOL
REMEDY
CO.
Tik
kuliu
ir
vėtau,..;
A
NT
A
N
AS
V
E
NSKEVICIA
ir sunaikino klebono turtą. I pasai ir 200,000 rublių pini- Jau keturi mėnesiai pra veikėjus, žengs savo Pro388 D. Warren St_ Boston 19. Masą.
123 Centre st.,
T:imaqua, Pa.
{ Nagi, trauk, bėruti !
Sužinoję, kad artinasi stip gVbėgo nuo paskelbto sumany metėjaus pramintu taku.
Aš, Marė Kučinskiutė, pajieškau sa
inus policijos būriai, riauši Berzin senas bolševikas. mo pastatyti musų Prometė Tečiaus nemanykime, kad: Mes anksti su bėriu
Dirvą Įšsiarsim, \ .
vo tėvo Jono Kučinsko, paeina iš Su
Dar 1911 m. jis buvo arti jui paminklą. Kritikos-ginčų tuf $762.00
ilgam
užteks.
Viininkai pasislėpė giriose.
I
valkų rėdytios, biskj raupuoto veido,
v•
J ••
;
miausias Lenino padėjėjas. kaip ir nebuvo, apart dviejų niečių
apskaitymu, pirmiems Grudui pataisysim
apie 50 meti? amžiaus. Apie 2 metu
VYRAI, ŠIČIA JŪSŲ
c
Minkštą patalėlĮr r'
gyveno Hartford. .Conn Kas apie jj
TEIGIAMI IR NEIGIAMI Kuomet 1918 m. Latvijon projektų. Gerbiamas Žadei- metams viso-ko Įrenginiui
LAIMĖ!
žinot malonėkite man pranešti, už ką
Papenės, pagirdys .
BUČIAVIMOSI VAISIAI. įsiveržė bolševikų gaujos, kis, Lietuvos konsulas Chica reikalinga apie $2,000.00.
busiu labai dė inga.
PARSIDIODA GERA FARMA ti
Jį močiutė žeme;
PUSĘ KAINOS. 105 akrai žemės. 70
.Mis* Marė Kuėinskiutė
Western Statės laborato drauge su kitais joms vado goje, pirmasis sumanė pa Gautoji suma yra tik iš pen Čia išdigs žolelė—
671 i Lavvnview avė., Cleveland. Ohio. akrų dirbamos. 35 akrai ganyklos, že
vavo
ir
Berzin.
Latvijoj
jis
mė labai geia. viskas puikiai auga.
i
statyti paminklą iš akmens; kių kolonijų, ir kas atsisakys Atsiras ir varpa.
rija Washingtone paskelbė
Pyčių sodas 5 akeriai. taipgi yra ir kž->
buvo
žemės
komisaru.
prisidėti
su
plytele
Basana

Atsišaukiu
ir
pajieškau
JIEVOS
p. Mikolainienė iš Brooklysavo mokslininkų tyrinėji
Ims ji bręsti, puoštis
LEBEDNIKlUTĖS, pusseserės. Aš tokių vaisinių medžių. Budirikai geri,
vičiaus
Paminklui
paauko

no, antroji, pridėjo pagerini
mus apie bučiavimosi nau
esu .Mikas Lebednikas, Petro I>ebed- barnė su skiepu. 7 kambarių stuba,
Aukso drabužėliais
niko suhus. Kaniūkų kaimo, Alytaus vanduo stuboj, baruėj, ant porčių ir
dingumą arba kenksmingu SUSIVIENIJO DU SOCIA mą prie pirmojo projekto, jant 25 centus ir daugiau Sužibės piautuvai,
apskričio.
Man buvo pranešta, kad palei barnę. Farma randasi tik 1 mui
mą. šių mokslininkų nuomo LISTŲ LAIKRAŠČIAI. tai Įkūrimą Našlaičiams metuose? Tūkstantis lietu Suskambės čia dalgės...
buvo “Keleivyje” tilpęs pajieškojimas le nuo miestelio, arti mokyklos, že
manęs, iš Nebraska. Meldžiu atsi mesnės ir aukštesnės, bažnyčios, gene, bučiuotis esą naudinga Šiomis dienomis Ameriko Prieglaudos Namų Vilniuje vių po 25 centus sudės $250.- Gera bus ilsėtis
šaukti arba žinantieji praneškite man ležkelio stotis. pašMs, vieškelis, pir
dėl to, kad bučiavimosi metu je susivienijo du socialistų Dr. Jono Basanavičiaus var 00; o 10,000 lietuvių sudės Ant pėdų sunkiųjų!
mos klesos marketa i — viskas arti
šiuo adresu:
prie farmos, tik viena mailė. Ant far$2,500.00,
o
juk
lietuvių
Apakilę jausmai sušvelnina laikraščiai, “American Ap- du, kam aktyviai pritarė S.
MIKAS LEBEDNIKAS
Nagi, trauk, bėruti !
mos yra 2 arkliai. 15 galvijų, 150 viš
630
Riscani
st.,
Utica,
N.
Y.
merikoje
yra
arti
miliono.
mintis ir žmonės atsibučia peal” ir “New Leader.” Pir- L. A. moterų kuopa Chica
tų ir kitokių paukščių. Parsiduoda vis
Aš
pašersiu
sočiai,
vę jaučiasi laimingesni, Betjmas
f
buvo leidžiamas Chica- goje, kuriam tai tikslui su Tik vienoje Chicagoje yra šalto vandenėlio
Aš, Marijona Rudaitytė, po vyrui kas sykiu, su mašinomis ir įrankiais.
Rondzinrienė. pajieškau savo sesers Taipgi sykiu parsiduoda ir stubos ra
bučkio kenksmingumas esąs
^c-goje kaipo oficialus Ameri rinko $350.00 ir nusiuntė virš 100,000; o kur kitos ko Duosiu iš šaltinio.
Onos Stasiūnienės, pirmiau gyveno kandai. Pardavėjas paliks viską, kaa
didesnis ir už šitą naudą. kos Socialistų Partijos orga Dr. D. Alseikos adresu Į Vil lonijos...?
Chieagoje. Meldžiu atsisaukt arl»a kas tik ant fermos randasi. Priezi^tĮs
Ardamas ir sėdams,
pardavimo
savininkas neturi gyve
praneš, busiu labai dėkinga.
Mat bučiuojantis širdis pra nas, o antrajĮ leido privati nių (per kuopos pirmininkę Pageidaujama, kad kiek Aš tyliai mąstysiu:
nimo draugės. n vienam ant farmę>3
M 4 R r-I< > N 4 REND2IU N f EN K
gyventi labai nesmagu. Antra prie
dedanti greičiau plakti ir dėl niai žmonės New Yorke.
Mrs. O. Kirienę, 3335 So. vienoje lietuvių kolonijoje O, kad man užaugtų
65(9) I»cs Erables st.,
noras važiuoti j Lietuvą.
žastis
susitvertų Basanavičiaus Pa Duonos — mano turto!
to. tam tikri širdies raume-| Kad sumažinus spaustu Halsted st.).
Montreal, Carpdit.
,
____ .
Viskas parsiduoda už 5.000
dolerių,
reikia ...............
2.500 dol.,
parĮnešti
.............
.. o likusieji
■
nys greičiau dėvisi. Moksl i- j vės lėšas, partijos Pildoma- Vėliaus Bmoklyno mote minklo Komitetai rinkimui
Pajieškau savo sesers, kuri po vyru siliks
banke ant 5 procento.
. ...........................
r
’
<«>Vertė K. Žvaiždulis. vadinosi
ninkai išskaičiavę, kad kiek sai Komitetas nutarė perkel ris surinko ir pasiuntė $250 aukų. Toliaus pageidauja
Grasilda Snieškienė. Jau ke
FRANK BAKTEICH
turi metai kaip nieko apie ją neži
vienas karštas pasibučiavi- [ ti “American Appeal” i New per Mrs. J. Valiukienę.
ma, kad tie komitetai ir au
R. F. D. 4.
ULSTER. PA.
nom Pirmiau ji gyveno Toronte. Pra
: .
t
mas sutrumpinąs amžių Yorką, ir vietoj dviejų laik S. L. A. kuopa iš'New Bri kotojai Įvardytų patikėtinus
šau atsišaukti arba kas apie ją žino
te malonėkite pranešti šiuo adresu:
Į KANADĄ.
trims minutėms. Kiti gi mok-j raščių, dabar eina vienas — tam, Conn. per Joną Mika asmenis Į Centralį Komitetą, Redakcijos
ANTANAS SKURDAUSKAS (52)
kuriam
butų
visos
aukos
pri

slininkai neneigdami šios “The Leader-Appeal.”
lauską pasiuntė $80.00.
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta
343 Chauteauguay st.,
mus. kaip vyrus, taip ir moteris ar
Montreal, Canada.
nuomonės dėl amžiaus trum Adresas toks; The Leader Kita S. L. A. kuopa iš New siunčiamos, nes tas reikalas
merginas įš L’-tuvos į Kanadą. Mano
pėjimo mano, kad jis nesąs -Appeal, 7 East 15-th st, Britam, Conn. per P. Pili- turėtų būti centralizuotas,
Pajieškau savo brolio V idislovo Zi- patarnavimas yra sąžiningas, saugus^
kas palengvintų Vilniaus “Keleivio”
ir sesers Kazimieras, paeina greitas. Mano patyrimas laivakorčių
žymus, nes 3360 bučkių su-' New York City.
pauską — $57.00.
Skaitytojui, kariaus
iš
Rokiškio
apskr. 1913 ir 191 1 metais biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi
trumpintų amžių tik viena'
Pittsburgho lietuviai su Komiteto darbuotę.
brolis jryveno po šiuo adresu: A. J. tie. kurie jau per mane atsitraukė sa
Chicago,
III.
—
Apie
tai,
kad
gimines yra man dėkingi už mano
sąvaitę, o tūkstanti bučkių
rinko ir pasiuntė per P. Pi- Visi lietuvių laikraščiai ir suradot Smetonai ir Volde Tavers Co., 21 Simmons st.. Roxburv, vo
Boston. Mass.. o 1918 metais gyveno rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi
redaktoriai
yra
kviečiami
esą jau galima rizikuoti gy
varuną $25.00.
taip ir visiems keleiviams pa
marui “štedavą” darbą Chi- po numeriu 226 Windsor st., Cambrid noms,
mpinu geras apsistojimui vietas Ka
venimo sąvaitę.
Viso iki lapkričio 1 die prisidėti prie Basanavičiaus caęos. skerdyklose, “Kelei ge, Mass. O sesuo Kazimiera Zikarai nadoje
Mano patarnavimas ir kainos
1911 metais gyveno po numeriu
nos, 1927 m.. Dr. D. Alseika, Paminklo Įkūrimo ir užlai vyje” skelbti neapsimoka. tė
237 Broadwav. Cambridge. Mass. Mel- ■ laivakorčių yra pigesnės, negu kiti
Dėlei platesnių informacijų
VOKIETIJOS MONARVilniuje, priėmė $762.00 kymo, duodant vietos laik Bus daug geriau, jeigu apie džiu atsišaukti arba apie juos žinan agentų.
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu;
tieji
malonėkite
pranešti
šiuo
adresu:
CHISTAI PALAIKO
našlaičių reikalams, kas su raštyje Paminklo reikalams. tai pranešit jiems laišku. Jie
ALENANDER S. LEW1S
ANTANAS ZIKARUS
(52)
KOMUNISTUS. \
teikė vilniečiams drąsos ir Pageidaujama, kad da du yra pripratę lieti žmonių 40 Hudson
Toarist Agent
( )
avė.,
Brooklyn. N. Y.
i
TAIKA IR GERA
45 Windsor St, Montreal,
Dki, ’;ame Vokietijos moenergijos tik pildyti ameri bar, ateinant Kalėdoms, vi- kraują, tai kiaulių kraujas
P. O, Canada.
Pajieškau brolį JONĄ STANIULĮ,',
SVEIKATA.
narchistų Stalhelmo” orga
kiečių pageidavimus, tai yra, vi Amerikos lietuviai su jiems nei už ką.
kuria paeina iš Uskonių kaimo Ske- J1*08 paduoda,
nizacijos su. inkime pirmi "Taika, gera sveikata ir daug links- Įkurti Našlaičiams Prieglau
monių valsčiaus, Utenos apskr. Pas
Prieglau- skubtų su savo plytele-auka
laiku yra gyvenęs Chicago, III.
P. Stankui, Branch, Mich. kutiniu
ninkas Zeldke , areiškė, kad mų dienų." tai geriausi velijimai Ka- dą Dr. Jono Basanavičiaus Dr. Basanavičiaus Paminklo
1928 KALENDORIAI 1928
Prašau apie jį žinančius pranešti
jo organizacija v. ientuojasi
LT.'^Š'vardu, kas yra stropiai ruo-'pastatymui Aukas, iki bus —Apie šeimyniškus nesuti
ALEKAS STANIULIS
(52); JAI GATAVI LIETUVIŠKI SIE
Nevark. N. J. NINIAI KALENDORIAI. Lietuve,
Į Rytus, Į SSSR. Zeicke Vo mo sistema su pagelba Trinerio Kar šiama, taip kad metinėse su išrinktas Centralims Komi kimus laikraštyje rašyti ne 33 Paterson st..
Vyno, kuris suteikia apetitą,
kariuohienė ir lietuviškos vcsiavėverta.
Labai
gerai
advokatas
kietijos vardu žadėjęs duoti čiojo
tetas,
prašome
siųsti
P.
Jurkaktuvėse
nuo
mirties
musų
paskatina virškinimą ir prašalina už. MOTERIS JIEŠKO DARBO.
Tinkami pasiųst Lietuvon savo gini,
Uvick
padarė,
kad
jumis
su

SSSR, ne tiktai prekių, bet Kietėjimą ir kitus vidurių nesmagu Prometejaus, tai yra 16 va geliutės vardu, 307 W. 30-th
» ur>
Moteris II metų, su dviem vaikais, nėms. Vienas kalenaun r. J.
mu . Nuo šalčio ir kosulio pabandyki
jieško darbo prie' stubos prižiūrėjimo 1 dolerį. Reikalauaa. ,..» ..e ra. sių
taikė.
Mes
ir
pirmiau
jau
ir "dvasinio ginklo.” Susi- te
St.,
New
York.
sario,
1928
metuose
butų
Trinerio Sedativą nuo Kosulio ir
—oje šeimynoje. Prašau at<i- skite pinigus mene y orderiais art>ą
esame girdėję, kad lietuvis protin
rink^eji štalhelmininkai Trinerio Tabletus nuo Šalčio. Jušų Našlaičių Prieglauda atida J ieva Mikolainienė,
(52) pašto ženkleliais šiuo antrašu. (4j
šaukti per laišką
O. M.
pardąvej
fnri juos arba rašykit pas ryta.
Petronėlė
Jurgeliutė,
advokatas
Uvick
iš
Detroito
keletu kartų sušuko SSSR, Joseph
A. F. SMEF.ikA
Ror
19,
Southlod
Rd
.
Triner Co., Chicago, []]. —
Jieva Valiukienė.
yra sąžiningai žmogus
125 Ncv. bur, st . L-" .cnce, Mat.
yyriąuiy. ei ‘hoch!” (valio). Linksmų N*.,; Metų!
Toji Našlaičių Prieglauda
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KELEIVIS
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'KELEIVIO' KNYGOS.

5j
'ypač kaip jau Įsisenėję, yraI.
begalo sunku, dažniausiai,
<
reikia tiesa sakyt, niekas ne!
pagelbsti. Vis dėlto pada Lietuvos Rrspablikos Istorija Ir Žem Paparčio Ziedaa ir keturios kitos «
riau dėl šitos ligonės viską, lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip apysakos: 1) Neužsitikintia Vyras;
>•» I•
i
ką tik mokslas šitokiuose ai- nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 2) Žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Kodžia: per šitą ausi ji
geriau
NOSIES SLOGA IR APKNYGOS
UŽ
PUSĘ
KAINOS
u
J1
vėjuose žino, bet
pasekmės spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir rekta. Jose nurodoma kaip žmonės
Kitas
visai menkaie buvo menkos.’ Jauna
T
, mote kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val paikai tiki į visokius prietarus,
ir girdi. IL
__________
KURTIMAS.
u
AUŠROS KNYGYNE.
perleidžia. Bet kelis kartus ris, taigi lyg ir koktu buvo džių rėmė ir gyr.į kaip paskui revo burtus ir tt.................
15c.'
H
liucija paėmė viršų, kaip Lietava li
oro
i
ausi
Įleidus,
vamzdeliai
Rašo Dr. Margeris.
Socializmas ir Religija. — Labai įdo
kad ve tamsios liga
Reikalaukit nupigintų knygų katalogo.
palir.osuota is
iš po caro vaiazios
valdžios ir
"T , kos paunosuoub
«
lyg ir daugiau atsidarė, na. ir pasakyti,
mi knyga šituo svarbiu klausi
F f
iau
nebeišgydoma.
x Odei j į3įp jį buvo apskelbta respubliką.
Kad dėl nosies slogos gali lengviau oras Įeiti pradėjo.
mu. 24 puaL ................................... 10c.
ų
Pridėtas didelis spalvuotas žemląpis
Turime pardavimui lietuviškų kalendorių, kurie y i
ma apkursti, tai medicinos Dabar ir ausis ėmiau egza stačiai ir nesakiau. O kad parodo
dabartinė* Lietnvos rubežina Amerikos Macoehas. — Arba kaip ka
nesirupinių,
iog
dideli
ausų
parankus siųsti ir i Lietuvą. Vienas kalendorius ! r
talikų kunigas Hans Schrrith paplo
mokslo rateliuose jau senai minuoti. Suradau, kad abie
ir kaip šalis yra padalyta į apskrijeigu tik prie te čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri vė merginą Oną Aumuller. Su
25 centai, 5 kalendoriai už $1.00. Reikalaudami
žinoma.
jų ausų būgneliai yra vidun specialistai,
kių
prieitų,
tikrai
išgydytų,
kalendorių pažymėkite ar norit lietuvišku, ar pus i
paveikslais.
16
pusi
.......................
10c.
Baisiai daug vi a žmonių, Įdubę ir šiaip jau neatrodo, nusivežiau ligonę pas Rush parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
nuogių merginų.
ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa
kurie nosies <sloga
’ _ paprastai kaip reikia. Iš šito visko aiš- medikalės kolegijos ausų svarbesni
dokumentai:: Steigiamojo
44 gerioosrų Jovaro dainų. Jos tin
tik už menknieki laiko, o to- ku, kad Eustachijaus vamz- I profesorius
Perkam Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus
Seimo nutarimai, taikos sutartis ra ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip
__________ (tikrus
______ specialis_ _
h
del nei jie saugojasi, kad sic- deliai kataro apimti, kad jie tus). Bet ir jie surado lygiai
namie
taip
ir
susirinkimuose.
sutartis ra latviaia, apra
PusL
32
...........................................
15c.
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gos negavus, nei. pagaliau.ja dalinai užakę, kad oras Į au- šą pati, ką ir aš. Ligonę ir gy- I šymas
mūšių su lenkais ir tt.
' tai visų
“
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bet tiesiog žibintu Anarchizmas. — Pagal Prcudhono I
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bet
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nieko
nepavas. kurs apšviečia visą Lietuvą
3210 So. Halsted St.,
Chicago, 111.
mokslą, parašė d-ras Paul Elzba- [
Tokiu keliu, žinoma, sloga dėl ve tenais nėrad pakanka
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gi* iš!S lauko
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iš
vidaus.
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andeW<>
ir gydyti jau nebelengva, varos tarp spaudimo iš lau-i
Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno Apie Dievą. Velnią, Dangų ir Praga- .
nors ligonis gydymui ir pa o ir iš nosinės ryklės, todėl'*a
vėj. Panašios knygos lietuvių kalrą. Parašė Robert G. Ir.gersoll, gar-!
nosies
siduoda. O ligai ilgai pasi \ e ir būgneliai Įsigaubė. Be į Matote dabar, kad
i boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib-1
1*
L" 1
Tel. South Boston 3520
<...........ilga, KdCl' JI ^kius
________
DR. LANDAU
Residence Ur.iversity 14C3-J.
dievus______________
garbino senovė* indai lijos prietarų naikintojas. 72
laikant, suprantama, kad ir t ?, ilgai bebūnant Eustachi-sloga yra GlCieie
ST., BOSTON.
visokių painių pasidaro. jaus vamzdelių katarui, ir kartais gali net ir apkurtinti bei arijemai, egiptėnai, ehaldai, ašy- pusi..................................................... 25c. Į 32 CHAMBERS
Gydo Veneriškan Ligas.
S. N. hčfete-ShallM
rai,
lietuviai,
barbarai
ir
tt.;
kaip
tie
Popas ir Velnias — Ir trįs kiti indo- ! Valandos:— Kasdien nuo 8 iki
Dažniausiai, tai ir nosinė vidurinėse ausyse katara> žmogų. O šilą moterį tikrai
LIETUVE MOTERIS
vadinosi, kpr jie gyveno ir ko
10, nuo 1 iki 3 ir nuo G iki 8.
ADVOKATĖ
ryklė Įdega. Bet kad iš šitos pasidarė. O dėl to viso ir gir- buvo galima išgydyti. Jeigu dievai
mus pasakojimai: 1> Žinia iš toli
Nedėldieniais nuo » iki 12.
kius jie santikius su žmonėmis turė
366 Broadvay. So. Boston, Mass.
(•ėjimas
labai
sumenkėjo,
.tik
ji
iš
pat
pradžių
butų
pa

mos
ša!;es;
2)
Jis
sugrįžo;
3)
Ado'
vietos, vadinas, nosinės ryk
Room 2.
jo. Knyga stambi ir labai užimanti
lės (tai vieta Kaip tik po lie vadinąs. ligunė visai žymiai paikius sumanu ir netinginti Tai yra tikra tikėjimų istorija. 51.00 mas ir Jieva. Pilna juokų ir
"
,
dirbti duktdr^, tni jis butu Drūtuose audimo apdaruose •• $1.25 ašarų ........................
žuvėliu ryklėje), galima nu apkurto.
Pukus. 1‘aduškas,
Diagnozas aiškus: Eusta-jos nosį išgydęs. Ir vėliau, Ar Buvo Visuotinas Tvenas? — Kaip Kur Musą Bočiai Gyveno? — Arba ■ PLUNKSNAS,
eiti ir Į vidurinę ausi, tai ve
Patalus, Kaldras ir visokias levų
tyrinėjimas,
kur
buvo
pirmutinė
|
įrčdaies. parduodam pigiausiai.
dėl nosinės ryklės Įdegimo chijaus vamzdelių ir viduri- kada jau liga nosinę ryklę Nojus salėjo surinkti ; kelias dte žmonių lopšinė. Knyga labai pa
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit
gali ir pačios ausies Įdegi nes ausies kataras. Bet ligo-] pasiekė, buvo galima ją iš- nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve sai daktarą Holitzerį sutaisė BaDidžiausis sandė
na
išsimėtę
po
visą
žemės
kamuolį?
mas pasidaryti. Reikia, mat, r.ė nupasakojo, kad kai ma-'gydyti. Ir da vėliau, kada šimokiaantL Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c
Eagle Brand išaugino den
lis. Gvaraataejam
’
:
"
t
giau 6veikę kndikią. ne^a
^ vynfs p?51*! Materialistiškas Istorijos Supratimas.
užsiganėdinimą.
žinoti, kad iš vidurinės au šuios ūžia, tai ji geriau girdi. |ta liga ir Eustachijaus vamz-' Ka'P -iis ^*1°
visi kiti kodikią * maistai.
fai
ženklas,
kurį
moksle
vadeliuspasiekė,
irgi
buvoJLT.pT™
delius pasiekė, ir gi buvo ga-j“’"
77“' . —Jei nori žinot, kas gimdo pasau
Pas mus "susite
sies eina vamzdelis (Eusta
MA A v v « »Jkj
tikras europiškas
WllilSl tge- Įima ją išgydyti. Pagaliau. ttų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip lyje įvairiausius nuotikius, tai per
chijaus trimitas), kuris bai (imam paracusis
plunksnas ir pu.
k u*
giasi skylute nosinėj ryklėj riau girdis užimui <esant), net ir tada, kai ji jau gavo iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti skaityk šitą knygelę. Kalba labai
otos- ausyse atsidurti, vis dar bu- p° tTan<» jnodveidžiai, raudonveidžiai lengva. Knyga protaujantiems darbi
Aišku dabar, kad pirmiau kurs paprastai reiškia olosEAGLE BSAND
European Feather Co.
ją išgvdvti.
Mat,
■ ’r ,veisH” zm°nės? Sitie ir/imta’ ninkams nespkamoojsms. Medegs
siai nosies kataras pereina į klerozą. O otosklerozas reiš vo. galima
CON1M.NSEI) MILK
.
™
•
... kitų klausimų, i kuriuos nedali aUa imta iš Greilicho. Parašė Z. Alek
25 Lowell Street, Boston, Mass.
kia
vieno
iš
klausomųjų
kau

tai A 1S tik bu\O nauja, taigi
jokis kunigas, yra nuosakiai ir sa. 80 pusi........................................ 25c
nosinę ryklę, taigi ir tenais
I
kataras pasidaro, po tam gi liukų, kilpa (moksle sakoma išgydoma liga. Tik kai jau [aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga Monologai ir Deklamacijos. — šioje
nosinės ryklės kataras perei stapes) vadinamo, priaugi pavirto chroniška, vadinasi,[be galo įdomi. Kas žodis — tai fak- knygoje telpa daugybė naujų, laba: t
na Į Eustachijaus vamzdeli mas prie stulgiojo lango isisenėjusia, tada žinoma, iš- t“; kas ~kinys — t»> naujas kunigų gražių n juokingų monologų ir dėklą- j
Babžes Love lt
DIDELIS PASISEKIMAS
Frya* macijų. Visokios temos: darbininkiš-1
(trimitą), pagaliau ir i pačią < moksle vadinamo fenestra gvdvti baisiai sunku arba
■ ovalis) briaunos.
dažniausiai visai nebegali-, Kaina ........ r....................... 25c. kos, revoliucinės, tautiškos, humoris- į
ausi.
tiškos ir laisvamaniškos. Visos skam- ‘
I
Tai
ligos,
kurias
gydyti,
ma.
i
Štai kodėl nosies sloga yra
1 Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy bios, visos geros. Tinka visokiems ap-1
ne juokai, kaip daugelis Chening LAXATIVE
bė labai gražių eilių ir dainų. Daug vaikščiojimams, baliams, koncer
žmonių yra linkę manyti.'
gražių, spalvuotų paveikslų. Fopiera tams ir tt. ..................................... 25c.
Malonu, či ugnims, kuria
gera ir spauda graži. Parašė J. B.
bet, kaip tik priešingai, di
"Jaunystės Ksritis". Ir "Susižiedsvipalaiko pilvo reguliariškaSmeisterius.
221
puri.
Popieros
delė ir žalinga liga. Juk jei
■ss
Psgal
Sstsrtiee
’
*.
Labai
už

mą. Vaikai myH jį.
apdarai. ....................................... $1.00
Mrs. Winslow*s
gu dėl jos gauna jaunas
imanti, meiliška komedija ir per
15c. ir 25c.
Bes-Hor.
—
Istoriška
apysaka
iš
statymui
tinkamas
dialogas.
...
10c.
žmogus apkursti, tai kas gi
Strup
Kristaus laikų. Parašė Lew
bąisesnio gali būt? 0 taip ne
Amerikoniškos
Vestuvės.
—
Dviejų
Į
Didžiausiu nusistebėjimu bininkės bitelės. Kitokios
visai retai atsitinka. Štai, ne ir dėmesiu seka žmogus tą rūšies kiaušinėlių motinėlė Wallaee. 472 pusi............................ $2.00 aktų komedija, pajuokianti lietuvių <
labai senai atėjo pas mane nuostabų gyvenimą, kuris ei nededa. Iš kurgi išsiperi tada ?•>**• — o®**0 Dūkte, arba Li«- vestuves. Juokinga ir lengva per
ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS
apie trisdešimt metų am na avily.
motinėlė? Čia mes nutinka- tuva XIV metasnntyje. Istoriška* statymui. Parašė Iksas. Pusi. 24 10c
j.A. . . !"es SUlinKa ronumsM M.
M. Bernątowiez’o.
"O.
S.” arba Abubiaė Iškils*. — .
žiaus moteris. Jos bėdos Griežtai monarchiška bi mO
ne didžiausi bičių valstybės 468 paai............................
t Vieno akto farsas, labai juokinga?
maždaug šitokios: ‘‘Jau bus čių valstybėlė, su gana dide tebuklą.
Biblija Satyroje. - Labai įdomi ir-*
•- 15capie keturi metai kaip su no I.'u gyventojų skaičiumi, daž
Anksti pavasari, kaip tik juokingajuokinga-knyga
knyga su 379 puikiais pa
po . "Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta
simi visokių bėdų turiu. Šal nai siekiančiu vienam avih
šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą,
ptelės
pradeda
lakstyti,
gaveikslais, peretatančiais įvairiu, mo• ’i šv. Jonui galva. Drama viename
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
ti dažnai pagaudavau, o da 75 tūkstančius, teturi tik vie ima pastebėti kad"jos runn® prieš sutvėrimo pasaulio akte, parašyta, garsaus anglų rasti-’
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
bar, tai beveik nuolatai kas ną valdovą, kuris visų pripa
ki niekas nesigailės.
Kri8?BS‘382 pus
"am vertaų
.......... 25e->
mą,
apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
nors nosyje negera. Paskui žintas. Tai vra karalienė, vi lestingai daro keletą koriu jknygą
Gadzinkos. — lr kitos link*- 1
laug didesnių uz kitus. Sė lapiai. Kaina ............................... $1.00 Davatkų
radimą
Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių
liga, rodos, susikraustė ir i
mos dainos. Apart juokingų "Da-;
so
spiečiaus
motina.
Kai
be

toji,
žiemą
praleidusi
motikrikščionišką
pasaulį ir kryžiaus karos, apie garsų kinųgerklę (čia ligonė nori pasa
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt? Tatk* Padrinką” telpa 30 įvairių yjolyčių
darbininkių
bitelių
am

iėlė
deda
Į
juos
po
apveistą
mongolų karo vadą čingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
kyti, Į nosinę ryklę), kas tar žiaus ilgumas tesiekia vos t
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks' Ki*KU dainų, eilių, parodijų, ir t.t.
tiaušinėlį. Darbininkės bite- nemokša.
__ ______
Bet delkogi norisi? Delko daugelis m dainų tinka juokingoms
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir
tum erzina po liežuvėliu ir
jr 4e)
’KCf ' deklamaeijums. šešta pagerinta
____
čigonai.”
,
verste verčia kranksėti. Iš mėnesius, motina gyvena ės šiuos korius ypač akylai be valgio žmogus silpsta?> _
I
10c.
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4
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5
metų.
laboja.
IŠ
Šių
kiaušinėliu
išvienas
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duoda
daugiau
spėkų,
į,al^a' 48 Pūsl“Knygoje
yra
daug
paveikslų,
žemlapių, piešinių. Išleido
sykio maža kiek ligos tepaikitas mažiau’ Delko žmogui reikia Nihilistai. — Tragedija trijuose ak-[
Kaip
tik
motinėlė
išsirita
^vysčiusios
kirmėlaitės
stro'
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių B01
siau, taigi, ir nesigydžiau. ..
cukraus,’ druskos
panašių da- \Juose. Veikalai perstata nužudymą
Šisnae-prin
droaK0S ir
!r kitų riebalų?
nai maitinamos
maitinamos. ‘bi>
pagenn cakrausKo<Jel
Si.|
Kaina .... f2.2S.
į
Toliau ^pradėjau gydytis. iš pero ir išskrenda Į save liai
caro Aleksandro II. Labai puikus ir
vestuvių
kelionę,
ji
viena
.as
maistas
ir
gera
piieziura
tuos
^įaugimus
suprasi
tiktai
iš
šito*
Daktaras- tonsilus išpiovė,
nesunkiai
scenoj perstatomas
KELEIVIS
veikalas. ......................................... 25c.
^et neperdaugiausiai gelbė vienintelį kartą apsivaiso jadaro tai, kad iš didesniu- gnygutės. Parašė D-ras G-maa
255 BROADWAY
To
jai
pakanka,
kad
per
visa
_________ _______________ 15c.
ų
korių
vietoj
mažutės
darKaina
jo. Keletas mėnesių atgal
Padėjimas. — Jdomus pavyz
ykFo
vaisinga. jininkės bitelės, išeina la Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa Musų
pradėjo ausyse ūžti, iš sy
1"'; gyvenim3 J*
džiai iš dabartinio darbininkų patik vienoj, paskui ir kitoj. Ji deda apie 900 kiaušinė idau išsivysčiusi didesnė bi- 23 gražios eilės, daugybė straips-j dėjhn®. Parašė Antonovas. So.
nių^ juokų, ir t-t. Puikiai iBusj Boston. Mass. 40 pusi......................10c.
Susirupinau. Ėjau pas vieną lių per valandą, o per vienę :elė-motinėlė.
25c.!
Kaip tik motinėlė galuti- trcota- 9o pusL
ir kitą daktarą, bet jie maža pavasari ji gali jų sudėti viri
MUZIKOS VEIKALAI
60
tūkstančių.
Taigi
ji
ir
iš
iai subręsta ir jau ruošiasi KoAd Ai Netikiu į Dievą? — Arba
dėmesio Į mano ausis tekrei
KOMP. M. PETRAUSKO
,r i’T*z Kritika. Kiekvienas geras' Žalčių Karalienė. Opera........... $10.06
pė, tik vienas, tai būgneli tikrųjų yra visos šeimynos įpleisti savo gimimo vietą— Tikėjimo
katalikas
ir laisvamanis privalo
pfadurė, nuo ko per kelias motina, žinoma, tokį skaičių tori, pasigirsta avily jos ne ja perskaityti.
H eekrų Metą Kanklės, vienoje
64 pusk ......... ..
knygoje ................................... $5.00
Hienas buvo biskį geriau. vaikų išmaitinti vienai moti paprastas plonas zirzimas.
nai
butų
per
sunku,
tad
šię
[Girių
Didelis biteliu skaičius ren- Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaiyiGirią Karalius, '.leno
vieno veiksmo fantasDabar jau ne tik ūžė ausyse,
atsiliepia
tėvu
vartojimas
alkoholio]
tiška
Opera
...............................
$3.00
bet su viena ir girdėti daug pareigą ji paveda darbinin <asi tada apie savo senąją ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka- ftirutė. "Dievaičiai, dievuliai, Birutės
menkiau nei pirmiau galė kėms bitelėms, kurios nors motinėlę ir staiga kartu su ja da nors būti kūdikių tėvais, būtinai arl>' sopranui ............................... 30c.
jau. Netrukus ir su kita ausi negali pačios būti motino ‘šlekią iš avilio, ir lekia to turėtų perskaityti šitą knygutę. Pa-'žalčio ir Gulbės Dievaičio duetas iš i
mi pradėjau neprigirdėti. mis, te’čiaus motiniški jaus lyn. Sunkesnė motinėlė grei rabošius. Pusi. 23 ........................ 10c.J Operos žalžių Karalienės .... 75c
Kvartetas: Sopranui, Altui, Te
Dabar jau su abiem prastai mai pas jas yra aukščiausiai čiau pavargsta ir nutupia kur Džiaa Bambos Spyčiai. — Ir kitos] Aras.
norui ir Barai, nianu palydint 40c.
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išsivystę.
>,
nors ant šakos, ar šiaip ant fonės.___
_ juokų, negu Amen- į
Daugiau
girdžiu. Iš arti ir per telefo
Tuo
metu,
kai
motinėlės
kokio
daikto;
tada
apie
ją
koj
mun&aino.
Šioje knygoje telpa nei Visos SUSAKYTOS ČIA KNYGOS
ną girdžiu gerai, bet kaip
72
"Džian
Bambos
spyčiai”, eilės, pa
YRA GAUNAMOS MUS V
kiaušinius
deda,
o
darbinin

sukimba visos išlėkusios bi
lik kiek iš toliau, tai ir nebe
sikalbėjimai,
humcristiški
ctraipsniaKNYGYNE.
girdžiu. Kas nori su manim kės bitės be paliovos triūsia telės. Bitininkas sugauna ši kai ir juokai. Antra pegerinta
susikalbėti, tai turi gerai maisto jieškodamos, perus besiilsintį spiečių ir suleidžia laida. 128 puri. .......................... 25c.
KELEIVIS
šaukti. Navatna, kad fabri■ maitindamos, arba korius įį Į naują avilį. Senajam avi
ke, kur iš dirbu ir kur maši-• darydamos ir juos valyda- ly naujai gimusi motinėlė Kaip Senovės žmonės Perstatydavo 255 Broadway,
Sau Žemę. — Labai įdomus senovės
So. Boston, Mas*.
hos labai ūžia, rodos, visaiį mos, — kiekvienam avily yra tuojaus užima savo pirmta->' filosofų
daleidimai apie žemės išran
pora
šimtų
dykaduonių,
kukunės
sostą.
Dažnai
ji
irgi
gerai girdžiu, tik kai mašidą. Pagal daugelį autorių parašė
nos sustoja, tai ir vėl nebe- rie nieko nedirba, ir tik gy- išskrenda su spiečium ir pa Iksas. Antra knygutės dalis yra: "Iš ITALIŠKI ARMONIKAI
savo malonumui. Tai lieka senąją valstybę vėl virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
girdžiu. Nežinau, daktare, vena
\
yra
tranai,
vyriškos lyties bi naujai gimusiai karalienei. do Kalbos”. Parašė Z. Aleksa.
ką čia dabar ir bedaryti?'*
lGc.
'• Išegzaminavęs nosį, nosi tinėliai. Per motinėlės vestu- Kai jau avily bitelių tik vie 40 pusi.
nę ryklę ir ausis, štai ką su- v•ių skraidymą iš visų šių tra nai šeimynai telieka, kitos Kaip Tapti Savienytų Valstijų PiUa-,
radąu: Nosies landos, ypač nų
" tik vienam tetenka su ja besiperinčios motinėlės iš čia? Aiškiai išguldyti nUielystė*
įstatymai su reikalingai klausimais ir
dešinėji, isisenėjusio Įdegi- susieiti, ir jis tuojaus po to mušamos,
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos*.
Kai biteles patalpina Į Antra peržiūrėta ir pagerinta
• mo apimtos, dešinėji papur niršta. Kiti tranai netrukus
tus, šašais prisivėius. Nosinė po motinėlės apvaisinimo naują avilį,pirmą kart jos ei laida. ....................... ........... Me.
ryklė Įdegus. Eustachijaus darbininkių bitelių užpuola na pro dureles atbulos; taip Byla Detroito Katalikų sa Socialis
vamzdelių galai pūliais apsi- mi ir po didžiausios kovos jos Įsidėmi vietą. Po to pa tei..
tais. — Pirmų kartą katalikai užuž- . Mes išdirbame ir importuojame viso,1 raši'4 rankomis dirbtas Itališkas
vėlę, o skylutės lyg ir užakę. gėloniu užmušami ir iš avi kyla ir laksto keletą kartų puolė socialistus 31 <L gruodžkJ, IMI. ki
Akordtnas
geriausias pasaulyje. Ant
Manydamas, kad gal šitie lio išmetami. Tranai išsiperi ratu aplink, — tai vra taip Antr* kartJ> «puoiė socw»tue 3i 10 metų gvarantuotos. Musų kaino,
apsipažinimo
‘skraidv- sai t^Mna
Jteismų
913 "•rAknrrtai
šj0£,kny«««j
jai- žemesnės negu kitų išdirbėjų. Dykai
vamzdeliai yra visai užakę. iš motinėlės sudėtų neapvai- pat
*
> * •
telpa toiamn
rekordai ir
ir nrirodvprirody- suteikiam pamokinimus. Reikalaukit
orą i viena ir kitą ausį lei- pinty kiaušinėlių.
mas. Apsipazmusi «su• •vieta
v • • •mai,
* kokių' *priemonių
“ katalikai dari- katalogo, kurį prisiunčiamo dykai f-j
v
f ~
•
j.
i___ i
______
tx____
vienas
Iš
apveistų
kiaušinėlių
išbitelė,
kaip kulka leidžiasi leidžia kovoj ra socialistais Su [ RUATTA SERENELLI & CO.
dau. Pasirodė, kad
į paveikiais. 61 pusi.............. .. 25c. 1014 Blue Ialand a». Dpt. 80, Chicago.
biskį lengviau orą perlei- eina beveik be išimties dar- Į kelionę maisto jieškoti.
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KELEIVIS

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

STEIGIAMAS AKLŲJŲ
INSTITUTAS.

Stiprume-Badavotojos

LIETUVIAI!

Lietuvos Aklųjų Sąjunga,
Kosulys, slogos ir panašus žiemos
Švietimo
ir Vidaus Reikalų
(Nuo musų korespondentų ir U Lietuvos Laikraižių.)
nemalonumai, labai tankiai apsireiškia
ministerijoms
padedant,
BALTIKO AMERIKOS LINIJA
dėl netinkamo besimaitinimo. Nusilpusi
Į steigia Kaune Lietuvos aklutai pirmutinė ir vienatinė laivinė
FAŠISTINIAI METODAI. inius. Vandens joje yra apie jų institutą. Šio instituto dikūno sistema lengvai pasiduoda užsikrėti
bendrovė, kurtos laivai pralaužė
tris
metrus
gilumo,
o
nuo
rektoriumi
pakviestas
moŠiandien Lietuvos liaudis
mams. Tokiuose atsitikimuose reikia vaitoti
kelią iš Amerikos
Yorko
kurį
yra žvalgybos rankose. Žval vandens iki žemės pavir- kytojas M. Kviklys, kuri
tonika
kaip
TIESIAI Į LIETUVOS
gyba gali visais budais liau šiauš bus metras. Kas bus to- švietimo ministeris patvirtiliau.
sunku
pasakyti.
Bijo’
no.
Kviklys
jau
pradėjo
ordį terorizuoti — tai jos va
KLAIPĖDĄ
lia. čia dedamas laiškas pa ;ma, kad ta duobė nesiplėstų ganizacinį darbą. Gruodžio
kuris yra stipmmo-budavetojas cod-liver oil padarytas leng
siunčiant du laivu pernai, o jau
rodo tas priemones, kokias ir kad nepasidarytų ežeras! mėn. pradžioje jis trumpam
vam vartojimui, milionai žmonių sustiprino savo jėgą su
laikui
siunčiamas
į
Latviją
net penkis šįmet.
jie norėdami pagauti sau au
Scott’s Emulsion.
susipažinti
su
panašiu
latvių
PASIGĖRĖ
IR
PRIGĖRĖ.
ką vartoja.
Jus taipgi turėtumėt suprasti jo sveikatą-teikiančią
Židikų valsčiaus tarybos Panevėžis. Lapkričio mėn. institutu, o vėliau tuo pat rei Į
KAINOS LAIVAKORČIŲ J
LAIVU IŠPLAUKIMAI
naudą. Vartokit ji reguliariai 1 mėn.
KLAIPĖDĄ
narys Valys Viršila po 17-tos 14 d. š.m. iš Panevėžio va- kalu vyks į Čekoslovakiją.
■
—
—
Scott
&
Bowne,
Bloo.nfield,
N.
J.
27-38
—
Trečia klesa .......
$107.00
gruodžio gavo pasitraukti žiavo pil. Rapševičius Ka- Šio institutu mokytojais
Ten ir atgal tiktai
$181.00
“Lituania”
Sausio 31
kviečiami
to
dalyko
specia

Lat\ijon. Pavasaryje parei- zys, gerokai išsigėręs. Ryto
Turistine UI klesa .
.*ll".WO
“Estonia”
Vasario 21
RAUDONA VĖLIAVA
Ten ir atgal tiktai
PADEGĖ IŠ MEILĖS.
davęs Į namus. Rugsėjo mėli i metą Velžio malūnininkai listai. Manoma, jog 1928 m.
“
Lituania
”
Kovo 13
Valdžios
taksai
atskiriem.
10 d. dalyvavęs valsčiaus ta- pastebėjo Nevežyje vandeny sausio m. institutas jau pra Rugsėjo mėn. 22 d. Kume ANT TELEGRAFO VIELŲ
rybos posėdyje, bet sužino- stovintį pakinkytą arklį ir dės veikti. Šiam institutui čių kaime, Kalvarijos valsč., Viekšniai (Mažeikių ap.).
žiniom kreipkitės Į vietos agentą ar Į bendrovę:
jęs kad daromi areštai, bėga krante kepurę su sermėga, L. A. Sąjunga nupirko Kau-, Mariampolės apskr., buvo Lapkričio mėn. 5 i 6 d. 3 vai.
vėl Latvijon, štai ištrauka. Apjieškojus aplinkui žmo- ne, Ž. Kalne, namą, kuriame padegtas kluonas pil. Buke- ryto, rasta ant telegrafo vie
BALTIC AMERICA LINE
“Nieko nelaukdamas vy gaus nerasta. Davus žinią tilps bendrabutis ir pati mo vičiaus Jono, ir esant sau lų užkabinta raudona vėlia
kykla.
kau Latvijon ir laukiau ži- i policijai, buvo iš naujo iš
8 BRIDGE STREET,
NEW YORK, N. Y.
sam orui sudegė visi trobe va su parašais: “Lai gyvuoja
rusų
komunizmas
10
metų
mos iš namų apie jvykiu>. i jieškota apylinkė ir išgraisiai, javai ii- gyvuliai. Nuos
Pirmo ir antro laiško visai ■ byta upė, bet pil, Rabševi- UŽDAROMI SIAURIEJI tolių padaryta virš 24,000 li sukaktuvėm,” ir “Šalin fa
GELŽKELIAI.
negavau ir tik per draugu.- -čiaus vis dėlto nepavyko sutų. Šiame padegime buvo su šizmas.”
sužinojau, kad du sykiu bu- rasti. Spėjama, kad jei jis
Geležinkeliu valdyba pra laikyta kaipo tariama pil.
CUNARD LINDA LIETUVON
NUTEISTA LENKŲ
vo mano namuos z\algybi- įlindo į vandenį, tai bus nu- neša visuomenės žiniai, kad -Kalėdžiiitė Antosė, bet ji
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko į
ŠNIPĖ.
Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresin ų laivų
ninkai, darė kratą grąsinda- neštas po ledu,
žiemai prasidėjus ir pūgoms pristatė liudininkus, kuriais
mi mano žmoną ir motiną!
-------------siaučiant siaurųjų geležin ' ji išrodė savo nekaltybę ir . Kariuomenės teismas KaiBERENGARIA
AQUITANIA
MAURETANIA
nušausią, jei nepasakys, kur UŽ KĄ ŽMONĖS BILI- kelių Skapiškio-Suvainiškių, buvo paliuosuota. Vedant šiadoryse nesenai lenkų sinIŠ BOSTONO: ANDANIA Sausio 8. CARONIĄ Vasario 19.
Tumaitę Karoliną nuteisė
aš esu ir kur yra L. S. D. parNĖJASI.
Joniškio-Žeimelio, Petrašiu- tolimesnį tyrinėjimą ir jiešo paskui
sausžemių j .Kauną
.» ,,
New York i Kauną $26.3 ir bran
....
.
Pamatykite Londoną pakely.
giau. Atskiri kambariai, erdvi
tijos narių sąrašas ir susirin- Telšiai. Žmonės pas mus nų-Linkuvos ir Utenos-Kaų- kant nusikaltėlius liko išaiš- kalėti sunkiųjų darbų kalėjiTaipgi tiesiai į Lbidoną kas
vietą, geras naminis va kris,
liniškių
ruožai
gali
būti
už

kinta,
kad
Kalėdžiutės
anksrtie
gyvos
galvos,
kimo protokolų knyga.
jbe galo įprato bilinėtis teismandagus patarnavimas. Dėl ki
Pėtnyėią nauji, aliejų varo
mi laivai. Trečios klesos
tų informaciją klauskite b rie
“Lapkričio 7 dieną gavau amuose. Mažiausis mažmo- daryti keleivinių ir prekių čiau pastatvtieji liudininkai
__ ~_____
laivakortės į abu italu iš
C ana rd agento, art* rašykit pas,
iš Lietuvos telegramą su žo- *žis, tuoj žiūrėk eina pas tai- raukinių judėjimui maž to pat kaimo gyventojai Se-' LIETUVIŠKOS FILMOS.
33 Statė Street,
Filmų bendrovė “Akis
A.::? ” CUNARD LINE
džiais: “Mama visai marina-: kos teisėją. Dar ne dyvasyra daug nuo gruodžio mėnesio kevičius Petras ir VasiliausDeotMi, Mass.
kaitė
Ona
buvo
papirkti
ir
’
o
aigė
daryti
2-jų
veiksmų
ma, atvažiuok,” telegrama iš kaimiečių pusęs, bet į teis- nusės visai žiemai, jei bus di
“
Gydytojas
per
įkalbėti Kalėdžiutės. Išaiški- komedijos
įteikta lapkr. 5 d. Bet 9 d. mus eina net tie, kurie skai- delis sniegas.
gavau iš namų laišką, kur vi- tosi kiek prasitrynusiais.
Siaurųjų geležinkelių Jo- nūs šias aplinkybes Kalė- prievartą” nuotraukas. FilI* £* I
sai nebuvo minėta apie jokią
Ir eina delko, — o tik del- navos-Ukmergės ir Šiaulių- džiutė pamatė, kad toliau ma kinomatografuose pasi
ligą, anei mirti, tat pasirodo, to, kad Telšių siuvėjas žyde- Biržų ruožuose keleivinių ir ginčyti kaltybę nėra reikalo, Rodys maždaug per mėnesį,
LIETUVĄ
kad telegrama man siųsta vi- lis kelnėse nepataikė sulig jo prekinių traukinių judėji prisipažino padegime ir pa- ----------------------------PER BREMENĄ
didiiaitsė* Vokiečių laivo
sai apgaulingai.”
‘skonio siūlės išvaryti. Prieš mas bus stengiamasi palai reiškė, kad paminėtą dieną! REUMATIZMAS
COLUMBUS
“•“1 *<“
Tat tokiais keliais nori kiek laiko tokia byla buvo kyti net ir pūgoms siaučiant, ji iš klėties atėjo trobon,paėarba kitais šiaa Unija* laivai*
Lietuvos budeliai parsikvies- pas Telšių laikos teisėją, tik geležinkelių valdyba, mė su dėžute degančią dur Skausmas pašalinamas su
TIK ASTUONIAS DIENAS
Puikios kajotos Trečiai Kiesai—
ti iš Latvijos žmones. Šian- Teisėjas bylą atmetė. Dabar prasidėjus sniego pustymui, pę ir nuėjo į Bukevičiaus
Tiktai Steitrumiai
dien viskas jiems galima, kelnių byla perduota apy- neneš atsakomybės už kelei kluoną. Vidury kluono pra Red Cross Kidney Plasteriu
LIETUVĄ
NORTH GERMAN
niekas neuždrausta. Dargi gaidos teismui,
vių ir prekių savo laiku per skyrė stogo šiaudus, įkišo Pagalba nuo aštrių, tarsi peilio,
PER HAMBURGĄ
skausmų,
nušipusių
nesiliaujančių
>
tokie biaurųs žygiai, vis tai i
-------------degančią
durpę,
gerokai
pa

vežimą.
Ant musų tri-triubinių laivų
Reumatizmo skausmų — kurios kentė
pūtė ir užsidegė. Uždegusi ji tojai
“tautininkiška.”
. KOKIŲ INTELIGENTŲ
NEftYORK(naijas)HAMBURG
taip nori. Ir jus galite ją turėt.
DEUTStHLAND,
65 Statė SU Bartai Kam.
panaudokit Johnson's Red Ctoss
___________
i
ESAMA.
TRAUKINYS NUPIOVĖ pati parbėgo namo ir vėliau Tik
arba pas vietos arentas
ALBERT BALLIN,
Kidney Plasterį prie skaudamos vietos.
sykiu su visais namiškiais Jus busit nustebinti ir patenkinti
B’JVĖ OCHRANČ1KAI, j \ ilkaviškis. Lapkričio m.
RESOLUTE. REUANCE.
GALVĄ.
ir ant pepuliariškų vienodais
komfortu, kurį jis teikia. Jis
DABAR “TAUTININKAI.”[j d. nežinia iš kur šiame
Lapkričio 27 d. 9 vai. Jo nuvyko į gaisrą. Paklausta greitu
kambariais laivų Cleveland,
šildo ir švelnina apimtas vietas, sulai- i
Kaip mes žinome, tauti- mieste pasirodė panašus Į niškio stoty išeinant garve kodėl ji taip padarė, pareiš ko skausmus ir diegimus, sulaiko už- j W*e«t*halia ir Tboringia.
Sąvaitiniai išplaukimai iš Nev
ir pašalina skausmus ištini
ninkams bevaldant visi buvę “liliputą” medžiotojas. Gi’ž- žiui 52 nr. iš depo papuolė kė, kad Bukevičius su ja degimus
Yorko.
I-a iva i Thuringia ir
muose.
skausmingam
kūne
ir
sąna

W»stphalia atplaukia j Bostoną.
svetimų valstybių tarnai, damas vakare iš medžioklės, po tenderiu, technikinio draugavęs apie 5 metus, my riuose. Jis švelniai masažuoja kūną
Personaliai lydimi j Europą
judėsiu, ir jo gyduolė nuomonarchistai, dabar turi ge- jis užėjo i miesto kliubą. Bū agento Sperskio motina pil. lėję viens kitą, o pagaliau at kiekvienu
išvažiavimai.
iat
sunkias
per
odą
t
kūno
audinį.
ras vietas ir “puošia” tauti- damas ir taip jau neblaivam Jurevičienė Teodora, 65 m. sisakė vesti ir pradėjo vaikš Nekentėk Reumatizmo agonijos nei I
.ii Nev York
čioti su kitom mergelėm. Ji vieną kitą dieną. Jus galite gaut grei- '
meldžiu kiekvieną skaitytoją
ninku gadynę.
stovy, paprašė, kaip ir kiek- amžiaus.
i Kauną ir atga
tft,
puikia
pagalbą
artimiausioj
vaistiį
šio laikraščio, kurie kenčia nuo
Taip, svarbiausieji žval- vienas medžiotojas po nevv- Nelaimingajai traukinys iš pavydo nutarė jam atker nėj. jei tik pareikalausit Red Cross
(Pridėjus S. V.
Sub-Acute arba Muskulų Reumatiz
jeigu Taksus.)
gybos veikėjai yra ne lietu- kusios medžioklės, upui pa- nupiovė dešinę ranką ir gal šyti ii* padegė trobesius. Ka- Kidney Plaster su raudona flanele
mo, Strėnų Skau
dėjimo < Lumba
lėdžiutė pasodinta kalėji užpakaly.
viai, betruskiai, buvę caro taisyt “prūsiškų” cigarų. Pa vą.
Dėl sngrjžimo leidimų ir kitų in
go 1,
Pada gros
man, o byla perduota ka
formacijų klauskit pas vietos
tarnai. Svarbiausieji po Bu reiškus pardavėjui, kad nė
(Goutt. parašyti
I
Nuo Prasto Apetito ir
agentus arba pas
man laišką, padedrio Polovinsko, yra Spiri- ra, — trenkė kumščia stalan, LIETUVOS EKSPEDICIJA | riuomenės teismui.
Į? dant savo vardą
Pražudymo Jėgų.
Hakarį-AaNita Lia
donovas ir Pruševskis. Spiri- reikalaudamas patenkinti.
ir aiškų adresą, o
Į PIETŲ AMERIKĄ.
Daug žmonių yra silpnų, nervootų,
DEGINA VALDŽIOS
J
aš
prisiųsiu dykai
donovas turi slapvvardę Buvęs kliube taikos teisėjas,
United
American
Line*.
Ine.
neramią, silpną ir sergančių iš prie
Vieno Doleiio Ver
“
Lietuvos
Žinios
”
prane

General A-rents
ĮSTAIGAS.
žasties
turėjimo
prasto
kraujo,
suiru

“Spindulėlis.”
pastebėjęs medžiotoją ke
lės Bonką išban
131 Statė St,
Boston, Maaa.
sių virškinamų organų, kūne vėlai
dymui mano Kheumatizmo Gyduo
Patsai Budrys yra tarna liant skandalą ir dar su ke ša, kad ateinančiais metais Kaune, lapkričio m. 7 d. grįžte Mmo, prmžndo savo stiprumą.
lių. As noriu prašalinti Reumatiz
kūne randas: tame sto- *
vęs rusų ochrankoj: “po och- pure, paprašė jį nusiraminti vyriausybė yra numačiusi kilo gaisras švietimo minis įTukstančiai.
mą nuo kenėiončdjf sajro JėšomisJųs
vyje. suranda, didelę fiziuę rr protine
pasiųsti
specialę
ekspediciją
pamatysite, ką gali pa’įaryt Kukas
___ _
rane južnych železnych do- ir nusiimti kepurę. Tečiaus Į Pietų Amerikos valdybes, terijos romuose. Ugniagesiai■mįteJką
'"NuggAotvėy tai
Rheumatic Remedy. Aš esu tikras,
puikiausios sveikatos,. stiDrumo ir
rog.” Tat dabar visiems caro “inteligentas”' medžiotojas' kaip antai Braziliją. Argen atvykę Blwidavo,*bet'iš viso . energijos
kad
bus geros pasekmės1 Jr jus patįs
. būdavojančios gyduolei
matytis, kad yra sąmoningas,į Nuga-Tone
j tai įsitikinsite pirma, n®icn,d»osibernams yra kuogeriausia paleido darban kumščią.
yra
rekomenduojamos
PAVOJUS!
Urugvajų ir tt. ištyri padegimas.
te man bent vieną centą. Neb^dyi <*el sustiprinimo apetito, nerviškumo.
<Vrva Lietuvoje ant liaudies Teisėjui beliko pakviesti po tiną,
kit prašalint Reumatizmo peifr ko
Pasirodžrns
pirmiems
• "asu. skilvio ir žarnų trubelių, užkTemui
tenykščių
apystovų
lie
ženklams
persišaldymo
_
jas
ar oda su pagelta plasteriu ar
licijos atstovą ir surašyti
gailio.
tėjrmo, galvos skaudėjimo, svaigulio,
krutinėję* patrinkite vikriai
kitokių daiktų Nebandykit išvilioti
protokolą. Pasirodė, kad tai tuvių kolonizacijos tikslams. SU1MTAS VALSTYBĖS koktumo, tulžies ligų, pūslės ligų, nu
jj su Linimentais, elektra ar mag
silpusių ir prastai besijaučiančių iš
POSŪNIS NUŠOVĖ
DR. RICHTERIO
netizmu. N^dandykit išvyt jj su už
žymus iš gretimo apskričio “SUSIPRATĘ KATA
SPAUSTUVĖS VEDĖJO
rvto abelno kūno nusilpnėjimo, prara
Inkaro
Rūšies.
kalbėjimu. Bet jus privalot jį pra
dimo svarumo, nemalonaus burnoje
PAMOTĘ.
.valdininkas inteligentas.
PADĖJĖJAS.
šalint. Jis yrį kraujyje ir jus turite
LIKAI.”
kvapo, apsivėltisro liežuvio, neveikian
Pasandravo dvare, ŠilaPAINEXPELLERIU
vyti’jį laukan.
Valstybės
gynėjo
parėdyčią vidurių ir abelno nusilpnėjimo.
Ylakių katalikiškų drau mu Kaune suimtas Valstybės .7
Ir aš tikit, tą darbą atliks Kuhn’s
VaisbaVnkt’ Tr«:.t-uotai
vos valsč., Raseinių apskr. NUSIŽUDĖ DĖL LIGOS.
■' Nu
*a-Tone• .yra garantuojama, kad
S. V. Pat. Bure.
Rheumatic
Remedy. Reumatizmas
•
7
irome
on
,j---I jums parelbės. Bandykit jas per 20
i
lapkričio 4 d. apie 7 vai. va Panevėžis. Panevėžio žy gijų vadai (darbo federaci spaustuves vedejo
turi išeit, jei jus pajūlfaosupąrt nuo ;
padėjėjas
į
dienų, jei nebūsit už(ranMinti pa<ek- '
Persitikrinkite,
kad
skausmo ir kentėjimo. Mano gyduokaro dviem revolverio šū dų ligoninėje lapkričio m 15 jos, pavasarininkų, ateitinin D. V. šmuštavičius. SueiniInkaro vaisbaženklis
an-JĮŽinkit likusius ten kur pirlės panaikina skaudžius diegHus, ;
kote,
jrausit
savo
pinigus
atjral.
Nusikų,
šaulių,
“
katalikų
koperabutų
ant
pakelio.
viais nušauta pil. Kazė Ast d. Panevėžio miestelietis Ne
muskulų gėlimą, gerklės sutiAimą'!
mas
nsamas
SU Įvykusiu pirkit buteli šiandien bile kokioje
35c .ir 70c vaistinėse, arba
v
ir sąnarių sustingimą.
rauskienė, 33 metų amžiaus. krošius. niekam nematant, cijos” pirmininkas) sulošė spaustuvėj 18,000 litu dingi- • vaistinėje,, tik žiūrėkit,
kad gautumėt
rašykite tiesiai j laboratoriją.
Nusra-Toite. Imitacijos yra niekam
’ Nuga-Toue.
’ Šilavos punkto viešosios sudaužė grafiną nuo van 13 d. lapkričio cenzūros BIU.
AŠ NORIU PARODYT
;t vertos.
(
T. AD. RICHTER t CO..
draudžiamą
veikalėli
“
Šėto

policijos vedėjo VI. Mickuno dens ir su stiklo šukėmis per.Jums,
jei tik jus man pavelysit. Aš
Berry & So. Sth St*.,
galiu daajf prirodvt į vieną sąvaitę
Brooklyn. N. T.
pastangomis nusikaltimas iš sipiovė sau gerklę tiek, kad no Karalystė,” kur Įrodinė
ir paprašysite mano kompanijos pa-s
aiškintas ir nusikaltėlis su tuojau mirė. Savžudys sirgo jama, kad musų laikų valsty
siųsti jums'dykai vieno dolerio ver-Kalėdinis
“
Rimbas
”
tės buteliuką gyduolių^ Atš nepai
laikytas. Pasirodo, kad nusi angina ir rodė žymių psichi bėje, mokyklose ir bažny
sau kokias kitas gyduoles-jus varčiose viešpatauja... šėtonas.
BULGARIŠKŲ ŽOLIŲ
kaltėlis yra nušautosios po nės ligos.
tojot Jeigu jus nevaTtojot mano
. gyduolių, jus nežinot ką jos gali’’
ARBATA
sūnis Liudas Astrauskas, 19
padaryti. Perskaitykit musų pasivPASIUTĘS
ŠUO
APRIEJO
Milionai
žmonių
varteja
šią
arbatą
metų amžiaus, kuris tardo
lymą žemiau ir reikalaakite
NEGERA ŽIEMA.
prašalinimui šalčio; jie ima ją karštą
ŽMOGŲ.
mas prisipažino nusikalti
prieš gulsiant. .Ji prašalina užkietėji
mą. sudrtrtina pilvą ir inkstus ir pa
mą padaręs dėl šeimyninio Krykliai, Šakių aps. Lap- Norvaišai, šakių aps. Juo
gelbsti
pataisyti kraują. Reikalaukite
ir
nasiuelnv^nčio
mėn.
iš
12
į
13
d.
prazo Kalvaičio pasiuto šuo ir
nesugyvenimo f- ; ~~
savo aptiek oj arba per pastą, 1 didelis
1'
dėjo šiek tiek šalti ir snigti, apriejo piemenuką. 2 kiau
šeimyniškas pakelis $1.25 arba 3 už $1.00 Butelis už 25 centus.
mo tikslų.
Išbandykite jus Kuhų’s Sub33.Jo arba 6 už $5.25. Adresuokite
____
Žeme apsnigta nei kiek ne- les, avi ir keletui kaimynų
H. H. Von Schliek, Pres. Marvel Fro- Acute arba RheSmatic Remedy, kad
ŽEMĖ ATSIVĖRĖ.
sušalusi, todėl keliai blogi. šunis. Ant rytojaus vaikas ir
duets Company. 100 Marvel Ruilding.
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų,
jog Reumatizmas gali būt prašalin
Pittsburgh. Pa
Krakės. Kėdainių apsK. 'Nekuriu užninku užaugo šuo nugabenti Kaunan ištir
tas. ir mes nenorim uždirbt ant iš
lapkričio 15 <1. apie 10 vai. g* laukų pąklostytas linus, ti, ar šuo tikrai buvo pasiu
bandymo. išhandvkit—tai viskas ko
mes norime. Jeigu jus atrasite, kad
I
vakaro Rūkų kaimo kolonis- Esant neisalusai ir sniegu tęs.
_____
______
Pasirodė,
kad šuo ištikSPECIALISTAS NERVŲ
tas gelbsti jums, tuomet užsisaky
KRONISKŲ
HGŲ
PER
SU

tas V čiapas už keu-to met- apklotai žemei, yra pavojus, rujų buvo pasiutęs,
kite daugiau, kad dtbaigns gydy
VIRS 25 METUS. VISOS GYmą. o tas suteiks mums pelną. Jei
rų nuo savo svirno pamatė M gali suputi žiemkenčiai
DIOLftS SPECIALIAI PARŪ
gu bandymas negelbės, tai ant te ir
PINAMOS KIEKVIENAI Ll- :
LIETUVOS KONSULAS
tokį reginį: slenka žemė, da- javai,
užsibaigs. Mes nesiunčiame mažą
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, ; i buteliuką, kuris neturi vertAs, bet
BRAZILIJOJE.
rosi duobė, atsiranda vanKAS NORI.
siunčiame pilnos mieros butelį, ko
duo! Jam bematant ta duo- PLĖŠIKAIi UŽPUOLĖ
Šiuo metu Brazilijoje gy
kie parsiduoda aptiekose vieną už
dolerį, šis butelis sunkus ir mes ta
KUNIGĄ.
vena apie 30,000 lietuvių.
bėėmė platyn plėstis. Jis
rime užmokėti Dėdei Šamui už per
Ra- Kaip tenka girdėti, vidaus
nusigando, sušaukė kaimy- Ylakių_ altaristą
, _ kun.
.
siuntimą. Todėl jų* privalot prisiųs
ti 25c. persiuntimo ir supakatimo
fiO SCOLLAY SQUARE
nūs ir pernešė javus iš svir- moną 12 lapkričio buvo už- reikalų ministerija daro žy
išlaidoms, o tuojaus aplaižysite
BOSTON.
no Į gričią, bijodamas, kad puolę naktį jo bute 3 plėši- gius per užsienių reikalų mi Sis paveikslas ir daug kitų telpa “RIMBE”.
Vieno Dolerio Vertės Buteli dykai.
OLYMPIA THEATRE BLDGgausi jį.
Priimant nereikės mokėti nieko.
ROOM 22
svirnas nenugriūtų i tą duo- kai, bet kunigas atsišaudė, nisteriją, kad Brazilijoje bu Prisiųsk $1.00. gausi “RIMBĄ” per metus ir visados basi linksmas
VALANDOS: DIENOMIS nuo
Kl'HN REMEDY CO..
bę. Bet duobė platyn plėstis Jau ant trečio altaristo Yla- tų Įsteigtas Lietuvos konsu
9 ii rvto iki 7 vakare.
' “RIMBAS”
x
Dept. B \\\
ŠVENTADIENIAIS:
nuo
10
iki
paliovė. Dabar jinai bus di- kiuose daromas pašikėsinr- latas. Greičiausia bus Įsteig 1 Bąteman Place, •?
1855 Mitvaukee Avė.. Chicago. III.
So. Boston, Mass.
1 dieną.
tas sekančių metų pradžioje..
' durno apie 4 ketvirt. sieks- mas.
y
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Žiūrėk, sakau, Juozai,
Pereitą nedėldienį po pie
mano laikrodėlis sustojo.
tų ant Commonvvealth avė.
Nespėjau nei parodyt, strytkaris užbėgo ant autokaip mano “Vaciukas” vėl mobiliaus, kuriuo važiavo 5
ik-tik-tik! Mat buvau pa- žmonių Silvos šeimyna. Au
niršęs prisukti.
tomobilis buvo sudaužytas.ir
Atvažiavo Visuomis, naujos
Perdaug putė ragą — $10
—-Ale tu čia turi gražių visi penki jo pasažieriai sun
1.
tikybos skelbėjas.
bausmės.
daiktų prisikrovęs, — sakau kiai sužeisti.
RETA PROGA
Žydelis vardu Moscowitz jam.
šiomis dienomis South
ŠEIMYNŲ medinė stuba.
Bostonan atvyko naujos ti pereitą subatą išvažiavo per —Žmonės reikalauja viso PUIKUS PROGRAMAS su DVIEJU
penkių automobilių garadžium, City
šabą
automobilium
pasivakių
daiktų.
Žinai,
kaip
aš
kybos skelbėjas Visuomis.
KALĖDŲ ŠVENTĖMS.
Point. ant East Sixth Street, netoli L
Street. Keturi kambariai ant pirmo
Tai yra naujas Kristus, nau žinėt. Vienoj vietoj policma- viską pigiau parduodu, tai ir Sekantis programas įvyks aukšto,
penki ant antro. Maudynės,
jos doros mokytojas. Nors nas sulaikė trafiką. kad pra veikia turėti.
šiltas
vanduo,
elektra, priešakiniai
Lietuvių M. Žinyčioje, kamGera proga žmogui, kuris uni
savo išvaizda jisai panašus | leidus skersgatvio vežimus.
Pas Dil| galima gauti gra !pas 4-th ir Atlantic sts., So. piazai.
vieną arba daugiau automobilių ai bu
senąjį Kristų (su barzda), Moscou itzui tas nepatiko. Ii žių dalykėlių, atvežtų iš Lie Į Boston, Mass.:
užsiimančiam automobilių taisymu.
Kendų atneša netoli $100 į menes.
bet jis daug kuo skiriasi nuo jis pradėjo pusti savo auto- tuvos, kurie labai tinka Ka
1. Nedėlioję, Gruodžio- Kainu $8,800.
žinomojo mums Nazariečio. mobiliaus ragą, Taip, putė, lėdų dovanoms.
December 25 d., 1927 m., Matyk A. J. KUPSTIS, Savininką.
Visų pii-ma, Visuomis nėra kad policmanas išvestas iš
11-tą valandą ryte bus laiko
žydas, bet tikras lietuvis: kantrybės ji areštavo. TeisKoks
tai
mokytas
žmogus
paskui, jis atmeta visus ste- me žydelis užmokėjo Sl (b atvežė So. Bostono lietu mos Iškilmingos Ceremoni
BARGENAS!
jos su pamokslu: “Nauja SOl III BOSTONO LIETUVIAMS.
buklus ir molinius šventuo-;Pabąudos.
viams naują vierą — “visuo- Reikšmė Laisvam Lietuviui
sius.
į
SOUTH BOSTONE lietuviai jau be
mą.
” Sakoma, kad vienam
veik apipirko visas geriausias biznių
Ateinančios pėtnyčios va-: Organizuoja pašalpąj strei advokatui šita nauja religija Kalėdų Šventės.”
vieta.- ir visi gerai gyvena. Pas mus
karą, 23 gruodžio, jis turės kuojantiems maineriams. labai patinkanti. Vietoj vi 2. Kalėdų veikalas bus šiomis dienomis pateko turbut pasku
tinis geras kampas South Bostone su
South Bostone Lietuvių Sa Bostono Centrai Labor suomeninės religijos tūliems perstatytas per žinyčios gerai
išdirbtu bizniu. Mes užtikrina
lėj paskaitą temoje: “Kokia Unicn yra paskyrusi speciali musų advokatams reikėtų Jaunuomenę nedėlios vaka me. kad jei žmogus paims, katras su
pranta tą bizni arba norintis išmokti,
mano skelbiamoji tikyba?” komitetą organizuoti strei geriau pasimokinti kasdieni re, kaip 7:30 vai.
galės daryti gerą gyvenimą Biznis ir
Paskaita prasidės 7:30 vai. kuojantiems angliakasiams nės žmoniškos etikos. Tai 3. Panedėlyje, Gruodžio- namas ant 2 šeimynų su trimis kam
užpakalyje krautuvės. Rendų
Po paskaitos bus atsakai i pašalpą. Dabar ji šaukia to butų daug smagiau ir jiems December 26 d.. 1927 m. ki bariais
ateina $95.00 į mėnesi. Biznį ir n^mą
paklausimus ir ginčai. Atei komiteto speciali posėdi, patiems ir tiems, su kuriais tas veikalas bus perstatytas. galima nupirkti už $8,000, o gal dar
pigiau, lengvomis išlygomis.
kad aptarus, kokiais budais jie susiduria.
kite visi.
Lietuviai
kviečiami
ateiti
Matykite tuojau A. J. KUPSTIS.
geriausia rinkti pinigus tai
$
♦
♦
ir
užsiganėdinti
šiuo
gražiu
* *> •
Sudegė Greviškio namas. i pašalpai.
Saldžiausia So. Bostone programų.
Pereitą sąvaitę nakties “Charley’s Aunt” Repertory vieta tai Šidlausko aptiekos
DORCHESTERY
Lietuvių M. Žinyčia linki
laiku užsidegė Titaus Gre
langas.
ŠEŠIŲ. ŠEIMYNŲ medinė-stuba
Teatre.
viškio namas Roxburyje.
—Kiek už tą baksą ken- So. Bostono Lietuviams link 21 kambariais Yra srazas. elektra, pe
Šią
sąvait£
Repertory
Te

imų Kalėdų ir pasekmingų čiai. piazai. vieta dėl garadžių. Remiu
Ugnis taip greitai išsiplėtė, atre yra vaidinama komedi džių? — paklausiau.
atneša $160 į mėnesi. Kaina $14,800,
Naujų
Metų!
kad gyventojai netik savo ja “Charley’s Aunt.” kuri
lengvomis išlygomis.
—šešiolika dolerių ($16).
Lietuvių
M.
Žinyčios
rakandų išgelbėt nespėjo, vaizduoja Anglijos universi —O kad tave galas?—su
Matyk A. J. KUPSTIS.
bet tūli jų patįs vos pabėgo teto
šukau.
—
šešiolika
dolerių!
Komitetas.
4
studentų gyvenimą ir jų
vienmarškiniai. Viena mote “fones.
Pamislyk
!
” Vienas studentas,
SOUTH BOSTONE
lis sudegė mirtinai, o kelia- apsirengęs
—Kiek tok’v iksų turi?
moteriškom
dra

SMAGIAUSIAS
BALIUS!
ŠEŠIŲ ŠEIMYNŲ medinis namus,
tas žmonių apdegė.
panom, impersonuoja savo —Plenty. Bet >.a ir piges Cambridge’aus Lietuvos 27 kambariai, remiu atneša $780 į me
tus. Kaina $4.500, lengvomis išlygo
Namas buvo didelis, per tetą iš Brazilijos. Šita farsa nių. — po 10, 8, 5. 3. 2, 1 do
mis. Matyk A. J. KUPSTIS.
Dukterų
ir
Sūnų
Draugystė
dirbtas iš seno hotelio, ir ja publikai taip patinka, kad lerius. Quality? Nothing būt
5.
rengia smagų balių, panedėme gyveno ,24 šeimynos. Ke teatras priveltas vaidinti ją the best!
Šidlausko aptiekos langai !y, Naujų Metų šventėj,
LAIKAS PIRKTI ANGLIS
turiolikos jų rakandai nebu jau antrą sąvaitę.
ant Kalėdų atrodo good.
vo nuo ugnies apdrausti, to
SAUSIO-JAN. 2 D., 1928.
IR MALKAS
>4.
♦
♦
dėl jos turi didelių nuosto Šią sąvaitę Old Howard
NEPAMIRŠKITE, kad rudens ir
Prasidės 3:30 po pietų.
žiemos laikas artinasi.
Paprastai
lių. ;
Liko
lietuviška
Povilo
Teatre. Bostone ritasi musų
CYPRUS HALL
imant anglį< ir malkos pabrangsta,
Bet daugiausia nukentės milžinas Komaras. Jis sutin drapanų krautuvė vyrams,
todėl neatidėliokite, iduokite savo “or
40 Prospect St.,
derius. Kreipkitės pas:
(-)
pats savininkas, Titus Gre- ka i 10 minučių paguldyt bi- moterims ir mokyklų vaiCAMBRIDGE, MASS.
višRis, nes ugnis padarė apie le vieną drutuoli. Šiame ket--kams, 456 Broadjvay.
A. J. KUPSTIS
(Prie Centrai skvero).
$160,000 blėdies, o narniš Verge jis risis Grand Opera
Šilkiniai marškiniai
po
332 West Broadway,
bųVęy apdraustas tik ani House su Ned McGuire.
$5.00, $5.50, $6.95, §7.50 ir Visi kviečiami Į ši balių
South Boston, Mass.
$50,000 — tik tiek, kiek ant
§10.00 — labai tinka dova atsilankyti, nes Lietuvos
jo morgičių buvo. Taigi, kas
Bostono uostan atėjo iš noms.
Dukterų ir Sūnų Draugystės Telephone: So. Boston 1662—1373.
iš ąpdraudos kompanijų bus Kubos laivas “Santa Veroni- Kitokie marškiniai nuo Baliai visuomet būna sma
gauta, tą pasiims morgiči- ca,” ant kurio rasta pasislė §2.00 iki §5.00.
giausi.
Telefoną* So. Boetoo 1JM
ninkai, o pačiam Greviškiui pę 5 žmonės. Matoma, jie Šalikai, šilkiniai, vilnoniai
LIETUVIS DENTISTAS
Visus
širdingai
kviečia.
’
neliks nieko.
norėjo slapta įsigauti Ameri ir kitokie nuo $1.95 iki §5,50. Lietuvos D. ir S. Draugystė.
Dr. SI. A. 6ALVARISKI
Specialiai “American Bekon. Bet neturėdami nieko
(GALINAUSKAS)
Munšainas užmušė Antaną valgyt jie buvo jau taip nu auty” labai tinka dovanoti
Seredoje, Sausio-January
Šatą.
i d., 1928 m., kaip 7:30 vai.
Ofino valandn*: Nur> 10 ryte iki
silpę, kad negalėjo ant kojų jauniems vyrams.
5:31t dieną Nuo 7—• vakaru
vakare
įvyks
draugj
’
stės
su

pastovėt.
Visi
jie
bus
depor

Kaklaraiščiai
(naktaizos)
"Boston Herald” 19 gruo
Serfėhomia pagal ant artinu
*
:■
džio paduoda šitokią žinią iš tuoti.
po 50c.. 75c., §1.50 iki §4,00. sirinkimas. šiame susirinki ♦
414 BROAO*'
Cambridge'aus:
80 BOSTON. MASS.
Pirštinės, sportinės ir au me nauji nariai bus priima i*
I
Lynne pereitą sąvaitę au tomobilių d rai veriama, šil mi už pusę įstojimo kainos.
“Antanas Šatas. 42 metų
amžiaus vyras, vakar buvo tomobiliai-suvažinėjo 23 šu tos. su kailiukais ir kitokios,
♦
rastas negyvas lovoje savo nis, aštuonis jų visai užmuš už porą nuo §2.00 iki §10.00. IŠ KAUNO SO. BOSTONE. ii
Telefonai
ii
12.
Turiu pranešti So. Bostono ir t
namuose, po numeriu 202 dami.
Bathrobai po §5.00, §8,00,
apielinkės
lietuvių visuomenei, ♦»
Otis st., Cambridge. D-ras
§10.00, §15.00.
Dr. 1.Gorman-Gumauskas
kad aš atvažiavau iš Kauno j So. ti
Atsiimkit savo laiškus.
David C. Dovv pripažino,
Lietsargiai moteriški ir
LIETUVIS DENTISTAS
i
kad mirties priežastis buvo
“Keleivio” ofise randasi vyriški, nuo $1.50 iki §10.00. Bostoną kaipo specialistas laik- ♦i VALANDOS;
r<>dininkas. Todėl, kas turite
alkoholizmas. Tai jau antra šiems asmeninis laiškų:
Nuo 10 - 12 dieną
Taipgi kalnieriai, diržai, sugedusius laikrodžius, grama- ««t
Nuo.2 -5 p<» pietų
mirtis, kuri pereitą sąvaitę
I^eo Patrick,
nosinės, pančekos, sveteriai, fonus, žiedus ar šiaip kokius «
Nuo 6—8 vateire
atsitiko Cambridge’uje dėl
John Mažuolis,
kepin ės, feltai. ir taip toliau. daiktus, malonėkite atnešti, o aš ti Nt-deliomis pagal susitarimą.
7U5 N. M*>n Si kam p. Kroad St.
tos pačios priežasties.”
Mrs. Eva Laučienė,
♦
MONTELLO. MASS
!
jums
sutaisysiu
gerai
ir
pigiai.
Povilui'Apšegai,
PADĖKA GERAŠIR
J t'OZAS STANKUS
Katarinai Arbačauskienei, DŽIAMS DRAUGAMS.
Negerkit dabar munšaino.
162
Broadway.
So. Boston. Mass
Wilim Wiesa,
Munšainas visuomet yra
Gruodžio 10 d. nelaiminga (Graboriaus Petruškevičiaus
»
pavojingas sveikatai gėri A. Armanovičiui,
i
mirtis patiko mano vyrą Joną
P. J. AKUNEVICIDS
ofise.)
ų
i
F.
Dobilaičiui,
mas, bet dabartiniu laiku
•
šeduiki. Dideliam nubudime ir
Lietuvis Graborius
John Rollins,
P. S. Katrie turite sugedusius ti
reikia labiausia jo saugotis,
varge likau sa 5 mažais kudii
A.
Strumskiui.
Šutei' ia geriausi paskutinį
nes oras dabar šaltas, už
kiais: Jonas 11 m.. Maryte 8 m., gramafonus ir norite, kad aš atė i« patarnavimą
Už pilnų pagrabą
jęs
į
namus
pataisyčiau,
pašau

*
raugta broga nerugsta, todėl
Bernabas 4 m... .Leoaardas 2 m.
galima apsieiti su $80 ir aukš
i
- VISŲ ŽINIAI.
už. didelius, o uz vaikus nuo
munšainininkai deda potair Pranciškus 3 mėnesių. Mano kit per telefoną: S. B. 0304-W. » čiau
$20
ir
aukščiaus. Pigiai ir gra
i žiai. Ofiso
šiaus ir visokių “akmenėlių,’
Paskutinis “call” prieš velionio vyro laidotuves aprūpi
ir gyvenimo adresas: »
»
kad greičiau rugtų. Šitie pri- Kalėdas. Jus žinote, kad Ka no graborius p. P. J. Ak u nevi ANT RENDOS t♦»
826 E. 6-th Street.
»
dėčkai yra labai pavojingi lėdų Dieduko paneek? turi čius. kuris daug savo triūso pa
SOUTH BOSTON. MASS.
♦
Tel.: So. Boston 1186.
nuodai, ir todėl apie šitą lai būt pripildyta iš vakaro. Ne dėjo ir patarnavo labai gražiai.
Kambariai su šiluma.
į
Uką kas metai labai daug pavėluokite.
Taipgi p. Akunevičius. matyda
“Keleivio” name yra labai
žmonių nuo munšaino nu
mas mane likusią varge, pasi parankus 3 kambariai ir
migta.
Visi užeikite pas Liką, darbavo ir nuo miesto valdžios maudynė su šiluma ir visais
kad ir mažai turite skatiko. išgavo man nors menką paramą, kitais naujoviškais patogu Lietuviška Aptieki
Atiduodamos mergaičių
Jeigu ne šilkinio tavoro ar kad turėčiau kuomi pavalgydinti mais. Labai puiki vieta nedi
Mes užlaikome visokių Vaistų
drapanos.
ir šaknų
brod kloto storo, tai nors likusius siratukus kūdikius. delei ir švariai šeimynai.
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo
Apart
to.
šermenyse
ir
gerašir

pirštinių
zomčinių
ar
marš

Kreipkitės i “Keleivio” ofi strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
Jei kas žino pašlaičių ar
gų ligų, kosulio, patrūkimo, ete.
šiaip vargingu tėvų mergai kinių apatinių, šiltų, vilno džiai draugai sudėjo dovanų ke są.
Taipgi nžlaikom Diet-ų iš Lietuvos.
letą
dolerių,
už
ką
visiems
drau

nių
ir
sportinių.
Jeigu
panče

čių apie 5—8 metų amžiaus,
Patarnavimas kuogeriausias. Įvai
SO. BOSTONE
rios Šaknys, partrauktos iš Lietu
kuriom reikia suknelių ir ki kos nudilo, atsiminkit, kad gams ir p. Akunevičiui tariu šir
vos. Vaistų prisiunčiam ir per
dingiausią padėką.
Ant 315-317 — l-th st. išsirandavotokių drapanų, tai tegul pa pas Liką dar naujų liko.
paštą. Musų Aptiek* tebėra toj pa
ja tris kambariai ir toiletas. Renda
♦
♦
♦
Uršulė
šeduil
enė,
taria joms kreiptis pas d.
čioj vietoj.
$11.00 ir $9.00 j mėnesį. Telefonas:
velionio žmona. Talbot 58-39
100 SALĖM STREET,
Michelsonienę, 253 BroadŽvakininkas ir Dievo mu
Juozas
Sakys,
BOSTON, MASS.
way, South Boston. “Kelei zikantas irgi sunkiai dirba
DORCHESTERY
velionio
švogeris.
vio” name, ant viršutinio prieš Kalėdas. Jiedu parda
Paairandavoja kambarys (furnished I
aukšto, durų Nr. 6. Tenai vinėja atvirutes (“Dievo ku- 40 Baxter st., So. Boston, Mass. room)
dėl vieno ar dviejų asmenų.
gaus gerą glėbį drapanų, ku n^” kaip jie vadina). Well,
Y’ra. štymu apšiklvtas. Telefonas:
Talbot 5339.
rios atliko nuo išaugusių gišeftas tai gišeftas, bet rei Sušelpkit tą moteriškę.
.
--------------------------- ------i
Gydytojas ir Chirurgas
mergaičių.
kia atsimint, kad Judošius Bostono ir apielinkės lietuviai,
K. SASNAUSKAS
Valandoa: 10—2; •—9
pardavė visą Kristų už 30 kurie išgalite, sušelpkite minėtą Pentinu namu*, popieriuoju kam
Sekmadieniais; 10—S
cehtų, o jie už plotkelę lupa moteriškę ir likusius kūdikius bariu*. bailinu lubas ir budavoju pia- «
3421 So. Halsted Street
našlaičius. Kas išgali, malonėkit zm. Žemos kaino*. Pigesnį darbą ima
Visiems i ietuviams siun
dolerį! Too much!
me bite kur.
(Ji)
!
*
»
♦
paaukoti pinigais, arba kurie tu
ęiu linkėjimus Kalėdų Šven
CHICAGO, ILL.
t
363 Windsor St.,
t
tems ir Naujiems 1928 me
Aną vakarą užlipau pas ri. paaukokite drabužiu kūdi
Tel Boulevard 8483 >
*
Cambridge, Mass.
I
kiai.
’ •
’
- ♦
tam*.
' A. Vanagaitis. Dilį, 366 Broadvvay.
Tej. Portcr JI15-M.
t

PARDAVIMAI i

Vietinės Žinios

Nepraleiskite!

♦
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♦
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DOVANA KOŽNAM!
Kas užsisakys keisą TORAH arba kitoniško musų toni
kų. tas gaus gražų Japoniškos išdirbystės kalendorių dykai.
Orderiuokite pas savo krautuvninką arba tiesiai pas
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t
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i
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NATIONAL BOTTLING TORAH COMPANY.

CAMBRIDGE. MASS.

86 WINDSOR ST.,

Tel. University 1111.
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SVE1KIAUSIS GĖRIMAS!
Daromas iš septyniolikos gatunkų šaknų, žolių ir žievių.
TORAH gvarantuotas pagal maisto ir vaistų akto Birželio
30 d.. 1906 m. Serijos Nu. 25607.

South End Hardware Co.
BARGENAI maliavų, geležinių daiktų ir plumbingų. Didelis
pasirinkimas žaislų ir Kalėdoms dovanų.

VIETINIS PRISTATYMAS DYKAI.
Telefonai Hancock 6105—6106.
Eikite i didelę krautuvę—jus sutaupysite pinigų.

1095 WASHINGTON ST.,
BOSTON, MASS.
arti Dover St. EI. Stoties.

DR. J. MARCŲS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS
Specialistas slaptų ir kroniškų li
gų moterų ir vyrų, kraujo ir odo.'.
Taipgi reumatizmo.
261 Hanover St_ Boston. Room 7.
Tel.: Rivhmond 0668, Rox. 1894-J.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro.
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų.

Išegzaminuoju akis, priskiriu
akinius, kreivas akis atitiesinu
ir ambiyopiškose lakiose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu
laiku.
J. L. PAS AK ARMS. O. D.
447 Broadway. So. Boston, Masu

Telefoną* -t 1234

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų.
nuo 7 Iki 8 vakare
197 SUMMER STREET.
LAM RENC E. M ASS.

I

i

k

Tel. So. Boston 506-W.

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS
VALANDOS: Nuo 9 iki lždieną

LIETUVIS
BUDAVOTOJAS IR
ARCHITEKTAS

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDALIOMIS:
iki 1 v. po pietų

Mes paburlavojame goriausius
namus ir pigiai Taipgi padarau
visokius planus, išmėruoju žemę ir
etc. Visokiais reikalais kreipki
tės.
(->

_ TITUS P. GREVIS
395 Bro*dw*y,
So. Boston.
Tel.: So. Boston 2340.

i

Seredomi* iki 12 dieną.
Ofisas “Keleivio” name.
251 Broadnay. tarpe C ir D SL,
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai.
Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST.. Cor. Chamber* St.,
8OST0N. MASS.

Dėl šunvočių, žaizdą ir kitų akaudulių

BEAK BRAND SALVE (Groblewskio)
Sustabdo skaiumį ir užgydo žaizda* ha
Hkau'ino j 2 ar 3 diena*. Kaina 35c.
GROBLEMSKI & CO, Plymeuth. Pa.
"GYDO ir GYDO ir GYDO—bet makaiai**

NAUJAUSI LIETUVIŠKI

KORDAI
Bažnytinės Giesmes
E-72o6 Gul šiandieną
Sveikas Jėzau Mažiau-iaJonas Butėnas. Barit.
16021-E Kūtelė
*
Jonas' Butėnas. Barit.
Gioria
Kun. S. J. Struckus, Tenor
16050-E Ei. Kalėdos
Kun. S. J. Struckus, Tenor.
Kalėdą Pasveikinim.i»
Diežierė, Soprano, S. Cerienė, Altas.

j

DR. MARGERIS

Lietuvis Optonetnstas

I
X

A. VANAGAITIS
16071-E (KARVUTE
(DOLERIS
16072-F (SHARKEY DONA
(MUNš \INI K \S
(EINA PATI J K ARČIAM \
16078-F (MERGYTE PRIGAVO

MES UŽLAIKOME VISOKIUS COLUMB1A IŠPIRBYSTĖS GRAMOFONUS IR REKORDUS
b

Rekordai lietuviški, pagaminti geriausių artistų dainininkų, muzikų ir monologistų.
Pas mus galite gauti netik rekordų, kurie yra garsinami, liet viso
kių, kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Turime taipgi visokių ro
lių dėl player pianų Dainos, šokiai, viskas geriausių artistų. Kreipki
tės pas mus, o gausite visko. Reikalaudami kataliogų, prisiųskit 2č.
štampą.

MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS
Nuo tų, kurie pirks pas mus player Pianą, Radio ar
Gramofoną, priimam Bonus kaipo dalį mokesties.

GEO. MASILIONIS
GeneraI Store

SO. BOSTON, MASS.

377 WEST BROADWAY

i

