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KELEIVIS
DARBO

ŽMONIŲ

LAIKRAŠTIS

f’reauiasrata matam*:
Amerikoje ................................ $200
Kanadoje ir Lietuvoje ........... $3.00

Preaamerata pašei mat*:

<

Amerikoje ................................. $1.25
Kanadoje ir Lietuvoje ........... $1.50
Apskelbimų kainų klauskit laišku.
Kreipiantiea su kokiais nor* rei
kalais adresuokite:

“KELEIVIS”
155 Broadway, So. Boatoa, Mass.

SO. BOSTON, BALANDŽIO-APRIL 13 D., 1927 M.

Keleivio Telefonai:
So. Boston 3071

“Entered as Second Clas» Matter” Februarv 23. 1905. at the Post Office ąt Boston, Mass., under the Act of Alarch 3. 1879

Lietuvos Armijoj Prasidėjo
Revoliucinė Agitacija.

I BORAH

PATARIA PRIPA
ŽINTI RUSIJĄ.

Imperialistu Provola-Į ZAMS CARO SKOLAS. I
cijos Prieš Sovietu
Iš Paryžiaus pranešama. ‘
kad Francuzijos ir Rusijos į
;atstovai tenai jau susitarė;
Rusiją.

Keleivio Telefonai:
So. Boston 3071

Ppnnsylvanijns Kazokai
Laužo Streiką.

Pereitą sąvaitę senatorius
Borah lankėsi Massachusetts*
valstijoj. Bostone jis turėjo
debatus apie prohibiciją, o
dėl atmokėjimo caro skolų (
VVorcesteryje kalbėjo apie,
UŽPUOLIMAI IR KRA Francuzijai. Sovietai sutinka!
MAINER1AI PASIRYŽĘ
AREŠTUOTA DAUGIAU KRIKŠČIONIŲ MOKSLAS tarptautinę politiką. “Balt50,000 BEDARBIŲ
išmokėti skolą per 62 metu.'
TOS
RUSŲ
KONSULA

veidžių
viešpatavimas
ant
CHICAGOJE,
KOVOTI.
KAIP 100 KARIŠKIŲ.
KINUOSE SUSMUKO.
pradedant
nuo
40,bO0,0o0
TUOSE.
geltonveidžių jau priėjo liep
.
»
>
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Susirinkę į Šanchajų krik- to galo,” pasakė jisai. Jo
i-ų
vaikščioja
ČhicagosgatUnija
organizuoja
ne-uniji
Karo teismas pasmerkę da ščionių misionieriai išleido
75,0’>0,0f0 aukso frankų į vėmis jieškodami darbo ir ntus darbininkus West
Išniekindami
diplomatinių
nuomone,
Amerika
turėtų
Vir
keliatą žmonių sušaudyt. pareiškimą, kad jų darbas
metus. — iš viso 3,720,000,- negali jo i-asti. Miestas perginijos kasyklose.
Protestuodami prieš žmonių Kinuose susmuko ir ateitis jų pripažinti Rusiją, nes tame įstaigų neliečiamjrbę, provo
000 aukso frankų. Nesusitai- j gyvena aršiausį krizį nuo
katoriai nori įtraukti
žudymą, 50 Seimo atstovų ; darbuotei tenai esanti tamsi. yra biznio. Jisai kritikavo
Antra
streiko sąvaite
£rt.
e»a tiktai <lel naujų fį,lmetu Taip
!.chi_
Rusiją į kąrą.
’ Coolidge’o politiką. Dabarti
apleido posėdį.
Šių metų pradžioje Kinuose nė Amerikos valdžia elgiasi
kreuitr kūnų neai non icag0 Dai|j, Nevkurio & minkštųjų anglių kasvklose
Pereitą sąvaitę Kibuofee
Lietuvos kariumenėj pra buvo apie 6,000 misionierių, taip, kaip Anglija nori. Ji i prasidėjo
karpa mnm<
mums prisiuntė
drg. 'i
be.dideli’» P^™iain'?rirkiiinta įlįs.
da negirdėtos pro- gaut, I-' FiaiUl-ujos sa\c karnn
sidėjo jau revoliucinė agita kurie platino tenai krikščio- lenda į Kinus ir erzina Rusi- vokacijos. Senoj Kinu sosti- pramonei.
M.šalėiunas.
Nors mainenų unija n^i______________
cija prieš
krikščioniškai___
fanių
 mokslą. Dabar apie 80 ją. Tas gali sukelti tokį karą, nė j Pekine gauja reakcinio
Bedarbių esą nemažiau i Pne?1Ba <lalytl d^nkt«
POTVINIUOSE ŽUVO
šistišką Smetonos-Voldema-’ nuošimčių jų jau sugrįžo na prieš kurį pasaulio karas bus generolo Čan-Tso-lino kareikaip 50,000. Sausio mėnesy- kontraktas su atskiromis
ro valdžią. Kol kas daval-imo. Dabar jie klausia patįs tik žaislas. Kinai jau nesi- vių apsupo Rusijos atstovy19 ŽMONIŲ.
ieiu galėjo
valėio būti
kompanijomis,
kunos
sutinje.jų
būti anie
apie 100
1OO,- Ra
gu darbininkŲ
reika
iavi.
:
“
Kas
bus
su
tais
400,džia laikosi ant viršaus. Jai save ■
Kansas ir Oklahomos vai- oųį) Darbai einą prastai vi
duos
baltveidžiams
už
nobės
trio'oas
ir
įsiveržę
Į
vidų
pasisekė suimti daugiau kaip, 000,000 kiniečių, pasilikus sies vedžiot, ir juos reikėtų kareiviai pradėjo areštuoti stijose tūkstančiai akrų ze- <suose
__ _ Vakaruose.*
____ _ todėl iš
teėiaus kol kas da ne100 kariškių. Bet ji labai nu jiems be misijonierių, kurie palikti vienus sau, o su Rusi- tenai buvusius žmones ir da- mės dabar stovi po vandeniu iSų kraštų bedarbiai spiečiasi ■ daug kompanijų pasirase.
Pittssigandus. Jai dreba kinkos, tiktai vieni žino kelią į dan ja reikia susitaikyt, nes tai ryti kratą.
ir potvinis vis dar plečiasi, j Chicagą, manydami čia ga- Pennsylvanijoj,
burgho
apielinkėj,
kur
vietikad katrą nors naktį sukilę gų?”
šalis, kiui turi 160,000,000
Keturi rusai buvo užsiba- Daug gelzkelių jau išplauta, jėsią lengviau darbą gauti,
kariškiai nepadarytų jai O kas buvo su kiniečiais, gyventojų ir užima šeštą dalį rikadavę ir norėjo gintis kul- daug tiltų nunešta, ir nuosto- j j’lto fhieagoi tiek daug niai valdininkai pradėjo ginliai sieks milionų dolerių.
Sniu bf dX Sam? “ skebinas mainas išsiystė
taip, kaip ji padarė 17 gruo kuomet misijonierių visai viso pasaulio. Tenai yra pini- kasvaidžiu ir revolveriais.
revolveriais,
nebuvo?
Pagalios,
kaip
bu

džio Griniaus ir Šleževičiaus
įvairiose notose prigėrė ,h?mo biuj.ai paiwI. kad «aaa . kannga atmosfera.
go, sako Borah, ir jeigu mes bet buvo kareivių apgalėti ir to.
19
žmonių.
kiekvienam l<Wu yra *Ugheny kaltėj kur ran
valdžiai. Todėl pakol da ji j vo, kuomet krikščionių da jo nepaimsime, tai paims'areštuoti.
—
Iš
viso
areštuota
nebuvo
pasaulyje?
Ai*
visi
dasi tiys Pittsburgh Coal Co.
gali, ji griebiasi aštriausių
Anglija.
212 kandidatų be darbo.
apie
70
žmonių,
vieni
jų
ni

Dievo
sutverti
vaikai
tuomet
skebinės kasyklos, šerifas
priemonių opozicijai terori
RADO KANALE PRAPUOkiti kiniečiai.
I
Braun aprubežiavo unijos
zuoti. Tuo tikslu šiomis die į pragarą galinėjo? Taip APSKRITA DARBININKO šai,Krata
LUSIO
DARBININKO
NEW YORKO AKTORprasidėjo 6 balanpikietus iki 8 vyrų. Unijos
nomis karo lauko teismas vėl manyti butų didžiausis ab ALGA AMERIKOJ YRA džio 11 valandą ryto ir tęsėKŪNĄ.
KOSTURI UŽSIDĖT
surdas.
viršininkai
įteikė šerifui pro
pasmerkė keliatą žmonių su
Manchester, N. H. — Pe
DRAPANAS.
$24.59.
si
iki
sekančio
lyto.
Konsulašaudyt.
Jungtinių Valstijų Cenzo te viskas apversta aukštyn reitą nedėldieni Amoskeag Ne\v Yorko valstijoj tapo i testą, bet tas nieko negelbė
LENINGRADE KAIP
Prieš šitą kruviną krikš
Biuras pereitą _ sąvaitę pa- kojomis. Paimta daugybė vi- kanale čia buvo atrastas dar- išleistas įstatymas, kuriuo jo. Šerifas atsakė, kad kur
CHICAGOJE.
čionių darbą visa Seimo opo-.
skelbė, kad 1925 metais šios šokių dokumentų, vienas bininko Pattengillo kūnas, draudžiama nuogoms mote tik “gręsia riaušių pavojus,”
zicija ir tautinės mažumos, Į Amerikos kapitalistų spau šalies fabrikų darbininkai kulkasvaidis, 30 karabinų, Keliatas dienų atgal Patten- rims
■
- - teatimose ir .kasyklų pikietuoti jisai ne
rodytis
iš viso 50 atstovų, pakėlė da skelbia, kad Leningrade, pagamino $62,705,714,000
gili
išėjo
iš
ryto
į
darbą
ir
ne

!
daugybė revolveriu su amukliubuose. Teatras, kur ant įeisiąs.
Negana ta, šitas kapitalis
protestą ir apleido Seimo po bolševikų valdomam mieste, -vertės prekių, už kurias jie
.. nicija ir keliasdešimts raudo- atėjo nei darban, nei namo scenos pasirodys nuogos ak- tų tarnas padarė da griež
labai
daug
esą
žmogžudžių,
sėdį. Tai Įvyko 1 balandžio
gavo $10,727,469.000 atlygi- nų vėliavų su kiniškais para- nesugrįžo.
torkos, bus uždarytas vi
nusižudymų ir girtuokliavi nimo. Reiškia, apie $52,000,- sais.
dieną.
siems metams. Tas pats grę- tesnių žingsnių streiko sulau
žymui. Jisai išleido visiems
Balandžio 4 dieną krikš mo. Skelbdama šitas žinias 000,000 liko fabrikantams. _
___ _______
Vėliaus paaiškėjo,
kad KALBĖDAMI TELEFONU sia kabaretams, kliubams ir ■savo
“depučiams” įsakymą,
kapitalistų
spauda
nori
Įkal

čionys fašistai Kauno gelžDarbininkų tais metais leidimą šitam užpuolimui MATYSIME ŽMOGŲ.kitokioms naktinio gyveni
kelio stotyje areštavo Seimo bėti žmonėms, kad prie tokių fabrikuose dirbo 8,383,781; daryt Čan-Tso-linui davė Bell telefono laboratorijo mo vietoms, kur pastaruoju kad už pusės mylios nuo ka
atstovą, liaudininką d-rą Pa dalykų veda komunizmas ir taigi, padalijus išmokėtą svetimi imperialistai, butėnt se New Yorke tapo padaiy- ! laiku jaunos moteris buvo syklų jie neleistų jokių susi
jaujį, sulaužydami tuo budu bedievybė. Bet šita spauda jiems :atlyginimą kiekvie- Anglijos, Amerikos, Japoni-iprie telefono pagerini- pradėjusios drapanų jau ne rinkimų. Jeigu susieis bent
”*8-tą Respublikos Konstitu užmiršta, kad Chicaga nėra nam lvgiai,
1
išeina apskrita jos, Francuzijos, Belgijoj! mas- su kurio pagalba kal- benešioti. Dabar nuogas kū trys žmonės, jie turi būt iš
cijos paragrafą, kuris sako, komunistų miestas, o žmog alga po $24.69 į sąvaitę.
Italijos. Ispanijos ir Olandi--jbantieji
Olandi-(bantieji asmenys gali matyti
matyli nas tapo uždraustas ir vi vaikyti.
kad Seimo narys negali būt žudystėmis ir kitokiomis ne
irve atstovai
otcrim-ol Pekine,
PoUno kurie' !vienas
.jos
vienaslciKalhant
kita. Kalbantnereita
pereitą soms aktorkoms, šokikėms ir Ir kuomet 500 streikuo
-------------jančių angliakasių pereitą
dorybėmis
ji
“
bytina
”
net
areštuotas.
IR AFRIKOJ DARBININ- tokių teisių visai neturi. Už- savaitę iš New Yorko su pre šiaip linksmo budo merge
susirinko ant pikietų
Valstiečiai
liaudininkai Leningradą.
KAI ORGANIZUOJASI,
puolimas ant diplomatinių kybos sekretorium Hooveriu lėms reikės užsidėti drapa sąvaitę
prie
Gallatin
kasyklos, tuoįteikė valdžiai interpeliaciją Mes nesame bolševikai,
Šiaurės Afrikoj, kuri ran-Į įstaigų skaitosi išniekinimu Washingtone, už 200 mylių nas.
Įjaus atpyškėjo Pennsylvaniir reikalauja sušaukti nepa bet reikia laikytis teisybės. dasi po francuzų globa, balt- užpultosios valstybės ir yra tolumo. Hooverio veidas
prastą Seimo posėdį.
matėsi visai aiškiai.
MACDONALDAS ATVA jos “kazokai” (raitoji valsti
vėidžiai
darbininkai
pradėjo
griežtai
draudžiamas
tarpi
jos policija kovai su darbi
Apie tai praneša telegra VOKIEČIU FAŠISTAI SU organizuotis į profesines są- tautiniais įstatymais,
ŽIUOJA AMERIKON.
MUŠĖ SOVIETU
ninkais) ir susirinkusius iš
ma, kurią šiomis dienomis
jungas. Nežiūrint kad įstaty- Bet negana to, kas įvyko DARBAI KIETOSE ANG Šiomis dienomis Ameri vaikė.
KONSULĄ.
‘
gavo Amerikos sandariečiai.
LYSE PAGERĖJO.
kon atvyks drg. Ramsay
mas darbininkų organizacijų Pekine, kitas panašus užpuoTelegramos siuntėjo vardas; Apie 30 vokiečių fašistų tenai nepripažįsta, 80 nuo- limas ant sovietų ambasados Iš Scrantono pranešama, Macdonald, Anglijos Darbo Tas pats Įvyko ir prie
Montour kasyklos No. 10,
dėl žinomų priežasčių ne Karaliaučiuje (Koenigsber- šimčin
o-elžkeliečiu jau
iau priori- įvyko
‘
’
šimčių gelžkeliečių
Šanchajuje.
Čia rusų; kad try s didelės kasyklų Partijos vadas ir buvusis kur
ge)
užpuolė
sovietų
Rusijos
tie “kazokai” užpuolė
skelbiamas.
klauso sąjungai ir, pagrąsinę. baltagvardiečių gauja su i kompanijos, būtent Hudson, darbiečių valdžios galva An 300 pikietninkų
ir didžiausiu
konsulą
Kantarą
ir
pradėjo
Šitą pranešimą patvirtina
glijoj. Jis išplaukė pereitą
Glen
Alden
ir
Pennsylvania
andai
streiku,
išgavo
daug
anglais
ir
kiniečiais
apsupo
w
ir “Eltos” žinia, prisiųsta iš mušti jį lazdomis per galvą. palengvinimų. Pašto darbi- j Sovietų ambasadą ir pradėjo Coal pradėjo dirbti pilną subatą laivu “Aquitania.” žiaurumu juos išvaikė.
Kauno 5 balandžio dieną Kada tas parmuštas krito ant ninkai jau visi organizuoti.; krėsti visus žmones, kurie laiką. Apie Shenandoah’ri ir Kartu su juo atvažiuoja ir Šerifas paaiškino, kad su
Lietuvos Pasiuntinybei Wa- žemės, jie jį suspardė da ko Mokytojai taipgi sutvėrė sa-. ėjo į vidų arba laukan. Iškrė- Scrantoną darbai dabar eina vyresnioji jo duktė Ishhel, sirinkimus streikieriai gali
shingtone. Šita žinia sako: jomis. Policija užpuolikus vo sąjungą. Organizuoti dar-jsti buvo visi ambasados tar- gerai. Kompanijos gauna 24 metų amžiaus mergina. laikyti tiktai svetainėse, ir
tik “prie normalių sąlygų
“Dėl ruošiamo
ginkluoto sugaudė ir sukišo kalėjiman. bininkai šiaurės Afrikoj da- nautojai.
daug užsakymų, nes nupigi Jiedu apsistos New Yorke, tai
ir
paprastomis
susirinkimų
perversmo ir agitacijos ka
aplankys Anglijos ambasa valandomis.”
bar gauna nuo 80 centų iki Šitų
šitų Įvykių
įvykių kitaip negali- no kietųjų anglių kainą
SIŪLO
PANAIKINTI
PASriuomenėje, karo lauko teis
dą, bus pas prezidentą Cool- WestVirginia yra viena
$1.20 Į dieną, tuo tarpu gi rąa išaiškinti, kaip tik impePORTŲ VIZAS.
mo tapo pasmerkti mirti trys
PASMERKĖ MIRIOP
neorganizuoti
yra
priversti
rialistų
provokacija
prieš soidge’ą ir balandžio pabaigoj tinė valstija, kur iki šiol uni
komunistai: Melamedas, JaTarptautinis Prekybos Bu- dirbti už 50 ir 35c. į dieną. vietų Rusiją. Taipjuos
— suvėl išplauks. Bostone drau ja negalėjo prie kasyklų pri
3 INDUS.
smontas ir Krupenis.”
tas siūlo panaikinti vizas ant
-------------.
pranta
ir
Maskva.
Ryk
gas
Macdonaldas žada pasa eiti. Kiek sykių tenai ban
Lucknovv
mieste,
Indijoj,
‘
:ovas
Elta priduria, kad Jas- pasportų, nes jos labaiap- ANGLIJA SKOLINGA Maskvoje pasakė, kad impeii
kyti
prakalbą.
anglų
teismas
pasmerkė
mimontas ir Krupenis prašė pa-sunkina tarptautinę preky- AMERIKAI 6,700 TONŲ rialistai nori įtraukti Rusiją rioD 3 indus užtai, kad jie
dyta darbininkus organizuo
ti, kruvinieji kapitalizmo su
sigailėjimo, ir mirties baus-jbą. Gegužės 4 dieną Ženevoj
SERGANTI MOTERIŠKĖ
AUKSO.
........ 1-------------i
naują
pasaulinį
karą,
kad
buvo
susitarę
su
kitais
indais
mė jiems pakeista kalėjimu, i atsidarys Tarptautinė Prekyneš visuomet Įtaisydavo
Anglijos kolonijų ir domi visi galėtų ant jos užpulti. nurersti Anglijos valdžią PERŠOVĖ KAIMYNĄ.
skerdynę
ir pradėtąjį organi
Melamedas gi atsisakė pasi- bos Konferencija po Tautų nijų
sekretorius pulk. Amery Užtai gi Rusija privalo elgtis Indijoj ir paliuosuoti savo Fitchburg, Mass.—Jennie zacini darbą
gailėjimo prašyti, todėl buvo Lygos kontrole, ir tenai bus išskaitliavo,
Ballaci, 40 metų amžiaus kraujuose. Betpaskandindavo
kad
norėdama
labai
atsargiai.
kraštą
nuo
svetimo
jungo.
vizų
panaikinimo
klausimas
dabar ir tenai
sušaudytas.
moteris ir 2 vaikų motina, jau geriau sekasi.
atmokėti
Amerikai
savo
sko

Trylika
kitų
revoliucionierių
Graftone
Nors apie areštus kuriuo- plačiai svarstomas. Ameri- lą, Anglija turėtų sudaryti RENKA ŽMONIŲ KAU- nuteista ilgiems metams ka- pereitą sąvaitę nuėjo pas saanądien
unija
sušaukė

menėje Eltos žinia nieko ne- ka irgi siųs savo atstovą,
KUOLES.
jvo kaimyną Deride ir suvarė gą, kuriame dalyvavomitin
6,700 tonų aukso. Anglijos’
Įėjimo.
500
sako, bet užtai ji pasako da
■jam 3 revolverio šuvius. Jis mainerių. Kalbėjo keturi
skola Amerikai dabar siekia i Ant Borneo salos lauki
įdomesnį dalyką, negu areš
niai
mėgsta
rinkti
žmonių
ITALIJOJ PRASIDĖJO
buvo nuvežtas be žado ligo- unijos organizatoriai ir da
apie
$4,600,000,000.
tai. Ji praneša, kad armijoj
POLITINĖ
BYLA.
ii oareštuota.
%’zv^Fi o Ji
Ti yra
ninėn, o ji
kaukuoles. Jie užpuola ant
bar tenai jau organizuojama
buvo ruošiamas ginkluotas
FRANCUZ1JOJ PRASIDĖ 'savo
ir
sako,
ŠĮ
panedėlį
Romoje
prasiserganti
moteris,
kaimynų,
,
nuplausta
perversmas. O jeigu taip, tai
JO KOMUNISTŲ
jiems galvas (jeigu kaimy dėjo didelė politinė byla, kad jos ligos ir nelaimės unija.
Iš CIarksburgo praneša
mes galim būt užtikrinti, Lietuvos Seimas
AREŠTAI.
nai nenupiausto jiems pa kurioje keliatas žymių veikė-priežastimi esąs jos suva- ma,
kad mitingai yra laikomi
kad
Smetonos-Voldemaro
į
Francuzijos
žvalgyba
pra

tiems).
ir
parai
nešę
jas
na

jų
kaltinama
suokalbiu
prieš
džiote
jas
Deride.
po
visą
Harrisono kauntę.
valdžia ilgai neviešpataus.
Paleistas.
dėjo areštuoti komunistus. mo papuošia jomis savo lin- fašistų valdžią. Vienas kalti--------------Mainerių ūpas esąs labai pa
1,1 '
~
I
Leidžiant “Keleivį” į spau Šiomis dienomis tapo suimti dynės. Pas senesnius jų va- namujų yra leitenantas Za- 2 TRAUKINIAI_NUVIRTO
KARIALIUS ATSIPRAŠO,
kilęs ir šita West Virginijos
dą gavome žinių, kad bal- Sfrancuzų komunistų orga-dus žmonių kaukuolių yra niboni, kuris buvo areštuotas
Į..........
VANDENI.
dalis
greitai busianti jau or
KAD NEGALI NUMIRTI • šuoj ant liaudininkų interpe- n i zaci jų vadai ir du svetim-sukrautos didžiausios kru- pus antrų metų atgal neva už
Kansas valstijoj, kur da- ganizuota.
“Dovanokit man, kad aš liaciją dėl D-ro Pajaujo «uė- šaliai būtent, tūlas Steponą;s vos. ir tai skaitosi pas juos kėsinimąsi nušauti Mussolini bar yra didelis potvinis, petaip ilgai mirštu ir pridarau mimo, Seimas 40 bal$ų prieš Grodnickis iš Lietuvos ir Ab “daile.” Krikščionims tas iš iš hotelio balkono. Tarp kitų reitą sąvaitę du traukiniai
RUSAI NORI CARO.
tiek daug rūpesčių visiems,”!
”
33 išreiškė
valdžiai nepaaiti- raomas Bernšteinas iš Lenin- rodo labai žiauru. Bet tuo suimtų yra generolas Cepello nuvirto nuo išplauto kelio ir
pasakė pereitą sąvaitę Ru kėjimą, už ką prezidentas grado. Žvalgyba kaltina juos pačiu laiku krikščionys žudo ir šeši kiti karininkai, orga- pasinėrė po vandeniu. KeKonstantinopolio žinio
munijos karalius Ferdinan Smetona Seimą paleido.
esant Rusijos šnipais. Busią nekaltus keturkojus, valgo nizavusieji kareivių sukili- liasdešimts žmonių buvo mis. Rusijoj prasidėjo judė
• areštuota
-r. ...
- - .komuni. ‘' jų mėsą ir puošiasi jų kal mą, kad nuvertus fašistų re- sužeista ir keliato nesu- jimas. kurio tikslas esąs
das, kuris senai jau serga ir Dabar turės būti nauji Seiir daugiau
mo rinkimai.
stų
biais. Ai tai ne žiaurumas? žimą.
vis Ja nenumiršta
randama.
grąžinti carą.
■
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kiose sąlygose, kur buvo di
džiausio pavojaus. Daug rizi
kuodami. jie kariais visk;; pri 
r—r- TPROBV I
kišdavo. Bet tankinusia jie L.
medavo, šiandien rk instinkty
. KŠanios
viai jaučia, kad jų būvis ix. ..
LIETUVOJE EINA SUNKI noro. (Atst. Purėnienė iš vie-! si vien tik užjurki prekyba, ri L-—....
tos: Ne ilgai sėdėsit)."
KOVA.
tas komercinis ju instinktas
\
Vėliausios žinios iš Lietu-Į Ir Voldemaras pridūrė, yra svarbiuusis jų gyveninio
instinktas
ir
todėl
ignoruoti
jo
vos sako, kad tenai eina at kad pakol prieš jo valdžią
kakli kova. Juodoji reakcija bus varoma agitacija, patol negalima.“

B APŽVALGA 1

L

I

ŽMONES KAIP ŽVĖRYS

lėsi. Į kairiąją koją įsimetė
gangrena (užsinuodijo kraujas) ir reikėjo nupiauti pirš
tus.
Kai šiek-tiek atgijau, atė
_ baisų
__ _____
_____
vos
laišką.
RašoAntrą
jį Sta-dieną po mano atjo
policija ir nuvedė mane į
sys Lapinskas, nelaimingas radimo atėjo Jonas JanRankos
Radviliškio
kalėjimą. Išbu
grumiasi su demokratijos jė karo stovis nebusiąs nuim- Į Vadinasi, prekyba yra
našlaitis, pasakodamas, kaip kauskas ir nusivedė mane į
gomis.
tas. Girdi:
žvėriški
“ 7 "'" 2 žmonės
____ ____
atėmė Jjam /daržinę.
Z Atėjo dar Vincas vus man čia 7 paras, perkėlė
Anglijos duona, ir todėl
prirenka micrektt
“Sandaroj” gauta 6 ba
sveikata ir padare ubagu vi- Jankauskas, Adomas Stan- į Pakrojaus kalėjimą, kur iš
“Iš čia varoma agitacija, Anglija bijosi nutraukti <anlandžio telegrama praneša,
1S VSMBT
sam gyvenimui
' kevičius, ir pradėjo mane iš laikė mane 10 parų. Is Pa
tikius su Rusija, kad nepa
agitacija
tokia,
apie
kurią
p.
kad agitacija prieš Smetokenkus savo prekybai.
p.'Kasmauskas vra nu-n3ujo
Mušė šikšninė- krojaus išveže į Šiaulių kalė
Didesniarr. saugumui vartokite
nos-Voldemaro valdžią pra Kairys aiškiai iš čia pasisakė,
siu’ntęsjani 50 litu pulpos;S jimą, kur teko išbūti 4 die
v n* r >:<us pruša/tnanft muilą !
sidėjo jau ir armijoj. Esą kad girdi, jus dabar valdžioj
nas. Iš Šiaulių kalėjimo vėl
SIŪLO NUGRIAUTI
sėdit,
bet neužmirškit, kad jus
^X
“
k0jajamuž
i,er
'
balMi
padarė
ka
'
,
‘
fi
grąžino
į Pakrojaus kalėji
areštuota daugiau kaip 100
'.lukc jūsų vaikai.—ir jus
100,000 BAŽNYČIŲ.
galit
Puti
nuversti.
Ačiū
už
įs

k
nojate
daugeli
mikrobais
nukarių.
-1
w
"
nėrė ją man ant kaklo ir pa- mą, iš kur po 2 dienų išvežė
“The Literary Digest” 26'
Krikščioniškai
fašistinė pėjimą. oet mes tuo Įspėjimu
Dabar as jau turiu 20 me- kėlė aukštvn, sakydami: į Linkuvos kalėjimą. Čia iš
.•■n institutas surašė 27
valdžia nori nugąsdinti pasinaudojom kur kas anks kovo numen’ sako:
kurias rankos gali išne- tų amžiaus. Mano tėvelis mi-/ Atiduok pinigus, tai paiei- laikę mane 3 dienas iš kalėji
čiau.
Mes
žinome, kad yra va
i.njuis
— nuo šalčių iki re 1915 metais, o motulė ‘sime, o kati ne, tai busi pa- mo išleido, o nuvede į seniu
opoziciją karo teismu, kuris
“Tikintiems bus g. ai baisu i
roma agitacija. Vakar skaitė
smerkia žmones miriop. Ir me p. Plečkaičio laišką iš Rygos girsti. kad reikia pa naikių
kų prieglaudą, t. y. į ubagyncansisaugoii? Išlavinkite 1911-tais. As esu gimęs Vii- kartas.” Bet kaip aš galėjau
šiomis dienomis keliūtas
pusę
visų
.. . s plautis su Lifebuoy — niaus gubernijoj, Maisioga- atiduoti, kad aš jokių pinigų ną, ir čia mane paliko.
apie proklamacijų platinimą 100.000 bažnyčių,
šalina m krabus su purvu los parapijoj, Ežeraičių so-.nebuvau paėmęs ir visai ju
žmonių nuteista sušaudyt.
Paskui prasidėjo tardy
Lietuvoj. Ir kol Seimo nariai bažnyčių skaičiaus -Jungtinc-se
■ ir suaugę, mėgsta plautis
i
Seimas pakėlė prieš tai platins proklamacijas apie nu Valstijose. Bet kaip tik toki padžiuje.
Turiu
vieną
brolį
ir
neturėjau?
mas.
Po tardymo, 1922 m.
l ifebuoy. Jo šviežinan- j
protestą. Prie socialdemo vertimą dabartinės vyriausy Į tarimą mums siūki per ’VVoako odą sv:ika. — ir pti- Įi seselę, bet ar jie gy vi, ar mipaskui nuleido mane že- gruodžiu 1 dieną buvo prieš
...o kvapą.
’irę, nežinau. Aš persiskyriatr mėn ir vėl muse. Pagalios pa taikos teisėją
kratų ir liaudininkų prisidė bės. tol nelaukite, kad mes tu Į men’s Home Companion' Fremano byla.
<bcoy kvepėjimas, švaru, ir
• <I derick L. Collins. žymus redakjo tautinės mažumos ir 50 at
su
jais
1916
metais
ir
išėjau
į
Hšo
mane
ant
virvės
už
paMatydamas,
kad
sveikatą
kuris greit išgarsoja po nu- f • .
platintojus globų/
••
X y•1 • _
_
_
_
stovų, protestuodami prieš ' proklamacijų
!
torius
ir
rašytojas.
- pasako jum kad jis i.-ikia : Lietuvą, <o jie pasiliko Vii- žastų ir pradėjo leisti i šuli man sunaikino be reikalo,
tumėm ir leistumėm jiems nau-!
ps.-igą prieš liį!2! O vienok Lai- niuje.
karo lauko teismą, 1 balan j detis
"Mr. Collins. kuris atsidėjęs
Jonas Jankauskas bylą nu
nį.
visomis laisvėmis, kaip jie
Pir1 irę šiandie.
džio apleido Seimo posėdį.
I
šitą
dalyką
studijavo,
yra
tos
marino. Bet 1925 metais as
į
1920
m.
aš
pristojau
Linnori. Netolimoj ateity bus by-1
Mušdami sulaužė pirštus ir
Balandžio 4 dieną Kauno la.
nuomonės,
kad
bažnyčių
yra
du
įkuvos valsčiuje, Maciškių paskui atidavė savo auką bylą atgaivinau.
Gamtos tyrimo stotyje jūsų
gelžkelio stotyje buvo areš žmogus
;
syk
daugiau,
negu
jų
reikia.
To

sodžiuje pas ūkininką Joną
1 Piktadariai nuteisti, bet teis
mėtė savo proklamaci-i
girtam policininkui.
tuotas liaudininkų frakcijos jas. manė:
dėl
jis
pataria
tuojaus
pusę
jų
Jankauską karves ganyti. Tų
čia mokslo įstaiga,
mo nuosprendis d a
Seime narys, D-ras Pajaujis, i niekas nežinos. Ir paskui ponia apleisti ir nugriauti, nes vėliaus;
metu rudeni buvo surašymas . Tą vakarą
. . _ Jonas Jankausneišpildytas.
rankom
-veidui-maudynci
nežiūrint kad. Respublikos Purėnienė dar klausia: kuo re laikas ir sąlygos visteik jas nuvaikų, kurie yra atbėgę iš ka?.Parsl':?ze ra,an^ na,m0'
i
n., i-i i iWirraB—aW
Panevėžio
Apygardos
konstitucija garantuoja Sei miantis galėjo būt suimtas tas j• griaus."
Vilniaus krašto: mane taip,
n'^ lnc.aa Jankauskas,
Teismas
nuteisė
Joną Jan
LAUKIAMA
ANGLIAKA

mo atstovams asmens nelie žmogus. Nebijok p. Purėnienė. ' Collins sako, kad Jungtipat atvedė i valsčių ir prira-įJ?1138 PastaĮe Jani degtines.
kauską
2
1
•
_
>
metų
sunkiųjų
FRANčiamybę. Tuo budu Smeto-; yra medžiagos: bus byla ir bus i nėse Valstijose
;šė augintiniu prie jono Jan-alaus> ,!r k.alį.abud.u ?«£«»•«.
šiandien SIU STREIKO
CUZUOJ.
nos-Voldemaro valdžia da, teismas. Mes net turime davi vra 200.000 bažnyčių, kukausku. Taigi aš prie jovr J°nas hepe V meui ve! mane darbų katėjimo, Vincą Jan
kauską 2' 2 metų sunkiųjų
■ mušt.
sykį sulaužė šalies konstitu- niu ir Įrodymų, kad socialdemo rios dalijasi į 200 visokių ti Francuzijoj laukiama di- įkinkau
.
darbų
kalėjimo, Eihardą
-lėlio angliakasių streiko,
cijų1921 metų vasario menesv' Pasigėręs \ ir.cas Jankaukratai ir kai kurie valstiečiai kybų. Į tas bažnyčias esą su- ne^ kasyklų savininkai užsi» : Kalinauską 11 2 metu sunAr?stuotas ta.pg. studen liaudininkai platina proklama-';dėta §3,000.000.000 turto, ir
•*'buvo Jono
’
■ v- • i
Jankausko
ve>tu-*. skas nuvilko mane į daržinę
tas Galinis, socialdemokratų eijas tikslu versti dabartinę ; jų užlaikymas kas metai at w?-e nukapot darbininkams.^ jr perUs veRweg 7iraJr pradėjo kankinti. Korė!: kiujų
.. darbų_ kalėjimo, o
atstovo Seime brolis. Jis su valdžią... Jokiu budu nebus pri sieina žmonėms §300,000.- mokestį, o darbininkai nesu-į puolė jo pinigai.i lis_______
«nvprtc'mane ant balkio, spardė ko- Adomą Stankevičių 8 mėneį jomis, keikė ir grasino visai i siams paprasto kalėjimo, ir
imtas dėlto, kad darant kra leista. kad Seimo narys, prisi :00Ū. Tuos pinigus turi sudėti tinka už pigesnę algą dirbti.;
Sitem-^1™*1- P
ask™ ’ nutraukė!mokėti
litų Įį mėmk.m ‘“iMLst,,užmušti.
Paskui
nutraukė:mokėti man
man po
po 80
80 litų
mėtą pas jį atrasta knygute ant- dengęs Seimo nario vardu, ga [daugiausia beturčiai, ypač Streikas žada prasidėt nuo 1 dėjo mane tankini.
d.
gegužės,
nes
nuo
tada
galviu “Už Demokratine lėtų varyti valstybę griaunan moterys. Kam gi to reikia?
r.aLlnin nuo uiaoęs drapanas, nuplė- nesi, skaitant nuu 1921 metų
pęs mane 1-nikan
1
kompanijos
žada
paskelbti
Lietuvos Respubliką.” Vadi
Kokia iš to pasauliui nauda? algų apkapojimą.
šiaudų kulį, uždėjo man ant šė marškinius ir ėmė kapoti 15 vasario, iki gyvo> mano
čią agitaciją”...
nasi, stoti uz demokratinę
strėnų šlapią paklodę ir pra i viržiais, našilninkais ir apy-, galvos.
Bažnyčios
yra
“
mirusios
Lietuvos Respubliką dabar j Žinoma, Voldemaras čia
Kai•
Nuteistieji
su
dėjo mušti agrastais ir drati- nasriais
r. . per« nuogą kūną.
<
«
• Panevėžio
1*
yra “prasižengimas” Lietu-įmeluoja, kad Seimo nariai praeities liekana,” sako p. SUŽEISTA 47 RELIGINIAI ne nagaika (pirma mane bu-man Kirsdavo, tai aš nusi- |i Apygardos Teismo sprendi
FANATIKAI.
Collins. Šios gadynes žmovoje.
varo “valstybę griaunančią inėms
vo jauįmušęs Edvardas Kali-f^bdavau uz nugaros, kad, mu nesutiko ir padavė ape
jos
nereikalingos,
ir
Larkahos
mieste,
Indijoj,
: pridengus nuo' liaciją Kaunan į Vyriausiu
Liaudininkų atstovas To- agitaciją.” Agitacija yra ve- todėl laikas jau bent pusę jų tarp indų ir muzulmanų vėl nauskas ). Mušė taip, kad
^2 - smūgių.
liušis, kurį vidaus reikalų-dama tiktai prieš fašistų nugriauti, o leidžiamus joms
* ” Smūgiai tuomet tek- Tribunolą. Tribunolas 1926
kilo muštynės uz kvailus mėsos lakstė. Paskui užvarė jrdavo
man per rankas ir taip metų 27 lapkričio Panevėžio
ministeris pulk. Musteikis krikščionių smurtą, prieš
mane ant pečiaus, ;____ .
buvo pašaukęs į dvikovą, mindžiojimą
Respublikos palaikyti pinigus suvartoti dievus. Riaušėse sužeista 47 į drabužius, apavą, ir ant pe man sulaužė pirštus. Kai jau Apygardos Teismo sprendi
žmonės.
šaudytis su juo nėjo ir už 'konstitucijos, prieš šaudymą gyvenimo reikalams.
čiaus mane paliko. Ant ryto pamatė, kad aš apalpęs. at-J mą patvirtino.
vilko mane visą kruviną, Į Bet kaltininkai su tuo irgi
įžeidimą visai neatsiprašė, i Lietuvos piliečių ir prieš tas
jaus vėl birtų mane mušę.
ižaizduotą ir mėlyną nuo mu nesutiko, ir kreipėsi į Lietu
Šito dėlei Lietuvos karinin- pragaro mašinas, kuriomis
Vakare Jonas Jankauskas šimo, ir pametė gličioj.
kai nutarė neįsileisti Toliu- fašistai sprogdina laikraščių
vos Seimą ir Į patį Respubli
išvažiavo
į Linkuvos mieste-į Ant rytojaus atvyko poli- kos prezidentą. Bet jų atsi
šio į savo kliubą “Romovę.” spaustuves ir naikina šalies'
lį degtinės išsigerti. Išva'  cininkas Bumelis (jis nese šaukimas tenai buvo atmes
Gauta “Sandaroje” 6 ba- įurtą, o ne prieš valstybę,
žiuodamas, priemenės duris1 nai buvo nušautas už Joniš- tas, ir šių metų 10 vasario
landžio telegrama sako. ka<A Ir Voldemaro pasakymas,
; užkalė, o grįčios duris užrišo
liaudininkai Įnešė valdžiai; kad jis tos agitacijos neleis,
u Į!kio, ant Latvijos sienos) ir dieną gavau jau vykdomąjį
virve
ir
kitą
virvės
gala
vie1 gerai jį nugirdė. Su girtu po- raštą prieš juos, tik kol kas
interpeliaciją ii' pareikalavo yra tuščias savęs raminimas,
nas
vyras
eidamas
gulti
pnlfi ; ; į
sušaukti nepaprastą Seimo Rusijos caras irgi nenorėjo ONA ABROMAITIENĖ I Abromaitienė patikėjusi
mane į da negaliu prisiruošti įduoti
sinso sau pne kojos, kad as (valsčių.
; ---------JAšnuvarė
posėdi.
tokios agitacijos leisti: o ar
buvau
jau
visas jį teismo antstoliui.
Kazėnui
ir
laukusi
per
du
posėdį.
JIEŠKO IŠ JŲ $100,000.
(sutinęs, žaizdos atsivėrusios i Dabar suėjo jau 6 metai,
Šitos žinios parodo, kad jis Ją sustabdė?
metu. Wosheris rašęs jai ke negalėčiau pabėgti.
ir negalėjau pasivaldvti. Gir kaip gyvenu Linkuvos ubaLietuvoje dabar verda žūt-į Despotų likimas visuomet Lietuvos pilietė kaltina juo liatą laiškų, ramindamas ją,
Septynios paros šiaudų
das
policininkas suriko: gyne. Gyvenimas labai sun
būt kova,-ir todėl reikia tikė yra vienodas: neturėdami du pasisavinus jos mirusio buk jos su aus turtas busiąs
kugėj nevalgęs.
jaisug4ą:
ntas.
per
Kauno
tis, Kad anksčiau ar vėliau žmonių pritarimo, jie nori
su n aus kun. Abromaičio *
Tą mėnesi buvo labai ast-.’JįP^’, , rupužė
<- . . ’” Aš. atsa- kus. Ubagai čia susikimšę
_ ,
valdyti
juos
ginklu.
Ir
nuo
“ebeSahu kaip silkės, oras troškus, vie
' y^upą, (3įfaty|» v.isj čia su- rffiema frkftis- sttkf
lašisfų diktatūra bus nuversturtą.
x
,
,.
....
... ’
naoiti
-IiP
tssmPTP
manp
k
ginklo jie visuomet patįs pa
i
paeiti.
Jie
išmetė
mane
iš rara tos tik lovai yra‘. Nėtuiių kuo
interesuoti ”;yra’gėrf katali gradų.
Nakties
lamu,
ka;
vi

Pittsburghe prasidėjoĮdo- kai’— Red.y
stimpa.
tų
ant
žemės,
o
policininkas
nei apsirengti, nei apsiauti
jau sumigo, aš nulipau nuo -. _. , .
mi byla. Ją užvedė Ona Ab Tuo tarpu tas turtas pate si
kaip reikią. Negaliu .ifsĮū
pečiaus ir pusplikis, pusta- P™«? kai
man !
VOLDEMARAS BIJOSI
draugais susieiti, nes, visi
ATSISĖSTI KALĖJIMAM. JEI ANGLIJA NUTRAUK romaitienė. Lietuvos pilietėj kęs į našlaičių teismo ran ’sis, visas sudaužytas, paleng-taias’r
TŲ SANTIKIUS SU
prieš keturiuš Pittsburgho kas ir dabar jau baigiamas va atsidariau grįčios duris, L Paskui policininkas . liėpė nuo manęs šalinasi, kad aš
. Nežiūrint Lietuvos fašistų
gyventojus, būtent, Joną M. i skirstyt.
RUSIJA...
užlipau kopėčiomis ant gri-pomn Jankauskui vežti ma toks nuplyšęs, nuskaręs ir
ir klerikalų pasigyrimo, kad
Spaudoje buvo jau keliatą Wosheri, M. J. Kazėną/ Abromaitienė’ kaltina M. gios, ir per grįčios kertę nuli - jne Pas daktarą Maciūną. koliekas; Jeigu išeiffi /kur,
žmonės dabartine valdžia kartų pasklydęs
...
.
4.K<r
gandas. Franą McBride’ą ir Kateriną -J. Kazėną rt Joną M. Woshe“labai patenkinti,” tos val Kad Anglija ruošiasi nu Holland, reikalaudama iš jų ri, kad jiedu tyčia ją Vilioję pęs žemėn pasileidau bėgti J Daktaras mane apžiūrėjo ir tai jauni fyčioąasj: “Kt_
ni; krervafcojp Krtmi:is net
džios vadas Voldemaras pri traukti santikius su sovietų $100,000 atlyginimo už pasi visokiais pažadėjimais, no Nubėgau ligi Tričių sodžiaus Hiepė vežti į ligoninę.
sipažino Seime, kad prieš jo Rusija. Bet kol kas jie da ne savinimą jos sūnaus turtų. rėdami užvilkti dalyką per vienasėdžio. .Ant Stankevi- Septyni mėnesiai ligtmin^
čiojimb.
čiaus kiemo tenai buvo šiau
valdžią kįla didžiausia opo nutraukti. Kodėl?
paskui per kalėjimus
Kodėl
Jos sūnūs, Ignas Abromai du metu, taip kad ji paskui dų kuge. Iš didelio šalčio ir .
1
zicija, ir jis labai bijąs, kad Anglija palaiko santikius su tis, mirė 1924 m. 6 vasario fatr nebegalėtų dėl testa
į nbagyna.
jam netektų “atsidurti tefi, bolievfkais, kurių ji taip bai dieną, palikdamas §60,000 mento kelti bylos. Už šitą jos skaiKlūlių aš Įlindau ftaosi Kvežė mane į Radviliškio GYVENTOJAI NŪMŲŠ^
j<ur Šleževičius atsidūrė.” siai neapkenčia?
naslobau. i■ įĮg^njĮnę> kur 35 išgulėjau 7
SAU RENDĄ. ? į
suviliojimą ji ir reikalauja iš siaudus ir tenai nūslobau.
vertės
turto.
Abromaitienė
Kitaip sakant, ponas Volde šitas klausimas paaiškės sako, kad aukšeiaus paminė- jų $100,000 atlyginimo,
ApSrX‘
?rrėnesilte' Prakiuro visas ku- Paėmus revolnfcinea •
ir
negėręs
7
pamaras bijosi su savo sėbrais mums pats savaimi, jeigu tieji keturi asmenys susitarę Šita žinia paimta iš.Pitts- se nevalgęs
Uimi np 5t»nklv»čianšinas’
tartum viena niečiu armijai Šanchajaus
patekti kalėjiman. Jis prisi- perskaitysime Londono at- padarė
id;
miestą, gyventojai tuojauš
patys testamentą, burgho anglų dienraščio, kūpažino, kad dėlto ir karo sto- žagareivių leidžiamą “Spec- užrašydami sau visus nabaš-1 rio iškarpą mums prišitfhtė sunes, tai buciaa venai ir nu pegą^jau, kaip tik ant alku- susirinko ir nutarė numušti
miręs. Bet šunes mane atra nių ir ant kelių pasirėmęs, 50 nuošimčių rendos. Jeigu
\ is palaikomas, kad žmonės tator.• ” Pastatęs
rasiauęs klausim?
Kiausinn , ninko turtus. Testamentas'dzg- Mulevičius.
do h’ pl-adėjo lot. Atėjo Stan-; nes gonaj nugara, šlaunis ir kuris namų savininkas nu
neuždarytų belangen fašistų ^as atsitiktų, jeigu tarp šitų • .
neXa
Wo*her .r Kazėnu m
keviciaus bernas pažiūrėti, krutjnė bnv0 kiauri ir nu0 mažintos rendos nenorėtų
santikiai 18 vasario, o liudininkais j
/,r
■» '' • i u.
dviejų valstybių santykiai
lietuvių lcenig*i.
štai ištrauka is jo kalbos, nutruktų, šitas laikraštis sa ant jo pasirašo minėtoji Ka- Anglų laikrašty nėra pasa ko jie loja, ir atrado mane: kiekvieno pasijudinimo tuoj priimti, tai gyventojas visai
kiną cituoja Socialdemo; ..
terina Holland ir Frank P. kyta, kas per vienas yra tas pusgyvį. Jis ištraukė mane iš tekėjo kraujas. Ramkų pirš- jam nemokės.
kratas:”
šiaudų
ir
parsinešė
gričion.
tai
irgi
prakiuro,
kaulai
ma

“Visoj Europoje ir Azijoje iš McBride. Yra ant
ir na- Wosher ir Kazėnaš,bet mu
- “Jus sakote: buvo vienintelis nAujo kiltą politinė suirutė. bašninko parašas, bet Abro sų korespondentai praneša,
SUGAUDE 7 PLĖŠIKUS. ,
kabinetas, kuris nevartojo to- Visur prasidėtu nerimas, nepa maitienė sako, kad tas para kad Wosher, tai kim. Vag
Odesoje pereitą sąvaitg
■ kiu priemonių, kuris nepasinau sitikėjimas. intrigos ir susida šas ne jos sunaus. Jis esąs norius, McKees Rocks lietu
buvo nuteista miriop ir tuo
dojo karo stoviu, ir jus ir mums rytu tokia atmosfera^ kuri ne suklastuotas, kaip ir visas vių šv. Vincento klebonas, o
MES SIUNČIAME PINIGUS
jaus sušaudyta 7 plėšikai,
, patariate sekti jo pavyzdžiu. tik pakenktu prekybos atgiji testamentas esąs klastos dar-'Kazėnas,
Kazėnas, tai
tai •• kun.
kun. Kazė
Kazėne*,
kurie siautė Odesos apielin;• Jeigu mes jo pavyzdžiu sektu- mui. bet kuri galėtu pastatyt į bas. ’
Į VISAS LIETUVOS DALIS
lietuvių šv. Kazimiero para
kėj per keletą metų.
mėm, tai ir vienodų koftsekven- didelį pavoju viso pasaulio tai
Abromaitienė sąvo skun pijos klebonas, S. $• PUtsPER PAŠTĄ IR KABELI
cijų pasiektumėm. mes irgi at- ką.
de sako, kad 1924 metų va burgh, Pa.
NUKRITO NUO 27 AUKŠ
sisėstumėm ten. kur atsisėdo
“Pagalios yra da vienas daly sarą M. Kazėnas buvęs Lie
Išmokės jūsų giminėms arčiausiame pašte Dole
Nabašninkas Ignas Abro
TO, IR GYVAS.
. buvęs kabinetas. Aš labai gerai kas. j kurį Anglijęs valdžia pri tuvoje ir užtikrinęs ją, Abro- maitis, dėl kurio turtų dabar
riais arba Litais.
suprantu, kad jus mums tokių valo atsižvelgti. Anglai yra maitienę, kad nebašninko eina šitos peštynės, irgi bu
Brooklynle pereitą sąvaitę
Ponas Petras I^ataitis. dirbantis musą Užsie
patarimų duodate ir labai gerai verslo tauta. Verslu, ir vien tik turtas busiąs atiduotas jai, vo kunigas,. Jisai klebonavo
vienas
darbininkas nukrito
nio Departamente, su-mielu noru suteiks jums vi
nuo
15
lubų į elevatoriaus
suprantu, kad jus be galo norė tai verslu jie yra pastatę ir iki nežiūrint kad testamente jis lietuvių šv. Izidoriaus para
sas informacijas.
šulinį ir ant vietos užsimušė.
tumėt, kad mes atsidurtum ten, Šiol palaikę
savo valstybę. esąs užrašytas svetimiems. pijoj Pittsburgho priemies
k u ? atsidūrė buvusia kabinetas. Versdamiesi prekyba jie visuo Jis tūomet pataręs jai paves ty Braddock, Pa.
Kitas darbininkas Nevv YorMUK OF CemtE l TIBST COSMIY
a
Bet' to malonumo mes jums ne- met elgėsi drąsiai ir nieko ne ti šitą reikalą jam ir Wosh e- I Vadinasi,
ke
nukrito į tokį pat šulinį
______ ? kunigai —
norėjo
21 MILK ST..
BOSTON.
Futril'f’m. nors ir labai gaila, bodami. Jie prekiaudavo kar riui, ir nesirūpinti, o jau jie-' pasinaudoti
nuo 27 aukšto, ir išliko gy
'
'
kito kunigoįturvas.
nerriime patenkinti jūsų tais su tokiais žmbnėmis ir to- du padarysią kas reikia.
'tais.
Baisus nelaimingo našlaičio Atradę pusgyvi, vėl mušė pastarunkomis ir nėrė virvę
laiškas.
ant kaklo, grąsindami
So. Bostono gyventojas, p’.
pakerti.
Kasmauskas, gavo iš Lietu

____
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Kas skaito ir ražo,

Ta* duonos nepraio.
CHICAGO, ILL.
Didysis “Naujienų”
koncertas.

©

©

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

1ko sužinot, keno tas vaikutis
buvo,
bet labai gerai išlavin
1
itas ir gerai groja. Gerai pa

T Faktai Apie

1

Kas nieko neveikia*

To nieką* nepeikia.
PITTSBURGH, FA.
Lietuvos Seimo atstovo
prakalbos.

Kovo 27 d. Wicker Park isirodė Dr. Kliauga. Jisai
Kovo 27 d., 2 vai. po pietų,
Svetainėje įvyko metinis įgrojo ant “pagalio” ir daina
Ta Touraine
Šv. Jurgio Parapijos Svetai
“Naujienų” koncertas. Buvo vo “ant piano” ir šiaip pri
nėje buvo surengtos LietuCoffee
paremi uotos net dvi svetai krėtę juokų iki sočiai. Ypač
: vos Seimo atstovui N. Raixnn.
juokų prikrėtę A. Va
nės (abiejuose aukštuose). daug
1
įdžiui prakalbas. Pirmiausia
Mr. E. J. Butlerfc
Publikos į “Naujienų” kon nagaitis (autorius) ir P. Sa
garsus kavos eks
kalbėjo šv. Jurgio parapijos
pertas,ypatiškai iš
ir negali mainytis, nes žalios kavos pupos yra atycertus visuomet prisirenka dauskas. Juodu ateina mo
klebonas kun. Brazdis, pas
bando, paragauja
džiai parenkamos, sumaišomos ir išspraginamos. sudaug. Taigi ir šį kartą publi kintis muzikos apsikrovę
ir parenka visas
kui P. Dargis ir ant galo Sei
kavas, kurios var
lyg garsiausios ir sekretnos La Touraine formulos,
ka netilpo nei į dvi svetaines. nuo kojų iki galvos instru
mo atstovas N. Radys. Sve
tojamos
sudaryti
kuri reiškia absoliutišką gerumą visuomet.
Tą pačią dieną turėjo savo mentais kiek tik gali panešt.
šiam mišiniui.
čias nurodė, kad nors Lietu
koncertą ir “Draugas.” Ka Sadauskas laikydamas ant
va
yra neprigulminga jau
Jus gaunate šioj kavoj — La Touraine (Extra; ge
Jo užduotis palai
kyti, nepaisant iš
talikų koncertas buvo Lietu pečių armoniką snaudžia ir
9 metai, bet joje dar nėra
riausią kavą, kokia tik yra žinoma. Jeigu jus dar
laidų, šį puikų sko
vių Auditorijoj, Bridgepor- gana. Kada ji pabudina, tai
laisvės. Ten tebėra partijų
nesate
vartotojas
La.
Touraine
(Extra)
kavos,
jus
nį Jis užmoka ne
te. Nežiūrint to, kad “Nau jis grodamas ir vėl užmiega.
paisant kokią kai
kova už demokratiją, už lai
esate skolinga sau ir savo šeimynai, kad išbandžius
ną, kad primaišius
jienų” koncertas buvo mažoj A. Vanagaitis buvo svar
svę. Atstovas nurodė, jog
šitą nepaprastai malonų skonį. Jūsų groserninkas
j La Touraine (Exlietuvių kolonijoj, North Si- biausiu “mokiniu.” Ceduras
tra) skaniausių rū
pirmesnieji ponai, kurie val
parduoda ir rekomenduoja ją. Paprašyk jo.
šių.
dėj, bet mylinti gerus kon jam davė bandyt chorą diridė kraštą per suvirs 7 metus,
certus publika suvažiavo iš guot, dainuot ir tt. ir viską
žmonėms laisvės nedavė.
Yo.
“Jums Patartina Pasirinkt Geriausia”
visų Chicagos dalių į “Nau jis taip šauniai ir komiškai
Žmones tikrą laisvę pajuto
55c. už svarą
atliko, kad publika nenulei
jienų” koncertą.
tik valdant liaudininkams su
Koncertas prasidėjo nuo do jo nuo pagrindų. Jisai su
socialdemokratais.Bet smur
ketvirtos valandos po pietų. dainavo keletą savo kompo
tininkai padarė suokalbį ir
Muzikalis programas buvo zicijų “Reikia tept,” “Po-pu! demokratinę valdžią nuver
paruoštas nepaprastai geras. ri” apie Chicagą su visu “Bi
tė. Lietuvos liaudis dabarti
----WSOĮJ1NBYCO ”
Programą prirengė abudu rutės” choru ir k. V. Volte
niais valdonais nėra paten
kompozitoriai — A. Vana raitė gi atėjo mokintis būg
BOSTON
Ni w York
kinta. Ji pasirįžusi stoti ko
Chicago
gaitis ir Carl Bunge. Carl ną mušt. Ji daug šposų pri
von su smurtininkais.
Bunge net specialiai “Nau krėtę su savo bugnu.
Pabaigus atstovui kalbėti,
Baigiant programą “Biru Gal būt kad ir V. J. Z. yra Rėmimo Komitetui, kuris tu-, miokų -parapijos, tai vieni dailės srytyje,” sako Geležė buvo renkamos aukos. Su
jienų” koncertui parašė mu
zikos veikalą pavadintą tės” choras sudainavo Vana katalikas, kad aprašydamas ri pinigus priduoti kur nuro norėjo nutempti lavoną į sa lė. Direktoriai jam atsako: rinkta 31 dol. 35c.
“Lithuanian Festival” — gaičio parašytą kompozici Petrausko koncertą norėjo dyta. (Ar pridavė? —Red.) vo bažnyčią, o kiti į savo. : “Mes irgi norim, kad butų
Dar noriu pora žodžių pa
maršas. Komp. A. Vanagai ją apie “Naujienų” redakci “Keleiviui” pakenkti. Gili*. Pasirodžius viršminėtai Kovą laimėjo neprigulmin- I kas veikiama, todėl veikite, sakyti kaslink Šv. Jurgio pa
tis gi parašė labai juokingą jos štabą, kur apdainuoja vi
Senelio
korespondencijai, gieji ir palaidojo velioni su o mes visuomet esame gatavi rapijos. Tiek prie pirmesnio
veikalą “Muzikos Akade sus “N.” redaktorius, padau
SCOTTVILLE, MICH.
klebono Petruševičiaus, tiek
; draugija labai įsižeidė ir sa bažnytinėm apeigom ant : veikiančius paremti.”
mija.” Tas jo kūrinys yra ne žas ir k.
tautiškų
kapinių.
ko
mėnesiniame
susirinkime
Geležėlė tuojaus prisikal prie dabartinio ne sykį buvo
Iš ūkininkų gyvenimo. —
*
♦
»
Beje reikia pasakyt, kad
tiktai juokingas farsas, bet
kovo 27 d. nutarė užprotes
bino gabesnius veikėjus ir gauta svetainė veltui tautiš
Senelis šmeižikas.
p-nia N. Gugienė šį kaitą
ir graži muzika.
tuoti prieš tuos šmeižtus ir Darbai pas mus netik ne sutvėrė tam tikrą ratelį. Šis kiems reikalams. Šį kartą
Koncertą atidarė “Nau buvo šio vakaro figūra. Ji Scottvillės apielinkėj gy reikalauja, kad šiuos melus gerėja, bet vis eina silpnyn. Ratelis bus po L. M. N. B. ir kun. Brazdis pasakė gražią
jienų” administratorius p. J. savd vikrumu ir “aristokra vena nemažai lietuvių ūki Senelis atšauktų, nes prie- Vilnonės audinyčios jau bai- i Gedimino
nurodydamas,
. ........... ..............
Kliubo globa. Ra- prakalbą,
kurie
sugy -•
• ą naą• ;rnfi ]vQ
nui
ie tarp savęs sugj• cpnpii:
Šmotelis, pasakydamas ke tiškos” manieros nudavimu ninkų,i,sutikime.
Čionai randa-Į
senelis pasirodyst me- gia stoti neapribotam laikuiftelio užduotis yra:: rengti kad Lietuvos kunigai per
letą žodžių. Pirmą programe tikrai atsižymėjo. Pianistas vena ‘jtuviu TTlfininku
ir atleidžia visus savo darbi- prakalbas, paskaitas, kon- daug atsitolino nuo bažny
*
.. . . ____ _
vietą užėmė garsaus komp. J. Byanskas, anot komp. C. dirbių Draugija, kuri rūpina-Į
reikalui L- u- ž- D- ninkus. Tai vis Coolidge’o certus, perstatymus ir tt. čių, įsigilino į politiką ir, kas
Carl Bunge vedama North- Bunge, esąs tikras talentas.
^balsiai , išrinko komisiją “prosperity.
Pipiras.
Nors šis ratelis dar nesenai blogiausia, kunigai rašo mir
si
Jisai
visą
laiką
sėdėdamas
West Side College simpfoniiš trijų narių, kurie žemiaus
susitvėrė, bet jau, matyt, ties dekretus savo politi
jos orkestrą. Reikia pasakyt, prie piano mokino savo mo ligai. Draugija susideda iš pasirašo. Tokios korespon-PITTSBURGH, PA.
pradeda veikti. Jau surengė niams priešams. Kun. Braz
abiejų lyčių — moterų
kad ši orkestrą yra skaitlin kinius, o jo žmona Bemolė narių
Visokios žinutės.
ir vvru. Pereitais' metais pa^
.Se?e‘io.’ "e‘!.k
vienas prakalbas, ir yra pasi dis taipgi gražiai pajuokė
ga, apie 50 muzikantų, ku tiek jį privargino savo mušt
“The Pittsburgh Press rengęs ant 30 d. balandžio Lietuvos barzdotus kunigus
“iamf'J0S labUI’ ’r paskelbė
rioj dalyvauja keletas ir lie rais, kad ant galo jis visai surengta keletas LL.LT
žinią, kad McKees perstatyti du labai juokingu ir ragino sudėt užtektinai pi
pasilinks
tuvių jaunimo. Orkestrą pradėjo trauktis į kuprą.
F. Žukas,
Rocks kun. Vaišnoras ir veikalėliu: “Klebonas Kal nigų, kad p. Radys parva
Programas tęsėsi net ketu minimo vakarų ir piknikų su
pirmiausia sugriežė tą gražų
Raymond Stakėnas,
Pittsburgho kun. Kazėnas tas” ir “Balon Kritęs Sausas žiavęs galėtų jiems tas barz
programėliais,
kuriuos
išpil-'
rias
valandas
laiko.
Po
Pro

muzikos gabalėlį, parašytą
V. Martinaitis.
yra apskųsti ant šimto tuks-, Nesikelsi.” Kadangi šie vei das nuskust.
lietuviams “Lithuanian Fes gramo ir laike programo dė draugijos nariai ir jų vai
Tą pačią dieną, 8 vai. va
kučiai. Kiekvieną kartą atli-į Redakcijos prierašas. Per- tančių dolerių. Juos apskun kalėliai yra labai juokinti ir kare, buvo surengtos Ra
tival.” Orkestrą išpildė viso (žemutinėj salėj) buvo šo ko
pelno draugijos naudai, įI žiūrėję
.. Senelio korespon- dė Ona Abromaitienė iš Lie juos loš gabus aktoriai, tai džiui prakalbos L. M. D.
apie 10 įvairių muzikos kuri kiai. Koncerto salėn negalė
Dalykas buvo taip. patartina lietuviams atsilan
. . lietuvių koloni-įdenciją, mes neradome joje tuvos.
nių. Tarpuose gi puikiai pa jo visa publika tilpti, užtat Kaip- visose
1924 m., 6 d. vasario staiga kyti ir smagiai laiką praleis Svetainėje. Pirmiausia kal
sirodė gabus lietuvių vaikai apatinėj jaunimas šoko. Va- Į»se, taip ir pas mus žmonelei vieno žodelio, kunuomi mirė buvęs N. S. Pittsburgho. ti.
Aierukas. bėjo P. Dargis. Jis prisiminė,
bruzda pnes Lietuvos krūvi- jūsų draugija butų apmeluokad Lietuvos fašistų padary
—solistai. Vitas Galskis grie karas tęsėsi iki vidurnakčio
ponpilotas’ nuosius fašistus. Kad užpro-'ta, apšmeižta arba jos gar- o vėliaus Braddocko klebo
tas perversmas suteikė pro
žė solo ant smuiko: Valerija
* į testavus prieš fašistinį tero- bė užgauta. Taigi jūsų drau- nas Abromaitis. Jo turto j CAMBRIDGE, MASS.
gą
bolševikų lyderiams, PruČepukaitė ir M. šliauteriutė
CLEVELAND, OHIO.
: rą Lietuvoje, dviejų draugijų gija neturi nei mažiausio pa- apekunais buvo kunigai Ka Aukos Lietuvos socialdemo seikai, Bimbai ir kitiems, pairgi griežė ant smuiko. Šie
kratams.
pasidarbavimu. t. y. Lietu- mato prieš Senelį protestuo- zėnas ir Vaišnoras. Tais pa
Apsilenkė su teisybe.
sišienaut dolerių. Šitas Darjaunuoliai groja komp. C.
čiais
metais
gegužės
mėnesį
Ukininkų
Žemdirbių
ti.
Sulyginę
Senelio
koresL.
S.
S.
71
kuopa
ir
vėl
pa

“
Keleivio
”
No.
13
V.
J.
Z.
gio išsitarimas musų bolše
Bunge orkestroj.
kun. Kazėnas nuvažiavo į
Tėvams buvo smagu ma apsilenkė su teisybe, pasta- Draugijos Scottvillėj ir Lie-, pondenciją su jūsų “protes- Lietuvą ir nuo mirusiojo ku siuntė 45 dol. Lietuvos drau vikus tartum karštu vande
gams. Iš tų pinigų 30 dol. su niu apipylė. Jie pradėjo ne
uvlll Ūkininkų Progresyvių tu,” mes atradome joje tik
tyt savo jaunuolius kaip jie tant kompozitorių Miką Pet-|^Draugijos
nigo
motinos
paėmė
įgalioji

iš
Fountain,
Mich.
i
vieną
apsilenkimą
su
teisy-j
groja tokio garsaus muziko rauską antroj vietoj, o J. vasario 13 d. tapo surengtas be, kur sakoma, kad apart mą, kad minėti kunigai gali rinkta nuo visuomenės ap- savais balsais rėkt ir Dal
švietos reikalams, o 15 dol.
orkestroj. Orkestrą išpildė Krasnicką pirmoj. Nežinia,
kun. Abromaičio turtą paim paskyrė kuopr iš savo iždo giui grumot, girdi, mes tave
aukų
d-ja
paskyrė
iš
savo
iž

masinis
susirinkimas
Scott

ką
korespondentas
turėjo
sa

Į
garsiųjų kompozitorių vei
ti ir per Lietuvos vyskupą pašalpai tų draugų, kurie nu išdeportuosim.
villėj.
žmonių
susirinko
į
do
50
dol.
Bet
visgi
faktas
vo
mintyje,
bet
ir
aš
“
turbut
Kalbant
atstovui
Radžiui
kalus.
gana daug. Po pra pasilieka faktu ir Senelis tai persiųsti motinai. Bet praė kentėjo nuo žiaurios fašistų visi ramiai užsilaikė ir atyDabar antra programo da neapsiriksiu pasakęs,” kad svetainę
buvo patiekta griežta savo korespondencijoj pa- jo suvirs du metai ir Abro diktatūros. L. S. S. 71 kuopa džiai klausėsi. Aukų surink
lis, tai birutiečių pasirody J. Babravičius dainavo “ge kalbų
maitienė, nesulaukdama pi
mas. Chicagiečiai jau žino, riau už šaliapiną operoj rezoliucija prieš Lietuvos briežė. kad surinktos Lietu nigų, patraukė minėtus kuni į žada ir ant toliaūšįšelpti Lie- ta 22 d o-l. 69c.
Prisimi- vos vargdieniams aukos tapo
į tuvos draugus,
of Sėville.” Bet,kruvinąjį
1
« fašizmą.
------Kovo 29 d. atstovui buvo
kad “Birutė” ir jos vadas “The Barber
gus
teisman.
(Plačiau
apie
__________
____ nus draugams,
’ _
, kad Lietu- i pasiųstos komunistų fondui.
koresponden-i
L. S. S. 71 kuopa, kaipo surengtos prakalbos N. S.
komp. A. Vanagaitis visados prie panašios
visiems jau yra žinoma, tai yra atskiras straipsnis.— | tarptautinė organizacija, rū Lietuvos Sūnų Svetainėj.
su nauja pramoga pasirodo. cijos redakcija butų pada-įvos vargdieniams, kuriesmi O
kad komunistų fondai aiškių Red.)
pinasi ne vien Lietuvos dar Čia kalbėjo P. Dargis ir N.
♦
♦
♦
Taigi ir šį kartą naujai “iš laus pastabą. Tiesa, operos i kentėjo nuo budelių fašistų, atskaitų
visuomenei
neiš

artistas
J.
Babravičius
yra
'
yra
reikalinga
ūmi
pašei
pa,
bo
liaudies reikalais, bet ir
kepta” Vanagaičio “Muzi
Bebaliavojant pas Malke čia, Amerikoje, prisideda Radys. Aukų surinkta 17
duoda.
Patįs
komunistų
agi

geras
dainininkas,
pilnas
draugai
ir
drauges
suaukavo
kos Akademija” paliko chivičių, ant Vatson st., kilo j'■ prie apšvietos darbo: prenu dol. 15c.
tatoriai
prisipažįsta,
kad
aiš

energijos,
prie
to
musų
tėvy-i
$27.75.
Nutarta
surengti
baKovo 30 d. buvo prakal
dagiečiuose malonų įspūdį.
peštynės, laike kurių buvo meruoja Socialistų Partijos
lių
tam
pačiam
tikslui
ant
kių
atskaitų
jie
negalį
išduo

nainis,
kuris
ateity
gal
bus
bos Penn. Avė. dalyje. Aukų
Trumpai paaiškinsiu, kas
ti. nes amerikiečių aukas jie peiliais subadytas ruskelis I. laikraščius, laikas r.uo laiko- surinkta 23 dol. 65c.
yra ta “Muzikos Akademi garsesnis dainininkas net už 23 d. balandžio.
patį Šaliapiną, bet dar ne da “Keleivio” No. 11 šių me- nešą į Lietuvą “kontraban Bismerk. Jis dabar guli li- platina Socialistų Partijos
Kovo 31 d. Radys ir Dar
ja.”
’
gonbuty ir vargiai pasveiks. išleistus lapelius ir, pagal iš
dos
keliu.
”
bar.
tų,
tilpo
melaginga
korės-'
Geriausias musų pianistas
Už tai tapo areštuoti: G. galę, remia Socialistų Parti gis kalbėjo McKees Rocks,
Scottville,'
J. Byanskas lošia muzikos Lyginai ir J. Krasnickas pondenciją iš
Malkevičius, Ona Malkevi- jos spaudą. Dabar ir vėl pa-į Pa. Aukų susinkta 13 dol.
LAWRENCE, MASS.
Mich.,r r
po_____
kuriaj______
pasirašęs slamokytojo-profesoriaus Ce- yra musų tėvyndinis, geras____
čienė, M. Norbutienė ir M. siuntė 5 dol. Socialistų Parti 15c.
Kliubo
paskaitos.
—
Mirė
patriotas
ir
turi
gražų
balsą.
į
pyvardžiu
Senelis.
Šitas
ŠeIšviso Pittsburghe aukų
duro rolę. P-nia N. GugienėKowney. Tuose namuose jos spaudos fondan.
B.
Rudis.
Ir
jeigu
butų
tiek
metų
lavi-j
nelis
apšmeižė
L.
U.
Ž.
D.,
surinkta į Sandaros Politinį
Bėmole jo žmona. Studen
policija rado net 7 gorčius
♦
♦
♦
Iždą 108 dol. 9c.
tai: O. Biežienė, V. Byans- nes savo balsą, kiek kompo-1 išpildamas melu maišą ant Kovo 27 d. L. U. Kliubas munšaino. Pittsburghietis.
zitorius
M.
Petrauskas,
gal
j
draugijos.
KorespondenciVelykų
panedėly,
t.
y.
18
;
surengė
paskaitas
apie
svei

Juozas Virbickas.
kienė, Salome Čerienė, Z.
jis
ir
butų
geresnis
daininin!
joj
pasakyta,
kad
komunisd.
balandžio,
vakare,
L.
S.
S.
katą.
Dr.
Mikolaitis
plačiai
Krasauskienė, V. Volteraitė,
PHILADELPHIA, PA.
71 kuopa rengia smagų va SO. MILWAUKEE, WIS.
J. Kemėšis, Dr. K. Kliauga, kas, už Petrauską, bet dar i tai apgavo draugi ją, paim-i išdėstė apie medicinos moks
Prasideda
veikimas.
karą, kuris susidės iš kon- Nelaimė patiko “Keleivio’
M. Petruševičius, P. Sadaus ne dabar. Publika atšaukei darni iš draugijos iždo $50, lą ir kovą su ligomis. Dr.
certo
ir šokių. Kiek teko pa-- skaitytoją Joną Statkų,
Krasnicką
dėlto,
kad
davus
j
kas
yra
grynas
melas.
Jokiu
Rytinėje
miesto
dalyje
Aleksa
(dentistas)
aiškino
kas ir komp. A. Vanagaitis,
tirti,
vakaras
bandoma pa-: . Kovo 21 d., 6 vai. vakare,
jam
daugiau
energijos
lavin-!
50
dol.
nebuvo
paimta
ir
kal

vietos
lietuviai
buvo
lyg
ir
apie
dantų
ligas.
Tokios
pa

—visi “Birutės” choro ge
riausi dainininkai ir vaidy- ti savo balsą. Reiktų taipgi. bos apie juos nebuvo. Taipgi skaitos yra labai naudingos. sutingę. Nors čia nuo senai daryti tikrai smagiu. Geisti-1 “Keleivio” skaitytoją Joną
pastebėti, kad Petrauskas, > Senelis sako, buk išsusirin-: Tik gaila, kad i jas žmonių gyvuoja dailės draugija na, kad visuomenė atsilan-(Statkų ištiko baisi nelaimė,
los.
“Daina,” kuri seniau su kytų į šį parengimą skaitlin- Jis arkliu važiavo Į miestą
Pirmasis “studentas” bu kaip ir S. Greičienė, dainavo j kusių buvo surinkta 25 dole-, mažai atsilanko.
ir pro šalį pravažiuojantis
rengdavo gana smagių vaka gai.
vo J. Kemėšis. Jisai ateina labai sunkiąs dainas, išimtas riai, kas ir netiesa. Buvo sutrokas smarkiai sudavė į veKovo 27 d. pasimirė B. rėlių ir koncertų, bet dabar
į Ceduro muzikos studiją ir iš opera i tik tie turėtų rašyti rinkta $27.75. Senelis pasaNedėlioje,
gegužės
1
d.,
Ižimo
ratus. Statkus iškrito iš
viešai
apie
jų
dainavimą,
koja
apie
kokius
tai
komu-Rudis.
Velionis
buvo
nevejau
antri
metai
kaip
niekas
pradeda pliaukšti niekus.
rengiamas
darbininkų
švenvežimo
ir trokas pervažiavo
kurie
nors
kiek
supranta
'
nistus,
kas
išrodo,
kad
tie
dęs,
apie
35
metų,
laisvų
pa-------.
—
-----------~
neveikiama.
Kada jį klausia, ko jis nori
Apsigyvenus musų koloni tės, Pirmosios Gegužės, ap- jį tiesiai per vidurius. Ka• komunistai iš kur tai atėjo ir
ir i(žiurų,
žiūrų, priklausė prie L. U.
mokintis, tai jisai apie muzi apie balsą.
Aš
esu
katalikiškų
pažiūrų
tuos
pinigus
paėmę
nusiuntė
Kliubo
ir
prie
Lietuvos
Sūnų
joj
K. J. Geležėlei, vei vaikščiojimas. Kiek teko pa- daugi nelaimingojo viduriai
ką mažai paisąs, pašisako,
žmogus
ir
dar
parapijonas,
į
komunistų
štabą.
Viršminė-'Draugystės.
Kadangiveliokimas,
matyt, prasidės iš- tirti, tai parengimas bene buvo labai sutrinti, tai niekad ir nesimokinęs galįs vis
ką dainuot, grot ir tt. Jisai nors esu pilnas “Keleivio” ir,tose dviejose draugijose ko-’nis paliko biskį turto, tai naujo. Nelabai senai Geležė- bus bendras — lietuvių ir kas jam negalėjo pagelbėti ir
meilinasi prie Bemolės, o “Dirvos" skaitytojas, bet munistams simpatizuojančių'jo giminės negalėjo lavoną!lė nuėjo į Muzikališko Namo anglų kuopų. Parengime bus po dviejų dienų baisių kanCeduras prašo jį lauk. Pas niekuomet savo katalikiš-yra mažai ir visi nutarimai pasidalyt, turėjo tuo reikalu Bendrovės direktorių susi- netik gera kalbėtojų, bet ir'čių jis persiskyrė su šiuo pakui jis įsiveda mažą vaikutį, kuose laikraščiuose nerandu remiasi ant didžiumos bal- kreiptis net prie advokatų, rinkimą ir užsiminė jiems gražus muzikalis progra- i šauliu. Paliko didžiausiame
nuliudime jo moteris Kaskuris grojo armonikų. Tas teisybės. Ypač aprašant lie- sų. Senelis pats matė, kad tie Mat, jis numirė pas pussese- apie veikimą: “Tamstos, tu- mas.
" “ — Va
Šitie
parengimai
bus
svetancija ir du vaikučiai
tuvių
dieną
katalikiški
laik$27.75,
kurie
buvo
surinkti,
rę,
kuri
priklauso
prie
neprirėdami
tokį
puikų
namą,
savaikutis tiek sukėlė publiko
tainėj
po
numeriu
40
Prosk
lerijaP
metų
ir
Viadukas 7
raščiai
melavo,
o
“
Keleivis
”
pačių
aukautojų
nubalsuota
gulmingos
parapijos,
o
kiti
vo
jaunimą
ir
publiką,
tureje entuziazmo, kad reikėjo
Korespondentas, metų.
__ _
kelis sykius atkartoti. Nete-‘su “Dirva” laikės teisybės, pasiųsti Lietuvos Darbininkų jo giminės priklauso prie ry-;tumėt pradėti ką nors veikti pect st.
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ir nuobodu, kad laikrašti jm krašte nors ir didžiau- jais viešosios nuomonės, visi
“Keleivj” uždraudė skaityt; - pavojus ar badas, ar dar pažįstami publikai, tai
—nevaikščioja po Lietuvą. .ii.į. -nis vargas butų, kiek- apie tokius turime teisės ka
Be “Keleivio- rodos pušiai, ivit-nas sako: “Kad iri pra- bėti ar kritiškai atsiliepti.
akli likom, tai nemalonu. Na. -ją. kad tik iš čia išvažiuo- Čia turiu mintyje Sirvydą,
11.
kas iš to bus. pamatysim.
kuris irgi yra nuomonių reiš- ; šiandieniniai musų komu- “ ‘Sveikas, Čarli’,tars Leni1 ai t'.ek naujo. O mes gy.
kėjas. nes ir jis redaktorius, nistai mažai skiriasi nuo ka- nas, ‘kaip einasi tau. vyre?’ir
Kai krikščionys prievarta įvuo
* * 'kas —
- gerai.. rašytojas. Jis jau daug kartų
am pakol
dar
paėmė valdžią į savo rankas,
talikiškų religinių žmonių, jo ranka bus tavo rankoj.”
---------------- buvo išklydęs kaipo redak- Pirmiaus jau buvau rašęs Vadinasi. Ruthenbergo suviskas pablogėjo. Daugumai v
> ‘‘Vienybės’ apie komunistų “religiją,” degintos rankos sveikinsis su
trūksta kantrybės matant, SIRVYDAS ŽENir rėmėjus.
Tik palygindamas ją su faraonų subalsamuotom Lenino ranikad ponai ir kunigai dygst_ .
.
GIA ATGAL
,’pnifn
trumpaii įYOviuvi
pažiūrėsime, pakra- laiku religija. Dabar darau kom Eikim toliau.
šimtais kas diena ir visokie
Itinėsime ;jo-----"~
jdikaduoniai tuos biedntis
paskiausius
pa-kitą palyginimą.
| ..Ir :kaip stovi dalykai
i tamsius ūkininkus visom pu
Sirvydas, dabartinis “Vie-p e^k’mus‘.
..
,.
< ‘ Kuomet krikščioniškos re- .Jungtinėse Valstijose?’ Jack
sėm spaudžia. Žmonės buvo nvbė,' ” redaktorius, kuri aš
atsimena Sirvydas, ligi.įos skelbėjai sako, kad f>ee(jas paklaus, savo žibanJ susigriebę ir nubalsavo kitą -išmokinau
redaktoriautij^iH keli
a^al,.su* mu-usių dūšios pasilieka gy- dom akim žiūrėdamas į ta
valdžią, bet pervėlai. Jau v> (’j-'.kinau nuo 1 iki 15 rug-Į kabino visus valstiečius liau vos ir kad eidamos į dangų v0 ’•
-sas Lietuvos turtas buvo ku 'ė. 1903 m.), tada buvo dininkus į Bortkevičienės kalbasi su šv. Petru, o pas-j
‘Malot Jack Reedas klaunigų rankose, o išgamų I.iv- 'ccJiJ.'tas ir labai didelis andaroką?
kiaus su amuolais, tai mes sjnėS Ruthenbergą , apie
: tuvoj netrūksta ir teisybės "revoliucionierius.” Dabar Ar atsimena Sirvydas vie tokius pasakojimus vadinam jungtines Valstijas ir žiūrės
nėra. Kunigai papirko k; ri- I l i :>er
ienybę” jis jau pra- ną “labai svarbų-rimtą” ras- nesąmone. Ir mažai šiandien į pastarojo sudegintas akis.
iTkria\TomunistinZ duš£
' ninkus.žinoma kareivių 1:..<- ,:ė - sandariečius gązdinti tą tilpusi jo Peržvalgoje apie yra tokių, kurie tikėtų, jog
’n^\ vyras beprotis mo- širdžiai,sustojus plakti, pum-Įjės nemirštiinčios
w
Iguma nepritarė tam. tečiau.' I(J Drangelis su Tuliu skal- tai. lkaip
Ir kuris
' išrinktą žmoninų valdžią nu . dyti1. ouk juos ant savo meš terims rodė spaudoje nerašo- puoti ikraują. d
< 1“*?, buhj bus geras komunistas ant
vertė. Dabar leidžia visokiu.' .........
gyva. Bet dabartiniai
’ “ žemės kamuolio, tai po
kerės
pasigavo Grigaitis mą kūno dalį?
, komu-Į
. u i šios
“
Vienvbės
”
35-tame
nu™stai
pilnai
tiki,
I
’
_
paskalus. kad išrinktoji v: i- ("Vienybė
.
i” num. 37), tik
kad g®-,mirties komunistiniame dandžia norėjo parduoti Lietuvą- nepasako, ką Grigaitis su merv Širvvdas rašo “Tai ko- ras" komunistas, numiręs ir į _ je
• iškels jam puotą ir jis
lenkams ir bolševikams. M. * .'andariečfais darys?
je”: "Mikolainis trokšta iš-dar
sudegintas,
kalbėsis,^,
. ,
.
(kalbėsis su pačiu komunistituomi mulkina ir nori ap Norint Sirvydo reaktyvius kast $1,200 iš ten, kur jų ne-“
! •danguje su kitais pirmiaus niu “dievlLy 0 kuris netardumti akis. Bet vi * tik 'mu "nuopelnus” suskaityti, reik- Įį pakavojo.” Taip, Sinodas mirusiais komunistais,
’naus “raudonajam bizniui,”
kia ir trokšta, kada bus bal tų jaučio skuros.
savo parašu patvirtino/kad: Ka(1 komunistai tiki ir tai tą pasiųs į pragarą.
savimas, tai tada vėl kitaip Jei Sirvydui norisi patapti jis tuos $1,200 yra matęs: o biriems skelbia, jog jie nuDar toliau randam:
i bus. O dabar kas tik prie ko
kaip vienas tik mato, tai jau mirę kalbėsis, tai aš čia paGlovackio klapčiuku, tai lai
“Ir ‘ką tu palikai savo vie
į prieina, tas sau plėšia. Viso- sau braukia pas Glvvackį į nepakavonė. Kas norėtų ma-duosiu iš “Laisvės” ištrauką,
toj?’ — klaus Leninas, — ir
ikie valdininkai uždėjo vi
“Laisvės” numery’ 69, š. toj?
Kauną, bet mes, senosios tyli Sirvydo parašą, kur tie
‘kaip jie apsieis be tavęs?’—
i kius mokesčius, plėšia
(j' "Vienybės” skaitytojai ir šė- $1.200 “kavoti.” lai tik atsi- m. tilpo raštas: “Eik miegot
gausit dovanai.
Čarli.” Tame rašte yra ve korūpestingu balsu uzĮbiednų ūkininkų, o nieko i ’ l iniukai, neleisime jam mus šaukia,
šaukia, gausit
dovanai.
Beje
Sirvydas
jau
nesukių
sakinių:
^laus
Jac
ra tai Lietuvai nedaro ir ne
į Glovackio kompa
įtaiso: turbut nusimano, kad nusivesti
“Po Kremliaus sienomis! .
kuri su revolveriu ir di skaito ne druko-spaudos. Jis
• jiems reiks eiti kur kas Įma- niją.
•
jau
nei
mano
leidiniu
neįžiupatalas
bus minkštas.”
| savęs, as palikau vyrus, ku
—Maike, šiandien aš atė- tėve, kad Dievas viską užra- nys,, tik žiuri, kad pilnas ki- namitu šiandien Lietuvą li. kadangi “Raudonosios* “Leninas ir Jack Reedas
PfdarTtoi is geležies meivaldo, kaip bolševikai Rusijau duoti tau velnių.
šo savo pirštu. T ai via melas, šėnes
____ ; i užsieni išsineštų. į ją.
Dainų
Knygos
”
leidimą
atėlauks
tavęs,idant
pasveikint,
11 neapykantos,
RuthDainų Knygos”
—Už ką?
enbergas
atsakys.
”
nes. viena, pirštu rašyt nega- Tuomi * ir suvargins> ki astą
imė man. o priskaitė autoriui. Čarli.
—Ogi už tai. kad jus kuni- i Įima, o antra. Dievas pirštų dar labiau, Biednam sunku Tokiems tikslams “Vieny Sirvydai, aš dar turiu 46 lei-! “O. jie surengs tau šaunią' Manau,
.
. užteks. tų kelių. sabė" tarnauti neprivalo, ir
gus paškudijat.
j visai neturi.
ir pamislyti: nei jokios fabri- 'mes. visi skaitytojai ir šėri- dinius, apart “Raudonosios puota, Leninas ir Jack J<ee-' kimų, kurie labai aiškiai pa—Kas “jus?”
į —O ar tu matei?
kėlės nieks nerengia, kelių
• Dainų Knygos.”
fdas ir kiti vyrai!”
i rodo, kaip komunistų duše; —Nagi jus. bedieviai.
I —Ne. tėve, aš nemačiau, • netaiso, tik miškus kerta ir į ninkai. turime imtis rišu ga Širvvdas dabar viską pro- “Per ilgas valandas jie sė-dės kalbėsis komunistiniame
—Aš, tėve, nieko apie tai nes negalima matyti tai, ko į užsieni parduoda, o pinigu.' limų būdų kuogreičiausia su vokuoja, atbulai aiškina, dės ir lauks...”
į “danguje.
nežinau.
-visai nėra.
I dedasi i kišenes. Tikrai ren- grąžinti senąją .“Vienybę” •sandariečius vadina jau so- čia yra bibliški žodžiai.1 Nuo šio laiko visi dabarti—Na jau geriau nesigink.i —Orait. Maike. tegul bus gia Lietuvai pražūti. Suvar- : ant vidurinio kelio, kuriuo įcialistais, kurie jau tuoj bus kuriuos Dievo agentai tikin-.niai komunistai neprieštami ir pats Sirvydas vis gyrė
Maike. ba mano gaspadine tavo teisybė.
gę žmonės važiuoja iš Lietu- si
;bolševikai, ir taškas.
tiems kartoja diena iš die- ’raukit “raudonajam bizėjęs.
nusipirko jūsų gazietą ir te- —Dabar eisim toliau, tė-į vos šimtais
šimtais kas
kas diena,
diena, kui
kur Laikraščių
redaktoriai, Senajai “Vienybei” reikia nos, kad gerą religijos pildy- niui,” jei norit, kad jusų’dunai yra parašyta juodu ant ve. Tu sakai, kad kunigai kas išmano — i Aregentiną.
knygų
rašytojai
ir leidėjai. kuogreičiausiai pasiųsti Šir- toją, nužengusi i “dangų,” .šelės patektų i komunistišką
balto.
negali suklysti, nes juos val- i Kanadą, i Braziliją, su šei
ir pasikalbėtų su
bendradarbiai. tai vis vieši vvdus pas Glovacki su Sme- pasitiks “šventieji” ir iškels “dangų
—Kas parašyta?
do popiežius. O ar tu žinai. į
P. Mikolainis puota. Toliaus ve kas yra:
komunistiniu “dievu” ir ki—Parašyta, kad kunigai tėve, kad popiežius irgi gali į mynomis ir pavieniai. Sveti- žmonės, nes visi yra reiškė- tona.
— -tais “šventaisiais.” Priešin
suklydo.
padalyt klaidą.
gai. pateksit arba i “praga
—Taip ir turi būt. tėve. —Aš nemislinu.
rą. arba i fašistinį “dangų.’’
Jeigu kas klysta, tai laikraš- —O ar tu neatsimeni, tė
i Gi gale rašto autorius sa
čio pareiga yra tas klaidas ve. kaip popiežius padarė su
ko : “Ir aš žinau, jog tavo ne
nurodyt
Vilnium? Tu žinai, kad Vilmatančios akys matys, aš ži
—Bet tas neteisybė, vai- nius yra Lietuvos sostinė,
nau. jog tavo nejudančios luke. Kunigas negali suklysti. Gediminas tą miestą Įkūrė ir
!
pos pasveikins...”
—O kodėl ne, tėve? Ar jis jis per amžius prigulėjo Liei Pasiimkit šitas iš "Laisgauja
ne toks pat žmogus, kaip tuvai. Betštai, užėjo
i
-----jvės
” ištraukas ir pavartykit
lenkų razbaininkų ir Vilnių
kiti?
Biblijos
ir Šventųjų Gyveni
—Žinoma, kad ne. Jis yra užgriebė. Vietoj pasmerkti,
mo
lapus,
ten rasit šimtus
dvasiška asaba. paskirtas popiežius šitą vagystę palai
panašių arba tokių sakinių,
Dievo žodi aiškint ir žmonių mino ir Lietuvos tuną pripa
kokius dabar komunistai ra
dūšias ganyt todėl jis negali žino lenkams. Atsakyk da
šo.
būt klaidingas.
bar. tėve, ar popiežius čia
Tą dievišką raštą parašė
—O aš galiu tau prirodyl, teisingai pasielgė?
koks
tai A. B. Magil. o lietutėve, kad kunigas gali da —Aš. Maike. ne dipliumayiu
kalbon
vertė Jul. Baniu
daugiau klaidų padaryti. ne tas. tai tokių dalykų gerai
lis?
gu kas kitas, nes jis turi per nesuprantu.
Tokių raštų jau ir marijo
daug liuoso laiko ir pinigų. —Gerai, tėve, paimkime
nų
organai nerašo, koki koŽmogus, kuris neturi jokio kunigus, kurie veikia po vys
įmunistai
parašė.
darbo, visuomet prasimano kupų ir popiežiaus priežiū
Well, nieko nuostabaus.
daugiau šelmysčių, negu tas. ra. ir pažiūrėkim, ar jie daro
Juk
del biznio atsirado
kuris dirba naudingą darbą. klaidų, ar ne. Paimkime ka
dangus
ir visi šventieji. Rau
—Jeigu tu šitaip mislini. talikų kunigą Šmitą, kuris
donas
biznis irgi gimdo
I
tai tu nepažįsti katalikų baž papiovė Ne\v Yorke savo gat
šventuosius ir jau yra dan
nyčios. Maike. Katalikų ku spadinę. Ar tai buvo geras
gus. kuriame komunistų dū
nigas negali misteiko pada darbas?
šelės kalbasi ir puotas kelia.
lyti, ba jis dirba ne pagal sa —O ką tu žinai, vaike,
As labai dėkingas “Lais
vo razumą. ale valuk aukš ke. kad jis ją papiovė? Gal
vei"
už paskelbimą, kad
tesnės valdžios nurodymų. būt tik bedieviai tokią pasa
Ruthenbergas tapo priimtas
Kunigus keravija vyskupai, ką prasimanė?
į dangų ir kad jo dūšelė ten
o vyskupus gano pats šven —Jeigu tai butų prasima
gyvuoja
ir kalbasi su Leni
tas tėvas. Užtai, vaike, jeigu nymas, tėve, tai New Yorko
nu ir Reedu. Gal ir mano
vienas ir padalytų apmilką. teismas nebūtų tą dūšių ga
griešnaš“, protas gijš prie ko
lai kiti pataisytų.
nytoją miriop pasmerkęs.
munistinės dvasios, nes į fa
—Kas tau taip sakė, tėve? Dabar gi jis buvo nuteistas ir
WHEN
Y0U
šistinį
dangų nenoriu patekt.
—Man niekas to nesakė, elektros kėdėj nutrenktas.
Ir nuo šio laiko tankiai pa
IR
Maike: aš skaičiau apie tai —Užteks, Maike. Tu jau
kartosiu tas komunistiškas
perdaug toli eini.
“Draugo” gazietoj.
psalmes, kad po mirties ko
—“Draugas,” tėve, negali
munistiškame danguje šven
teisybės apie kunigus para
tieji
surengtų man puotą po
šyt, nes jis yra kunigų laik Laiškas iš Lietuvos
diktatūra
Ruthenbergo.
raštis.
,WHEN YDŲ
O jeigu sugriešijau rašy
—Ai don kėr ką tu šneki.
Vienas “Keleivio” draugų
damas šį raštelį, tai meldžiu
Maike: aš žinau, kad kuni- pridavė mums laišką rašytą
pas komunistišką dievą griegai nėra tokie baisus, kaip jam iš Lietuvos, kuri čionai
kų atleidimo, kalbėdamas:
jus juos malevojat, ir užtai talpiname ištisai:
“Amžiną atilsį, dovanok
aš atėjau šiandien tau pasa
Kovo 13 d.. 1927 m.
dūšiai mano, komunistiškas
kyt, kad jus liautumėtės juos
viešpatie, o komunistiška
•- •
paškudiję. ba jeigu nesiliau Mieli musų gentys:
* */*
tamsybė tavo, tegul aptemdo
site. tai po smerties gailėsi- • Sveikiname jumis ir jūsų
protą mano, amen.”
tės.
velydami kuogelę>. Žinokit,
<HilVKlU kad
hdu kožną
hUZlld jūsų'dukteris,
JUcŲ . '1
VVI
1
V. J. Zabulionis.
žodį, ką jus pameluojat apie riaušių laimiu ir linksmų Vekunigus. Dievas užrašo savo lykų.
EKSPLIOZIJA DIRBTU
pirštu i amžinąją knygą ir Gavome nuo jūsų laišką.
VĖJ.
Labai
ačiū,
kad
nepamiršta

ant Sudnos Dienos viskas
te. Mes esame visi sveiki ir
Le\viston, M e.
Dažų
bus perskaityta.
linksmi
šią
valandą.
Visi
gi

dirbtuvėj
čia
sprogo
mašina
—Bet ir tu, tėve, mėgsti
minės taipgi gerai gyvuoja.
nuo didelio garo spaudimo.
pameluoti.
Trįs darbininkai buvo pavo
—O kuras pamelavau?
Nieko nauja pas mus ne I
jingai apšutinti.
—-Tu tik dabar pasakei, atsitiko, bet tik labai liūdna
*•
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i Pajieškau draugų Juozo . vika-kio. CH1CAG1EČ1AI TĖMYK1T
į Jono Zenieekiu. Kazį'. įesKv.u ;r Juo-j
Lš-iduoda kambarin įvarus ir svuito žukauskiy Meldžiu atsišaukti šiuo
su3, su visais paranVumais, pas sma
adresu;
VVm. VINGIS
(16)
618 Main st.,
F.d^ardsiill«. Pa. gią gaspadinę. su valgiu ar be valgio.
MUS. DONILA
• 16 •
3534
S.
Parnell
are..
Chicago.
IU
Pajieškau pusseserės Marijonos l)iIjunytės, po vyrui pavardės nežini?
v.
Paeina iš Ukmergės apskričio. Deltų
tam vos parapijos, Užušilių kaimo, p.r-

DABAR YRA GERIAU
SIAS LAIKAS DEL ATSI
TRAUKIMO SAVO GIMI
NIŲ I KANADĄ.

i Mes atitraukiame jūsų, gimines ii
'visų kraštu i Kanadą greitai ir jausi-'
me vietas del jų Kanadoj, jog kaip
. atvažiuos neturės jokios bėdos. Jei
i tamstų giminės yra sveiki, moka skai
LAIŠKŲ RAŠYMUI
tyti ir rašyti savo kalboj, -' tai dau
2VU L VISK V IK 1WO K ON VERT V
giu us mes viską patįs parūpinsime,
gausime del jų affidavitus, ant kurių
TIKTAI $1.00.
pasirašys atsakomingi žmonės. Mes'
Jūsų vardą, pavardę ir adresą at- jau per 10 metų daug žmonių esame į
spausdiname vei ui ant k ■ '(vieno kon- j Kanadą atitraukę ir mes . esame po
verto ir luišnu. gražia, tamsiai mėlvr.a į kaucija (Bondeil agents). Visuose Kaspalva. Adresuokite:
*16 i i nados reikaluose kreipkitės ypatiškai
(-)
THE LLBEKTV Si AT1V.NERY CO. j ąrba per laiškus prie musų.
6715 So. Kuckwell st.. Chicago. III.
GEO KAUPAS & CO.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių
Pardavimo ir Pinigą Siuntimo
KAIP APSIVESTI IR
6603
St. Clair Avė., Cleveland. Ohio.'
ILGAI GYVENTI.

P0P1ERA
• tinga ir vieton. to statoma fizinių pajėgų kova, tiesa,
1' tikrais
•« ••įnagiais,
•• ibeti juk
* S xžmogus,
_ _. ibūdamas,
__ i „
i i *. _ _ ’ "ežirtuT^" M<w>^ ^i-Ju'.kti' a .1
Gyvenimo Išminties Pastabos. .
anot Franklino,
Ka* yra žmogus kitų akyse.
tr-loolkmaking
"toolkmaking animal” (įnagius pasidarantis gyvulys) ir jįj^tu
mu
MYKOLAS
A.
BUROKAS
[Sueina 100 mėty nuo to laiko, kai pasireiškė savo kaštais vartoja tuos įnagius, tarsi pailgintus ir patobulintus sa\ o 296 Wa.-hiingt‘»n avė,
Ilackensaek. N. J.
■
didis vokiečių filozufas Arthur
Schopenhauer. Jo raštu, fizinius organus, kurie galų gale ir nulemia, kas yra garbės;
pažiba ir vainikas yra santrauka minčių apie gyvrenimo
------- žmogus. Šita pamatinė bajoriškos garbės tezė iš seno vadi- Aš. Ona Gelgočiutė. po vyrui Gra
pajieškau savo draugės
”). suteikus* narna kumšties teisė, todėl ir bajoriškoji garbė turėtų va bauskienė,
išminti (“Aphorismen zur 1Lebeuswasheit
_
Uršulės Juodkojutės, po vyrui Švedie
pirmiau gyveno Ulinoi- vaisvjoj.
tam išminčiui vardą ‘‘didžio žmonijos auklėtojo visiems dintis kumšties garbė. Šitoji garbė turi ir daugiau keiste nės,
Mudvi paeinam iš Vilkaviškio.apskri
amžiams.“ Tinkamiausia pagerbsime jo atmintį, atpasa nybių: tik vienu atveju negali laužyti žodžio, būtent, jei čio, Bartininkų valsčiaus ir Bartininkų
kaimo. Meldžiu atsišaukti aiba apie ją
kodami pluoštą jo minčių, gyvai tinkančių ir musų am ! pasakei “garbės žodis!” Išeina, kad kitais atvejais gali žinantieji malor-ėkite man pranešti,
labai dėkinga.
ą
Lekcija pagal D-rą l.awrence. kaip
'kiek nori laužyti duotą pažadą. Yra tik viena skola, kurią už ką busiu
žiuj.]
ONA GRABAUSK1ENĖ
žmogų.'- gali pailginti savo amžių 12 KELIONĖ IŠ LIETUVOS Į
■. privalai sumokėti — tai kortų skola, taip ii vadinama gar- 4616 Mt. Eiliot avė.. Detroit. Mich. metų. Knygą parengė K. Stiklius.
KANADĄ.
Kainuoja tik -ŠI. Ka.- norit ilgiau gy
Dėliai ypatingo musų prigimties silpnumo dažniausiai jįbės skola. Del kitokių skolų — gali apmauti tiek žydą, tiek
Dabar
patogus
laikas atsitraukti
Pajieškau savu vyro Povylo Pira- venti. užsisakvkil. nes tai genr pa savo gimines arba pažįstamus į Ka-’.
per aukštai vertiname tai, kas esame kitu akvse; iuk rodos i krikščionį.
P. STANI.EY,
<ri«. Jis mane apleido balandžio 25 u., moka
BostUn, Mass. nadą; pavyzdžiui iš Lietuvos, Lenkiu
1925 metais, palikdamas mare su nr<- 86 Staniford st.,
jos, bei Latvijos. Jei tik keleiviai yra
šiek tiek apgalvojus turėtų būti aišku, jog tai visai nėra Kad šitas barbariškas ir juokingas garbės kodeksas ne žu
kūdikiu dideliam varge. Tamsiai
tikrai sveiki ir moka rašyti ir skaitytiplaukai, pilno veido, kreivai
taip >varbu musų laimei. Reikia tik stebėtis, kaip kiekvie galėjo būti žmonėms įgimtas ir negalėjo susidaryti iš svei- geltoni
nors vienoj kalboj. Atkvietimas yrą
žiuri, myli sportauti. 35 metų am
garantuojamas. Jūsų keleiviai bust
nas žmogus viduje džiaugiasi, kada jį kas pagiria. Kaip jkų pažiūra į žmonių santikius, tai aišku kiekvienam iš pir- žiaus, 5 pėdų ir 9 colių aukščio, sveria
ližganėdinti musu patarnavimu. No--’
svarų. Jis išvažiavo su Petre
rintieji sužinot: platesnių žinių, kreip
GERIAUSIOS
FARMOS.
katė glostoma būtinai riečia uodegą, taip giriamas žmogus' mo žvilgsnio. Be to jis ir galioja tik siauram rate žmonių: 2V0
Duoškiene, ji yra aukšta, biski palin
kitės ypatiškai a’ba laiškais. Suteik
New
Jersey
valstijoj,
tart*
didelių
juodi plaukai, turi dukterį 1‘J me--- siu pilnas informacijas kiekvienam.
saldžiai švpsori, nors kas ir melagingai jį girtų. Žmogių
Europoje, pradedant nuo vidurinių amžių ir čia tik tar- kus,
tų, wmergaitės balti plaukai. Jeigu kas ' nuėstų,
pne
geni Ikelių
ir
pne
marke*
M
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JOE ČEK CN ’.t SiiAS
118>
tok:- < ypatus, mu orė tų. Aš turiu visokių farmų, mažų ir 112 Kednood avė- H innipeg, Canada.
tarsi daugiau rupi, ką apie jį kiti mano, negu, kas jis yra pe bajorų ir tų, kurie jiems pamėgdžioja. Nei romėnai, nei patemytumet
didelių.
Platesnių
žinių
apie
farmas
kite man pranerti, už ką busiu labu'
klauskite:
(Ii)
pats saiyje. savo sąmonėje. Kitų nuomonę apie save daž graikai, nei aukštos rytų kultūros Azijos tautos nieko neži dėkinga.
116)
TON Y MORKŪNAS
ANKA PIRAGIENĖ
SVARBI ŽINIA
*
nai žmogus stato aukščiau savo geuovės ir gyvybės. Isto no apie šitokios garbės dėsnius. Visose tose tautose, jei kas 329 N. Salford st., Philadelphia. I’a. Bos 41.
SergeantviHe. N. J.
Parduodu laivakortes į Lietuvą anfc
geriausių laivų. Taipgi laivakortes ii
rinis pavyzdys : Lecomte, nuteistas mirti už pasikėsinimą
blogo pasako ar padaro, tai tuo gali pakenkti tik savo Aš, Antanas Petrikas, pajieškau sa *
FARMOS!
Lietuvos. Lenkijoj ir kitų šalių į Ai
vo sūnų Antano ir Jono Petrikų, ku
nužudyti Francuzijos karalių, buvo didžiausiai nusiminęs garbef >oet ne ^enu ^įlo
farmos prie Lov.ell ir meriką ir Kanadą. Padarau doviernasi
rie yra Ajnerik j Antanas išvažiavo į „ Geriausios
—, Kaold*
ant gerų kebų tis. įgaliojimus, pardavimo ir pirkimo
dėliai to, kad negavo nusiskusti barzdos prieš eidamas į Antausis ar kitas smūgis pas juos ir laikomas tuo, kuc- Ameriką 1904 m. iš Scotland. Mother-1 prie puikių
Kas mylit
mvlit jsigyj
Įsigyti aktus ir kitokius rastus. Siunčiu pįnis
węn į Pittston, Pa. .Jie palįs ar kas ; P™ Pulk:” marketų. kas
gus i Lietuvą. Lenkiją, Rusiją ir jį Icir
ki
■
puikią
firma,
nmtvkit
arba
rašykit
mirti. Akyvaizdoje mirties, baisioje jos formoje, akyvaizpažista Ui praneša šiitoi antra
j yra: smūgis ir tiek; kiekvienas arklys ar asilas gali skau anuos
pas: JOS ŠTANT0N ■
<1S» tas šalis. Užlaikau krautuvu visokiu
šu.
ANTANAS
PETRIKAS
(16)
doje amžinybės, žmogus neturi kito rupesnio, kaip tik tą:’ džiau užduoti. Gali del to įširsti, gali įširdęs vietoje atsi 17 Patherson st., MuthervveT.
Realtor
Lėvvelt, Mich reikalingiausiu dalykų. Iš'tėfi ar ąrtj
visad kreipkitės:
‘į
f
l-);
Scotland
ką pasakys apie jį susibėgusi žioplių minia, kokią nuomo mokėti, bet su garbe tas neturi nieko bendra: niekas neve
I
JONAS SEKYS
150
AKRU
FARMA
■
Conn.
177 Park st.
nę jis paliks apie save jų galvose!
Jurgis Matikaitis, pajieškau >a- į
da antausių ar įžeidžiančių žodžių bugalterijos ir nežino voAš,
pusbrolių Jono, Kaziniirro ir Doru - i Gera žemė, kiek malkų. 3 karvės. 2
Aišku, kad musų laimei, kurią sudaro daugiausia dva apie kokią tai “satisfakciją.’’ O narsumu tos tautos neužsi ninku čepavičių, paeinančių nuo Ra arkliai, visi ūkio įrankiai, 8 kambarių
seinių apskričio. Tad nuolankiai ’ ia- i namas. įtaisymai, didelė bamė. pašiū
sios rimtis ir pasitenkinimas, niekas negali tiek padėti, leistų krikščioniškos Europos tautoms. Graikai ir romėnai iau
patiems ąt-išaukti arba žinantieji rė jr kitoki budirkai. Arti didelio Mii(1«?) ‘ ford miesto. Tai didelis bargenas.
kaip nupaišymas to akstino, tos nesveikos savimeilės, kuri buvo juk didi karžygiai, bet dvikova pas juos buvo ne gar atiksis pranešti
Joseph Cerel A Son. Village Street.
JURGIS MATIKAITIS
verčia mus visą gyvenimą kliedėti ir suktis užburtame ra bingas piliečių darbas, o pažemintųjų gladiatorių, atleistų Fazenda
Fortaleza, Linha Mogyana, (Vest Medivay, Masu. Tel.: Medvvay
,30 arba Bostono Ofisas, 27 School St.,
E.-tado de
te. Jei žmogus žinotų visa, ką apie jį kiti mano ir net kaip vergų ir nuteistų nusikaltėlių, kurie tai su laukiniais žvėri Estacao Itahujuara
Room 404.
Sao Paulo do Brazil.
apie jį kalba, kokiais žodžiais ir kokiu tohu, tai vargiai be mis, tai viens su kitu dvikovon ėjo. vaidindami tuomi žiū Pajieškau dėdės Povylo -Jonužio. Ji; i
SI ATE ROAD
atsirastų bent vienas civilizuoto pasaulio pilietis, kurs ra rovams spektaklį. Bajoriškos garbės dėsniai išsivystė tik paeir.a iš Lietuvos, Panevėžio spskri- ' Paukščių ir vaisių farma.
šio, Šimonių valsčiaus, Ihipšių kaimo.
miai galėtų miegoti.
Jis apsigyver.o Amerikoj apie 2‘) me-) 26 akrų geros žemės, didelis sodnas,
viduramžių Europoje iš anų laikų jurisdikcijos (Dievo tų
Meldžiu atsišauk'i arba l;as visokių vaisinių medžių 7 kambarių
Tokiu pervertinimu kitų nuomonės dažniausiai remiasi !teismo). Tai yra padaras tų laikų, kada kumštis buvo ge apieatjral
ji žinote malonėkit praneš a. Ma- namas, su sunparlor, elektriką, telefo
nu, karštu ir šiltu vandeniu, 3 šmotų
f 16)
garbės jausmas ir garbės sąvoka, ypač tosios garbės, ku riau išlavintas, negu galvos, kada dvasiški ja laikė sveiką nu adresu*:
batniimis. sėt tubs, steam šiluma. Ge
JUOZAS JONU9YS
rią vadiname bajoriška arba ricieriška. Tai yra ypatinga protą prietarų retežiuose, kada kiekvienas bajoras — jau 35 Lyndhur.-t avė., Ilamiiton Orit., ra barnė. vištinyčios pašiūrės Viskas
j pilna. Kaina yra teisinga. Joneph
Canada.
garbės rūšis.
West
—
Son. Village St..
tėsi kaip karalius aukščiausiu suverenu, neliečiamu ir Pajieškau teto.- Emilijos Žic.ieii-nčs, Cerel
Mcd«ay, Mass., Tel.: Medway 30 arba
Bendrai žmoniškoji arba pilietinė garbė reikalauja, kad šventu, nepripažįstančiu jokio žmonių teismo sprendimo. paeina
T-l XI JI
iš Palkabelio kaimo, Varėnos Bostono ('fi-as 27 School St.. Rm. •!*>4.
KILS
PIJAM S, prie reiki
\ ilniaus gub. Girdėjau. ki-.<l
gerbtume kito žmogaus teisę ir nesiimtame neteisingų ar Tais laikais Pon dievs turėjo ne tik rapintis žmonėmis že parapijos.
gyvena Nadma. N H. Meldžiu at.'i- PARSIDUODA 3 FARMOS žiuoju ir Į toIimesiiiuH mi
neteisėtų priemonių sau naudos išgauti. Šitokia garbė yra mėje, bet ir jų ginčus spręsti. Tokia istorinė kilmė, o loginė , jaukti aiba žinantieji :r.uloriėkite pra
.
Turiu s*, ai b ti žinių iš Lietuvos. i Žemė labai gera, v’skas gerai a"ga, Kreipkitės laišku:
būtina sąlyga kiekvienam, kurs nori dalyvauti ramiame prasmė yra ši: Kas neišgali ar nepasistengia moralėmis sa nešti.
JONAS M NAVICKAS
fl6) ifarmeriai turi . “bąder;” tiktai javuLONGIN
Bl
iMistSJ
r
Scrantam. Pa j parduoti ir pinigus prageri.
žmonių santikiavime. Bajoriškoji garbė turi visai kitus rei vybėmis įsigyti kitų žmonių pagarbos, tas nori fizine jėga 206 VVRbur st..
129
Webster
avė-.
Pirma farma 5<j akrų ariamu. - že Į
Ai. Mjkolas Grigr.s. pajieškau savo mės ir 30 akrų miško. l:ar‘.-<-’, ark-.
kalavimus. Juos galime suglausti tokiam kodekse:
Cambridge. Mass.
priversti rodyti jam tą pagarbą.
švogerio Adomo Vt ivp.-to. jis gyveno liai ir visos farmos mašinos. Randasi
visi
farmos
įran
’
-iai.
kokie
tik
reika

(1) Bajoriškoji garbė nežiūri ką kiti apie musų vertybę
Morgantovvn, \V. Va. ar apie
šitoks būdas gal ir buvo reikalingas gyvenant žmonėms ipie
Ptoi.it Mariu:;. Fa. Gavau laiš ą is L>e- lingi. Parsiduoda už 30W dolęriv.
mano, tik ką jie sako. Gali kas sau apie mane blogiausiai
Telefoną* So. Boston 2304.
2i
Antra farma 8U akru žemės. 3" aknuo giminiu, norėčiau sužinot
laukinių tautų gyvenimu. Bet civilizuotoje visuomenėje, • cuvos
<ur j:s ra.’idu-i. Jeigu kas žinot arba ’ ru ariamos žemės ir 50 akrų miško, 4 f
manyti, gali visi širdyse mane niekinti, tas nė kiek neken
LIETUVIS
DENTISTAS
v
Jis pats malonėkit ma:. pranešt už ką arkliai. 6 karvės ir visi farmos įran
kur valstybė yra pasiėmusi ginti piliečių asmens ir turto •;busiu
kiai.
Parsiduoda
už
3000
doleriu
iahai dėkingus.
kia garbei, jei tik niekas neišdrįs to garsiai pasakyti. Kad
Of. St. *.6ALVARISKI j:
Trečia farma 80 akrų žemės, beveik ;
neliečiamybę, tokie barbariniai savisaugos dėsniai negali
MY KOLAS GRIGAS
čia ne manymas svarbu, o pasakymas, parodo dar ir tai,
visa dirbama, graži stuba. visi budin
Box 15,
Kuisyto. v.. Va
(GAL1NALSKA3)
[ [
rasti pritaikymo ir riogso, kaip tie feodalų pilių griuvėsiai, 1--------------------------------- . i .
kai geri, gražioj vietoj, parsiduoda su
kad įžeidžiantis pasakymas gali būti atsiimtas ir tada vėl
visais
gyvuliais,
su
mašinomis
ir
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki J 1
tušti ir apsamanoję, tarp išdirbtų dirvų/išrtažytų geležin
;r:m' i-.is už 3XOO dolerių.
APSI VEDIMAI
5:30 dieną. Nuo 7—9 vakarą,
i 1
viskas gerai, garbė atitaisyta; ar drauge pasikeitė ir ma
visos trįs faimos randasi arti
keliais, tarp pulsuojančių gatvių — tikra senoji kvailybės Pajieškau iš netolimos apielinl < s >ii<šios
Nedėliomi* pagal nutarties.
«to. tik viena mailė. prie steitavo
nymas, tas visai nesvarbu.
apsivedimui merginos aroa našlės, r.e- kelio, lengva su truku nuvažiuot ant
414 BKOADWAY,
i
šventykla.
Arthur Schopenhauer.
senesnės kaip 35 metų. Aš esu duras marketų i Pitt-toną ir tvilkęs Barre,
(2) Pilietinė garbė priklauso nuo to, ką pats žmogus
SO. BOS 1ON, MASS.
[
..................................................
t u- Pa. J mokėt reikia tik 2000 doL, o likuvaikinas
ir pasiturintis. Mergi.n
pasako ar padaro, bajoriškoji garbė gi — nuo to, ką kitas
’rios norite apsivesti ir dorai ir laimin iius naliksin ant lengvo išmokėjimo,
A VVY*XVA 1
Pajieškau savo tėvo Antano Mu’evi- gai gyventi, tuojau- atsišaukit* šiuo '’arsiduoda iš >riezasti“s savininko se I
pasako ar padaro. Tuo budu bajoro garbė yra rankose ar1 r AJlr.
SMJJlIvlAl Ičia-s.
kilusio iš Namikiu kaimo, Tau- adresu:
LEONAS S—VAS
natvės. Atsmaukite greitai šiuo adre
jenll vaisč-iauSj Ukmergės apskr. Gir- P. O. Bos 302,
Seymour. ( oi;::. su:
1KANK BAKTEICH
ba ant galo liežuvio kiekvieno ir gali kiekviena akimirka
DAKTARAS
. • -------------|dėjau ji gyvenant PittsDurghe. Aš atK. F. D. 1.
ULSTER. PA. ..
dergti, jei jos nešiotojas negriebs tam tikrų (vėliau minėti Antanas Gerulis, pajieškau savo tė-'vykau Amerikon 1926 metų rudenį ir Pajieškau apsivedimui merginos ar
vo Chas arba Kazimiero Gerulio, ku- ■ labai norėčiau su tėveliu pasimatyti ba našlės kad ir su vienu vaiku. No ėGEROS PROGOS!
į
nų) priemonių, rizikuodamas savo gyvybe, sveikata, lais ris prasišalino nuo musų 1912 m. pa-l Kas praneš man jo adresą, busiu labai čiau,
kad mokėtų anglų kalbą ir gaiš
P ARMOS NEPIRKIT PAKOLEI NE-1
likdamas mane mažą su motinėle.; dėkirga-.
tų
patarnaut
ko?
tumeliams.
Turiu
ve ir dvasios ramumu.
Iš RUSIJOS —GYDYTOJAS,
Čionai jo ir paveikslas Jis yra apie
Moti e j u s c i. i: vin u s
.maža Restoraną, vienam per sunku. I YPŽII RĖSIT MUSV KOUON1JA IR
CHIRURGAS IK PRIE GIM
857 Cambridge St, Cambridge, .Vlass. Esu vaikinas, 40 metų amžiaus, pa i NEPAMATYSIT MUS:
(3) Bajoriška garbė visai nežiūri kokios yra žmogaus
Mes t irime tokių farmų, kokių tik
geidaučiau, kad mergina turėtų keDYMO.
[Jus
reikalaujat ir užtikrinam tą, ką
moralinės savybės: tas neturi nieko bendra su garbe. Jei
tioliką
dolerių.
Malonės
prisiųst
paį
Pajieškau Antano Lubicko-Labecko.
371
llorchcsler St„ So. Boston,
žadam. Musų yra didžiausia lietuvių
katras keli metai atgal gyveno Balti- veikslą. Plačiau susižinosim per laiš- i kolionija Amerikoje. Rašykite, prisiu
arti Andrew Square
ši įžeista, tai ji turi būti tuo atitaisyta vienu vieninteliu uni
F. A. G.
morėj. Aš turiu svarbą, kas liečia jo .ką.
Tel : So. l>>ston 2297.
sime kat’dioga.
(-)
1783 E. Manchester st..
palikta turtą Jis pats ar kas iš žinan
versaliniu vaistu — dvikova, jei įžeidėjas yra iš to luomo,
PHILLIPS
&
M
ATTIK
Los
Angeles.
Calif.
čiu malonėkite suteikt žinią šiuo ant
R. 2. IJ(»x 83,
Seottville, Mich.
kurs pripažįsta bajoriškos garbės kodeksą. Jeigu gi ne, tai
rašu: Povyfas Kriaučiūnas
Pajieškau apsivedimui mergino- ar
716 W. r,ombar<J st.. Balti nione, Md.
bajoriška garbė verčia tuojau pat vietoje, vėliausiai gi į va
ANT PARDAVIMO
ba našlės, gali būti ir gvvarašlė. tar»
Lietuvis Optometratu
35 ir 42 metų. Aš e-u farmerys, mažų
PRANEŠI
’
sav«>
draugui
J.
ŠIMAK
Connecticut Farma
landą laiko po įžeidimo, nukauti įžeidėją ir tada garbė at
kad aš gavau nuo jūsų du laišku ir vaikų neturiu. Su virmu laiši'u melAš pasili' au vienas ir negaliu prijums siunčiau keturis, bet matoma: Ižiu prisiųsti paveikMa. kuri ant pa
statyta. O kai norima išvengti surištų su tuo nemalonumų,
'jum- laiškų neatiduoda. Atsiųskite reikalavimo sugražinriu. Platesnių j žiūrėt savo farma, todėl nutariau ją
fpa-duot. 95 a’ra i geros derlingos že
žinių siiteik.-iu per laišką.
yra dar paliatyvinės priemonės, vadinama “avantažas."
■ man kita savo adresą
mės 40 a ru dirbamos, likusioji gaMATAUSHE ZIG.MONT
Su pagarba Jūsų draugas,
nyk’a ir miškis. Galima sukirst deŠis reiškia štai ką: jei kas su tavim pasielgė brutaliai, pa
Kiester. Minn.
I, Jakson.
įšimt t'kstančiu kordų malku, po 10
sielk su juo dar brutaliau: jei neištenka žodžių, leisk dar
Pajieškau apsivedimui merginos ar ' dol. uz kordu, taipgi yra ir didelių me
Aš, Kazimieras Godelis, pajieškau
džių s'atyb-i arba geležkelių špaban rankas ta tvarka,’ kaip kodekse nustatyta: nuo gauto
savo brolio Igno Godelio. Paeina iš ba našlės be vaikų. Aš e-u 35 metų [loms. Vien tik miškas gali užmokėt du
našlys,
laisvas
ir
pasiturintis.
’
Katra
■ Papilės miestelio. Šiaulių apskr., Kat• sykiu tiek, kiek jus mokėsite už farantausio garbei gelbsti duotasai lazdos smūgis, nuo šito—
' no rėdybos. Jis atvyko į Ameriką ki mylėtumet gražų gyvenimą, atsišauki mą. Yra viena šešių kambarių stuba.
Iiegzaminuoju akiu, priaklnn
te
ant
mano
adreso
Daugiau
informa

lus rusų-japonų karui ir dirbo Chica
gelbsti špierutai, dargi ir nuo špierutos kai kurių nuomone
vien:: b-irnė. du vištininkai, farmos
akinius, kreivas akis atitiaaizu
gos pianų dirbtuvėj. Po didžiojo karo cijų duosiu per laišką.
įrankiai ir vežimai, daugybė obelių ir
ir ambiyopiškosa (akloaa) aky
A. DISKAUSKAS
mudu nesusirašome. Kas apie jį žinogelbsti apspiaudymas. Kruvinoji operacija belieka tada, 50 metų, švėna apie
kitokių fruktinių medžių. Randasi ar
se sugrąžinu ivies* bakams
70
W,
Hartford
st.,
Ashley,
Pa.
sios išvaizdos, praplikęs, jis <ri a.jina Te. malonėkite man pranešti šiuo ad
ti
pramoningo
miestelio,
prie
vieškelaiku.
jei laiku nepavartotos šios paliatyvinės priemonės.
K. GODEL
ant konstantinkos. .Jis turėjo du broliu . resu:
Pajieškau apsivedimui merginos, be 1 lio ir arti geležkelio stoties, taipgi
J. L. PA1AKARNIS a D.
40a
Maxwell
st..
Opherton,
Simoną ir Joną ir <eserį Spring Vai- .
skirtumo tikėjimo, nuo 18- -25 m. am- f. arti mokyklų ir bažnyčių, žiemos lai
447 Broadway, Sau
(4) Bajoriškos garbės žmogus, kuo brutalesnis, storžie- ley.
Johannesburg, So. Africa.
III. Tėveli, prašau atsišaukti, aiba'
žiaus, geistina, kad butų pasiturinti . ku. jei norėtumėt, galėtumėt dirbti [
jo
giminės
arba
pažįstami,
kurie
apie
i
.... am ' fabrikoj- Farmą atiduodu beveik dy- .
viškesnis, tuo garbingesnis gali išlikti: tegul kas nors dis jį žino, malonėkit pranešti,.už ką bu į Pajieškau Simanaičių Juozo. Anta ligi SJ.OOO. Aš esu vaikinas 26 in.
žiaus. šviesaus veido, -vidutinio
; 1 *'-• ūgio, I ^ai, tai yra prašau tik $1950. Jnešti :
no
ir
Kazio,
paeina
iš
Grigaičių
kai

kusijose pasirodys daugiau už jį žinąs, daugiau išmanąs, siu didelei dėkingi. .
.'tsišaukusini >rei.kia
o likusieji ant paskolos,
mo. Suvalkų gub Jie patys malonės maž-daug pasiturintis, savęs uts:.ky- •^e'sr.u mastote apie farmą, nepraleisk i- Į
ANTANAS GERULIS
kiekvienai
duosiu
nuo
kulturingesnis, teisingesnis, talentingesnis, tegul tai bus P. O. Box 165.
atsišaukti arba žinantieji teiksis pra mą.
Tildcn. III.
te šios progos. Skubėkite!
(15) I
J. L.
vra svarbus -eikalas.
M. HEIMAN
6681
Folium
st
,
Montrcal.
Canada.
dvasios milžinas, vis tik bajoriškos garbės žmogus gali Pajieškau savo brolio Juozapo Na nešt. JONAS
MIKALAJŪNAS
33 Reynolds st..
Danieison. ( onn.
kaimo. Lankeliškių valse,
vienu brutalum aktu, kad ir antausiu, pakilti iš savo nie viko, paeina iš Somantonjų kaimo. Skerpejų
Veprių valsčiaus. Ukmergės apskr Šakių ap-kr, Lithuania.
Į KANADĄ.
kingumo aukščiau visų tų dorybių. Nes jo akyse brutalu Paskutiniu laiku gyveno 105 Austi::
'
Atitrauksiu
Jūsų gimines, pažįsta
Pajieškau
brolio
Juozo
Monigio,
pa

Bridgeport. Conn. Prašau atsi
mus, kaip vyrus, taip ir moteris ar |
mas nugali kiekvieną argumentą: jei tik priešininkas nesi st..
šaukti arba kas apie jį.žinote, pranešti eina is Žagarėė parapijos, Šiaulių ap
PHILADELPHIA,
PA.
merginas iš Lietuvos į Kanadą. Mano
skričio. Meldžiu atsišaukti ar kas apie
adresu:
leis su juo į garbės varžytines, nenorės būti dar brutalesnis šiuo.Marijona
patarnavimas yra sąžiningas, saugus.
jį
žino
malonėkite
pranešti,
nes
turiu
PARSIDUODA
KESTACRANTVS
Nav ikaitė-Jesioniene
geroj
vietoj,
partneriai
nesutinkame,
I
greitas,• Mano patyrimas laivakorčių
j
prie
jo
svarbų
reikalą
iš
Lietuvos.
(avantažas!). tai jis liks pergalėtas. Tiesa, išmintis, talen 26 Johason st., Bridgeport, Cunn 1
\Vm. MONIGIS
parduosime nebrangiai.
(16) 'biznyje
.... per 20 metų tai liudija. Taipgi
tie, kurie jau per mane atsitraukė saRoyalton, III.
tas — visa turi trauktis prieš grubijoniškumą. Todėl kai Aš. Ona Račkiutė. pajieškau savo [ Box 3,
MONOtiRAM RĘSTA L K ANT
• vo gimines yra man dėkingi už manu
. Iš Lietuvos paei- I
258 N. 13th st..
Philadelphia. Pa. rūpestinga patarnavimą. Kaip n.ergibajoriškos garbės žmonės susitinka su tokiais, prieš kU’in^s^žiik^rčdy^
Pajieškau
savo
tėvo
brolio
Adolfo
!
_______________j—is, Antanavos appaeina iš Virvėnų kaimo. ) ~ ----- ———— ------------ ------------------ notos, taip ir visiems keleiviams panuos negali atsilaikyti argumentais, tuojau griebiasi gru-1skričio. Pilviškių parapijos. Purvinis Tarvido.
• •
’ MV kaimo.
rvollliv. TapiRi
1<A1|
, ..
...
-r..
* , i
...
. _
....
Oriu
pajieškau dėdės i Nerimdaičių parapijos, Telšių apskr./ PARSIDUODA MĖSOS IR rupinu geras apsistojimui vietas KaJ..U IX melu kaip Amerikoj,
-i.nvr.Koj, pirmiau
p.rmmu rnAC
-O|A FDAtrHfV* nadoje Mano patarnai nnas ir ka.r:-,.
—
bijomskumo. v įsa tad bajoriška garbe remiasi
---------------- -R^Aaiu,,
------------------šia svarpirmuiu abudu gyveno Ang- jau
gyveno Chicago.
III., o kur dabar
— LaKUotKlU RKAU
"
ž_-_. _
- IU
-VE,
___ , ' >“'v»*orcių yra pigesnes, negu kitų
Iijoj.' bVirpoly
rpoly ir dirbo cukernėį, bet L.
‘ ‘
‘
~ enJ'O' Dėlei platesnių informacijų
blausia kodekso teze.
dabar nežinau kur jie randasi. Todėl j nežinau. Aš turiu svarbų reikalą, mel-’ biznis geras. Gali matyt bile laiku. aF..ad
pas mane šiuo adresudžiu atsisaukt! arba jeigu kas apie jį Lietuvišku- krautuvės <Ia nėra. G 5) v,¥ad kreipkitės
kl
’
>
'lai
atsišaukia
ar
kas
apie
(5)
Aukščiausias
teisės
tribunolas
garbės
dalvkuose
vra
?
at
^
AI.ENANDER S. LEWIS
žinote,
praneškite,
už
ką
busiu
dė
in
,
>
u
<
juos zmo
žino malonės man
.. . •.
,.v,
.
®
_ .. '
' . .juos
...... pranešti, už I gas. Mano antrašas toks:
Tourist Agent
f-)
fizine pajėga, t. y. gyvuliška žmogaus puse. Moralines tei-1 ką busiu labai dėku i' ,
45 Mindsor St. Moatreal.
STANLEY TARVIDAS
12*1 Ciicstnut s'P. <į. Canada
•i><» K'dghn a-e.
Camden, N J. '
Nertor *
I alL_ Muv_.
sės ar dvasios pajėgų kova atmetama, kaip neko.mpęter.-; ni7?”ed^a-,rte
pa
i
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negu vasarą; O tai todėl, kad
žiemos
metą bronchinis:
plaučiu Įdegimas kur kas'
lengviau prie jų prisimest!'
gauna.
(Pabaiga bus)
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Sveikatos Kampelis

Dr. Margeris.

16 dienų po kvaranta- na jie labai sudžiūti, sunykti, Šis žmogus buvo višai silp
KOKLIUŠAS arba arba
na laikyti, vadinasi, neleisti Kada-ne-kada ir kraujas iš
nas ir nervuntas.
nosies ima tekėti, žinoma. M r. G. \V. Alderson, iš Basine,
KRIOKULYS. su sveikais susidurti.
Pagalios, pravartu čia pa- kaip priepuolis ligonį smau- Kans. •.arėdamas 75 metus amžiaus
Kas per liga yra kokliušas 7 siebėti, kad bacilais pertus- gia. Ligonis atrodo nusilpęs, buvo ' .sa. silpnas, nerimuotas ir turėjo
kepenų trub&lius. Jis saka:
Kokliušas arba kriokulys sis apsikrėtus, netenka tuo- tarsi butų jėgų visai netekęs, “ink'tu
A; j; : e.-u isvoruijes daug visokių
gavao didžiausių pąjei(\vhooping cough, pertussis) jaus ir kokliušu susirgti. Ma-—vos pastovėti tegali. Iš ku- jrvduo u.\ . beta-Tonc
a-Tone negu iš kitų
kirų gyduoyra limpama liga, kurią gali žiausiai ima septynias arba no prakaitas pilasi, o protas
jr:a
barnu
■<:vau ranoĮęF."
i*art<'ięe” Nt>gur.o' jo Hgos, sUUMhė jam
ma gauii visokio amžiau> gana dažnai ir keturiolika susidrumstęs, lygsvaros ne./prumą irjčgą ir į- pŽsėnkežmonėms, bet dazmu daž drenų iki liga išsivysto ir aiš- tekęs. Kūdikiai kaitai? visai
t v-a vienas iš daugelio tuksian- ems Nuga-Toae pagelbėjo.
niausiai vaikams.
kiais savarankiais simpto- kvėpuoti sustoja, tarsi užNutra-Tone taipgi vra geros nuo
Kokliušas tik kūdikiams.‘^ais pasirodo. Tai panašiai .trokšta, taip kad reikia su A -.rūbelių, pauto .apetito, sllpr.ą
kietėjimo, nusilpusių ^tų or.
ir visaii jaunienis
jauniems vaikams'kaip
vaikams?kaip ir tymai.
[dirbiniu kvėpavimu pagel-į
r išradimo svaAmio arba nu.L.
“ pavojingiausių
* ‘
; Žiūrint į ligonį, kaip jis bon jiems šokti. Paaugusieji ‘ •’v
yra viena iš
ner\ing-uqio ir raumenų
limpamųjų ligų; gi paaugu ikosųjio skaudžiai kamuoja- pasakoja, kad priepuolis piil \ e ; r •>. Garantuojama. kad pajrelJums nieko nekainuos. Nusisu?. ot
‘ n
siems vaikams ir suaugu •mas, rodos, kad iš tikrųjų jo įprastai būnąs labai baisus.
ir pabandykit jų didele
->:• saugokit nuo pavaduotoju
siems žmonėms, tai nėra 1 vėpavimo aparatas kur stačiai smaugte smaugia, —
.'....Lit tikrų Nujra-Tone.
perbaisiausia liga. Kūdi nors smarkiai sužalotas. Bet į "imsi, rodos, ir tuoj uždusi.“
kiams ji pavojinga labiau iš’teisybės taip visai nėra. sako jie.
siai dėl to, kad ja apsirgus, X iskas, kas čia būna palies Ne visada ir ne visuose li
jiems tenka gana dažnai ir ti;, geriaus sakant, biskutėli goniuose lygus skaičius prie
bronchiniu plaučių uždegi ; į gadinta, tai gleivinė plėvė puolių pasirodo, kartais tik
mu apsirgti. Tai viena; ant gerklės,
kvėpuojamosios kokis pustuzinis per 24 va % ANKEE
ra, tai ne vi>ai retai ir mėš gerklės, bronchų, o kaikada landas, bet kartais ir 50 ar
ba net ir 100.
lungiškas traukymas (kon nosies ir ryklės.
vulsijos) juos užpuola. Ga Taigi ir aišku, kodėl kok Pravartu čia pastebėti,
lima uz tai sakyti, kad pas liušo ligoniai daugiausiai; kad priepuoliai dažniausiai
tarosios ligos gana dažnai su' miršta tik tada, kai juos gau-j paakstinami tėra šalto mui
kokliušu drauge eina.
na užpulti bronchinis plau to arba ir gėrimo, kartais ir
Kokliušas daugiausia pa čių įdegimas (dažniausiai oro sriovės pakanka. Papras
sireiškia kvėpavimo ir nervų žiemą), vasarinis viduriavi tai jie savo auką dažniau
sistemos simptomais. Kvėpa mas (žinomas dažniausiai puola naktį, negu dieną. Ir
vimo prietaisos gleivinė plė vasarą) ir konvulsijos. Juk lyras oras čia daug Įtakos
vė pasidaro
nepaprastai (icl tokio menko, kaip jau turi; nes šitiems ligoniams
Ieškokite to vardo
jautri — tokia jautri, kad i pasakyta, kvėpavimo apara geriau sekasi gerai išvėdin
menkiausią suerzinimą atsi te pasidariusio sugedimo, iš tame, atvirais langais kam
liepia. O nervu simptomai tikrųjų, vargiai tiek daug baryje, arba visai at\irame
ore, negu apleistame kamba
ant veido.
labiausiai pasirodo mėšlun ligonių mirtų.
ryje
arba
kur
nors
tvankia

NGERSOLL laikrodi
gišku (konvulsišku, spazmo- Kaip ligonis jaučiasi ir ką
mėgiaiausi
ir
žinomi;
dišku) kosuliu, kuris perei pa* jį gydytojas mato? i me ore.
pasauly.
na į tikrus kosulio priepuo Pirmiausiai būna taip va Kas gali su ligoniu toliau
IngersoM vardas reiškia pasi
tikėjimą ir vertę
Jis reškia
lius (paroksizmus).
atsitikti?
dinamas
slogos
stovis,
kuris
užtikrinimą kad laitas bus laikoPasak D-ro Holt, tai New ęsiasi 7 arba 10 dienų. Bet
Kokliušu sergantys vaikai,
mas.
Apsimokės jums visados paiąYorko valstijoj miršta dau kartais
kaip
jau
ateina
vasara,
gana
kiek mažiau, o kar
ikoti to vardą ant veido. Tai
giau vaikų kokliušu, negu ais ir daugiau.
just: apsauga prieš menkesni
Ligonis jau- dažnai ir viduriavimu apserlaikrodšfi. Pirkliai visur.
skarlatina.
ga.
Kartais
viduriavimas
bū

•iasi, tartum paprastą slogą
Kodel tenka žmonėms
iis turėtų; biski nesveikuoja, I na aštrus, tęsiasi ilgai ir gy I.NCERSOLL WATCH CO. Ine.
Y..rk . C
- San Francūco
kokliušu apsirgti?
■•ek tiek karščio turi, iš no- dymui nelengvai pasiduoda.
O
ir
vėmimas,
kaip
jau
pasa

Kad amžių? čia labai -ies bėga, akys paraudę,
%
daug ką bendro turi, tai aiš .artą kitą sausai nusikosti. kyta, ligoni ne mažai privar $4NN%NNNNNNN%3S3MŽS6S£SS36S6JSS6S6S«^
ku iš to. jog p’jsė kokliuše oosulys kartais jau ir dabar I gina.
ligonių paprastai būna dar auna šiek tiek mėšlungišku ! Kartais ligonio ir nervu i.
nė dviejų metų nesulaukę (spazmodišku)
pobūdžiu Iį sistema gana skaudžiai pa
vaikai. Vienoje klinikoje tu persiėmęs: bet už kokių 7 ar liesta tampa. Tada ji baisiai / Gydytojas ir Chirurgas* į
Valandos: 10—2; 5—8
'
rėta 4,591 kokliušo ligonių, • 0 dienų jis paaštrėja ir dar traukia, arba suparalyžiuo /
Sekmadieniais: 10—2
4
kurie pagal amžių šitaip sky abiau konvulsiniu virsta. ja, arba jis sąmonės nustoja, /
arba
netenka
galimybės
kal* 3327 So. Halsted Street v
?abar jau ir tikrieji kosulio
rėsi :
ibėti,
girdėti
ar
matyti.
į CHICAGO, ILL.
'
1,028 riepuoliai pasireiškia, tik
Vienų metų
Būna ir taip, kad ligonis z Tel. Boulevard 8483 1
1,008 š karto jie yra gana lėti ir
Nuo 1 iki 2 metų
659 cti. 2-3 kart per dieną. Lai staigiai pasimiršta, žinoma, AXXNVNVVVVMS5S3»3S30»X3S»K8SXj
Nuo 2 iki 3 metų
904 kui bėgant betgi jie aštrėja ar tai dėl koserės atvaros
Nuo 3 iki 4 metų
Nuo 4 iki 5 metų
803 i tankėja. Ypač jie paaštrė spazmo (mėšlungiško trūk Mes išdirbam ARMONIKAI
importuoja
Virš 7 metų amžiaus 189. ja naktį, kada kriokimas vi i čiojimo), artai dėl galvos ir
me visokių rū
smegenų
žievės
krauju
pa
I
Iš to aišku, kad kokliušas ii i ryškiai pasirodo.
šių rankomis
s riuvimo.
dirbtas Itališ-’
labiausia limpa prie kūdikių
Kas toliau eina, paprastai, »ii
kas Akordinas.
Ar daug ligonių dėl
ir jaunų vaikų. D-rui Holtui \.diname priepuolio stoviu, !
geriausias
pasaulyje.
teko susidurti su kūdikiu. itas storis ligoni baisiai !
kokliušo miršta?
Ant 10
Įnirs 12 dienų po gimimo jrivargina. Vaikas dabar,
Čia visų pirmiausiai reikia metų gvaKokliušu sirgo.
į • arsr nujausdamas, kas jam I ligonio amžis galvon imti. rantuotos.
Musu kai
pergyventi, bėga prie Vienų metų amžiaus nešuka- nos žeme
Kokliušas
<d augiausiai
negu kitų išdirbėję. Dykai su
plinta žiemą ir• pavasari;
pavasaiį; notinos arba slaugės, arba kusių kūdikių miršta 25 iš snės
teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka
galima sakyti, kad beveik biem rankutėm stipriai įsi šimto. Paskui, ligi keturių talogo, kuri prisiunčiam dykai. (-)
dusyk tiek žhionių apsergs kimba į kėdę. Jis dabar be metų amžiaus, miršta ma RUATTA SFRENELLI « CC.
juo žiemą ir pavasarį, negu ■okio perstojimo greitai kos-į žiau, o po keturių — da ma 1014 Elne Island av. Dpt. 80. Chicago
i. dažniausiai 10, 15 arba ir žiau. Blogiausia, kai kokliu
vasarą ir rudenį.
Pūki
Tik tiek gerai, kad kaip 0 sykių. Kosėjimas taip šas užpuola kūdikį dar nė PLUNKSNAS,
PaUtlM,
KaMMb
B
jau syki vaikas gauna kok taigiai vienas kitą seka, kad trijų mėnesių amžiaus nesu jrėdBies. parduota
Kreipkitės yysffjlMt
liušu persirgti, tai paskui tiekų budu ligonis negauna laukus.
Silpni
kūdikiai
ir
vaikai,
Didžiausis sandė
daugiau juo niekados nebe 'l ogos kvapo atgauti. Už tai
lis. Gvaeantuojam
serga, vadinasi, atspara išsi 'o veidas parausta, kartais žinoma, lengviau i kokliušo
užaiyanMinim*.
ict ir visai pajuosta. Ir gys- nasrus patenka ir tenais sa
dirba.
Pas mus gausite
tikras evropiikaa
Jeigu kokliušas, kaip jau os čia dabar išsivertę, mat, vo gyvybę praranda.
pfunkrnar ir pu
pasakyta, yra limpama liga, etrujo kupinos. Ir šitaip bai-: Ir metų laikotarpiai ne vi
te*.
tai, žinoma, pagrindine jo iai ligoniui nusikamavus, ’ešai menkos Įtakos čia turi,
ii Paprastai
European Feather Co.
priežastimi turi būti tam tik ?ina ilgas įkvėpavimas. Tik'- * ----- daugiau kūdikiu
žkmą
» Ixnr«n Stresu 1
kad
gerklės
vožtuvas
(glot-[
miršta
dėl
kokliušo
ros bakterijos. Taip ir yra.
Bacilus pertussis, arba baci lis) nėra dabar kaip reikia
lų* Bordet-Gengou, yra tar atsidaręs, tai čia ima ir Reis
1
tum ta kokliušo šaknis, iš ku as garsas pasidaro, tartum
Pareikalaukite
rios jis išdygsta, išauga ir iksmas, geriau sakant, krio
il|/ C- J|| 1
kimas (dėl to kokliušą karveltui duodamos
plečiasi.
.ais
kriokuliu
vadinama).
Bacilais pertussis apsikrėpavyzdinės bonkutės.
sti labai lengva, — taip leng Kad su vienu priepuoliu
va, kad nereikia su sergan viskas užsibaigtų, tai butų
čiu visai susidurti, nereikia nusė bėdos. Bet taip nebūna.
Jie visi mėgsta
net arti jo būti, užtenka kad Ligonis vėl pradeda greitai
ir keturiomis-penkiomis pė koflėti, o tas kosėjimas užsi
domis atstu nuo jo būti, kad baigia kriokimu, — taip, kad
VISOSE
35c.
šitais bacilais užsikrėtus. Jie dažniausiai į kėlės minutas
VAIS

smulkiais seilių lašeliais, ku koks pustuzinis ar daugiau
už
TINĖSE
rie ligoniui kosint ar čiau priepuolių ligoniui panešti •
BONKĄ
dint iš jo burnos išlekia, tenka. Su paskutiniu krioki- j
N?ra nieko geresnio nuo
sveikus pasiekia.
mu paprastai ir lipnių glei
užkietėjimo
vidurių
ir
Šitomis bakterijomis apsi- vių podraug išeina, Jaunes-' r y ..
suirusio skilvio.
krėsti juo lengviau nuo tik ni vaikai, ypač jeigu jie dar t
ką kokliušu apsirgusių ligo yra nesenai pavalgę, pasku-.
niu. O kaip jau gauna jie dvi tiniam priepuoliui perėjus,
F. AD JUCHTER & CO.
ar tris sąvaitės pasirgti, tada vemia. Kartais jie vemia la
Berry * So. 5th Sts.
‘
*
—
taip
nuo jų kokliušą gauti daug bai daug
ir
tankiai
Brooklyn, N. Y.
l
- •
♦
rečiau pasitaiko. Vis dėlto tankiai, kad ką spėja j valgy
reikia kokliušo ligonius 14 ti, tai ir išvemia. Todėl gau-

VELYKŲ DOVANOS
KNYGOS UŽ PUS? KAINOS
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Knygų nupigtnimas tęsis tik iki baiandžio-April 25-ta i dienai, 1927 metų.
Čicnai garsinamas knygas Aušros Knygyno gali pirkti kiekvienas u? pusę kaikuris pirks kartu nemažiaus kaip už $5.00.

Gerbiamasis! Nevilkinant išsirink už $5.00 vertės sau tinkamų knygų, gi pririųsk mums tik $2.50. Perkantieji mažiaus kaip už $5.00 pilnos sumos turi prisiųsti
pinigų tiek, kiek yra pažymėta prie knygos.
Knygų katalogą siunčiame dykai visiems, kurie tiktai reikalauja.

C1VICS C ATECHISM—Piliety
bės Katekizmas.
Pamokinimas
anie Amerikos piliečio teises ir
priederibes. Vertu šitų knygą Įsi
gyti kiekvienam, kuriam yra noras
liktis šios kaltes piliečiu. Klausy
mai ir atsakymai anglų ir ir lietu
vių kalba. V. a hington, D. C'.,
1923. pusi. 96.............................. 10c

šitą knygą ryškiai susipažins su
Amerikos istorija — jos praeitim,
jos kovoms ir visu tuo ką Ameri
kos žmonės turėjo pakęsti kolei iš
kovojo tas sąlygas gyvenimui, ku
rias šiandien turim Pusi. 364, drū
tais apdarais.
Kaina $2.25.

vo draugais.

Kaina $1.

ŠVENTAS PETRAS RYME. Pa
rašė II Sienkievičius. Įdomi apysa
ka iš krikščionių persekiojimo lai
kų, geriau pasakius apie Mero lai
kus Pusi. 230, ;.pd. Kuiną $1.2.’

TŪKSTANTIS IR VIENA NAK
LIETI VIŲ KALBOS GRAMA
TIKA. Rygiškių .Jono. Pilna lietu TIS. Labai Įdomios pasakos su
T. J. Kučinsko — 16 KRISTŲ, vių kalbos gramatika. Pusi. 280. daug paveikslų. Fu- lapių 300.
Kaina $1.75.
*
• i
šioje knygoje yra aprašyta, kad Kaina $1.50.
ant žemės buvo ne vienas, bet 16
KANDIDAS. Parašė Voltairo.
VARGO MOKYKLA. Sutaisė
Kristų, ir kad tiek pat buvo motinų
Garsus filozofo Voltairo veikalas.
švenčiausiu, kad Biblija yra ne vie Jnblonsais. Skiriama lietuvių kal- Jusi. 175, apdaryta. Kaina $1.25
na, bet iš viso jų yra 27 Biblijos. bos mokslo> reikalui, geriau pasaTaipgi šitoje knygoje yra aprašyta kius tiems, kurie nori išmokti taiBANGUS. Parašė
1
lietuvių kalba. Ig.ŪKININKO
r.uo ko paeina Velykos, Kalėdos. svkliškai kalbėti
Končius.
Metereologijos
popu
Velnias ir kitos įvairybės. Pabaigo Dvi dalys, pusi. 542. Kaina $3.00 liarus vadovėlis, apie žiemą, snie
je šitos knygos yra surašyti visi
SENŲ GADYNIŲ IŠNYKĘ GY gą. saulę, augalus, orą, vėją — jų
popiežių prakeikimai. 1920, pusla VI SUTVĖRIMAI. Parašė Šernas. sudėt;', ypatybes, elementus ir tt.
pių 64, Chicago, III..................... 35c Su daug paveikslų. Šioje knygoje Pusi. 112.
Kaina 75c.
aprašoma
apie
įvairius
sutvėrimus
šerno--!!YGIEN A, arba mokslas
KRAUJO LAŠO KELIONĖ Pa
apie užlaikymą sveikatos. Kas ją su seniausių gadynių, gyvenusių dar rašė N. Osiopovski. Apsakymas
atyda perskaitys, pataikys apsi prieš atsiradimą žmogaus Moksli kaip gyvena ir minta žmogaus kusaugoti noo visokių ligų, užtaikyti ninkai atkas i n ėdami žemės sluoks naCs. su paveikslais. Puslapių 79.
ėielybėje savo sveikatą, pailginti nius randa ėielus kūnus ir pagal jų Kaina 60 centų.
savo amžių ir užauginti sveikus ir sprendžia apie žemės senumą ir
tvirtus vaikus. Chicago, Iii 1897, gyvybės atsiradimą ant jos. Pusi.
STEBUKLAI IR PASLAPTYS.
Kaina $2.50. Parašė N. Ruoakinns. įdomi kny?a
pusi. 132....................................... 60c 370, apdarytaapie visokias stebuklus — su daug
ŽE.MLAPIS SUVALKIJOS.
ŽINYNAS. Svarbi knyga visokių paveikslų. Pusi. 240
Kaina $1.25.
Smulkmenomis atvaizduota visa žinių iš mitologi ,os, istorijos, etnoSuvalkijos rėdyta. Spalvuotas $1.00 "rafijo-. geografijos, astronomijos,
GADYNĖ ŠLĖKTOS VIEŠPA
aritmetikos, medicinos ir įvairių
LIETUVOJE.
Parašė
BEDIEVIŲ ŠVENI RASTIS. Ši patarimų bei pamokinimų knyga— TAVIMO
Dr. j. šliupas. Pusi. 552, apdaryta.
ta knyga yra padaryta iš 3-jų metų kaip tai apie sveikatą, budus gydy Karna $3.50.
“Kardų.” Turi virš 1000 puslapių— mosi. vaistus, nurodymus amatninrandasi net 30?) paveikslų ir viii be kams, ūkininkams, darbininkams,
GAMTA IR JOS REIŠKINIAI.
dieviški. Puikiais apdarais. . . $4 00 šeimininkams ir kitiems, šita kny Parašė Trojanovskis. žingeidi mok
K. S. Karpavičiaus — ŽEMĖS ga privalėtų rastis kiekvienoje šei slinė knyga su daug1 paveikslų 4dalyse Puslapių 303.
KAIMYNAI DAUSOSE. Pilnas ap- mynoje bej kiekviename name. riose
Kaina $2.00.
rašymas žvaigždžių, kurias mes Pusi. 392, apdaryta. Kaina $3.00.
nuolat matome, bet gana mažai
ARITMETIKOS TEORIJA. Su
NAUJAS PILNAS ORAKULAS
apie jas nusimanome. CIevetanM, O.
taisė A. Smetona. Pusi. 139.
arba
burtų,
monų
ir
visokių
raga

192!, pusi 419. apdarą tu .... $2.50
Kairu. 75 centai
nysčių knyga. Taipgi pilnas delnaJ. V iškoštos—TIKRI JUOKAI- ž.nystės mokslas su’ paveikslais.
ORGANINĖ CHEMIJA. Parašė
Yra tai rinkinys daugybės gardžių Yra tai didžiausia ir praktiškiausia V. Rūkas. Pamatinės žinios šitoje
juokų. Dideli ir maži, apšviesti ir monu ir visokiu paslapčių knyga srityje. Puslapių 384, apdaryta
prasti, be skiitumo visi kviečiami į pasaulyje. Didelio formato 6x9, Kaina 53.75
juoku pasauli; juokitės ir tukit! pusi. 414, apdaryta. Kaina $4.50.
Chicago. III. 1912, pus!. 206. .. ?0c
ATTILOS SIAUBIMAS LIETU
ETHNOLOGIJA arba istorija VOS KRAŠTAIS. Parašė Sirvydas.
GYVENIMAS
GENOVAITĖS. rpie žemės tautas. Sutaisė Šernas. Pust. 208, apdaryta
Kaina $1.50.
Pamokinanti ir labai sujudinanti Su daug paveikslų. Šioje knygoje
morališka apysaka, is senovės lai aprašoma apie visa . žmonių tautas
LIETUVIŲ PROTĖVIAI MA
kų. Antra laida. Plymouth. Pa.. ir gentes, veisles arba rases. Kny ŽOJE AZIJOJE nuo senovės iki
1906. pusi. 225........................... '■ 75c goje parodoma kiekvienos nors ir pateko po valdžia Persų. Parašė
mažos viešpatystės žmonių kilmę, Dr. J. šliupas. Žinsreidi dalis Lietu
J. Laukio—PASLAPTIS MAGI spalvą, tikėjimą, papročius, užsiė vos
istorijos. Pusi. 283, drūtais ap
JOS bei Spiritizmas šviesoje moks mimą. Knyga pilna’ paveikslų viso darais
Kaina $2.00.
lo. Pagal svetimus šaltinius lenkiš kių žmonių veislių. Knyga žingeidi,
kai sutaisė F- J. Lietuviškai vertė verta kiek'vi<marn įsigyti Pusi. 667,
GAMTOS MOKSLO VADOVĖ
J. Lauki*. Yra tai išaiškinimas mo- drūtais apdarais.
Kaina $4 00. LIS. Parašė Trojanovski. Norint
nų darymo, kaip juos monininkai
giliau patirti gamtos mokslus: aupadaro, kada iš vienos skrybėlės iš
LIETUVOS DIDŽIŲJŲ KUNI "alus, vandeni, žemę, žmogų ir ki
ima paršą, zuiki, antį, oalanuį ir GAIKŠČIŲ PAVEIKSLAI: Algir tu gamtos įvairius sutvėrimus
daugybę kitų kas į didžiausi maišą do, (rėdomino, Kęstučio ir Vytauto, verta įsigyti šią svarbią knygą. Su
netilptų, ir padaro daugybę kitokių i lydis 22x28, tinkami kabinti ant daug paveikslų. Pusi. 584, yra 3stebuklų, šita knygelė viską išars- sienų narrruose. ofisuose, svetainė joše cfalyse.
Kaina $375.
kiną ir paveikslėliais parodo kaip^ ~se.
Kaina 50 centų.
LIETUVIŲ TAUTA SENOVĖJE
monininkai tą padaro, ktfrią per
LIETUVOS JST.dpYMAL- Kny ir šiandien. Parašė Dr. J. šliupas.
skaitęs ir pats mokėsi tūlus monus
padaryti. Chicago, Ilk 1903, pusla ga naudinga tiems, kurie nori njsi- Yra "■tai pilna Lietuvos istorija nuo
Pusi.
pių 262 .... . ......■• ............ Ši.00 pažfatl .su Lietuvos, (ttatymal.v fcei 13-toY iki '16-to šimtmečio
Kaina $3.00.
visa šalies tvarika. ' Didelė knyga. 563, dpdary^a.
PILNAS
ŽODYNAS LIETU Pusi. 1031, apdaryta. Kaina $iW;
VIŲ- VNGLŲ IR ANGLŲ-LIETU
ARITMETTK A .t SutaiMjj. A. BusiGEOGRAFIJA- arba ziįnės ap
VIŲ KALBŲ. Sutaisė A. Laks.
(Dalis I ir II), čia rasi visus lietu rašymas. Sutaisė šėma Su daug, lo. Aritmetika yra 5-iosė>įjdalyse,
viškus žodžius išguldytus angliškai rąv'eikslų. Aiškiai' ir suprantamai pusi. 525, gana tinkamai sutaisyta
ir angliškus žodžius išguldytus Bc- aprašoma musų žemė, jos pavida dėl mokinimosi rokundų.
Kaina 82.50.
tuvižkai Prie kiekvieno angliško las, didumas, Ankštis, vulkanai, knr
žodžio yra kabėse pridėta tarme ranrfisi anglis, geležis, auksas,
BUHALTERIJOS VADOVĖLIS.
kaip žodį ištarti angliškai. Taipgi druska jr kitos žemės gerybės. Sutaisė
Ilgūnas. Tinkama knyga
parodoma prie kokio gramatikos Kiek kur' yri ežerų, marių, upių, norintiems mokytis knvgvedystės
skyriaus žodis priklauso šitas žo jų vajlfei, plotai, plis, kur kokie Pūsi. 184.
'
Kaina $1.25'
dynas yra geriausias ir vienintelis miestai, gyvėnetojal ir tt. Labai
pas lietuvius — geresnio už ji nė žingeidi knyga. Pu.«(,. 469, drūtais
ARITMETIKOS
UžDAVLNYra. šitas žodynas reikalingas vi apdarais.
- *Kaina $4.00. NAS. Sutaisė Mašiotas. Dvi dalys,
IS.
siems — ateiviams lietuviam^,
pūsi. 177.
Kaina $1.00.
AKYVI APSIREIŠKIMAI SVIE
taipgi ir čiagimiams lietuviautt.
IŠ GYVENIMO LIETUVIŠKŲ
kurie nori tinkamai išmokti savo TE, į Kuriuos žmonės nootatai žiū
tėvų kalbą. Žodynas didelio, forma ri, bet jų gerai nesupranta. Kny VĖLIŲ BEI VELNIŲ. Surinko Dr.
to 6x», puslapių 1274. gražus tvir gelė su paveikiais. Puslapių 79. BAsonavičius.. šioje knygoje telpa
keli,siuitai gražių pasakų apie ro
ti audimo apdarai. Kaina $12.90. Kaina 40 cęntų.
jų. čyščių. peklą, sriltinę, marą,
RAISTAS
—
THE
JUNGLE.
Pa

ŽODYNAS — ANGLIŠKAI LIE
cholerą, dužiau, velnius, vaidinimus
TUVIŠKOS KALBOS. Sutaisė A. rašė L'ptcm Sinclnrr. Gatra žinjreMi ir kitas įvairybes. Pusi. 470, apda
apysaka
iš
lietuvių
gyvenimo.
PtršLalis. (Dalis II). Čia visi angliški
ryta.
Kaina $Z.‘5O.
žodžiai yra tinkamai išguldyti lie 1 įpių 355, apdaryta. RaYtfei $2.50.
tuviškai Puslapių 835, drūtais au
KADA IR KOKIŲ BUDU SVIE LIETUVIŠKOS PASAKOS ĮVAI
dimo apdarais.
Kaina $6.50. TAS TVMttSI. Parašė prof. M. W. RIOS, Surinko Dr. Basanavičius.
Daug gražių pasakų gana juokingų
ISTORIJA ABF.LNA. Parašė Meyens. Aprašyta kokiu budu tv? ir labai žingeidžių. Pusi. 300, ap
rėsi
aanjfiški
kųūaą
kaip
susitvėrė
Dr. A. Bacevičius. Yra tai pilna vi
Kaina $2 25.
" (p atsirado gyvy- daryta.
so svieto istorija nuo seniausių lai musų žemė ir.,k
kų Kinijos pradedant 2800 m. prieš bė. Su <ian* fa efksln. Pust 140,
TRUMPA SENOVĖS ISTORIJA.
įdaryta.
Kaina $1.50. Su paveikslais. Parašė prof. VippeKristaus gimimą iki galutinam iš- apdaryta.
LICTUVOS
ŽEMEAPIS.
vi»ai
draskymui Aleksandro Makedonišris. Yra tai tikriausia svieto istori
Lietuvos ja nuo seniahkių laikų iki nupuolikojo imperijos, 146 metų po Kris naujau — randasi visi
tui. Šioje knygoje yra istorijos Ki (Mieštai, mieste^ai, bažnytkiemiiii, njp Rymo imperijos. Pusi 305,
nijos, Indijos, Aigipto, Assirijos, kaimai, upė?, ežerai, vieškeliai drūtai*? apdarais
Kaina $2.50.
Babilionijos. Persijos, Karthaga- plentai, pelkės, tikroji valstybė
' KAS SLEPIASI Už ŽMONIŲ
nos, Phoinikijos, Judėjos, ir dauge siena, Kurzon’o linija ir tt.
Kaina $1.50.
PASAKŲ.
Parašė Karpavičius.
lio kitu viešpatijų, kurių vardai čia
Daug užimančių dalykų randasi
nepažymėti. Knyga 198 pusi., drū
LIETUVA PAVETKS1A/OSE — šioje knygoje Puslapių 148, apda
tais apdarais.
Kaina $2.50.
60 gražiu gražiausių atviručių ryta.
Kaina $1.25.
ISTORIJA SUVIENYTŲ VAL t Post Carus) ant kurių vaizduoja
ma
puikiausios
bei
istoriškiaųslos
FIZIKA. Paraše K. Šakenis 3
STIJŲ. Šioje knygoje yra pilna Amerikos istorija sykiu ir Amerikos vietos- Lietuvoje. Verta šitas atvi dolys vienoje knygoje. Pusi. 472,
konstitucija. Kiekvienas perskaitęs ruos naudoti susirašinėjime su sa apdaryta.
Kaina $3 50.

Pinigus sykiu su knygą užsakymu siuskite Šiuo adresu:
■»

•A ■

Aušros Knygynas
3210 So. Halsted St.

" Dop. B

Chicago, Illinois

to.

ttąKoidžio tą,

- -------- ■ ■
PANAUDOJO MANO
SLAPYVARDĮ.

KAS GIRDĖTI UETUVOJE
: (Nuo musų korespondentų ir U Lietuvos Laikničių.)
LIETUVOS UNIVERSITE
TO PENKERIŲ METŲ
SUKAKTUVĖS.

Ekskursija

prie lavono nerasta. Iš apžiū
rėjimo matoma, kad minėtas
asmuo brido per upę ir pa
kliuvęs i gilią vietą prigėrė,
nes jis rastas be viršutinių ir
apatinių kelinių, apsivilkęs
žiponu ir kišenėse rastos ko
jinės.
Kovo 13 d., apie 15 vai. i
slavintų upėje,, ties Šlavimu
caimu, Javaravo vai., Ma•iampotės apskr., rastas ne
gyvas to pat kaimo gyvento
jas Maščikonis Andrius. Paziršutiniai apžiurėjus viršugalvyj rasta 3 cm. didumo
ikylė ir kairioji ranka nu
brozdinta. Kovo mėn 11 d
įpie 20 vai. velionis išėjo iš
kaimyno Alačiulionio namo
ir nuo to laiko Į namus dau
giau parėjęs nebuvo.

Didelė Ekskursija į Lietuvą

“Keleivio” No. 13 tilpo
korespondencija iš Detroit,
Mich., po kuria pasirašo
Bemokslė. Nors aš nesu rašy
toja, bet retkarčiais šį-tą į
laikraščius parašau ir po sa
vo raštais vartoju slapyvardį

1

Francuzų Linijos Laivu

“FRANCE”
11 dieną Birželio-June

Bemokslė.

LIETUVĄ

Kovo 20 d. universiteto di
Kurią vadovaus ir ašmeni.-kai prižurės ViceKadangi aš tą slapyvardį
Prezidentas Susivienijimo Lietuvių Amerikoje.
džiojoj auditorijoj įvyko iš
vartoju jau gana senai, tai
VIKTORAS KAMARAUSKAS, !7» Sloeum SU,
kilmingas Lietuvos universi
iš Edwardsx i!le. Pa. Užsisakykite kelionę dabar.
išplauks iš New Yorko
melsčiau kitų rašytojų šio
Prisireagkite iš kalno. Klauskite agento visų in
teto penkerių metų sukaktu
(per Southampton}
mano slapyvardžio nebevar
formacijų apie pasporto arba grįžimo leidimų.
vių minėjimas.
toti.
Bemokslė.
Lietuviai nepilni Amerikos piliečiai gali gauti
GEGUŽĖS 31
Salė pilna studentų. Visi
Suvienytų Valstijų valdžios leidimą liuosai su
SttMT.r.ite.atirite.r.r.Kttamr.atanmaM
grįžti į šią šalį, t.ea.sižiuriot į įieidžiamają kvotų.
profesūra ir daug svečių. Ui
1I
ekspresiniu CunardToks leidimas yra geras vieniems metams ar il
stalo universiteto senatas ii
Nuo pleiskanų
giau. PLATESNES INFORMACIJAS SUTEIKIA
1
laivu-palociu
ANT UŽKLAl SIMO
FRANCI ZŲ
LINIJA
garbės profesoriai, vaisi
I
Naudok
(FRENCH LINE) arba bile ..ni.^rizuoti agentai.
prezidentas.
Arba PETRAS J. BALTUŠKA (Ekskursijos rengėjas), A. K J. III RWITZ Banke/s
House.
Iš abiejų salių stovi stu
6 KAST MARKET ST., TVILKĘS B AKRE, PA.
dentų korporacijų, vėliavos.
(3-čios durys nuo Public Sųur.re — J-ros lubos)
po asmeniška vadovybe p-no C. FRUTON. prityrusio ke
Salės sienos nukabinėtos
“Vienybės” Spauda Bendrovė, <
Lietuvių Prekybos Bendrovė.
liauninko iš Cunard štabo. Iš Southamptono keleiviai spe
193 Grand Street.
306 Broadaay,
braižiniais ir diagramomis,
Brooklyn, N. Y.
So. Besiūti. Ma:.,.
cialiu traukiniu bus nuvežti : Londoną, kurs sės ant laivo
kurios vaizduoja universi
\ . Stulpinas,
"Naujienos"
tiesiai i Klaipėdą. Fruton prižiūrės keleiviu bagažą ir ap
1739 So. Halsted S».,
teto augimą ir atliktus dar
1) So. Haisted St.,
Chicago, III.
< hieago. Iii.
rūpins > iską reikalingą kelionei: pridabos jų gerovę ir su
bus per 5 jo v eikimo metus.
UŽSISAKYK1T KELIONE DABAR — MUSŲ GERAS AGENTAS
teiks užtektinai palinksminimu. Tai puiki proga keliauti
Pradedant iškilmes stu
MIELAI JLMS PATARNAUS KELIONĖS SUTVARKYME.
draugėje savo tautiečių. Privutiški kambariai trecioje kleso
dentų choras pagieda tautos
je ir švarus bei patogus vieš: kambariai pasižmonėjimui.
himną. Paskum kalba uni
i
versiteto rektorius prof. M. BIJODAMAS ŽMONOS, I Naminis virimas.
Biržiška.
NORĖJO APGAUTI
Papigintos 3 klesos laivakortės i abu galu.
POLICIJĄ.
—Prieš penkerius metus,
Prieinamos kainos antroje klesoje.
—kalba p. rektorius, — šito Š. m. kovo mėn. 4 d. apie
Kad apsaugoti savo pinigus, pirkite
je pat salėje buvo atidalytas 14 vai. į Šiaulių kriminalinės
OFICIALĖ LINIJA
musų universitetas. Penkeri policijos punktą atvyko pil.
CUNARD TRAVELERS CHECKS.
universiteto išgyventi metai Stankus Jurgis, gyv. VerduJie geri visur.
Lietuvos Vyčių Orgaiizacijos
_______ ,_j
X
yra darbo pradžia ir labai liukų kaime, Šiaulių valse, ir
Tolimesnių iirf. klauskit pas vietos agentą ar pas:
i
“ Plaukite po Amerikos VSVžvž
sunki pradžia. Savo aukštą pranešė, kad to pat mėn. 3 d.
ŠĮ METĄ Y
Įg PRANEŠA, KAD DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA
1
Dabar laHtas galvoti apie kelionę
ją mokyklą mes kūrėm laiki važiuojant jam iš Šiaulių na
*:*
—ĮVYKS—
nojoj prieglaudoj, kuri ši mo su vežimu linų, ties Šiau-.
tam reikalui nei tinkamų rū iiais užpuolę jį du neginkluo
į Laivu “UTBAMA” iš New Yorko, Birželis 14 J
Nupiginta ten ir atgal kelionė
mų neturėjo. Dar blogiau: ti plėšikai, sumušę, atėmę pi
trečia klesa į
33 Statė SU
i
neturėjom aukštajai mokyk-jniginę su 150 litų pinigų ir
LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau per
Boston, Mass.
lai nei profesūros,nei studen dokumentus: paėmę jo arklį
T
I
Cherbourg ar Bremen
tijos, nes jaunos musų gim su linais ir nežinia kur dingę.
X
T>ABAR toks metu laikas, kuriame
TTE. KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON
plaukti juromis yra smaginusia. Dienas
nazijos dar tik pradėjo išlei •Jis pats kažkokiu budu pasi
T
ant marių yra ramios ir saulėto.^ <» niekad
nėra garima pamirš-i neprilygstamu patoANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI
dinėti pirmąsias abiturientų jutęs prie Šiaulių priemies
T
rjmų ant lab u, priklausomų ir operuojami!
Suvienytu
Valstijų
Va
’
džios.
laidas. Tik pasitikint tautos čio, kui* nuo 19 iki 3 vai. gu
SUDEGĖ.
į tai Barstyčiuose, bet visai;Į Keliavimas į tėvyny gegužio mėnesi
T
sveikumu buvo ryžtasi pra lėjęs ant kelio be sąmonės.
jus i priprastas aplinkybes kaip tik
Kovo mėn. iš 7 į 8 d. naktį apylinkei/ Barstyčių apylin-i nuvežš
Laivu “LITUANIA” Gegužės 3 d.
gražiausiame metu laike.
dėti darbas.
Be to, plėšikai sudavę smar- Varėnos miestely kilo gaiš- kėje mažai rasi žmonių, ku Išplaukimai United Statės Lines
VIENU LAIVU KLAIPĖDON
—Nežiūrint buvusių vi-i! kiai jam per galvą ir apsvai ras. Sudegė švietimo minis- rie nebūtų apmušti šio “garlaivų gegužy bus:
S.S.
PRESIDENT
ROOSEVELT
duje nesusipratimų, universi gusį jį atvežę iki Pabalių ir terijai priklausantieji na saus vyro.” Nuo jo nukentė
VAŽIUOKIT ŠI PAVASARĮ Į LIETUVĄ
Gegužio 4
mai, kurie buvo paskirti jo ir berniukai, ir mergaitės, S.S. GEORGE
tetas yra Įgijęs pasitikėji *ten iš vežimo išmetę.
VZASHINGTON
SU AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMU,
mo ir užsieny ir savo krašte.
Gegužio 18
Kriminalinės policijos val Gručkunų mokyklai. Be to, ir vaikai, ir senukai. Jau ka
V
S.S. LEVIATHAN
KUR JAUNIMAS TEN GYVUMAS, TEN
Universiteto sekretorius dininkai pradėjo smulkiau sudegė ir to paties namo lėjime buvo sėdėjęs už sunkų
(via (’herbonrg)
i
prof. Kolupaila duoda aiškų su juo kalbėti ir visos jo sargo V alevičiaus Petro kūno sužalojimą, jam už tai
Gegužio 21
SMAGUMAS.
I
HARDING
universiteto išgyvento laiko prieštaraujamos plėšimo ap kluonas. Spėjama, kad ar tik buvo atimtos . pilietybės tei S.S. PRESIDENT
Gegužio 15
TŠPILDYKIT TOS ŠIRDIES TROŠKI
vaizdą. Jis paliečia studentų linkybės pasirodė labai įtar nebus kieno padegta.
sės trejiems metams.
S.S. REPUBLIC
MUS, PAMATYSIT SAVO TĖVYNĘ,
Gegužio 28
ir mokamojo personalo skai tinos. Buvo padaryta pas!
{Visi laivai plaukai į Brerr^-n, apart
BAUDŽIAMI
TIK
VAGYS
ATPLAUKĖ
NAUJAS
LAIVAS
BROLIUS. SESERIS IR GIMINES.
čiaus augimą, studentų pa- : Stankų asmens krata ir “at-;
T
Leviatharo.)
Pasirinkite bile vieną ir keliausite su savo
IŠDAVĖJAI.
“
NEW
YORK.
”
. skirstymą
fakultetais,
gimi

svyms lanuiccuiiis Kilio-į imtieji” dokumentai rasti;
tautiečiais, o visi bagažo ir kelionės reikalai
Ką akimis žmogus pamatai, tai amžinai neužmirštu
aprūpinti jums išanksto.
mo vzietos atžvilgiu, studen-Girinių kišenėje, o 78 litaiI Kovo mėn. V111 d. Naumies- Hamburg-American Linijos busPilnų
informacijų klauskite vietos agento
tų ir mok. personalo amžių.; pinigų buvo ikišri i bato au- ■ -C1° nuovados. taikos telsme laivas “Nevr York’’ tai yra nau arba rašykite pas:
i
šeimynos padėti, studentų la Tuomet Stankūs prisipa- į buvo nagrinėjama 2 kart ati- jas priedas prie didžiojo tos lini
$ I Kainos stačiai į Klaipėdą:
Kainos į Klaipėdą ir atgal:
žinn ir
kad lis su-1dėta byla J’ Sruo£inio su Pa jos laivyno. Jis atplaukė pirmu
T
organizacijas ir kt.
: žino
■ir nareiškė
.................
a
Trečia kliasa .... $107.
paieisKe.kad jis su ,p Kubilinsku, J. Birbilu (du kartu i Nek Yorką ši panedėlį.
Trečia kliasa .... $181.
I
X
a
Po sekretoriaus pranešimo vadžioj^ pofiįTJį
r
Turistine trečia .. $117.
Turistine................ $19fi.
I
už ;
vagystę
a
Dotna-Ašeimyniniu
p;TT1VT1;rij„
a&ysiy baustu),
bau&tuj Naujam laivui vardą suteikė jo
universitetą sveikina Dotnainemalonumu ■ v,. :. ..
Revemie Tax ir Henri Tax Atskiram.
, c I
Yorko ma
75 Statė Street, Boston, Mass.
vos žemės ūkio akademijos, nps
*inoie; kad
įj Klainiu ir k. kaltinamais va- krikšto motina.
nes žžinojęs,
kad 1)aivažiave
parvažiavęs
45 Broadway. New Yortc City
X
ir Paėmime vogtų ja joro pati. Mrs. James J. Walker.
rektorius prof. Matulionis.
.
j)e pinigu gausiąs didelę!
vų.
i
Naujas
laivas
yra
didelis
ir
su
Sekanti
laivai
išplauks
tiesiai
į
Klaipėdą:
Choras gieda Gaudeamus
udeamus. i “pirtį” nuo žmonos. O ištik
Vieni iš kaltinamųjų buvo visokiais parankamais. Ypač visLITUANIA May 3-čia, 1027.
iujų buvo taip: kovo 3 d. susekti
ir
patys
prisipažino
kas gerai Įtaisyti trecios klesos
ESTONIA
May 21-tą. 1927,
PASMERKĖ MIRIOP.
;Stankus buvo Šiauliuose ir vagystėje, kiti priėmime ir pasaž^ri^rrų
tarI
LITUANIA
Jone lf-ta, 1927?
Kaunas. Balandžio men. 5, išvažiavo namo visiškai gir
■
treti
išdavime
bei
pasidaliniup«
LITI TANIA Juty 19-tą 1927.
ti. Eltos, pranešimu, karo (as. Privažiavęs Pabalius
‘■ir/riir-Luimin“ nolnu
---į Wi
— a •XX
lauko teismas pasmerkė mi-^ivažiaVGLĮ.miegb-fttšfnfiF^ Teismas išnagrinėjęs bylą ■ VELYKŲ PIETUS.
4
c
nbp šiuos komunistus: Mela-^m-to. Gulėjo sniego pusnyje
Žiniom Kreipkitės į Vietos Agentus ar j bendrovę:
i
•.
medą, Jasmontą ir Krupenį.jr tą pat dieną apie 21 vai. jį nuteisė: visos kompanijos Ar jus ~galite džiaugtis
$ BALTIC AMERICA LINE S—10 Bridge Street, New Ywk A
išdavėją
P.
Kubilinską
3
Įyku pieta b?■ O
mes
žinomi
IS IK I
■
* r
Jasmontui ir Krupeniui, ku-\ado vietiniai gyventojai pumėn. kalėjimo, o visus kitus d&ugelį
- - žmonių,
. - kurie hijojį
« i
rie įteikė pasigailėjimo pra-'siau sušalusį. Prikėlę norėjo išteisino
LIETUVĄ
valgyt sveikus valgius. Paga
-/ — .................................... - - Šymą, bausmė pakeista kalė-! nuvesti kur nors butan, bet
PER HAMBURGĄ '
lios jų geri draugai pasakė
jimu. Melamedas atsisakė Stankus priešinosi ir pats
Ant musų tri-triubinių laivų
NUŽUDĖ AKMENIU.
SPECTALTSTAS NERVV IR ;
jiems
apie Trinerio Kartųjį
NF.WYORK(naujas)liA.i;i:t'KG
įteikti pasigailėjimo prašy-Įsvyruodamas
--------J
.... nudulikažkur
KRONIšKV LIGV PER SCDEUTSUHLAND.
VIR.Š 25 METUS. VISOS GY
mą ir jam sprendimas Įvyk ,no. Kovo 4 d. ryto metu atė Barstyčiai. Kovo 6 d. 12 j Vyną, kuris suteikia pirmą
ALBERT BALLIN.
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
vai.
naktį
Barstyčių
mieste,
.
RESOI.I
TE.
KELI
\NCE.
jo jieškodamas arklio su ve
dytas:'
PINAMOS KIEKVIENAI LI
ir
ant
popui
iari-kų
vienodais
l
- ------- :----GAI. GYDYMAS ELEKTRA, !
žimu linų ir gyventojams lyje, Mažeikių apskr., Kazys
kambariais laivų Clcvcland.
KAS NORI.
Dargis užmušė Petrą Kairį.
W«Stphalia
ir
Thuringia.
pradėjo
plepėti,
kad
jį
už

UŽPUOLĖ AUTOMOBILĮ.
Savaitiniai išplaukimai iš New
Buvo
taip.
12
vai.
nakties
K.
Yorko.
Laivai Thuringia ir
, Kovo 7 d. apie 20 vai. puolę du piktadariai, atėmę Dargis atėjo prie P. Kairio ir
Westphalia atplaukia i Bostoną.
150
litų
pinigų,
kurią
sumą
Šiaulių miesto gyventojas šo. _ _
Personaliai lydimi į Euripa
' ‘ ' ' i linus, pradėjo bildint Į langą, rei
feris M i iešką Jonas, važiuo-įgavęs uz parduotus
MSCOLAY SQUARE
išvažiavimai.
kalaudamas, kad įsileistų. P.
BOSTON.
damas su keleiviais iš Jonis- smarkiai sudaužę ir tt. Ark- Kairys neįsileido, bet išėjęs,
iš New York
OLYMPIA THEATRE BLDG.,
kio, maždaug 7 kilometre' lys su vežimu linų buvo ras- pareikalavo, kad K. Dargis į
i Kauna ir alga'
ROOM 22
■ (Pridėjus S. V
VALANDOS: DIENOMIS nuo
nuo Šiaulių, sutiko važiuo-jas netoli Stankaus gyvena- atsitrauktų nuo jo namų, j g ti
įs __ •
S§ž
įeiuŲ Taksus.)
9 iš rvto iki 7 vakare.
S
jąnti vežimą su pora arklių, S mos vietos krūmuose... btan- Dargis nesutiko ir kirto P.
ŠVENTADIENIATS: nuo 10 iki
1 dieną.
kuriš kaž-kodei
■■ J
Del sugrįžimo leidimų ir kit^ in
kuris
kaž-kodei ;atsistojo kus uz melagingą pranešimą Kairiui akmeniu į galvą. Nuo
formaciją klauskit pas vietos
traukiamas
atsakomybėn.
skersai plento. Alileška visiš
smūgio P. Kairy&krito be žaagentus arba pas
kai lėtai pravažiavo pro ve
do. P. Kairio sūnūs ir dūk- ’ pagelbą silpnam pilvui. Jie
Hamberg-Amsriean Line
PLĖŠIMAI.
žimą, bet tuojaus išgirdo už
ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS
terš Įnešė i vidų mirštamai išbandė šią malonią gyduolę
l'niled
Ameriran Lines. Ine.
pakaly šūvį ir pajuto kojoj Kovo 2 d. apie
- . 20 va1.. Mi- sužeistą tėvą. Subėgus mies-; ir dabar džiaugiasi kielcvieskausmą. Pasirodo, kad kaž- ronas Jonas važiavo iš Tryš- telio gyventojams, buvo su-. nu geru valgiu. Išbandykite
kas tuo šuviu lengvai jį su-j kių j namus.. Ties Vertelių
T
; teikta pirmoji pagalba; rytą
atstu 5 kilometrai parvežtas Sedos gydytojas
Genersl Agorrts
žeidė į koją. Šoferis paleido kaimu, r"
Boston. Mass.
šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą,
greičiau mašiną ir pabėgo. nuo Luokės, užpuolė jį du konstatavo, kad nuo šio su 131 Statė St,
Iš ir i
I
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
Su keleiviais nieko neatsiti nežinomi plėšikai. Vienas du žeidimo P. Kairys mirs. Koprašalins rūgščių iš pilvo ir'
LIETUVĄ
džia krikščionybės, Kristą, krikščioniu kilimą ir išsiplėti
kartu iššovė is revolverio, vo 8—
ko.
dieną —
Kairys
buvo nu- nepadarys galo vidurių už-<
PER
BREMENĄ
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų. kinų>. apie atsi
antras
kartu sudavė lazda
---------du
:---------------t _ gabentas į Mažeikių ligoni- kietėjimui. Jis yra daug ge
Mit *dži««sio ir greiėi»Mio
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių
NEGYVĖLIAI.
Mironui per galvą 1 r nepe nę, kur i o d. pabuvęs didžio- resnis, negu kokie kenkianti
Vokiečių laivo
▼NoVnlti
ranvac
ifrlnfvfvn
A
__
krikščionišką
pasaulį ir kryžiaus karus, apie garsų kinųpakelti
rankas
aukštyn.
ApKovo 9 d. ties Naumiesčiu,
se kančiose mirė. Velionis pilvui Huoauoti preparatai.
COLUMBUS
niongolu
karo
vadą čingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
Vokietijos pasieny, ant Šir kratę Mironą plėšikai atėmė buvo našlys, gyveno su vai- “Maple Lake, Mnm., Kovo ARBA KITAIS ŠIOS LINIJOS
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir
LAIVAIS
105litais
...............
pinigu ka{s piktadarys K. Dargis
vintos upės kranto rastas ne piniginę su 105
TIK ASTUONIAS DIENAS
1 d. Daugelis žmonių sako,
čigonai.
”
»
ir
pasislėpė.
pasislėpė. Tečiau vietinių jog aš geriau atrodau, negu Puikios kajutos Trečiai Klesai—
žinomo asmens vyriškos ly
Knygoje
yra
daug
paveikslų,
žemlapių, piešinių. Išleido
Tiktai Steitrumiai
Kovo iš 4 i 5 d. naktį į na žmonių pagalba 344 buriu keli metai atgal. Trinerio
ties lavonas. Prie lavono ki
Tėvynės Mylėtoju Draugija. Apdaryta, puMapin 3*1.
NORTH GERMAN
šenėje rastas raštelis, kuria mus pil. Petrulio, gyv. Do- šauliai kovo mėn. 11d. 12 Kartusis Vynas tai padarė,
Kaina .... $2.25.
me pažymėta: “Antanas Da maičių kaime, Sedos vai., vai. nakties K. Dargį sulaikė ir aš tai sakau kiekvienam.
ntelis, gimęs 1903 m. kovo Mažeikių apskr. atvyko trys Geidėnų kaime pas Latakai- Charles Miller.” Gaunamas
KELEIVIS
65 Statė St.. Boston. M»s.
17 d. Kauno apskr., Zapyš ginkluoti revolveriais plėši tęPilimaną.
pas visus gyduolių pardavė
255 IJROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
arba pas vietos agentus
kio vai., Kuodiškių karine.” kai ir atėmė 250 litų pinigų 1<. Dargis, kaipo didelis jus (sampaias gaunamas pa
Daugiau jokių dokumentų ir lašinių 132 litų sumai.
mušeika, yra žinomas ne tik- siuntus 15c. Joseph Triner
i

“AQUITANIA” 45,647 T«W
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No. 15.
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biu artistų, o Šukiu sezonas PRANEŠIMAS D.L.K. KEI
jau baigiasi, tai beabejonės. STUČIO DRAUGYSTĖS.
The
Tėmyk
bernužėli
publikos susirinks skaitlin
I
gai. Vakaras parankus, nes Ateik į šj balių
Llb' daug panytėliu
jutaminke šventa.
Theatre of Boston
1 Cambridge’aus draugai Net iš \isų šalių.
Vedėjai:
SACCO IR VANZETT1 PA- gavo ir ji taip jau aštriai na- darbuojasi rimtai; butų geis
Rengia draugystė
SMERKTI MIRT ELEKT- mų savininkui atsikirto. Tuo- tina, kad visuomenė savo at
Vardu KEISTUČIO.
Jeneti Repertory Theatre
met
jis
nutvėręs
jaiužplau
Didžiausia krautis
silankymu
paremtu
juos.
ROS KĖDĖJ 10 LIEPOS.
F und. Ine.
ikų ir pradėjęs mušti. Ją apTen turi būti.
Parengimas Įvyks vakare
Vteas pasaulis protestuoja 'gATiė elektros
is darbininkai. Centrai Hali. 40 Prospect
1
us Įvyks 19 d. balandžio p<>
Per Dvi Savaites
—
nas
tuomet
nubėgęs
i
po

prieš šitą užsimojimą ant į
\ehki.i ularninke. Patrijotų dieCambridge.
Pradedant 28 Kovo
nekaltų žmonių gyvybės.
liciją Gustienę apskųsti, bet
< bolidą;
b.niiday). Lietuviu Salėj ant1
Bus Vaidinama
APSIVEDĖ
ji pati uždariusi už
i;
Sjver gatvių. So. Bostone.',
Sacco ir Vanzetti tapo pa-i policija
Jonas
žulis
iš
So.
Bostono.
a{>smerrkti
’ miriop. Mirties bsus- £zrotų. Byla da nepasibaigė. sivedė su ponia Juiia Matuzietie i’io a kaip 4 vai. vakare. (Jy.
Gustų šeimyna dabar persi
“The Monkey Talis”
ai-'.a Mena iš puikiausiu. Gerb.
mė paskirta 10 liepos savai kėlė
irgi iš South Bostono. Civilį sliuant
7-tos
gatvės
po
Ne.
vis.
:y.enė,
rodos,
žino
iš
praeitei. Vyriausis valstijos teis 157.
Matir.ees Ketvergais ir Sul>ą jiems davė balandžio S <1.. mi
• C- i a: D. L. K. KEISTUČIO
mas naujos bylos jiems ne
nisteris B. F'. Kubilius savo žibatom 2:15 vai. po pietų
dr- .. s akiausiai gyvuoja, tad ir
norėjo pripažinti.
nyčioje.
kampas
4-th
ir
Arianti;
Vakarais prasideda 8:15 v.
ugnagesių
t>«
j- niai puikus būna.
Vanzetti teisme pasakė:;• Sudaužė naują
sts.. So. Boston. Mass.
troką.
TIKĖTAI—25c. IKI $24)0
“Jus mus žudot ne dėlto, kad j Readingo miestely, netoli Abu jaunavedžiai yra laisvų- N’Ai •'! .NARIAI bus priimami
U Z pa-v Įstojimo. Taigi ne pro
mesbutume kokie piktada- p,
pereitos sa ir gerai žinomi lietuviai, kai’»» a.’ • I rimint, ką narys iš nii- Ketvergais po pietų nupi
_______
riai, bet dėlto, kad mes esam vaitės
'' ų naktį
' vieną
ginta 300 vietų po $1.
susikūlė su dide buvę biznieriai. Linkėtina ’iem> eV .» draugystės gauna: pašėl
svetimšaliai ir radikalai. liu truku naujas
i
linksmo
draugijinio
gyvenimo
Taksų nėra.
pu. tuos. 8 doleriai i sąvaitę. oi
Mes esame visai nekalti. JG automobilius, kurisugnagesių
geros
kloties
jų
užsiėmimuose.
skubinopor !-..-a $200 išmoka. Be kitko
kaip gvvas nesu nieko pa vo- • ......
S. B. Lietutis.
gęs nieko užmušęs nilkuml51 P^S^sro. kilusmismuntur paikų savo parką dėl piltni■
šaino
ekspliozijos.
Susikulik u ...k;. :no vasaros metu. Malokraujo praliejęs.’’
‘
mas
buvo
toks
smarkus,
kad
Ir visas pasaulis yra Įsiti ugnagesių vežimas apvirti Koncertas, šokiai II k'ieėiame visus atsilaukyti. I
KLAUSYKIT KAS
A.liaus rengėjai.
kinęs, kad Sacco ir Vanzetti ratais aukštyn ir tapo labai
\. Rąstelis ir A. Gruodis.
:
ištikrujų yra nekalti. Netik sugadintas. Keli ugnagesiai I ir Fėrų užbaiga.
ORE GIRDEI!
i
darbininkų
organizacijos, tapo sužeisti. Miestelis buvo Rengia Lietuvių I kėsu Kliubas
Galima girdėt iš visos Amerikos
ir Kanados ant musų spešel
bet kunigai, profesoriai, mo tik ką šitą vežimą ugnageSukatoje.
; P. Trechokas ir VaitaitM.
kytojai ir šiaip visuomenės
FAMOUS FIVE
nupirkęs ir užmokėjęs BALANDŽIO 23 D., 1927.
veikėjai kelia didžiausius siams
i
PARKWAY
$12,000.
TUBE RADIO
Lietuvių Salėje
protestus prieš MassachuKamp. E ir Silver st.. So. Boston. AUTOSERVICE ■
Tik už $75.60 su visais jtai-ais.
setts teismus ir reikalauja,
Automobilistas nuvertė
Mes užlaikome netik Ra
Pradžia 7:30 vai. vakare.
kad Sacco ir Vanzetti butų
dio, bet taipgi M a levas. Varni
and FILL1NG STATION
kampą namo.
škis. Lekerą. kuris išdžiūsta | 15
KONCERTAS IR ŠOKIAI
tų paleisti.
Albert Farmer. 26 metu Užbaigoje buvusių Fėrų, šia ! SI l JiEBAKER K \R( AGENTU- I
minutų. Taipgi popterų kamba
Wellesley mergaičių kole amžiaus vyras, turėjo stoti
'
RA IR TAISYMO STOTIS.
riams trražausių spahrų. visokių
įrankių prie Virtuvės ir gaspagija prisiuntė gubernatoriui Į teismą ir pasiaiškinti, kode’ me vakare netik bus atiduota 50 I Jeigu norite, kad Jūsų automobilis
dinėms. Visokių dratų tvorom ir
!
ilgai
laikytų,
tad
duokit
pataisyt
Fulleriui protestą ir reika jisai važiuodamas automobi- . Įvairių dovanų, bet sykiu bus
skrinams (siet ūkanu) ant lan
l*errui Trečiokui. Darbas geras,
gų. grėblių. piaųtuvŲ. lopetų ir
lauja. kad tie du žmonės bu lium aną syk užvažiavo ant puikus koncertas ir šokiai. Gra į’ kaina
prieinama. Jeigu norit, kad
kirvių, Kreipkitės laiškais, tele
jis puiki Parish orchestra. Tai } Jūsų karas gerai trauktų, imkit
tų paleiti.
fonu arba užeikit v patiškai.
šaligatvio ir nuvertė kampą
Panaši protesto telegrama namo po Nr. 220 Lynnfield bus proga visiems linksmai pasi Igesoliną pas mus.
UNTVERS1TY HARDVARE Uo
atėjo iš Anglijos parlamen st. Policija sako, kad jis bu šokti. Mandalinų orchestra *‘Vi415 01d Colony Avė.
1147 Cambridge Street,
turys” išpildys didelę koncerti
to.
Cambridge, Mass.
vo tą dieną gėręs, kad išlipęs
Iš Francuzijos taipgi atėjo iš automobiliaus negalėjo nę pregramo dali. Tad kviečiame S0. BOSTON. MASS i Tel.: Porter 6755-M.
<17 4
visus ateiti, linksmai pasišokti, > Telefonas: So. Boston 3075-W.
protesto telegrama, po kuria tiesiai ant kojų pastovėti.
Savininkas.
Juozas H. Snapkauckas.
pasiklausyti gražios muzikos ir
pasirašo buvusis premjeras
Caillaux ir daug visuomenės Prasidėjo butlegerių karas. aimėti dovanas. Tai bus vienas
DR. J. MARCUS
š nepaprastų parengimu So. F>oveikėjų.
i>
Kituose
miestuose
butleLIETUVIŠKAS GYDYTOJAS
stone. Nepamiršk brangus kviet>
Iš Šveicarijos protestą at
Te’. South Boston 3520
geriai
senai
jau
kariauja
Specialistai seLretnų ir chroniiResidence Universitv 1463-J.
.keli,
Įvyks
naujanybė
Lietuviu
siuntė varde 7,000,000 orgaku vyrų ir moterų litrų.
201 Hanover St., Boston. Mara.
njzįiotŲ darbininkų senato tarp savęs už “biznio terito ! Salėj.*
iIsTĮTĮ
i S. N. hriditė-ShaOM
Room 7
rius pjuis de Brouckers, So rijas," bet Bostone iki šiol Visus kviečia L. U. KLIUBAS^ Te’.: P.ichmond
LIETUVĖ
MOTERIS
ą668.
(-)
ADVOKATĖ
cialistinio Internacionalo ko tokios kovos nebuvo. Tik pe P. S. Kliubo nariai bei draugai, Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 eak.
366 Broadvray. So. Boston, Mass.
Nedčldier.iaia iki 4 vnl. po pietų
miteto politiniams kaliniams reitą sąvaitę prie šv. Stepono kurie turite paėmę pardavinėti
Room 2.
bažnyčios ant North Endo tikietus. galite bile kada i Lietupirmininkas.
Iš Vokietijos protestą at prasidėjo šaudymas. Kelia- ‘ vių Salę sugrąžinti, priims
siuntė prof. Einšteinas ir ki tas besišaudančių suimta. : prižiūrėtojas.
Pasirodo, kad kova eina
ti mokslininkai.
Argentinoj Darbo Federa tarp South Bostono ir North
PARDAVIMAI
cija apskelbė 48 valandų Endo butlegerių už Back
STOl
’GHTONE PARSIDUODA
Bay teritoriją. Bostono mistreiką.
2 šeimynų po 5 kambarius namas
Vienas Harvardo Univer lionierių distriktą, kur ge taisymais. Kaira $7.7 -0.
Šiomis dienomis mes zavome daiiz namų ant
1(1 Adams St- Steughton. Ma-s
siteto profesorius pasakė, riausia einąs “biznis."
pardavimo visose Bostono dalyse, kaip tai So.
Bostone. Dorchestery. Ko.xbury. Roshndale.
kad klausimas dabar jau ei
KAMPINIS
STORAS
Cambridge ir daugel? kitų vietų, kurias čia ne
Prakalbos Stoughtone
South Bo.'tone , tirštai apgyventoje
na ne apie Sacco ir Vanzetti,
galima sutalpinti.
puikiai pavyko.
grosamės
•ekcijoj<Turime daug gyvenimo namu nuo vienos šei
bet apie pačią Massachusetts
tuoj
parduotas.
Yra
’
iiznis.
Uiti
bot
mynos iki 50 šeimy nų, taip įau daur namų «u
valstiją — ji dabar stovi Pereitą nedėldienį Stough svarbi prieža.-ti< dėl pardavimo. Kaina
krautuvėmis. KrauJuvįs rinkamos dėl nairitj
Ate 'auk
•:’ te tuoj.
biznių, taipgi turime daug' tumŲ, farmų ir
prieš pasaulio teismą, ir ji tu tone buvo parengtos socialis $1500 LITUI
\NI AN AGF.NCY
tų
ir
sandariečių
bendros
krautuvių dėl mainymo. Nepraleiskite šios
ri žiūrėti, kad jos vardas ne
545 E. Broadviay So. Košt o n. .Mass.
progos*.
prakalbos
su
dainomis.
Dai

r
būtų suteptas nekaltų žmo
Skoliname
pinigus
ant
pirmų ir antrų mortgiėią. taipgi mums rcika3 ŠEIMYNŲ NAMAS
navo p-nia Z. Neviackienė ?ARSIDUOI>\
nių krauju.
su visais įtaisymais, randų neša $50 į ■i lingi pinigai dėl pirmų ir antrų mortgičių.
Kaina
mažas įnešima.-.
M<-< parduodame anglis ir malkas. Išrandavvjame kambarin*.
Atstovas Savvyer įnešė akomponuojant p-lei Kaspa- .-įčnesi.
Matyt galima r.uo 5 vai. vakarais ant j! InĮuriname viską, kaip tai, automobilius, gyvastis,. nuo nelaimių (naraitei.
Kalbėjo
bostoniškiai
Massachusetts legislaturon
,J lubų.
(17)
Įl mų savininkams) sveikatos, ugnies ir vagystės.
reikalavimą, kad gubernato —Pronskus, Neviackas ir 265 Bolton -1 . So. Boston. Mass. i R. i kale kreipkitės pas:
rius Fulleris paskirtų beša Paulauskas. Publikos buvo ’ARSIDl <»» X 6 ŠEIMA NU N \.M \S i
apiellr.kėj ir <re.o:n išlygom;
i ’
lišką komisiją Sacco ir Van beA'eik pilna svetainė. Vietos reroj
priežastis r arda--'i" » -aviniin’-as iš- I
žmonės
šiuo
parengimu
buvo
zetti bylai ištirti.
j ! :ta mie-tn Kreip..i. liūs pa- I
332 W. BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
labai patenkinti. Aukų su ražiuoja
avininka JAU*
PL'ZINE
1524
Cambridge
st.
Cambridsf. Mis?
Tel. So. Bostor. 1662-1373 arba 01II.
N u balsavo $7,603,000 eina rinkta $11.50.

Vietines Žinios
5 K u t ii
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TRIJŲ DURŲ BALTAI ENAMELIU0T1
REFRIGERATORIAI-AISBAKSIAI

vnjnrux xruT ru-u*.

... $18.75
Nužeminta Kaina ..
. . $26.00 rt
Reguliarė Kaina ....
Su m ūsų garantija
VISA EILĖ EDDYS REFRIGERATOR1U $16.50 ir aukšč.
Parkerių, vakrytpo kambarių ir miegamųjų kambarių rakandai, taipgi
pečiai, rugiai, lovos*Viskas kas tik reikalinga jūsų namams
užpakaly kiekvieno pardavimo

FIRMOS. KURI TARNAUJA ŠIAME
48 METUS.

3MNES

•i

t

miems mokyklų reikalams.

Pereitą panedėlį Bostono
mokyklų komitetas nubalsa
vo paimti $7,603.000 iš šių
metų biudžeto laikiniems
mokyklų reikalams.
Mokyklų biudžetas šiems
metams da nėra paskirtas,
bet įstatymas leidžia mokyk
lų komitetui paimti eina
miems reikalams iškalno ne
daugiau kaip trečdalis perei
tų metų biudžeto.
Komitetas apskaito, kad
šįmet Bostono mokykloms iš
viso reikės $16,500,000, be
veik visu milionu daugiau
kaip pereitais metais.

l
1

Namų savininkas sumušė
savo gyventoją.

y

t

v♦

SOUTH BOSTON.

405 BROADWAY,

PIRMAS LIETUVIS
KURIS UŽLAIKO VIS.) EILĘ
Pianų. Gramafonų ir su Radio prie Viclrolos. Columbia. Okeh ir kitų
kompaniją- Tapei Smuikas. Armonikas. D*eda> ir Dūdeles, ir daug vi
sokiu muzikalių įrankių. REKORDAI ir ROL1 \! pianam.- visų liet-jviškų ir kitų dainininkų. I‘ardu<xiain už cash ir ant engviau.-ių iš
mokėjimų Prisiunėiame į namu* kad ir toliausiai.

i
<

I

JONAS B. AMBROZAITIS

Brookiyn, N. Y.

560 Grand St.,
Telefonas: Stagg 9942-

1

♦
i!
I

i
(

>
>
|
J
’

LIETUVIS

Telefonas 6112-W.

J

BUDAVOTOJAS IR
ARCHITEKTAS

Oi A. Gcrman-Gumauskas j

Mes pabu'iavojame geriausius
namus ir pigiai Taipgi padarau <
visokius pianus, išmčruoju žemę ir
etc. Visokiais reikalais kreipkitės.
<-»
TITUS P. GREV1S
<
Su. B»«*^n.
395 Broad*ar.
Tel.: So Boston 2340.

LIETI VIS DENTISTAS
5
VALANDOS:
4
Nuo 1<>—12 diena
N no 2—o po pietų
Nuo 6—8 vakare
Nedėln-tnis Nuo 10—■12 diena
'v
7l)S N. Mam St kampi RmnH
Brnad Si
S»
MONTFLL”. * 'S>

i

Telefoną* .1,231

DAKTARAS

MEDICINOS DAK« \1: -.S

LANDAU

C. J NIK0LA1TIS

32 CIIAMBERS ST_ BOSTON.
Gydo apatiškai ir pasekmingai
V eneriškas Ligos.
A olandus
Kasdien nuo 8 iki
JO. nu<» 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
.Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Valąndo.-: r.Bo 2 iki l po p ' tų,
nuo 7 iki S vakare.

197 SU.MMEIt STitEET.

lawrence, m \ss.

“Dzimdzi-Drimdzižka”
komedija.

Pirmą nedėldienį po Ve
lykų, t. y. balandžio 24 d..
Lietuvių Svetainėj bus pa
statyta po vadovyste artisto
Pilkos puiki komedija “Že
mės Rojus.” Plačiau apie tai
bus pranešta kitame “Kelei
vio” numeryje.

SPORTAS
Ristynės už čampijonatą.

Ateinantį utaininką Nau
joj Bostono Arenoj bus risty
nės už pasaulio čampijonatą.
Risis Strangler Lewis su Abe
Kaplan, Joe Malcewicz su
Pat McGill, Stevens su Garkawienko ir Stasiak su McGuire. Lietuviai turėtų pro
testuoti, kad šiose ristynėse
nepastatyta nei vienas lietu
vis. Savo protestą turėtų pa
reikšti p. Bowser’iui laiškais
ir ypatiškai.

Cambridge naujas 3 šeimynų, po 5
kambarius. rainas, su -.isais įtaisynais: parduodame todėl, kad turim
•adalvt turtą. Arentu nereikia.
M R. CONR AD
2080 M ash.njtton st.. Ilvvbury. Mass.
Tel.: Rosbury 0389

TIKRI BARGENA1

Visokie Plumberiški Prietaisai
PARSIDUODA TIESIAI JUM
TIKRAI AUKŠTOS RŪŠIES
IR ŽEMIAUSIOMIS KAINO.VIS BOSTONE.
BOSTON PI.UMB1NG &
I.1GHTING SUPPLY CO.

GELEŽINIŲ DAIKTŲ IR MALIAVŲ

NAUJO PROCESO ALIEJINIAI KEPIMO PE
ČIAI PO MAŽIAU KAIP PUSĖ KAINOS
Namų, Ūkių, Krautuvių ir tt.
ant pardavimo.

3 Knatų ............ .... $10.50 I Knatų...................... -

Turime didelį skaičių žmonių norin
čių pirkt ir mainyt. Todėl, kurie nori
varduoti namus, ukes, krautuves arba
išmainyt arba apdraust nuo ugnies ar
kitokių nelaimių, malonėkite atsikreip
ti pas mus. Mes užganėdinsim kiek
vieną savo patarnavimu.
i 16J

dėl Kempės ir Vasaros

A. P. KODIS
Kcal Estate. Insurancc. Mortgages
395 BROADH AY. Room I.
SOUTH BOSTON. .MASS.
Te).: So Boston 3107

PARSIDUODA FORNIŠIAI
3 kamodė-. 2 lovos, stalas ir 2 ma
žesni stalukai. 9 kresė?. Parduosiu vi.
sus sykiu arba po vieną atskirai. Gali
ma nuityt nuo 5 iki 8 vak. Parsiduo
da pigiai
VINC1S ČIŽUS
(15)
13 Beckler avė. prie K st..
SO. BOSTON.

C. SASNAUSKAS
LIETUVIS P AI NT ĖJUS
Paintiname iš lauko ir iš vidaus,
taipgi popicriuojam ir baltinam lubts
ir dirbam karpenterio darba.
i 1 7>
210 COLUMBIA ST..
CAMBRIDGE. MASS.

147 Portland St.,Boston
netuii North Station.

Jie jra biskuli durnų demiciuotL Tai yra Geriausiai Pečius

E

Light Gray i’aim
gaL $1.43 ( Queen Anne Paini. 16 -paKų.
Bronza Grecn .................. gal. 98c Baltas dėl Vidaus ir Lauko, gi. 2.25
OI PONTS T. & C. Mat White
pvRE "HITE Lead ttH> yv. $12-50
ėnė. au.,.k
Galionas .............................. $2^5 ihdeli I colių Paint Brusbcs .. 69e

Pilna linija DUPONTS PAINT-WARN1SHES
SEHCO ROOE < OATING gal. 98e •*» GalHnai........ .'AT'
(Gera* dėl visokiu kiaurų stogų— asphalt ir asbesto* mišinys.)

LABAI ŽEMOS KAINOS VISTIN1NKŲ DRATŲ
2 colių tvora, po 150 pėdų į rolį.
36 colių platumo .$3.00 už rolį.

<8 colių platumo
rolį.
60 <^'9 platumo $>.(X» už r>h.

SIETU DH.'TAI ROMIOSE, PO.100 PĖDĘ ILGI 5fO.
ketvirtainių pėdų
65c
Juodas 2c. už ketvirtainę pėdą.
ir 20d Conn. 'Virė Nailn.
Galvanizuotas 2!:c. Copta-r 6c.
kegė......................................... 13^5
Budavojipiui popiera. Rolis
ŠIMTAI BARGENU ANT GELEŽINIU DAIKTU IR MALIAVŲ
ATEIKIT IR PAMATYKIT. ATSIMINKITE. KAD MES VISADA
SUTALPINAME JUMS PINIGUS.

SOUTH END HARDWARE COMPANY
1095 Wa»hington St,
BOSTON.

ŠALTIS! TRINKIT KRUTINĘ IR NUGARĄ SU

Taipgi nuo: Reumatizmo Skausmų,
Sustingusio sprando, Neuralgijos. Už
sigavimų, Neuritis, žaizdų, Galvos
Skaudėjimo, Išsinarinimų, Skaudančių
Muskulų, Šono, Krutinės ir Nugaros
Skausmų, Nusideginimų, Mėšlungio.
Neprileidžia užsinuodyt nuo išsidrėskimų ir tt. •
Draiveriai: Trinkite skaudančias nu
garas su juo.
ALBERT G. GROBLEWSKI & CO. Plymouth, Pa

(Prie Dover St. Eleveito Stoties)

‘TRINKITE KUR SK AUDA."

Galit kreiptis ttlef iri: Portef 075"-M
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Savininkas

ANT PARDAVIMO.
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ELLIS CO.
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Šiomis dienomis South
Bostono teisme buvo Petro
nėlės Gustienės byla su na
mų savininku S—nu. MoterišKė skundžiasi, kad S—nas
ją sumušęs. Buvę taip. S-nas
sumanęs įvesti į savo namus
elektrą ir priėjęs prie Gus "VELYKŲ PRAMOGA.
tienės pasakė: “Na, tai da- Velykų panedėlyje, 18 babar turėsi mažiau mėsos vai- landžio, Cambridge socialis/ k a-i turėtum iškoužsi-tai rengia pasilinksminimo
statyt 5 dolerius Edisono vakarą, kuris susidės iš įvaikompanijai. šitokia neap- raus koncerto ir šokių. Kagalrota pastaba moterį už--d angį koncerte dalyvaus ga-
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A. J. KUPSTIS

reputacija

VISOKIE NAMU RAKANDAI.

SVARBUS PRANEŠIMAS \
iii:
VISUOMENEI.
r

t

stovi

DLSTRIKTE PER SUMUŠ
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