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KUNIGUI NUSIBODO
ŽMONES MULKINTU

dAIoŲj

šaudo nikaraguos
r

_____ ,_______
UŽLIETOS SEPTYNIOS
VALSTIJOS.

Jis pameta bažnyčią ir išsi
žada kunigo titulo.

Darbai Meksikoje.

AMERIKOS KAREIVIAI

rviVlmAL

REVOLIUCIONIERIUS.

Pasirodo, kad Jungtinių
Valstijų kapitalistų valdžia
taip įsivyravo Nikaraguos
respublikoj, kad išleido net
savo patvarkymą, drau
džiantį revoliucionieriams
prieiti prie gelžkelių arčiau
kaip 6,000 pėdų. Pereitą są
vaitę 50 revoliucionierių no
rėjo užimti Pasoltegos kaiir Amerikos jurininkai
pradėjo juos šaudyt. Žinios
iš Managua sako, kad po su
sirėmimo revoliucionieriai
pasitraukę, palikdami 3 savo
draugus nušautus. Vienas re
voliucionierių buvęs nušau
tas tiesNagarote.

Metai XXII

Keleivio Telefonai:
So. Boston 3071

Washingtono Valdžiai Paduo
tas Protestas Prieš Lietuvą.

Milford, Conn.—Kunigas
Jesse D. Roberts, iškuniga- 80,000 žmonių liko be pasto
1
gės, apie 100 prigėrė.
vęs
24
metus,
pereitą
nedėlSUDEGINO TRAUKINI, I poti valgomojo vagono stikSMERKIAMA TERORAS
INTERNACIONALAS
diėnį čia pranešė savo para-'
. į Išsiliejusi Mississippi upė
IŠSKERDĖ 60 NEKALTŲ lūs, tai meksikietis bankinin- ■ .. PROTESTUOJA PRIEŠ
IR KARO TEISMAI.
pijonams, kad jisai pametąs! pagimdė baisiausi potvinį vi
į
kas
Delima
krito
plokščias
ŽMONIŲ.
BALTAJI TERORĄ
ant gl indų ir pradėjo šaukti, bažnyčią ir išsižadąs kunigy durinėse valstijose. Skau
Amerikos Socialistų Partija
LIETUVOJE.
Piešdami vagonus razbainin- i kad visi kiti taipgi gultų ant stės. Savo rezignaciją bažny džiai yra paliestos Arkansas,
Šiomis dienomis Paryžiu užtaria Lietuvos socialde
kai šaukė: “Lai gyvuoja
grindų. Vyrai ir moterįs gu- čios vyriausybei jis jau pa Missouri ir Mississippi vals
mokratus.
je
buvo dviejų Internaciona
tijos, o dalinai
- - - užlietos
—
! Įėjo nedrįsdami pakelti gal davęs.
yra
įlų atstovų posėdis, būtent, New Yorko Socialistų Par
Kristus Karalius.”
Pamesdamas
“dvasišką
Pereitą sąvaitę Meksikoje vų, nes viršum jų zvimbė ku- stoną,” kun. Roberts paaiški Illinojaus. Kentuoky, TenAmsterdamo Internacionalo tijos konferencija nusiuntė
nessee ir Louisiana.
ir Socialistų internacionalo. prezidentui Coolidge’ui ir
buvo baisus atsitikimas. Ka lipkos.
no, kad jis darąs tai dėl to, Apsemtas vandeniu plotas
“
Šaudymas
tęsėsi
40
mi

Posėdy buvo atstovaujamos valstybės sekretoriui Kellogtalikų kunigams vadovau
kad jam nusibodęs tas žmo
Belgija, Vokietija, Anglija, gui protestą prieš . Lietuvos
jant, apie 1,000 razbaininkų nutų be sustojimo. Tarp šū nių mulkinimas, koks dabar yra 6.000,000 akrų.
Francuzija, Olandija, Švei barbarišką valdžią, kuri įve
Jalisco valstijoj užvertė rąs vių girdėjosi tiktai sužeistų yra varomas bažnyčiose. Žmonių kenčia daugiau
carija, Italija, Jugoslavija, dė karo lauko teismus ir varo
tais gelžkelį ir sulaikė trau jų ir mii-štancių vaitojimas. Vietoj skelbti meilę artimo, kaip 100,000, o visai be pa
Razbaininkai
šaudė
iš
lau

stogės
likusių
yra
80,000.
Rusija, Gruzija, Armėnija ir j jų skerdyklon savo politi
kinį, kuris bėgo iš Guadalabažnyčia įupinasi tik turtus
jara į Meksikos miestą. Ka ko, o kareiviai iš vidaus. Mi grobti ir į politiką lįsti. Kris Daugiau kaip 100 prigėrė.. BAISUS SPROGIMAS AU Čekoslovakija.
nius oponentus.
Posėdis svarstė karo pavo Protestas skamba taip:
da traukinys sustojo, razbai- nutės išrodė valandomis, ir taus mokslo bažnyčiose da Mississippi ir Arkansas TOMOBILIŲ DIRBTUVĖJ.
jų ir ką daiyti, kad viešpa “Susirinkę savo konvencininkąi apniko jį ir pradėjo per visą mūšio laiką moterys bar nėra. Jo vietoje, kunigai valstijose potvinis sunaikino i
gulėjo
sužeistos
be
jokios
pa

daugiau
kaip
9.000
ketur

Detroite
pereitą
sąvaitę
taujančioji klasė nesureng jon, mes, New Yorko Socia
šaudyt. Dėl traukinio apsau
bruka žmonėms klerikaliz kampių mylių užsėtų laukų. įvyko baisus
sprogimas tų kitos skerdynės pasaulio listų Partija, gavome šian
gos juo važiavo 50 kareivių, galbos.”
Kada kareiviai buvo iš mą.
Daug žmonių sėdi sulipę į Briggs Manufacturing Co. darbininkams. Buvo priim dien telegramą, kad Lietu
bet jie buvo iššaudyti.
Amerikiečių spaudos agen šaudyti, į kai kuriuos vago TEATRININKAI SUKIŠTI medžių viršūnes ir laukia pa dirbtuvėj, kur daromi auto tas Pirmos Gegužės Mani vos valdžia Kaune areštavo
galbos.
mobiliams liemenys (bo festas ir paskelbta protestas 60 socialistų. Dabar jie yra
tūra “Associated Press” sa nus įsiveržė razbaininkai ir
KALĖJIMAN.
pradėjo
plėšti.
Grąsindami
Kiek
žuvo
gyvulių,
kiek
dies). Dažymo departamen prieš baltąjį terorą Lietuvo atiduoti karo lauko teismui,
ko: “Jei kurie pasažieriai
*Dvylika
aktorių,
kurie
vai

norėjo iš traukinio išlipti, tai šautuvais, jie vertė pasažie- dino New Yorke veikalą bus nuostolių, to da niekas tas, kur šita nelaimė atsitiko, je. Internacionalo Biurui bu kur jiems gręsia mirties bau
jie buvo šautuvais suvaryti rius šaukti: “Lai gyvuoja “Sex”'(“Lytis”), kaip lygiai negali dabar pasakyti, bet tapo visiškai sunaikintas ir vo pavesta atkreipti Europos smė. Mes griežtai prieš tai
nuostoliai bus labai dideli.: 29 darbininkai sužeisti, kai visuomenės dėmesį į tą fak protestuojame ir kreipiamės
atgal. Kai kuriems pavyko Kristus Karalius’.”
jo autorius ir įkūrėjas, tapo Ant NewYorko biržos net kurie taip sunkiai, kad turės tą,
Razbaininkai
buvo
gerai
kad Lietuvoje dabar siau į valstybės departamentą,
pabėgti, bet kiti buvo nušau
'
‘t •
‘ t l l
nuteisti
■
.10
dienų
kalėjimo,
i
akcijos
pradėjo
kristi.
apsiginklavę.
mirti.
Bostono
laikraščiuose
čia teroro režimas su karo reikalaudami, kad jis įteik
ti. Banditai apipylė vagonus
Įkūrėjui'ir autoriui be to da ______
_______
___orga- buvo rašoma, kad 20 žmonių teismais,
Raudonojo
Kryžiaus
ir kelti prieš tai ga tų musų protestą Lietuvos
gazolinu ir uždegė. Bema
uždėta
po
$500
pabaudos,
nizaeija
reikalauja
$5,000,KERENSKIS
VĖL
GAVO
buvo
užmušta,
bet
prisiųstos
lingus
protestus.
Internacio valdžios atstovui Jungtinėse
tant liepsnos apsupo visą
Prisaikintujų
suolui
t.ečiaus
000
nukentėjusių
pašalpai,
PER
ŽANDĄ.
mums
iškarpos
iš
Detroito
I
nalas konstatuoja, kad daug Valstijose ir paragintų jį nu
traukinį. Kurie pasažierių
prašant, visiems aktoriams; Valdžia pasiunti kariume- dienraščių sako, kad ant vie žymių socialdemokratų ir siųsti šį protestą jo valdžiai
bandė iššokti per langus, tie Caro juodašimtis Chicagpj teismas
bausmę sulaikė, tik nę? pkUrj saugoja apleistą
buvo šaudomi. Šito užpuoli beveik nukirto jį nuo kojų.: vyriausioji “žvaigždė Mae, žmonių ?,rfvantą ir’stengiasi tos užmuštų nebuvę. Po eks- darbininkų vadų Lietuvoje Lietuvoje.”
pliožijos kilo gaisras. Nuos jau areštuota, ir pastebi, kad
Valstybės departamentas
Praėjusį nedėldienį Chicamo tikslas buvo diskredituoti
M est, kuri per 270 vakarų sulaikyti potvini kiek gali- toliai apskaitomi i $5,000,- tokiame
“Baltojo Teroro tečiaus atsisakė šitą protestą
kiek tiktai galima Calleso goje buvo surengta Alek prie pleškančių žiburių rodė
krašte, kaip Lietuva, tie Lietuvos atstovui įteikti. Ji
valdžią, parodant pasauliui, sandrui Kerenskiui pagerbti ant scenos dailų savo kūną ir ma. Ties New Orleans buvo 000.
žmonės gali būt pasmerkti sai pranešė New Yorko so
kokie baisus dalykai dabar bankietas. Svečių buvo jau kaip magnesas traukė į teat pripilta smėlių 500,000 mai
šų
ir
sudėta
ant
kranto,
kad
JAPMiMOI
GRIŪVA
miriop.
”
cialistams, kad tarptautiniai
prisirinkusi pilna salė ir visi rą jaunus vyrus, tapo paso
Meksikoje darosi.”
sulaikius
vandeni.
BANKAI.
Įstatymai jam neleidžia į ki
Vienas vyras ten pat išėjo sėdėjo apie stalus laukdami dinta į apytamsi ir nelabai
Japonijoj
prasidėjo
finan

ZANIBONI
GAVO
30
ME

Kerenskio.
Staiga
salėj
pasi

tos
valstybės vidujinius rei
iš proto, kuomet ištrukęs iš
jaukų kalėjimą.
PAĖMĖ
LAIVĄ
SU
sinis
krachas.
Didžiausi
ban

TŲ
KALĖJIMO.
kalus maišytis.
degančio traukinio vėliaus girdo delnų plojimas ir tarp Toks pat yra likimas ir ki
DEGTINE.
kai griųva vienas paskui ki Italijos fašistinis teismas Socialistų Partijos įgalio
sužinojo, kad jo žmona ir 5 duryje pasirodė Kerenskis. tų veikalų, kurių tikslas bu
Bet vos tik jis Įnėjo salėn, vo pataikauti į lytinius pub Hoboken, N. J. — Kažin to. Pereitą sąvaitę užsidarė nuteisė Zaniboni, buvusį so tinis, drg. Norman Thomas,
vaikai sudegė vagone.
_
parlamente, tuomet parašė ponui KellogKaip vėliau paaiškėjo, iš prie jo prisiartino du rusai likos jausmus. Visų jų akto kas čia pašaukė telefonu po taip vadinamas Penkiolikta- cialistų atstovą
sai
Bankas,
kuris
turėjo
po
šo'-čiaf
metų
kalėjimo'
liciją
ir
liepė
tuojaus
nusiųs

> uz gui laišką, kur tarp kita ko
viso išskerstų ir sudegusių juodašimčiai ir vienas jų kir riai ir vedėjai buvo andai
..........” nušauti
” - -sakoma •
Mussoli sakoma:
buvo 61 asmuo. Sužeistų to Kerenskiui į veidą. Ke areštuoti ir dabar buvo teis ti porą policijos botų į New visą Japoniją 36 skyrius. Į “suokalbį
tą
banką
žmonių
buvo
sudė

Rochelle
uostą,
kur
didelis
ni.
Zaniboni
teisme
prisipa

“Jūsų valstybės .departa
renskis
susvyravo
ir
gal
butų
skaitoma į 100.
mas.
Visi
nubausti
po
10
die

ta
368,000.000
yenų,
kas
laivas
iškraunąs
ant
kranto
žino,
kad
fašizmo
jisai
nementas teisinasi negalįs mai
Šitos skerdynės vieton val nuvirtęs nuo kojų, jeigu nų kalėjimo, bet aktoriams
džia tuojaus išsiuntė traukinį draugai nebūtų jį prilaikę. bausmė suspenduota, o “pro- degtinę. Kuomet policijos reiškia apie $180.000,000 kančia ir nekęs, bet tą “pasi šytis Į svetimos valstybės vi
su kareiviais ir keliatą orlai Salėj kilo triukšmas. Ke duceriai” turi atsėdėti. Tai botai nuvyko nurodyton vie Amerikos pinigais. Sakoma, kėsinimą” ant Mussolinio dujinius reikalus. Bet mes ir
vių razbaininkams sekti. renskio draugai puolė prie vadinasi, “valymas scenos” ton, nuo esamo tenai laiyo kad esąs atbalsis buvusio gyvybės suruošęs ne jisai, o neprašėm maišytis j Lietuvos
pasipylė šūviai. Policija at anais metais žemės drebėji paties Mussolinio provoka vidujinius reikalus. Mes tik
Prezidentas Calles esąs užsi juodašimčių ir tarpe stalų New Yorke.
sakė taip pat šūviais ir buvu mo Japonijoj, per kuri buvo torius. Šitas provokatorius prašėm perduoti musų pro
degęs baisia pagieža ir įsa prasidėjo muštynės. Užpuo
sieji ant laivo žmonės leido sunaikinta labai daug turto. tarnavęs pas Zaniboni už se testo laišką.
kęs nieko nesigailėti, kad likai buvo greitai apgalėti ir
BABRAVIČIAUS-VANA

si bėgti į krantą. Policija du
kretorių, ir vieną dieną, kuo “Įdomus dalykas, kad val
žmogžudžiai butų sugaudy-Į išjoti iš salės laukan. Jie pa
GAIČIO
KONCERTAI.
jų
pagavo, o kiti pabėgo. BOLŠEVIKŲ PATARĖJAS met Mussolini turėjo priešais stybės departamentas, kuris
ti ir nubausti visu įstatymų sakė, kad jie norėjo atkeršyt
Kerenskiui už padarytą Įdomi naujiena Amerikos Laivas tapo paimtas ir jame KYNUOSE AREŠTUOTAS. Zaniboni langą kalbėti, ta taip nenori maišytis j viduji
aštrumu.
Londone gautomis žinio sai provokatorius atsinešė į nius svetimos valstybės rei
Generalio štabo viršinin skriaudą rusų imperijos ar lietuviams. Gegužės mėnesy rasta 4,000 keisų degtinės,
mis,
Kynuose tapo areštuo Zanibonies kambarį šautu kalus, turi visai kitokį veidą
kurios
vertę
policija
apskai

kas gen. Carillo išleido pra mijos oficieriams.
aplankys nekurias lietuvių
tas
bolševikų
patarėjas Bo- vą ir pradėjo į Mussolini tai- Nikaraguos, Meksikos ir KyTai jau antru syk Kerens kolonijas žinomi musų artis- to į $250,000.
nešimą, kad šitiems zrazbai
rodinas,
kuris
buvo paskir kyt. Tuo tarpu per duris įšo nų žmonėms. Vos tik šįryt
ninkams vadovavo vienas kis gauna Amerikoj nuo ru tai-menininkai: J. Babravi
klerikalas advokatas ir trys sų juodašimčių per ausį. Pir čius ir A. Vanagaitis. Jiems WATERBURIEČIAI ŠEL tas prie bolševikuojančios ko žandarai ir areštavo Za mes skaitėm žinias, kurios
kantoniečių valdžios Han- niboni.
PIA LIETUVĄ.
praneša mums, kad mųsų
katalikų kunigai, būtent: mu syk jam viešai davė į vei į pagalbą prisidėjo pianistas
kau
mieste.
Kas
jį
areštavo,
Šiomis
dienomis
Waterdą
Nevv
Yorke
tūla
moteris,
kontr-admirolas Letimer už
kun. Vega, kun. Pedroza ir
Mikas Yozavitas iš Chicanepasakyta.
Kita
kantonie

burio
Progresyviškų
Draugi

DETROITO EKSPLIOZI ėmė jau antrą miestą Nikakun. Angula. Prie šitos vado kurios numylėtinis caro ofi- gos. Pastarasis yra jaunas ir
______
kad neleidus,jo
revovybės buvęs da razbaininkas cieris buvęs sušaudytas prie gabus pianistas amerikietis jų Sąryšis išsiuntė Lietuvon čių valdžia yra susidariusi JOJ ŽUVO 9 ŽMONĖS. raguoj, _____________
Nankino
mieste
;
ji
priešin

da
ŠoO.OO
aukų,
pusę
jų
skir

Vėliausios
žinios
sako,
liucionieriams
paimti,
Argi
Kerenskio valdžios.
žinomas kaipo “No. 14.”
lietuvis. Kaip girdėt, kon
ga
bolševikams.
damas
valstiečiams
liaudi

kad Briggs automobilių dirb- Nikaragua nėra svetima valPrezidentas Calles išleido
certų programas bus labai
tuvėj Detroite buvo užmušta stybė, ir ar musų įsimaišyMeksikos visuomenei toki WATERBURIO KATALI įdomus, nes art. J. Babravi ninkams, o kitą pusę — so
KUNIGAS NORI $250,000 9 darbininkai, kuomet dažų mas į vidujinius jos reikalus
cialdemokratams.
KUS UŽKLUPO NELAI
pareiškimą:
čius yra puikus dainininkas,
UŽ PAČIĄ.
MĖS.
bildinge įvyko sprogimas pe- nėra daug griežtesnis žings“Dėl šito baisaus atsitiki
o dzimdzius A. Vanagaitis— BALIUS WATERBURYJE.
Kongregacionalistų
kuni

Waterbury, Conn. — Šio didelis juokdarys. Gi pianis
reitą sąvaitę.
mo mes norime atkreipti
nis kaip persiuntimas pro
Waterburio Lietuvių Pro gas Sangree apskundė New
žmonių dėmesį, ypač dėmesį mis dienomis musų katalikai tas M. Yozavitas suteiks
testo laiško? Šitokia politi
KRUVINOS FAŠISTŲ
vargingųjų klasės, kuriai tie čia turėjo liūdnų atsitikimų. mums ne tik svetimų kompo gresyviškų Draugijų Sąryšis Yorke d-rą Pierce, reikalau
ka,kur nesikišimo teorija mai
rengia
didelį
balių
7
d.
gegu

damas
iš
jo
$250,000
atlygi

RIAUŠĖS.
bažnytinės gaujos išskerstie Andrius Dulka buvo rastas zitorių, bet ir lietuviškos mu
soma su kišimosi praktika,
žės vakare po No. 103 Green nimo už paviliojimą jo, kuni Esseno mieste, Vokietijoj, paprastam žmogui yra visai
ji prigulėjo, kaip žemai yra lovoje negyvas. Jonas Seniū zikos kurinių pasiklausyti.
go, pačios.
st.
nupuolę tie barbarai, kurie nas, karštas katalikas, pada
prasidėjo fašistų suvažiavi- nesuprantama.”
Žemiaus paduodame jų
mas, kur tikimasi apie 60,-|
norėtų save pastatyti dvasi rė sau japonišką hara-kiri:
koncertų maršrutą:
000 fašistų. Daug šitų juoda IŠVIJO 6 VYSKUPUS.
niais musų liaudies vadais ir pasiėmęs peilį perskriodė
Gegužės mėn.
pagrobti į savo rankas visą sau pilvą, o paskui patraukė
šimčių atvyko ir iš kitų šalių. | Už kurstymą riaušių, už
11d. Detroit, Mich.
per gerklę ir mirė Panelės
Buvo jaukeliatas susirėmimų organizavimą užpuolimų ir
šalies valdžią.”
13 d. Cleveland, Ohio.
Vienas pasažierių, kuris Švenčiausios ligonbuty. Pa
su komunistais ir per pereitą kitokius prasikaltimus perei15 d. Rochester, N. Y.
išlikę iš to pragaro gyvas, laidotas katalikų kapinėse.
sąvaitę tose riaušėse sužeis- tą sąvaitę iš Meksikos tapo
18
d.
Amsterdam,
N.
Y.
Jonas
Marceliunas,
karš

ta 20 žmonių.
pasakoja savo įspūdžius
išvyti 6 Romos katalikų vys
20
d.
Boston,
Mass.
taip: “Buv<> ’au tamsu ir mes tas pavasarininkas ir krikš
kupai.
24 d. Worcester, Mass.
MACDONALDAS AP
baigėme pietauti kaip stai čioniu demokratų rėmėjas,
Šimet ją švęs milionai darbo žmo
25 d. VVaterbury, Conn.
SIRGO.
NORĖJO IŠSPROGDINT
ga pasigirdo baisus l>ild^si> ga* o tri.x menesius dzelos už
31
d.
Brooklyn,
N
Y.
ir girgždas. Traukinys, mat, pačios pametimą. Jis pametė
Anglijos Darbo Partijos AMERIKOS AMBASADĄ,
nių visame pasaulyje.
| švento šliubo. Birželio mėn.
atsimuš3 į krūvą rąstų, kurie ją tuojaus po
vadas MacDonald, kuris da-( Japonų policija Tokio
buvo suversti ant gelžkelio. •Jis yra nesenai iš Lietuvos,
bar vieši Amerikoje, pereitą mieste areštavo vieną japo2 d. Scranton, Pa
Lai
jos
dvasia
sujungia
mus
į
vie

Ir beveik tilo pučiu laiku už kur jis buvo klerihaiiskų pa
sąvaitę apsirgo ir t arėjo atsi- ną, kuris kėsinosi išsprog5 d Philadelphia Pa
puolikai pradėjo šaudytvasarininkų
...... .......... v
organizacijos
gulti Philadelpnijoj ligonbu- dint tenai Jungtinių Valstijų
no galingą Internacionalą.
7 d. Baltimore, Md.
Kada kulipkos pradėjo ka sekretorium
tin. Dabar jis jau taisosi.
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balandžio 27, 1927.

rios platinimo tikslais laik inius
komunistinės literatūros ir ko
munistiniu turinio rankraščiai.
“Chaimas Malametas iš ura
džių nenorėjo paduoti pasiga 1
jimo prašymo, o reikalavo s\a.
P i.-š Seimo paleidimą, sostyti jo byią iš naujo. Atm.
jd< nokruių frakcija Įteitą pareiškimą, padavė trumpei: l c ministerių_ _pirmininkui
lakonišką prašymą liausinę d
\ oldemarui sekamą interpe! liuciją:
vanoti.
“Prašymas buvo atmest:^.
paėmusi valdžią, dabartiBausmė Įvykdyta."
, uė \\ riausybė. nežiūrint jos

V

Socialdemokratų Interpeliacija Valdžiai.

ja APŽVALGA

atiduoti karo lauko teismui i faktai. Braukoma valdan- sybės pusės nieko nėra daro
neturint tam nė jokio teisinio čiujų partijų ir Vyriausybės ma.
pamato. Keturi nuteistieji kritika. Nevalia rašyti teisy Todėl klausiame pp. mi
Soutn Bostono “Darbinin
buvo net sušaudyti. Vėliau bės apie darbdavius, kuni nisterių :
(1) Kodėl, nežiūrint Kon
kas” užsimanė juristu būti ir Verskit šitą sakinį kaip
Panevėžy karo lauko teismo gus ir tautininkus. Neinteli
stitucijos
32 paragrafo rei
pradėjo aiškinti, kad Lietu norit, o iš jo vis išeina, jog
priemonė buvo pavartota gentiškos cenzūros nuožiūra
kalavimo,
Lietuvoj
Įvestas ir
vos valdžia, areštuodama šita mašina yra duota darbi
prieš neva komunistus su ir pikta sauvale šeimininkau
Seimo atstovą D-rą Pajaujį, ninkams, kad jie nudegintų
Reiškia, Melamedą sušaui- (pasižadėjimo saugoti Valsty- mirties sprendimais. Ir da ja kaip tinkama Lietuvos iki šiai dienai laikomas karo
stovis be Seimo sutikimo?
nesulaužė šalies konstituci valdžią “kornų stiebų valsti dė užtai, kad jis neprisipaži-: bė> Kontsituciją, Įvedė kraš- bar dar Vyriausybei nėra opozicijos spaudoje.
jos, nes Seimo atstovas galis jose.”
(2) Kodėl, nesant karui
(4) Lietuvoj panaikinta
no prie daromo jam apkal-rte tokį žiaurų smurto ir sau- praėjęs noras naudotis karo
būti “didžiausis žulikas ir ša-į Kažin, ar nebūtų geriau, tinimo ir nenusižemino prie valės rėžimą, kokio nebuvo lauko teismais savo politi organizacijų laisvė. Darbi nei ginkluotam sukilimui,
lies išdavikas.”
krikščionių bloko viešpata- niams priešininkams naikin ninkų ekonominės organiza sietuvoje veikia karo lauko
musų kunigėliai, vietoj Smetoną.
“Naujienos” pastebi šven kad
viirio laikais, ir kurs gręsia ti.
cijos yra persekiojamos, jųjų teismai, kur kaltinamieji ne
lotyniškas mišias, jI „
to Juozo organui, kad jis giedojus
r.
asų
Valstybę
išbraukti
iš
(3) Karo cenzūra veikia darbuotojai tremiami, kali turi jokių apsigynimo teisių,
kurių niekas nesupranta. Įve Žmogžudys Nore
kalba nesąmones, nes—
kultui ingujų valstybių skai- priešingai Lietuvos Valsty nami ir kitokiais budais per negali turėti gynėjų nei liu
stų savo bažnyčiose lietuvių
bės Įstatymams. Spaudos lai sekiojami. Po peiversmo ke dininkų, ir kurių sprendimai
“jisai nesupranta net to kalbos pamokas. Tuomet jie jo Būti Lietuvos C!UU>.
svė
— kiek gražių žodžių liolika profesinių sąjungų dažniausia esti mirties baus
kio paprasto daikto, kaip Seimo gal negąsdintų valdžios to
Bėry bis smurtas, sauvalia
Karalium.
vimas. provokacija, pasity- apie ją buvo pasakyta dargi uždaryta. Keturios profesi mė?
nario asmens neliečiamybė.
kiomis baisiomis mašinomis.
(3) Kodėl priešingai vei
ci<
;imas piliečio ir žmogaus tų pačių šios dienos viešpa nės sąjungos, Įeinančios na
“Asmens neliečiamybė visai
Latvių teismas šiomi< dickiantiems
Lietuvos Valsty
čių
tautininkų!
"Visame
pa

riais
i
Lietuvos
Darbininkų
nereiškia, kad nevalia areštuoti KUNIGAS NORI KRAUJO. inomis Mintaujoj nagrinėjo teisėmis, nuolatinis laužybėje
Įstatymams
veikia karo
mu> Konstitucijos ir Įstaty saulyje pripažinta, kad ir Tarnautojų Profesinių Są
žuliką arba išdaviką, bet tiktai
^garsaus
žmogžudžio
Kaupe-*
cenzūra,
kuri
visai
nuslopino
Kuomet visas civilizuotas no bylą.
mu \irio pa prasta valdymo spauda — šeštoji galybė,” jungų Centro Biurą, taip pat
reiškia, kad prieš areštuojant
kalbėjo taip dar nesenai — uždarytos. Visą eilę dar ne opozicinę spaudą?
žmogų policija turi gauti teis pasaulis protestuoja dėl pa
Kaupenas keletas metų; sistema.
smerkimo
Sacco
ir
Vanzetti
(4) Kodėl panaikintos vi
mo Įsakymą “vvarrantą” (iš
ties Mintauja netik plėšei 11» Karo stovis Įvestas su 1926 m. birželio mėn. 15d.— uždarytųjų sąjungų skyrių
miriop,
tai
kun.
William
prof.
Voldemaras.
Kaip
jie
uždarė
vietos
komendantai
sos
piliečių teises: asmens ir
skiriant tuos atsitikimus, kuo
žmones, bet ir žudė. Iš viso laužant Valstybės KontsituCarter
iš
Brooklyno
prisiun

tuomet
piktinosi,
kad
krikš

i
Kėdainiuose,
Tauragėj,
Jo

buto
neliečiamybė, žodžio,
met areštuojama nusidėjėlis,
teismo susekta, kad jis nužu- ciją ir laikomas iki šiam lai
tė
Massachusetts
gubernato

čionių
blokas
persekiojo
navoj,
Biržuose
ir
kitur).
Vi

spaudos, draugijų ir sąjun
sugautas baudžiamo darbo mo
kui neteisėtai. Einant Vals
1 dęs 28 asmenis.
<
mente). Atėmimas žmogui lais riui laišką, reikalaudamas tų - Teisme Kaupenas ne tik tybės Konstitucijos 32-uoju spaudą, Įvedė preventyvę si uždarymai matvvuojami gų laisve?
cenzūrą
ir
komendantus!
O
sumariniu
kaltininmu
prie

(5)
Kodėl
nebeapsaugovės negali būt atlikta.- vien po nekaltų žmonių kraujo.
kad visame kaltu prisipažįs paragrafu, karo stovis gali
Savo laiške, kuris tilpo 211 ta. bet net didžiuodamasis būti Įvestas tiktai kilus ka ką gi dabar mes turime Lie šingume Valstybės intere jama piliečių turtas bei gy
licijos nuožiūra.
“Herai-*
“Taip yra su paprastų pilie balandžio Bostono
, ..
. .pasakoja, kaip jis vogęs,: rui. ginkluotam sukilimui ar tuvoje? Visa opozicinė spau sams. Iš kokio supratimo vybė?
‘
čių asmens neliečiamybe kultū de,”«sitas dusių
ganytojas
jr pa^epdamas poli-i[kitokiems pavojingiems ne- da atiduota cenzorių nuožiū Valstybės intereso išeina ' (6) Arpp. ministeriai ma
tarp
kitako
sako
:
ringose šalyse. Seimo atstovai
.
ii nemn-l
ciją nacaVnia
pasakoja, Iruin
kaip ji
nemo- Į ramumams valstybėje. JĮ ga rai. Cenzorius braukia viską, dabartinė Vyriausybė, jei ji no grąžinti Lietuvai teisėtą
rėčiaus privalo būt dar labinus
ili Įvesti tik Respublikos Pre- kas tik dabar valdančioms tokias sąjungas, kaip Gelž- konstitucijos nustatytą tvai
“Aš rašau i laišką norėda- [ kėjusi jo sugauti.
apsaugoti nuo policijos sauva mas pasveikinti tamstos išlai
Vieną kartą Kaupenas zidentas Ministerių Kabi partijoms gali nepatikti, ar kelio Darbininkų ir Tarnau ką?
Prašome šią interpeliaciją
liavimo, nes kitaip jie negalėtų kytą ligi šiol poziciją Sacco- i apiplėšęs pora turtuolių ir netui pasiūlius, ir “tuo pat ba kas gali nušviesti dabarti tojų, Odos Pramonės Darbi
nę
beteisę
Lietuvos
padėti.
ninkų,
Automechanikų
ir
pripažinti skubota.
tinkamai eiti savo pareigas, Vanzetti klausimu. Aš tikiuos, vieną iš jų nužudęs nuėjęs i metu < Prezidentas) apie vi
kaipo Įstatymų leidėjai ir val kad ir toliau^ tamsta nesiduosi mišką ir tenai radęs virš 20 sa tai turi pranešti Seimui, Maža to, kad braukiama vis Metalo Pramonės Darbinin
džios darbų prižiūrėtojai. At bolševikiškai propagandai iš- darbininkų malkas keliant. i kuris tą Vyriausybės žingsni kas, kas nepatinka, bet dar kų, kurios legalėmis priemo LIAUDININKŲ INTERPE
stovo asmens neliečiamybei už mušti save iš tos pozicijos.
LIACIJA
G rusindamas juos nušausiąs i tvirtina arba atmeta.” Lie verčiama nepalikti tuščių nėmis rūpinasi savo narių
vietų.
Karo
cenzoriai
pasisa

ekonominę
būklę
gerinti,
tikrinti yra visam civilizuotam
“Aš stebiuos iš vyskupo Law-( pareikalavo is jų pinigų. Bet tuvoj iki 1926 m. gruodžio
Dėl D-ro Pajaujo arešto.
pasaulyj tokia tvarka, kad at rence’o pozicijos, kuri buvo pa-, darbininkų pinigų neturėta, 17 d. perversmo nebuvo nei vino sau teisę netik braukyti, traktuoja kaipo priešingas
Ministeriui Pirmininkui:
stovą negalima areštuot be Sei skelbta šio ryto spaudoje. Tai.tuomet Kaupenas pareiškiąs, ginkluoto sukilimo, nei karo, bet ir Įrašyti kas jiems pa Valstybės interesams? Ar
tinka
i
laikraščių
tekstą.
gerinimas
sunkios
darbinin

Š. m. balandžio 4 d. Kau
mo leidimo. Vadinasi, pats Sei yra da vienas Įrodymas, kokie kad darbininkai privalą ji nei kitokių pavojingų neraCenzūruoti
laikraščiai,
ne

kų
ekonominės
būklės
gali
no
stoty politines policijos
mas privalo spręst ar jo narys minkštakošiai (mushv) yra tūli j pripažintii
Lietuvos kara-jmumų. Delto ir karo stovis
žiūrint
to,
kad
visi
cenzūros
būti
priešvalstybinis
darbas?
agentas
Vėžys suėmė atvy
vra ‘žulikas ir išdavikas.’ ar ne. musu dvasininkai linkui didžių lium. girdi, bent vieną kaną teisėtosios p. M. Šleževičiaus
reikalavimai
yra
išpildyti,
Ar
nesumaišo
tik
dabartinė
kusį
Kaunan
rytiniu trauki
To reikalauja ir Lietuvos kons jų piktadarių.
ir jis norįs būti karalium.
Vyriausybės buvo panaikin.visviena
konfiskuojami
Vvriausybė siauru darbda- niu nuo Šiaulių Valstiečių
titucija.”
“Aš esu krikščionių kunigas,
Darbininkai, kaip galima tas.
(žurnalas
“
Naujoji
Gadynė"
vių interesų su Valstybės in Liaudininkų frakcijos Seimo
Bet Lietuvos policija visai bet aš stoju už mirties bausmę. greičiau norėdami nusikra Perversmininkai Įvedė ap 2—3 Nr.). Iš užsienio ateiną teresais? Tuo tarpu kaip atstovą d-rą Juozą Pajaujį,
nesiklausė Seimo, ar Pajaujį Kraujas reikia kartais Dralie- tyti Įkyraus svečio, sušuko: gulos stovi, o vėliau, pasiža laikraščiai siunčiami atgal. darbininkams nevalia orga kurs balandžio 3 d. buvo nu
“Valio, Lietuvos karalius’." dėjęs saugoti Valstybės Kon Net tokie laikraščiai, kaip nizuotis, nevalia jųjų sąjun keliavęs i Šiaulius apskrities
galima areštuoti, ar ne. Ta ti...”
Liūdnas likimas laukia to stituciją. Ministerių Kabine Amerikos lietuvių tautininkų goms daryti susirinkimų il Valst. Liaud. kuopų atstovų
me ir yra konstitucijos sulau Tai ve jums tas žmogus.
ts,” tik vie tas Įvedė ir Respublikos Pre “Vienybė,” nebuvo Į Lietuvą ginti organizuotu budu savo suvažiavimam
žymas.
kuris kas diena mokina savo!
patvirtino karo sto Įleidžiami. Korespondenci reikalus, darbdaviai dauge
parapijonus “artimo mei- nas iš dviejų gali būti, arba zidentas
vio
padėti
Lietuvoje. jos (laiškų) neliečiamybės lyje vietų naudojasi proga ir Nežiūrint i tai, kad atsto
KAS “KRUVINESNIS?”
lės!” Tai ve jums Dievo a-į bus sušaudytas, arba pakar Seimui gi ikivisoje
šios dienos nėra nebėra. Budri cenzūros akis mažina ir taip menką darbi vas Pajaujis pareiškė polici
tas...
Kaž-kas papranašavo, kad gentas, kuris skelbia “Neuž-(
patiektas karo stovio Įvedi visa prižiūri. Ir kokiais Įsta- ninkų uždarbi. Profesinių jos agentui, jog jis esąs Sei
mušk!
”
Jis
nori
kraujo!
jeigu Anglijos darbiečių va
mo Įstatymas. Reiškia, karo tymais remianties visa tai sąjungų darbuotojai Marko mo atstovas ir parode agen
tui Seimo atstovo ženklą,
das MacDonaldas paims An
stovio Įvedimas, jo laikymas daroma?
PASTABOS
vas Kostas, Malinauskas Ka agentas ištraukęs revolverį,
glijos valdžios vairą Į savo UŽ KĄ BUVO PASMERK
ir visos jo baugios pasėkos “Spaudos Įstatymo" 24-tas zys, Širvinskas Juozas, Ma
su stoties agento pagalba,
rankas, tai karaliaus sosto ji TI SUŠAUDYT 3 KO
yra
pakartotinas Valstybės
“Valdžia gali kartais dur
tutis
Nikodimas,
Bajorynas
paragrafas
sako:
“
Dalykai,
atstovą Pajaujį Į au
sai nenaikins.
MUNISTAI.
tuvais pasiremti, bet negali konstitucijos mindžiojimas apie kuriuos karo metu, ar- Antanas ir kiti ištremti Į Įstūmė
tomobili ir nugabeno Į politi
Pastebėjusi šitą pranaša “Keleivyje” buvo jau ra ilgai ant jų sėdėti, nes pra ir nieku nepateisinama sau
>a karo stoviui esant drau Varnius, Į užsieni arba iš nės policijos valdybą.
vimą, Brooklyno komunistų šyta, kad šiomis dienomis durs,” pasakė Voldemarui valė.
“Laisve” tuojaus iškoliojo karo teismas Kaune pasmer Lietuvos Seime socialdemo f 2) Karo lauko teismai. džiama spaudoje kalbėti, vieno apskrities Į kitą.
Kadangi, einant Konstitu
darbininkų cijos 38 paragrafu, Seimo at
MacDonaldą, kad jisai sugy kė sušaudymui 3 komunis kratas Kairys. Ir jo žodžiai Viena iš patogesnių prie nurodomi tam tikrais Įstaty Profesinė
vena su “kruvinais monar- tus, Jasmantą, KrupenĮ ir “stojasi kunti”: žinios iš monių apsidirbti su savo po mais.” Kur gi yra toks Įsta spauda yra slopinama. Cent stovo asmuo yra neliečiamas
chistais,’*:^-/
•;/ -.^4jįalamedą. Atėjęs dabai' Kauno sako, kad armijoje litiniais priešininkais yra5ka tymas, kurs nurodo ko nega- ro Biuro laikraštis “Proleta ir atstovą suimti galima tik
Beti “Naujienos”’ mano, Smetojios-Vjcddemaro-orgą-susekta suokalbis padaryti ro lauko teismai. Visame ima rašyti karo stoviui ras” uždarytas. Centro Biu tai Seimui sutikus, išskyrus
esant? Ar cLabartiirė Vyriau* ro' išteistai “Darbininkų Ka
kari botsevikų
______ _ vadai
____ yra nas “Lietuvis” paduoda apie ginkluotą perversmą.
kultūringame pasaulyje ka svbė mano, kad cenzoriaus lendorius,” kurio platinimas tuos atsitikimus, kada atsto
“kruvrh«ni,” negu Anglijos tai platesnių žinių. Jis rašo:
ro lauko teismai, kaip jau nuožiūra, tai yra tas Įstaty nėra sustabdytas, kai kuriuo vas yra užtiktas nudikab
'karalius. .Jos sako:
timo vietoje, ko šiame ąteĮtč
Voldemaras pasisakė, kad pats jų pavadinimas rodo, mas, kuriuo spauda turi va
“Lietuvos piliečiai Malamese
uždarytų
sąjungų
sky

kime nebuvo, tai Šėimo ’ai*
■“...jeigu jau kalbėti apie das Chaimas. .Jasmanta.* Pet jisai bijosi i kalėjimą patek veikia tiktai musių lauke ka dovautis? “Ypatingieji Val
riuose
sukonfiskuotas
ir
ne

stovo d-ro Juozo Pajaujo
■ kruvinumą,’ tai šituo atžvilgiu ras ir Krupėnis Vladas 1927 ti, užtai spaudžia savo prie rui esant. Lietuvoje ‘dabar stybės Apsaugos įstatai” vi
žiūrint
visų
skundų
ir
pro

ėmimu yra aiškiai sulaužytai
tur-but nė vienas monarchas metais kovo mėn.. karo stoviui šus. Bet kuo daugiau jis juos nėra nei karo su išoriniais sai nenumato karo cenzūros.
testų
iki
šios
dienos
negrąKonstitucijos 38 paragrafas,
' nesusilvgins su nabašninku esant, priklausė slaptai organi spaus, tuo greičiau jie jį be- priešais, nei ginkluoto sukili Tik 12-tas paragrafas duoda
1
žintas.
“raudonuoju caru’ Leninu. Kiek zacijai. kurios tikslas buvo gin langėn uždarys.
mo. o betgi nežiūrint to da teisę komendantams “su Naujos profesinės sąjun garantuojantis Seimo atsto
šis despotas yra išskerdęs žmo kluotu sukilimu nuversti esąr
bartinė Vyriausybė paskelbė stabdyti” laikraščių ir kitų gos neregistruojamos. Lietu vų asmens neliečiamybę, irnesant garantijų prieš toli
Reakcininkai Bostone pra karą Lietuvos piliečiams, ir spaudos veikalų leidimą.
nių. tai lietuviški chamtmiano mają valdymo tvarką ir Įvesti
vos
Statybos
Darbininkų
ir
mesnius tos rūšies pasikėsi
gagentai nėra nė tiek dolerių iš komunistų valdžią. Kaipo tos dėjo vajų prieš “nemorališ- tuos, su kuriais nori “suvesti
Bendros
Tarnautojų
profesi

Laikinosios
Vyriausybės
nimus, sudarytas negalimo!
kauliję iš savo žioplu pasekėju. organizacijos nariai minėtam kas” knygas. Keliatas tokių sąskaitas,” atiduoda karo
nės
sąjungos
Įstatai
Kauno
Įsakymas
dėl
žinių
platini

Seimo darbų sąlygos.
.Ne be reikalo pati Leninienė- tikslui pasiekti, jie rengė gink knygų jau uždrausta parda- lauko teismui. Tie teismai
m.
ir
apskr.
Viršininko
š.
m.
mo
apie
kariuomenę,
išleis

Todėl Valst. Liaudininkų
Krupskaja vadina savo nabaš- luotą sukilimą ir Įvairiems vinėt, ir da apie 10 žadama uždari, liudininkų nei gynė
kovo
17
d
liko
atmesti.
tas
dar
1919
m.
sausio
mėn.
Seimo
frakcija turi garbes
uždrausti
:
tarp
tų
yra
“
Ameninką vyrą ‘raudonuoju caru.’
jo teisiamieji negali turėti, 31 d., draudžia spausdinti Socialdemokratų partijai
klausimams aptarti darydavo
klausti
P. Ministeri, Pirmu
“Anglijoje gi karalius neturi slaptus susirinkimus. Kovo 13 rican Tragedy1’ ir “Revelry." pasiteisinti jie, nors ir butų
ir
Socialdemokratinio
Jau

tik
šias
žinias
:
(1)
apie
da

ninką:
. jį
galios nė vienam žmogui atim d. laike tokio slapto susirinkimo Pastaroji iškelia aikštėn bu nekalti, negali. Visuomenė
nimo
Sąjungai
“
žiežirba
’
’
lių
formavimą,
skaičių,
dis

(1)
Ar
jam
yra
žinomas
vusiojo
prezidento
Hardingo
ti gyvybę. Visa valdžia tenai Parodos aikštėje pil. Damulio
nežino ar žmogus, nuteistas
lokaciją ir discipliną, (2) taip pat neleidžiama veikti. Seimo atstovo d-ro Juozd
vra parlamento ir ministerių bute visi buvo suimti. Paaiškė ir jo sėbrų privatini gyveni mirtin arba iki gyvos galvos
Susirinkimai
neleidžiami. Pajaujo suėmimo faktas?.
rankose. Karalius tik pasirašo jo. kad Lietuvos komunistai mą; ji pasako, kad begir kalėti, buvo kame nors kal apie operacinį kariuomenės
Socialdemokratai Antanas
(2) Jei yra žinomas, tai
po popieromis. kurias jam pa paskutiniuoju laiku gavo lėšas tuokliaujant Hardingas atsi tas. ar ne. Tokiuose teismuo darbą. (3) apie vadų pasky
Žvironas,
L.
čereška,
Šulairimą
ir
jų
pareigų
ėjimą,
kekių
priemonių mano griebi
kiša ministeris pirmininkas. Ki- savo organizacijoms sutvarky gėręs nuodų ir nuo to miręs. se sprendžiamą vaidmenį
tis,
Selenis,
Neverauskas
ir
(4)
apie
ginklus
ir
jų
skai

tis vyriausybė, kad neteisė*
i tose šalyse respublikų preziden ti. Vykdydamas tą planą. Jas- Patriotams ir moralistams, vaidena slaptosios agentū
kiti, provokaciniai apkaltin tai sulaikytas Seimo atstovas
tai yra daug galingesni, negu mantas organizavo komunistų žinoma, tokia knyga negali ros žinios. Perversmo naktį čių, (5) apie faktines mobi
lizacijos išdavas, kurios gali ti ir laikomi kalėjime. Kiti butų paliuosuotas ir kaltininAnglijos Jurgis.”
kaikurie suareštuotieji buvo priešininkui
‘kuopeles,’ rinko žinias apie ka būt maloni.
žinių suteikti. ištremti Į Varnius ar Į kitas" kai, sulaužiusieji Konstitucu
riuomenę,
kurias
perduodavo
Į
Viršminėtos žinios gali būti apskritis. Dešimtimis social ją, butų patraukti tiestai?
Bet fanatikų neįtikinsi.
spausdinamos tik Apsaugos demokratų provoncijoj kali (3) Ką mano daryti vy
Kaip davatkai rodosi, kad ‘Centrą.’ Krupėnis, tokios ‘kuo
Ministerijos štabo leidimu. nami, ištremti ir kitokiais bu riausybė, kad ateity panašus
kiekvieno kunigėlio kelinės pelės’ sekretorius, šiame darbe
Jasmantui
padėdavo.
MalameTai kodėl gi nesivaduojama dais persekiojami.
yra šventos, taip “Laisvei”
Konstitucijos laužymai nesiValstybės Įstatymais, bet lei (5) Dabartinė Vyriausybė kartotų ir kad Seimui butų
išrodo, kad komunistų dikta das Chaimas, /raikomo narys.’
instruktavo. Kratos metu pas
džiama musų spaudoj vieš laiko Lietuvą okupuoto kraš grąžintos normalės darbo
tūra yrą neklaidinga.
juos rasti dokumentai, iš kurių
patauti karo cenzorių nuo to padėty. Provokacija ir sąlygos.
’ ’
matyt, • kad savo pragaištinga
šnipavimas pasiekė tokio šią interpeliaciją prašome
žiūrai?
Kuo
remiantis
brau

“DARBININKAS” IŠRADO jam darbui norėjo panaudoti
kaina dabar
koma iš “Socialdemokrato” laipsnio, kokio musų kraštas pripažinti skubota.
“MAŠINĄ VALDŽIAI
kariuomenę.
Paimtame pas
c
visi vedamieji straipsniai, nežinojo pikčiausios vergijos Kaunas,’
DEGINTU”
• i ■
Malamedą Chaimą blanktnote
Seimo atstovų kalbos, frak laikais.
>
;
South Bostono “Darbinin rasti jo ranka padaryti liečia
cijų pareiškimai, siūlomųjų Piliečių nei gyvybė, nei 1927, bal. 4 d.
kas” Įdėjo Į.31-mą savo nu kariuomenę užrašai. Ji,e dėjo
Valstybės Konstitucijos pa-' turtas neapsaugoti. Pasikė
merį ant 6 puslapio kaž-ko- pastangų sukurstyti kariuome
keitimų kritika, žinios apie sinimai prieš Seimo narius,
Argentinoj ir Čilėj peręft$
kios mašinos paveikslėlį, o nę, platindami jos, tarpe komu
Jub Patartina Pasirinkt Gerianti
darbininkų algų mažinimą ir išsprogdinimas
..... —
Varpo”!sąvaitę buvo smarkus žfemėfe
po jo apačia šitokį paaiškini nistinę literatūrą, kurstančią
(kitkas? Braukoma paduoda spaustuvės ir eilės grąsina- j drebėjimas, per kurį 17 žtfioi
mą:
prie ginkluoto sukilimo. Jų gy
mieji darbininkų judėjimo ir mų laiškų rodo, kad prieš po- nių buvo užmušta h 1b5 siu
W.S.QUmBT COMPAiY- New York BOSTON 0)10(0
“či» parodoma darbininkai ir venamuose butuose rasta Įvaimusų politinio
gyvenimo litinį banditizmą iš Vyriau- žeista.
•4

mašina duota valdžios nudegi
nimui kornų stiebų vidur-vakarinėse valstijose."

NAUJIENOS” MOKINA
“DARBININKĄ.”
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hto. 17. Balandžio 27, 1927.
Kas skaito ir ražo,

Tas duonos neprašo.

KELEIVIS
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®| AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Į

LAWRENCE, MASS. (apžiūrėję jį rado keturias aiškiau suprantama, duosiu' lė Krasnicką aukščiau už patingo budo, turėjo daug anglų spauda atsiliepė apie
BROOKLYN, N. Y.
Petrauską.
Gynimas
ir
peikidraugų
ir
pažįstamų.
Ji
buvo
žaizdas
nuo
peilio
pilve
ir
pavyzdį:
Šiandien
yra
dauStasę
Biekšiutę
labai
prie

Lietuvių Ukėsų Kliubas ren
Diskusijose kriaučiai suplie
giasi prie didelių iškilmių. vieną gerklėj. Matomai Se-'gelis, kurie gerai skaito, bet mas turi savo etiką’ ir rybas. didelė mylėtoja gamtos ir lankiai, pažymėdama, kad
kė komunistus.
rašyt gerai nemoka. Taip ir Publika suteikė Krasnickui muzikos, todėl ir ravo šeimy-

ji yra talentinga smuikorė ir
Lietuvių Ukėsų Kliubas, niunas norėjo pasipiauti. Jo
Areyan svetainėje čia bu
su
muzika
yra
:
daugelis
gai

daugiau aplodismentų už tai, ną išauklėjo tokioj dvasioj, gana toli yra jau pažengus
po vardu Simano Daukanto, ovoj rasta kruvinas peilis.
vo
andai Kriaučių Neprigulrengiasi prie didelių iškil Pilve žaizdos buvo nepavo das paskaito, bet parašyt ne kad jis geriausia dainavo, o Daug smagių valandų ji pra muzikoje.
Reikia pasakyti, kad musų mingo Kliubo surengtos dis
mių, kurios Įvyks gegužės 7 jingos, bet gerklėj pavojinga moka. Taipgi yra šimtai li Petrauskui gėlių bukietą už leisdavo savo šeimynos tarpe
teratų,
kurie
nėra
kalbėtojai.
bedainuojant
senas
lietuviš

tai, kad jis yra parašęs gerų
žvaigždutė Stasė turi geros kusijos temoje: “Kokią nau
ir 8 dienomis. Tose dienose ir nuo tos žaizdos jis mirė.
progos lavintis muzikoj to- dą neša frakcijų ginčai uni
Sieniunas buvo 45 metų. Ir priešingai, yra daug gerų meliodijų. Ir aš Petrauską kas dainas.
Kliubas paminės 20 metų su
Velionė buvo viena iš pa- liau. Ji yra da jauna mergai jose? Ar jie davė ką gera,
kaktuves nuo sa vo įsikūri Waterburyje jis išgyveno kalbėtojų, kurie gavę para gerbiu, ypač už tai, kad jis
apie 10 metų. Buvo karštas šytą prakalbą, išsimokina ją pralaužė tarpe lietuvių išei čių pirmųjų narių vietinės tė, vos 17 metų, o tėvai yra ar bloga?”
mo.
Nuo sąjungiečių referavo
Rengianties prie šitų su katalikas, niekuomet neap- atmintinai ir daug geriau vijos pirmus ledus delei dai- Moterų Draugijos “Rūta” ir, pasiturintis ir laisvi žmonės,
A.
Žilinskas, kuris nurodė
kalba,
negu
tas,
kuris
parašė
,
norių.
Taipgi
nežemindamas
prigulėjo
prie
11
SLA.
kuo-kurie
linki
gabiai
savo
dukkaktuvių, norėčiau pasakyti leisdavo bažnyčios, bet ir
tą
prakalbą.
pos
per
paskutinius
dvide-;
relei
kuo
puikiausios
ateivisus
pragaištingus lygiečių
Petrausko,
kaipo
kompozitokeletą žodžių iš Kliubo isto prie svaigalų buvo labai pri
šimts
devynis
metus.
Josios
''
’
darbus.
Lygiečiai arba ko
’
ties.
O Krasnickas ir buvo išsi- riaus, pasakau, kad šiandien
sirišęs. Munšaino nuodai ir
rijos.
mirtis
buvo
staigi
ir
netikėta
Kaip kitos lietuvių organi privedė jį prie šitų liūdnų lavinęs kitų rašytas gaidas publiką užžavi geriati Pet- ir paliko šeimyną didžiausia Stasė turi vieną seselę už munistai, jis sako, pavelyjo
.save vyresnę ir vieną broliu- sau po unijos skyrių tiek šei
dainuoti, todėl sudainavo ge rausko mokiniai, negu pats
zacijos Amerikoj, taip ir pasekmių.
’
ką už save jaunesnį, kuris mininkauti, kad laike lokau
me
nubudime.
Per
visą
diePetrauskas.
Žinoma,
reik
suGalbūt niekur nėra tiek rai, ir užtai gavo nuo publi
Kliubas gimė sunkiose aplin
prast,
kad
ne
visi,
o
tik
kai
ną
vaikščiojo
sveika,
tiktai
to išėmė iš Centro $10,000, o
lanko dar mokyklą.
lindynių, kos, kaip Vanagaitis sako,
kybėse. Jis buvo inkorpo girtuokliavimo
V. J. Z. j apie penktą valandą po pie- Smagu yra pažymėt ir tas, streikui pasibaigus netik at
ruotas 1 d. balandžio, 1907 kiek Waterburvje. Tik vie tepti Todėl ir aš biskį užte kurie.
tų pasiskundė, kad galvą kad Stasės tėvelis yra senas skaitos neišdavė, bet ir kny
piau,
kad
suteikus
Krasnic

m., bet organizavimo darbas noje Waterburio dalyje, va
skauda, ir atsigulus jau pali “Keleivio” skaitytojas ir ap gas sudegino, kad kriaučiai
PHILADELPHIA, PA
buvo pradėtas daug anks dinamoj Brooklynu, yra apie kui “daugiau energijos,”
Komunistams nesiseka susi ko be sąmonės ir nors gauta sišvietęs žmogus. Kaimynas. negalėtų susekti, kam ir kur
čiau. Liepos 18 d., 1904 m. 250 lindynių, kur žmonės kaip Gilis sako.
geriausia daktariška prie
tuos pinigus komunistai su
susirinkę keli lietuviai Ame prageria sveikatą, pinigus ir
Gilis dėkingas, kad “Ke rinkimus ardyt. Jų pašaukta žiūra, mirė nuo “Cerebral
kišo. Kiek Lygos komunistai
BROOKLYN,
N.
Y.
rikos piliečiai suorganizavo protą. Daug musų brolių ši leivyje” buvo teisingai apra policija išjojo juos pačius Hemorrhage.”
pridarė
kriaučiams skriaudų,
Basanavičiaus vaikų vakaras
laukan iš salės.
“Sitizenų Kliubą,” į kuri su tos lindynės jau nuvarė į ka šyta “lietuvių diena.” Turbut
Balandžio 9-tą iš ryto tapo
tai sunku ir išpasakot; jie
—šokiai.
sirašė 10 narių. Vėliau Kliu pus’ o daug dar nuvarys.
apie “lietuvių dieną” aprašė
Šiomis dienomis čia kalbė palaidota Kalvarijos kapinė
bo vardas buvo sulietuvin
j kitas V. J. Z., kuris “nors jo Kerenskis. Komunistai se ir kadangi velionė gyveni Brooklyno moters-veikė- kenkė netik lokalui, bet ir vi
kiek supranta apie balsą,” o buvo prisiruošę jo prakal me mylėjo muziką ir gėles, jos, pp. Valiukienė, Misevi sai organizacijai. Iš tos prie- .
tas. Pirmutinis Kliubo komi
CLEVELAND, OHIO.
tetas buvo išrinktas iš sekan
ne šis. Bet yra tokių, kuriems bas suardyt. Jie prispausdi tai jos karstas buvo apklotas čienė, Litvaitienė, Mikolai- žasties turėjo susitverti Rubčių ypatų: pirmininkas J.
tas aprašymas nepatinka ir no daug literatūros, kurioje vainikų-vainikais ir laike lai nienė, Bacevičienė, Struo- siuvių Apgynimo Sąjunga, ir
Keli žodžiai Giliui.
jos pastangomis buvo nu
šešeika, pagelbininkas JezuKerenskis yra biauriai šmei dotuvių girdėjosi balsas dai gienė, Bagdonienė, Jurgeliu- traukta komunistams paipa,
“Keleivio” No. 15 Gilis tiek. Visiems neįtiksi.
kevičius, nutarimų sekreto pasakoja, kad aš savo ko
Ant galo gerb. Giliui ve žiamas, ir susiorganizavę nu nos ir griežimas smuikos ir tė, šeškevičiutė ir kitos nuta kuri buvo jų privesta prie
rius J. Arlauskas, finansų se respondencijoj pastatęs M. ką sakau:
ėjo su ta literatūra prie salės. taip didžiausio būrio drau rė surengti šokių vakarą rubsiuvių iždo. Pinigėlių ko
kretorius P. Čiras, iždininkas Petrauską “antroj vietoj, o
Gerai, kad bandai rašyt, Matoma, jų tikslas buvo su gų, pažįstamų ir giminių bu naudai Dr. J. Basanavičiaus munistams dabar jau nėra;
Batvarda, kasos globėjai: J. Krasnicką pirmoj.” To- toliaus išmoksi kaip kriti- kelti triukšmą, neleisti Ke- vo palaidota ant kalnelio, Vaikų Prieglaudos, Vilniuje.
liko tik sunkus darbas dirbti
S. Kašėta ir M. Narkunas.
Todėl visi lietuviai ir lie komitete.
liaus: “Nežinia, ką kores kuot ir suprasi kas kritiška, renskiui kalbėt, paskui pa kur ji visuomet, ramiai ilsėL. U. Kliubo tikslas buvo pondentas turėjo savo min o kas ne. Ir kai rašysi “apsi tiems užimti platformą ir damos, galės džiaugtis gam tuvaitės yra kviečiami į šį
Antras referatą skaitė ko
lavintis anglų kalbos ir tapt tyje...”
kilnų vakarą, nes visų apsilenkė su teisybe,” parodyk apdrapstyti garsųjį Rusijos ta.
P.
munistas
Buivydas.
Jisai
šios šalies piliečiais, kad tuo
; lankiusių svečių vardai bus
Ot, visa bėda ir yra tame, tą vietą. Apsilenkimas su tei revoliucionierį purvais.
budu atkreipus amerikonų kad nežinia, ką Gilis turėjo sybe yra tik tada,«kada apra
knygon
kaipo pir- tuojaus ėmė girti savo Lygos
Bet šitas planas jiems ne
HAVERH1LL, MASS.
|[surašyti
__
•
_
•
T">
*
1
J
» • — • programą, o smerkti unijos
atydą į lietuvius. Vienok ne savo mintyje, kuomet skaitė šymas nepilnas arba per pil nusisekė. Jie gavo nuo poli Lietuvaitė gavo smuikavimo
*1
Ii I
ilgai Kliubas galėjo gyvuoti, mano korespondenciją. Toj nas, t. y. iš 3 padaryta 4 arba cijos lupt ir išbėgiojo kaip
i Vakaras bus penktadienio viršininkus ir centrą. Anot
diplomą.
nes dėl finansinių ir kitokių mano korespondencijoj, ku priešingai — 3 iš 4 ir t. p. zuikiai.
.
.
, p.^-Kpėtnyčios) vakare,
Gegu- jo, visos kriaučių bedarbės ir
Stanislava Biekšiutė,
pasitrukumų buvo jau kaip ir rioj Gilis įžiūrėjo Petrauską Taipgi nereikia kalbėt apie
Nenusisekė taipgi jų “re žymėjusi smuikininkė, kuri ^-May d., 1927, Knapp kitos nelaimės pareina vien
žlugęs. Po kelių metų jis bu “antroj vietoj,” o J. Kranic- tuos asmenis, kurių kritikuo voliucija” ir 6 kovo, kuomet daug kartų dalyvavo vieti- *^aP-sl0V Svetainėje, 554 tik iš to, kad unijos viršinin
vo atgaivintas ir inkorporuo ką “pirmoj” ir su žiburiu ne jamam rašte nėra; ir nerei jie norėjo suardyt K. J. Ge niuose lietuvių koncertuose
Brooklyn, N. kai yra socialistai. Ot, jeigu'
jie butų komunistai ir gar
tas ant $30,000. Neturėda rasit “pirmos” ir “antros” kia maišyt
patriotizmas. ležėlės prakalbas. Tiesa, Ge ir linksmino publiką malo-! Y-Pradžia 7:30 vai. vakare, bintų Maskvą, tai Brooklyne
mas savo namo per keletą vietų. Aš pasakiau, kad Kaip tik kritikas žiuri į pat ležėlės prakalbas jie puolė niomis stygų meliodijomis, ■
Komitetas,
rubsiuviams butu rojaus gy
metų Kliubas nuomavo kam Krasnickas “geriausiai dai riotizmą ir giria tik tą, kuris ne kaip “revoliucionieriai,” šiomis dienomis gavo diplo-•
venimas.
barius ant Common ir Bro- navo ir publiką daugiau pa vienodo patriotizmo su kriti bet kaip kokie fašistai ar ki mą iš Le Veille Virtuoso mu- į PHILADELPHIA, PA.
adway gatvių. Per visą laiką tenkino, negu pirmieji du.” ku, arba peikia tą, kuris skir tokie atžagareiviai, nes pasi zikos mokyklos Lawrence. Philadelphijos Lietuvių TauAtsistojo senas unijistas
Kliubas vare propagandą O jeigu man ir visai publikai tingo patriotizmo, taip greit šaukė sau į pagalbą buržua
Zubavičius
ir smarkiai Bui
Lawrence’o ir Haverhill’io: tinęs Parapijos rezoliucija.
tarpe lietuvių, kad vietos lie J. Krasnicko dainavimas ge pasirodo, koks yra tas kriti- zinę policiją. Nuėjo į miesto A , 1JB. 21' L"1
----- L
'
T
Mes, Philadelphijos Lietu vydui už tokią kalbą sudro
tuviams yra reikalinga sve riau patiko, tai nėra apsilen- Iff’s. Taip pat nereikia nei rotužę, prie kurios distrikto
vių Tautinės Parapijos na žė. Aš niekados Su tuo nesu
tainė, kokias turi visos kultū kimas “su teisybe.” Ir ką tas klausyt patriotiškomis ausi priklauso Lietuvių Muzikariai, susirinkę Tautiškoj Sve tiksiu, sako Zubavičius, kad
ringos tautos. Pagalios 1919 bendro turi su teisybe, jei mis, nei matyt patriotiškomis liška Svetainė, ir atsivedė
tainėj’, po No. 928 E. Moya- bedarbės pareina iš unijos
metais Kliubas nupirko nuo Giliui geriau patiko Petraus akimis. Ir kas žiuri patriotiš 6 policmanus — tikrus kapi
mensing ave., pareiškiame centro arba socialistų virši
vokiečių Lyra Hali, 41 Ber- ko dainavimas, o man Kras kai, tai mato taip, kaip prisi talistiškos tvarkos gynėjus ir
pilną pasitikėjimą musų kle ninkų. Kas taip šneka, tas
keley st. Dabar šita Kliubo nicko. Prie to štai ką sakau: gėręs svaigalų, įžiūri, kad vi visokių revoliucijų priešus.
bonui, kun. K. M. Žukaus demoralizuoja darbininkus.
svetainė yra centru viso lie Krasnicko balsas -daug švel si girti, o jis blaivas. Todėl,
Bet jų atvestoji policija
kui, kuris nuo pat musų pa Jus, girdi, čia varot propa
tuvių judėjimo.
pamatė,
kad
jie
patys
yra
nesnis ir priimnesnis už Pet p. Giliau, tamsta ir nerandi
rapijos suorganizavimo iki gandą už komunistus. Bet
L. U. Kliubas yra bepar- rausko balsą.
triukšmadariai
ir,
pačiupus
Krasnickas teisybės “katalikiškuose lai
šiam laikui veikė, dirbo ir mes, seni unijistai, gerai ži
tyvis-ir prie jo priklauso vi dainavo senai dainuojamas kraščiuose,” kad ten patrio juos už sprando, išmetė lau
dvasiniai ir materialiai atsa nom, kad pakol komunistų
sokių pažiūrų žmonės. Kliu dainas ir jų muziką išpildė tai rašo ir taiko prie savo pa kan juos pačius. Vienam dar
komai vedė ir veda musų pa nebuvo, patol kriaučių unijoj
bas turi apie 600 narių ir ge gerai, todėl publika ir plojo, triotizmo, taiko į patriotiškų užvažiavo lazda tarpuragėm
rapijos ir musų asmenų rei buvo broliškas sutikimas.
rai stovi finansiškai.
Šitais
nekultūringais
savo
o ne dėl to, “kad davus jam laikraščių redaktorių jaus
kalus, ir pasitikime ant jo vi Dirbome visi iš vieno organi
Kad tingimai paminėjus daugiau energijos lavinti sa mus ir į patriotiškus laikraš išsišokimais komunistai savo
suomet tolesniame veikime; zacijos labui, iškovojom ge
.dvidešimties metų sukaktu vo balsą.”
vardą
diskreditavo,
kad
da

Pasvarinkim rankas ir kartu pareiškiame visiems, ras darbo sąlygas, ir tai-buva
čio skaitytojus. Katalikas
ves, subatoj. 7 d. gegužės,
bar
žmones
veja
juos
nuo
Iš kur Gilis sužinojo, jog patriotas giria kataliką, tau
vietiniams ir kitiems, kad tuomet, kada socialistai
-šalin ir mikrobus mes
Kliubas rengia • iškilmingą Krasnickui plojo tik dėl Įtei tiškas patriotas-^-fautinin ką, Ricbrfibhdo kaip kokius vil
neatkreipsime domės' į mums vadovavo. Teisybę pa
su
Šiao
sveiku
muilu
balių, o nedėlioj, 8 d. gegu kimo “energijos”? O jeigu bolševikiškas.bolševiką; kus.
J- J.
skelbimus, gandus, pareiški sakius, tai socialistai ir musų
žes, koncertą ir prakalbas. Į publika plojo su ta minčia, nesavo patriotizmo žmogų
TELEFONAI, piaigji. karu diržai, tnymus ir pranešimus, kurie tai uniją sutvėrė. 0 dabar jųš
*
gos.
žaislai
—
šimtai
neišvengiamo
šituos parengimus yra už kaip Gilis sako, tai padarė niekina, nors ir negali būt
atėję čia su savo komunistiš
WATERBURY, CONN.
kasdienių daiktų, kirrinos jus ir jusu vai ko atimti garbę ir nuplėšti
kviesta visos vietinės organi klaidą: jei būt katutės plota t niekinamas už lošimą ar dai
Mirė Marė Pricevičienė. kai turi per dieną palytėti, ant rankų ga šlovę musų gerbiamo organi ka agitacija keliat suirutę ir .
zacijos ir kitų miestų Kliu- tiek Petrauskui’ir Greičienei, navimą. O aš pagiriu arba
mikrobus palikti.
Balandžio 6 d. staigi mir li Liže
zatoriaus, kun. K. M. Žu norit,’ kad mes eitume pas
Extensioa Institutas surašė 27 mi
bai. Nedėlioj kalbės adv, F. kiek Krasnickui, tai gal ir jie pakritikuoju nežurėdamas
kui jus. Ar jus žinot, kur link
krobines ligas, kurias rankos idk dfltilJr kausko.
J. Bagočius iš Bostono, Dr. būt gavę energiją ir “subyti- kokis patriotas yra. Juk tas tis pakirto gyvybės siūlą ttiimais
jus
patys einat? Ar atsime
gali išnešioti — nuo šilčių ir
Įnešame užsirašyti “Ke
Marei Pricevičienei, kuri tu
C. J. Mikolaitis, Lavvrence’o nę” Krasnicką.
flu iki skarlatinos.
pats žmogus vieną sykį ge rėjo vos 55 metus.
leivį” kaipo musų parapijos nat, girdi, “Intemeišenal”
. Štai kodėl visados saugiau yra plau
mierfo valdyba — majoras
unijos streiką, kuomet jus
Prie to pats Gilis sako, riau dainuoja arba vaizduo
į
Velionė paliko didžiausia ti? su Lifelųid^. Jo greitai valančios, an organą.
ir aldermanai. Dainuos vieti kad Krasnickas “turi gražų ja, o kitą—prasčiau.
sabotažą darėt? Dėl to, kad
me nubudime savo vyrą, tiseptiškos putos? gėlbstj apsaugoti svei Parapijos Komitetas:‘
niai lietuvių chorai ir kiti balsą” ir butų lygus Petrąusjus negalėjot paimti streiko
prašalina mtirobus. ir purvus.
Juozas Brazys, prez.,
Petrauskas savo koncer Jurgi Prieevičių, dukteris katąKad—oda
butų švelnesnė. Ir kad plau
dainininkai. Grajis benas. ko balsui, j"ei “butų tiek metų
tuose ir pirmiau turėjo Kras Norą Gugienę (žinoma dai kai žibėtų ir‘klestėtų, milijoną! pasakoja Pranas Mockus, fin. sekr. vadovybės Į savo rankas, tai
Tai bus iškilmės, kokių Law- lavinęs savo balsą, kiek kom
Lifebuoy yra stebėtinas. O if prakaito
Jonas Laurinaitis, prot. sk. jus savo spaudoje šmeižėt
rence’uje ligšiol dar nebuvo. pozitorius M. Petrauskas.” nicką programo išpildymui. nininkė, adv. K. Gugio mote kvapsnius sustabdo.
unijos vadus “streiklaužiais”
Ir aš nerašiau, kad Krasnic ris) Chicago, Ilk, Nelę Hun- Lifebuoy turi švarų, sveiką kvcpėji
A Palskis.
ir liepėt neremti streiko pif, ‘
’ i ; Čia turiu pasakyt, kad ki kas geriau dainavo už Pet terienę Hillside, N. J., Mari mą — greit išgaruojantį po nuplovimo— NEW HĄVEN, CONN.
nigais, kuomet unijos virši
tas gali lavint savo balsą rauską. Kiekvienam pasitai joną Pricevičiutę, Oną Milu- kuris pasako, kad teikia didesnę apsaugą.
Mirė Jonas Steponkus.
ninkai
šaukėsi į visuomenę ir
WATERBURY, CONN. nors visą savo amžių, bet ne ko nepavykimų ir pavykimų. tienę ir-sūnų Vincą Pricevi- O kainuoja mažai. Lifebuoy ružavai- Jonas Steponkus persisky
rausvos spalvos, tai spalva jo palmos
Nusižudė lietuvis.
išlavins, nes balsas paeina iš Giliui irgi pasitaiko kai kada čių ir du anukus Waterbury, vaisiiĮ aliejų. Pirkite šiandie.
rė su šiuo pasauliu, palikda prašė piniginės paramos.
Balandžio 18 d. eia nusi prigimties ir vienas yra švel išvirt prastą sriubą. O kores o taip gi vieną broli, Vincą
mas didžiausiame nubudi Darbdaviai pamatę, kad ko
žudė lietuvis Jonas Sieniu nus, jausmingas, o antras T— pondento pareiga rašyt kaip Ališauską, gyvenantį Brook
me brolį Mateušą Steponkų munistai ateina jiems į pa
nas. Sakoma, pastaruoju lai žiaurus ir barškantis. Gi kam pavyko. Pavyzdžiui, lyn, N. Y. ir dvi seseris Lietu
su šeirpyna. Velionis išgyve galbą, daugiau užsispyrė ir
ku jis labai girtuokliavo, kompozitorių yra gana daug, Greičienė kitą kart buvo pa voje.
*HEALTH SOAP Y
no Amerikoj 24 metus. Pas streikas turėjo užsitęsti d a
nuo ko gavo proto sumišimą kurie visįu negali dainuot. statyta pirmoj vietoj, o šiuo
kučiausiu laiku buvo apsigy pora mėnesių ilgiau. O dabar
Velionė Marė Pricevičie
rankom-veidui-maudynei
Kompozitorius ir daininin kart pasakyta, jog “prasčiau nė būdama malonaus ir sim- r........ ..
ir pasidarė sau galą.
venęs Archibald, Pa. Išmi pažiūrėkim, sako Zubavi
Apie 5 vai. ryte Simonas kas yra du skirtingi dalykai. dainavo.” Reiškia Greičienei
nėtos vietos brolis parsivežė čius, prie ko buvo privesta
Krukauskas, kuris gulėjo
Kitoj vietoj Gilis'priduria, ne taip gerai pavyko, kaip
jį į New Haven, Conn. Velio “Ladies’ Garment” siuvėjų
gretimam kambary su Sie- kad “tik tie turėtų rašyti vie pirmiau. Prie to, ji pati pasi
nis sirgo tik keturias dienas, unija, kurios streiko vadovy
niunu, išgirdo bildesį ir de šai apie 5ų dainavimą, kurie sakė turinti “šaltį.” Asmeniš
MES SIUNČIAME PINI
nes buvo pagavęs plaučių už bė buvo pavesta komunis
javimą. Pakilęs iš lovos Kru nors kiek supranta apie bal kai Greičienė manęs nepa
GUS Į VISAS LIETUVOS
degimą. Tapo palaidotas tams. Prieš streiką darbinin
kauskas nuėjo pasiteiraut są.”
DALIS PER PASTĄ IR
Ever Green kapinėse. Ilsė kai turėjo daug geresnes
žįsta, taip pat ir aš jos. Sipa
Ką tas reiškia “kurie”? vičiūtę, Jozevskaitę ir kitas
kas čia tokio atsitiko. Jis ra
KABELI.
kis, broli, svetimoj laisvoj darbo sąlygas, negu dabar.
do Sieniuną stovint prie sin- Turbut tie, kurie aprašymus taip pat asmeniškai mažai
Išmokės jūsų giminėms arčiaužemelėj, kuri mus visus pri Per komunistų vedamą strei
ką darbininkai buvo taip sukos ir smarkiai geriant van kritikuoja, ar ne taip?
siame pašte Doleriais arba Litais
glaus.
pažįstu. Bet aš jas gyriau
Jeigu mano butų būvį pa ne todėl, kad jų patriotiz
denį. Pamatęs Krukauską,
Jonas Steponkus paėjo iš demoralizuoti, kad jų orga
Ponas Petras Lataitis, dirban
Sieniunas sušuko: “Aš mirš sakyta, kad Krasnickas ge mas man tinka, o todėl, kad
Kirkių kaimo, Luokės para nizacija visai išnyko, ir so
tis musų Užsienio Departamente,
cialistas Sigman dabar turi
tu!... Pašaukite graborių De- riau supranta-pažįsta muzi gerai dainavo. Kada gizelis
pijos.
su mielu noru suteiks jums visas
lininkaitį.” Tai ištaręs jis su ką už Petrauską ir Greičienę, padaro tą patį, ką jo viršai
Aš, Mateušas Steponkus išnaujo organizuoti šapas.
Pefras Lataitis informacijas.
o Gilis ant'ta butų pastabą tis padaro, tai kiekvienas
smuko prie sinkos.
Vienu žodžiu, komunistai
su savo šeimyna širdingai
Krukauskas tuojaus pra davęs, tai aš sakyčiau, kad statys aukščiau -gizelį, O
per
šitas diskusijas buvo taip
ačiuojam
visiems
draugams
BARK
OF
COMBCE
&
TRUST
COMPAltf
nes Krasnickas ir yra Petrausko
nešė apie tai policijai ir ne pramiegojau rašant,
ir pažįstamiems už patarna supliekti, kad neėmė nei bal
21MILKST., BOSTON.
trukus Sieniunas buvo nu ‘Krasnickas tiek nėra havinę- gizelis-mokinys. Ir publika
vimą prie mirusio mano bro so savo pusei ginti.
vežtas į ligonbutį. Daktarai sis muzikos srityje. Kad būt su savo aplodismentais iškėMuknis,
lio.
M. Steponkus.
l vao uvv
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išnyktų, jo vietoje tu pama pilna ant kiekvieno žings “Balandžio 1 d. socialde
tytum ne vieną kiaulę, bet nio...
mokratų frakcija Seime pa
“Žmonės Lietuvoje nepa darė trumpą pareiškimą dėl
pusėtiną tvartą.
—Maike. aš myliu tave, tenkinti ir vis kalba, kad ii- karo lauko teismų įvedimo,
’ protestuodama
a
ale kada tu pradedi masoniš- gai taip nepasiliks. Viešpa- ir
išėjo iš
kai, tai jau aš nenoriu tavęs čiai naktimis nemiega. Tuo- Seimo. Ją pasekė valstiečiai
klausytis. Iki šiol tu vis šne jaus po ‘Varpo’ spaustuvės liaudininkai ir mažumų atSmetona, stovai.
kėdavai, kad aš iš monkės iš- l išsprogdinimo,
, sivystęs, o dabar jau išradai, į Voldemaras, Merkys ir Mus- “Visi išvardytieji asme- Komunistų “revoliucija”
kelti ir sėdėjo kaip pašven
; kad iš kiaulės paeinu! Gud- į teikis naktimis važiuodavo į nys priklauso socialdemotintas.
prieš jį Philadelphijoj
j bai, vaike, šiandien tu man: vienuolynus ir tenai tupėda- kratams. Karo lauko teisI Kerenskis smerkė komuvisiškai susmuko.
ne frentas.
i vo. Spaustuvę išsprogdino iš mams atiduodami žmonės
DL-i j i u- i
: nistų despotišką diktatūra
The Philadelphia Inqu aštriausiais žodžiais.
________ ■_____ -‘tautininkų sferų, ir jie tuos vien dėlto, kad pas juos rasrer
rašo:
kriminalistus žino, bet var- ta visai legalus atsišaukimai,
Balsas jo buvo skardus, ges
Kuomet Aleksandras Ke tai energingi, kas rodė, jog
Lietuvos Viešpačiai
nas varnui akin nekirs.
Šitokiu teroru biaurisi visas
renskis pereitą vakarą stovė i jis yra tvirtai Įsitikinęs, kad
“Opozicijos žmonės gau- pasaulis.
jo
pagrindų Metropoli- bolševizmas Rusijoj žlugs po
Bijosi Namie Nakvoti, i na grąsinančių laiškų, jau | “Be to, suimti keli studen- tanantOpera
House ir skelbė, naujos revoliucijos smūgiais.
Inekalbant apie* atviras pro-j3* varpininkai ir daug kakad Rusijoj artinasi nauja Kalbėdamas jis taip užside
Po “Lietuvos Žinių” išsprog- i vokacijas ir bylas, kurios su-'^^Ų- Visiems gręsia tas
revoliucija, kuri nušluos visą gė. kad jo veidas paraudo,
dinimo, prezidentas Smeto-, daromos musų draugams ka-’Pats karo lauko teismas,
tai iš lauko apie kaklas išsipūtė ir jis tankiai
“Negana šito, Lietuvoje bolševizmą,
na, premjeras Voldemaras ir ro lauko teismuose... ’
salę
policija
vaikėsi keliolikaro ministeris Merkys mie Ruošiasi prie kruvino darbo, siaučia žiauriausia karo cen ką “raudonųjų,” kurie tyko turėjo daryt pauzų, kad ga
zūra. Karo cenzorius nepra
vus daugiau oro.
gojo klioštoriuje užsidarę.
j Antras laiškas praneša: leidžia net polemikos su ki jo įlysti į salę ir tenai pa Kerenskis kalbėjo rusiškai
“Keleivio”
redaktorius “Lietuvoje dabar vyrauja
skleisti savo šmeižiančią li —anglų kalbos jis nemoka—
gavo porą įdomių laiškų iš į karinė diktatūra, kurią pri tais laikraščiais. Laikraščiai teratūrą prieš Kerenskį.
ir paskui jo kalbos turinį
šventos Lietuvos padangės, i dengia išsipolitikavę kuni turi būt pristatomi cenzūrai
Stovėdamas
ant
pagrindų
po
du
kartu.
Profesinės
są

angliškai
paaiškino SwarthJuos rašo žinomas amerikie gai ir fašistai iš federacijos
su
iškelta
ranka,
Kerenskis,
čiams asmuo, bet jo vardo abazo. Voldemaras yra žiau jungos arba uždarytos, arba kuris yra daug prisidėjęs more Kolegijos profesorius
joms visai neleidžia susirink
Jesse Holmes, kuris buvo to
negalima minėti. Laiškai iš ri jų rankose marijonetė.
prie
caro
nuvertimo,
smerkė
ti.
Socialdemokratų
kai
ku

vakaro pirmininku. Jisai pa
siųsti tokiu keliu, kad degu “Paskutinėmis sąvaitėmis
bolševikus
ir
komunistus
kai

rios
kuopos
turėjo
susirinki

sakė, jog nėra abejonės, kad
tuota krikščionių fašistų cen savo šešėlio bijanti valdžia
po
Rusijos
naikintojus.
O
mus,
bet
apie
vy
riausybės
protaujančioji Amerikos vi
zūra negalėjo ant jų savo le pradėjo daryti plačius areš
publika,
kurios
buvo
kupinai
darbuotę
juose
nei
užsiminti
suomenė
rems Kerenskį mo
tenos uždėti.
tus. Kovo pradžioje buvo su negalima.
prisddmšusios visos galeri raliai jo kovoje už paliuosaVienam laiške rašoma:
imti studentai Čereška ir
“Šalinimas iš vietų neišti jos, baksai ir orkestrą, svei vimą Rusijos žmonių iš po
“Jūsų laišką skaičiau. Tei Žvironas, abudu socialdemokino jį ir plojo prie kiekvie
sybė, kad iš pradžių jums | kratų studentijos ‘Žaizdro’ kimų kademams valdininkų nos progos. Bet komunistai, bolševikų jungo.
trako informacijų... Manau, draugijos nariai. Jiemdviem eina visa vaga. Ypač valo kuriuos mėlinsiuliai įstatymo
kad dabar jau gaunate rei primetama kaltinimas, buk mos mokyklos. įtaikė pamo minjonai pliekė ir vaikė,
kalingų žinių. Kiek teko sek j jiedu organizavę perversmą. kų policija Įsiveržia Į moky neturėjo nieko daugiau pa Pavasario Tonikas.
klas ir areštuoja mokytojus,
ti Jūsų ‘Keleivį,’ tai jis ne
—Maike, kaip tu toks pa kai ruskis su turkais vajavo- blogai Lietuvos padėtį nu Žinoma, įrodymų tam kalti kuriuos paskui veža Į Var siūlyt, kaip tik keiksmą ir Dr. Matthias Nicoll. Jr.,
piktžodžiavimą.
mokytas, ar negalėtum pa jo, tai vienam turkui visą šviečia. Teisybė, trūksta nimui nėra. Kaltinimas pa nius.
New Yorko valstijos sveika
remtas
tiktai
šnipų
ir
provo

Sumišimas
ant
šaligatvių
galvą nukirtau, ir tai niekas Jums žinių apie musų viduji
būt man už lojari?
tos
viršininkas padavė gerą
. “Tai taip dabar einasi Lie
kilo
kokiu
pusvalandžiu
ankmanęs į džėlą nepasodino. nius santikius. Santikiai su katorių ‘įtarimais.’
—O kas atsitiko?
receptą
pavasario tonikui.
tuvoje. Čionai paduoti fak
“
Po
to
sekė
areštai
darbisčiaus
negu
salėje
mitingas
Netik
nepasodino
į
džėlą,
ale
—Į trobeli papuoliau...
Jis sako: “Kasdien gauk
tai tik ląšas jūrėse. Dary
; ninkuose. Suimtas Neveraus- tai,
prasidėjo.
Būriai
moterų
—
—(Jai norėjai pasakyt, i da ir medalį davė už chrab- liaudininkais nėra blogi...
daug
saulės šviesos ir pa
kite iš to aiškias išvadas ir
“Jus dabartiniu laiku gali kas, Kauno miesto Tarybos ruoškitės ilgai kovai.”
“raudonieji” beveik visuo vaikščiok po tyrą orą. Pas
rastį.
bėdą?
met naudoja tokiam darbui kui pavalgyk gerai ir žiūrėk,
—Čia visai skirtingas da te mums padėti dviem atve narys: Šulaitis, taipgi Tary
—Jes, vaike.
bos
narys,
ir
Sielianis,
darbi

jais:
(1)
keldami
protestus
moteris, žinodami, kad jas kad prie kiekvieno valgio
lykas, tėve.
—Buvai areštuotas?
PAVASARIS.
ninkas.
ir
siųsdami
Lietuvon
priim

netaip greitai policija arešr butų nors viena daržovė.
—Jes, vaike, aš suprantu,
—Jessa.
Skaisti
saulelė
aukštai
iškilo,
“
Sielianį
jau
atidavė
karo
tuoja — sustojo apie salę ir Leisk kunui ilsėtis, miegoda
kad čia yra skirtumas: ale tas rezoliucijas (Bostono re
—Už ką?
berdama žemei šviesos perlų,
lauko
teismui.
Sakoma,
kad
zoliucija
pas
mus
žinoma),
pradėjo brukti savo lapelius mas nors aštuonias valandas.
tas
skiitumas
eina
į
mano
—Ogi ir aš pats nežinau.
šiaurys parblokštas staugęs nutilo,
j
ir
kiti
čia
išvardytieji
eis
ka

ir
(2)
remdami
mus
pini

besirenkančiai
publikai. Iš Miegodamas, žiūrėk kad
naudą. Tas turkas, katram aš
Paėmė, ir gana.
vyturys įrieda. Ach. kaip smakui..
ro
lauko
teisman.
Karo
lauko
gais.
Remti
reikia
he
juo

pradžių policija nesuprato gautum užtektinai tyro oro.
—Aš tam netikiu, tėve. Be galvą nukirtau, man buvo vi
Pageltę lankos bunda, alsuoja,
teismai
Kaune
pradėjo
veik

kais.
Kova
btis
didelė
ir
gal
jų tikslo, bet kuomet vienas Atsikėlęs rytmetį naudok
sai
nepažįstamas
ir
jis
nebu

reikalo neims. Tu busi kuo
žadina gėles iš snaudulių.
ti
nuo
1
d.
balandžio,
ilga
ir
žiauri.
Galimas
daik

policmanas paėmęs komu daug vandens išlauko ir iš
nors prasižengęs prieš įsta vo padaręs man nieko blogo;
Vėjas meilingai žemę bučiuoja.
i
“
Reakcija
bijo
šviesos,
totas.
kad
mes
busime
nelega

nistų lapelį, perskaitė, tuo vidaus, arba nusiprausk ge
o Pyteris Ilganosis pavadino
tymus.
*
Džiaugiasi, girios, džiaugtis ’ ir
Z tu!
met dalykas paaiškėjo.
—Galiu pasibažyt. Mai mane šolderiu. užgavo mano lus. Gali būt ir taip, kad kai idel kaltinamųjų neatičtybda lankstus
rai ir gerk daug vandens.
žilvyčiai ūkų apsupti,
viešam
teismui,
kur-jie*galekuriems
teks
emigruoti,
arba!,
generolišką
unarą.
taigi
čia
Didelėmis
juodomis
raidė

ke, kad nieko nežinau.
k
“Seniau, pavasario laiku
gegužio ramios nalitičs,*
mis
per
visą
lapą
buvo
uždė

—Tai gal pasakytum, kaipjau aš turėjau jam drožti su sudarys fiktyves bylas ir pa- tų statyt liudininkus ir gintis, laukia
vaikams
būdavo duodamas
sodins. Prie to jau eina. Pro- kur plačiai visuomenei galė- skleidžia šakelę raibai lakštutei,
šoble.
tas
antgalvis
:
“
KERENSKIS
ir kur tave areštavo, tėve?
gerti
mišinys
susidedantis iš
vokatorių ir šnipų pas mus tų paaiškėti šitie kaltinimai. ji atplasnojus skausmą nušvies...
—
Logiškai
imant,
taip
tu

—
NIEKINGAS
ŽMOGŽU

sirupo
ir
sieros.
Būdavo spė
—Kad čia nėra kas nei sa-1
7?
rėtų
būt,
tėve
;
bet
valstybės
DYS!
”
Ant
greitųjų
buvo
jama, kad kokiuo nors ste
kyt, Maike. Tu pats žinai, !
i kitaip Į tai žiuri,
padalytas policijos valdinin buklingu budu tas mišinys
kad pereitą subatą buvo ‘
kų pasitarimas.
Daugiau išvalydavo žmogaus sistemą.
švento Jurgio, taigi aš ap jie tiktai valstybei pripažįs
ta
teisę
užmušti
arba
nubau

kaip 50 uniformuotų polic- Dalinai gal taip ir būdavo,
vaikščiojau savo imenynas.
sti
žmogų
;
bet
atskiram
pi

manų ir apie 30 detektivų ci- nes sirupas valo vidurius;
Pasidariau truputį naminės,
liečiui
tų
teisių
neduoda.
To

vilėse drapanose buvo pa bet moderniški vidurių valy
pasikviečiau frentus, ir pra
dėl
ir
tu,
tėve,
neturėjai
tei

skirta tvarkai daboti, todėl tojai tą patį padaro ir neap
dėjom sau krikščioniškai
sės
savo
kardo
vartoti.
Jeigu
reikėjo išrišti klausimą, ar sunkina sistemos su cukrumi.
būreliai,
dirbti
grynai
kultuJonas
Norkus,
Antanas
VilLietuvos
Universiteto
pa-,
mylėtis. Kai biskį jau įsigėtas
Ilganosis
įžeidė
tavo
gar

žangiųjų studentų organiza rinio darbo: uždraudžiami činskas: “Atžalos” D-jos — geriau tvarkos ardytojus Būdavo ir kitokių tonikų, bet
rėm ir razumas pradėjo dau
bę.
tai
tu
galėjai
traukti
jį
į
cijų — “Aušrininkų,” “Kul susirinkimai, paskaitos, va- Kilikevičius, Krilovaitė. Be areštuoti, ar tik “duot į kai didesnė jų dalis susidėdavo
giau dirbti, tai kožnas pradė
jų, areštuotas da “Jaunimo” lį ir išvaikyt.” Detektivų lei iš alkoholio.
jo girtis, kiek jis žino. Pyte valstybės teismą, ir tenai jis tuve,” “Liepsnos.” “Var karėliai.
gal
butų
nubaustas,
o
dabar
po,” “Socialistų Sionistų.” Toks užgniaužimas kultu- redaktorius Jonas Kaunec- tenantas neužilgo paskelbė “Nėra jokių stebuklingų
ris Ilganosis norėjo būt mopats
busi
kaltas.
“Žaizdro.” “Žemaičių Susi- riniai idealoginių srovių yra kas ir paimti nepilnamečiai nutarimą: “Duot jiems į kai gyduolių. Tos, kurios pa
kyčiausis už mus visus ir pa
~
gelbsti vienam, gali kitam
vadino
mane šolderiu. Žino- —Na, tai pasakyk tu man, vienijimo”ir“Žydų Kalbai ir begaio kenksmingas musų gimnazistai iš mokinių suo- lį ir išvaikyt.”
Tuojaus
prasidėjo
“
pileJ.
Grigaitis,
Galinis,
valstybei,
nes
neleidžia
įvai1
o
:
ma, už tokį unaro įžeidimą Maike, kur čia gali būt tei- Literatūrai Remti” — valdy
užsibaigti su blogom pasek
sš jį pašaukiau į dvikovą, sybė? Kitas vadins mane bos bendrame pasitarime, raus nusistatymo žmonių Liutkus, Maciejauskas, Kra- va” ir po visą apielinkę pasi mėm. Yra tik vienas vaistas,
as
taip * kaip Lietuvos vidurių šolderiu. ir man reikės užtai įvykusiame 1927 m. kovo m. įtraukti kūrybos darban. To pavickas, Buračas, Skučas ir girdo komunisčių šauksmai kuris geras visiems—tai sau
ir klyksmai. Didžiausi glė lės spinduliai ir tyras oras.”
ministeris Misteikas padarė da į džėlą eiti! Tai kas čia 25 d. Universiteto rūmuose, kios priespaudos mes nema visa eilė kitų.
biai
,šmeižiančių lapelių bu
Todėl
mes,
aukščiau
iš

tome nei vienoj bent kiek
konstatuoja sekamą:
su Toliušiu. Ir valuk to. vaido parėtkas .
vo
išbarstyta
ant šaligatvių,
ke. tas Pyteris Ilganosis tuoj —Aš čia negaliu nieko pa Lietuvoje pastaruoju laiku kultūringesnėj šių dienų val vardintų draugijų valdybos,
apsvarsčiusios tokius nekul kuomet jų platintojai leidosi
L S. S. REIKALAIte
nubėgo į polisteišiną ir ap daryti. Tu pats kaltas, tėve, susidarė ypatinga padėtis. stybėj.
I I
skundė mane, buk aš jam su kad nukiltai tam žmogui au Karo Stovis su visomis bar Nesant laisvo spausdinto tūringus valdžios darbus ir bėgti, o stori policmanai pas
Rinkimas Pildomojo
bariškomis
priemonėmis žodžio, kuris visus tuos blo tas barbariškas priemones, kui jas vytis su lazdomis.
šoble nukirtęs ausį. Policija, si.
Komiteto.
žinai, daug nežiūri: kaltas ar —Gerai, Maike, ale tu pa baigia užgniaužti kultūriniai gumus galėtų iškelti aikštėn, kuriomis palaikoma Lietuva Poplar ir Broad gatvių ša
nenormalėj
padėtyj,
kurioj
ligatviai
per
visą
bloką
buvo
karo
komendantai,
naudoda

Draugė M. Jurgelionienė,
nekaltas — paėmė mane ir sakyk man, kaip aš galėjau visuomeninį krašto judėji
tuoj į džėlą. Šį panedėlį bu susilaikyti, kada jis lygina mą. Žodžio, spaudos, susi miesi duotomis jiems teisė žlugdomas kultūriškai visuo nukloti šita komunistiška li Lietuvių Socialistų Sąjungos
Centro sekretorė, išsiuntinė
vo sūdąs, ale kaip aš lojario mane prie šolderio? Juk šol- rinkimų ir asmens laisvės mis, jaučiasi piliečių laisvės meninis judėjimas, griežtai teratūra.
protestuojame
prieš
tai
ir
varžymas
pasiekė
tokio
laip

Viena
stora
komunistė
bu

jo
LSS. kuopoms sąrašą kan
deris,
tai
kiaulės
kūnas;
va
šeimininkais.
Masiniai
areš

neturėjau, tai atidėjo ant tovo pradėjus su policijos ka didatą Į Pildomąjį Komitetą
liaus. Ir kaip dabar aš gir dinasi, jis prilygino mane snio, kurio Lietuvai galėtų tai, kratos pas legaliai vei- reikalaujame:
1. Kad butų leista laisvai pitonu Fox’u ginčytis, bet šiems metams. Kiekvienas
pavydėti tik kapuose gulintįs kiančių organizacijų narius
džiu, tai aš galiu gauti 3 mė prie kiaulės.
nesius džėlos. Taigi aš noriu,*i —Bet pasakyk‘man, tėve, rasų cariškos “ochrankos” išsiplatino visame krašte.' veikti visoms legalėms orga- nutilo, kuomet buvo sučiupta narys gali balsuoti už 7 as
už pečių ir energingai pa- menis.
kad
duotum man
šitas
palyginimas
Iicmi tu,
vm, .Maike,
’iainv, uvcvvmiii
mu.i kodėl- tau
-- — —
. r--j
o---------------- apaštalai. Švietimo ministe- Pasinaudodami tokia pade- J nizacijoms;
rodą, kas man dabar reikia taip nepatinka? Juk tame rio siaurais partiniais sume tim, įvairus patamsių gaiva-; 2. Kad butų leista laikyti purtinta.
Nominuoti ir apsiėmusieji
lai,
vaduodamiesi
asmenismokyklų
knygynuose
“
Kul

Visa
šito
įvykio
scena
bu

yra
daug
tiesos.
timais
duotu
įsakymu
išgui

būti
kandidatais yra šie
daryt.
kos
neapykantos
instinktais,
turos
”
B-vės
ir
kiti
po
gruodraugai
:
vo
užversta
popiergaliais.
ta
iš
mokyklų
bibliotekų
visi
—Reikia pasamdyt advo —Kaip tai, vaike, kaip čia
Mokytojų Profesinės Sąjun apšaukia priešingo nusista- džio m. 17 d.. iuždrausti, bet “Šalin pasaulio imperialis P. Grigaitis,
katą.
gali būt tiesos?
—O ar tu, Maike, negalė —O ar tu, tėve, nevalgei gos ir “Kultūros” bendrovės tymo žmones “bolševikais,” anksčiau buvę legalus leidi tų lekajus ir darbininkų M. Jurgelionienė,
leidiniai, ir net tokių autorių, ir to užtenka, kad visai ne niai;
žmogžudys!” skambėjo pas J. Čeponis,
kiaulienos?
tum man paelpyt?
3.
Kad
areštuotieji
studen

kutinis komunistiškų lapelių K. Baronas,
kaip Rabindranato Tagorės, kalti, dažnai jyčia suprovo
—Ne, tėve, aš ne advoka —Šiur, kad valgiau.
tai,
moksleiviai
ir
kiti
juo
sakinys. Po plakatu pasira J. Mickevičius,
Šekspyro.
Oscar
Wilde
’
o,
G.
kuoti,
pakliūva
į
žvalgybos
—
Reiškia,
tavo
kūnas
su

tas.
greičiau
butų
ištardyti
ir
pa

z.. .
šo:
“Amerikos Workerių J. Vilis,
rankas,
iš
kur
be
jokių
rimtų
H.
Wellso,
A.
Vienuolio
ir
—Žinai, čia daug žinot ne sideda iš kiaulienos. Kitaip
leisti
;
jei
valdžia
ras
juos
D-ras
A.
Montvidas,
(Komunistų)
Partija,
Distreikia, tik reikia sudžiai vis sakant, tave galima pavadint kt. raštai. Be jokių motyvų kaltinimų tremiami į kon
F. Skamarakas.
[uždraustas
pažangiosios centracijos liogerius, pūdo kaltais, lai ta kaltė bus įro riktas No. 3.”
ką gerai išklumočyt, kas yra “šolderiu.”
idealoginiai mi kalėjimuose, perduodami dyta normalaus, o ne karo Policiia tėmijo kiekvieną Komitetas renkamas iš
imenynos. Aš pats norėjau —Tfu, kad tu prarugtum! moksleivijos
jam išvirozvt, ale kaip aš an- —Bet nepyk, tėve. Taip (kultūrinis laikraštis “Aušri- karo lauko teismams, ku lauko, teismo keliu, ne pūdy žmogų, kuris ėjo į salę, nes vienos apielinkės, kad leng
gelckai nelabai pratęs, tai yra ne vien tik su tavim, bet nė,” ėjęs dar žiauriausiais riems įstatymų nėra ir liudi mu kalėjime bei koncentra buvo manoma, kad komunis viau jam butų veikti.
tai gali atsinešti šautuvų po Balsavimo rezultatus pra
jis manęs nesuprato. Juk, ro su visais. Paimkim, pavvz- J cariškojo rėžimo laikais. Be ninkai reikšmės neturi. Siau cijos liogeryj.
Rezoliucija
nutarta
pa

skvernais
pasikišę. Beveik šoma grąžinti sekretorei žečiant
tokiems
masiniams
džiui,
kad
ir
jūsų
parapijos
to,
cenzūruojami
ir
net
cendos, už imenynas negali
siųsti:
(1)
M
misteriui
pirkiekvienas
nužiurėtinas as miaus paduotu adresu ne vėkleboną. Jis yra gražiai nu- zuraoti konfiskuojami pa areštams, šiandien pūdoma ...
žmogų Į džėlą pasodint...
‘
ir liau. kaip 6 sąvaitės nuo pa—Bet čia, tėve, dalykas ei sipenėjęs, lašinukais apau- žangiųjų organizacijų idea- kalėjimuose studentai ati- mininkui, (2) Universiteto muo buvo Iklausinėjamas
Senatui,
(3)
iškabinti
rezoįspėjamas
kad
salėje
turi
skelbimo šio pranešimo.
traukti
nuo
mokslo:
“
VarC
*
,
gęs,
ir
davatkoms
rodosi,
loginiai
žurnalai,
kaip
tai
at

nasi ne apie tavo “imeny
būt
tvarka,
nes
čia
Amerika,
Sekretorės adresas yra
po
”
D-jos
narys
Adomas
Kaliuciją
pasirašiusiųjų
drauginas,” o apie tą žmogų, ku kari jo kūnas yra šventas. O sitiko su “Naujaja vadyne.”
1
Dine- jų
iii vitrinose
nnca ir
(
no
i
ir (4) paskelbti o ne laukinių šalis. Tuo bu- šitoks:
betgi jeigu jį paimti ir išdės-J Nuo spaudos užgniau imo minskas, “Žaizdro” D-jos
riam tu ausį nukiltai.
spaudoje.
du, jei koks komunistas ir
Mrs. M. Jurgelonis,
nariai
Antanas
Žvironas,
tyti
atgal
į
tas
formas,
kueinama
prie
to,
kad
nei.i—Argi užtai, vaike, galė
Pažangiųjų
Studentų
įsiskverbė
salėn,
tai
jis
neIkonas
Čereška;
Ausi
inkų
1739
So. Halsted st.,
tų į džėlą sOdint? Aš atsime riose jis pirma yra buvęs, tai džiama net tokioms organi , i runas vcicsm, ««« • ••••
Draugijų Valdybos, drįso tenai “revoliucijos”
Chicago, III.
Vytautas Pavilcius,Į
nu, kai aš buvau ant vainos, gražusis jūsų klebonas visai žarijoms, kaip “Kultūros” Įb jos

Kerenskis Skelbia
Bolševizmui Galą
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KELEIVIS

JUODAS SNIEGAS.

PIROKSELINAS IR ŠIL
KAS IŠ ATMATŲ.

PRANEŠIMAI.

|

APS1 VEDIMAI

FARMOS
Pajieškau apsivedimui g^rąi apsiAlaskos pusiasaly žmonės
Geriausios farmos pne Lov.ell ir
švietusio ir pasiturinčio vaikino, bei
pastebėjo, kad sniegas dieną Iki Šiol miesto gatvių ir na
našlio, nuo 30 iki 12 metų senumo. Aš Grand RapitLs miestų, ant gerų kelių
ST. CHARLES, ILL.
juodas, o naktį baltas. Los mų atmatos buvo suvartoja
esu mokyta ir gerai atrodanti mergi prie puikių marketų. Kas mylit ;sigvti
na. atvažiavusi iš Lietuvos. Malonėki puikią farmą. matvkit arba rašykit
D.
L.
K.
Vytauto
Draugystės
Angeles metereologinė ob mos kaip trąšos žemės ukiui.
pas: JOS STASTON
(1«)
te rašvti:
M A. BRAND
balius.
Realtur
Lowell, Alicii.
5d0 E. 39-th st.,
Chicago, 111.
MEDIS—ŽMOGĖDRA.
KINŲ REVOLIUCIONIE servatorija, tyrinėdama kei Dabar gi vokiečių inžinierius
čiantį savo spalvą sniegą* Kurt Gerson išrado būdą, Subatoje, 30 balandžio, Pajieškau apsivedimui vaikino, tarp
RIAI SKILO.
Prieš tris metus plačiai paKARMOS, GERIAUSIOS FARMOS!
ir 30 metų amžiaus, kad ir netur
Prie Corry ir Petersburgo miestą
sklvdo visoj Europoj žinia Kaip ir galima buvo tikė- rado jame daugy bę mažyčiu kuriuo iš atmatų galima gau nuo 7:30 vai. vakare, Person 20
tingas. bile puikus. Su nirmu laišku ant gero kelio. Kurie mylite įsigyt ge
ti
pirokseliną
ir
šilką.
Svetainėie, bus gražus balius1 meldžiu paveksią prislu-ti. Atsakymą rą ūkę rašykit arba kreipkitės ypatiš
ppie medi—žmogėdrą. Pir :is, Ikantošiečiu .judėJĮmas;*“^^^^
ir paveikslą grąžinsiu. Plates kai. Aš turiu daug farmų visokios rū
Daroma
taip.
Surinktos
D. L. K. Vytauto Dr-stės. Vi duosiu
mas apie tai pranešė geogra Kinuose skilo pusiaū: '"Susi da į sniego paviršių pasišil
nių žinių apie save suteiksiu per laiš šies, žemomis kainomis.
(1 į)
atmatos
pereina
per
tam
tik

sus
vietos
ir
apielinkės
lietu

ką.
MISS G. M.
fas d-ras S. Osbornas. Ke darė' rtvi revoliucinės val- dyti ir jis rodosi juodas esąs:
W. MEŠKAUSKAS
Decatur, Bh
R. D. 1,
CORRY, PA. .
liaudamas jis po Madagas (žios, kurios dabar veda naktį, kirmėlaitės vėl įlenda į rus koštuvus, kurie atskiri** vius kviečiame atsilankyti,, 994 E. William st..
jas
nuo
pelenų,
dulkių
ir
kt.
nes
balius
bus
iš
visų
atžvilapsivedimui draugės
Pajieškau
_
karo salas ir nuolat girdėda tarp savęs mirtiną kova. Vie sniegą ir jo paviršius tada
Esu______
netingines
_
\aikinas. 1"
Kuri įpylė;- GERIAUSIOS FARMOS.
Iš tos perkoštos masės elek- gių gražus ir atsilankiusiejii ___
mas apie medžio — žmogė nai valdžiai vadovauja ko atrodo natūraliai.
New Jersey valstijoj, tarp didelių
, tumėt susipažinti s i manim, nieidžiu
meldžiu
tromagnitai ištraukia visas turės daug smagumo._
miestų,
prie gerų kelių ir prie marfce: rašvti laiška ir prisieikite
paveikslą.
dros buvimą, jis sumanė munistai, o antrai — taip va
.......................
tų. Aš turiu visokių farmų, maži] ir
Vytauto
Dr-ste.
I
geležies
daleles.
Paskui
tam
pats tai moksliškai patikrin dinami viduriniai. Vidurinių
didelių Platesnių žinių apie fariąas
167 Shaw st. Basement,
NAUJAS STIKLAS.
tikrais prietaisais išimami
klauskite:
(18)
New London. Conn.
ti. Bet nei jam nei kitiems ankose yra armija ir jos vaTON Y MORKŪNAS
Anglas
Lamplough
išrado
kaulai
ir
stiklai,
kurie
su

DAR KARTĄ JIE
keliauninkams nepasisekė as Chiang-Kai-šek naikina
Sergeantviliu. N. J.
Pajieškau apsivedinui vaikino arba Box 41,
naują
stiklo
rūšį,
kurią
pava

naudojami
atskirai.
Paskiau
komunistus
be
pasigailėji

SUSIBARĖ.
šio medžio pamatyti. Čiabu
našlio nejs'.urcsnio kaip 31 metų. Profes'onala* gali būt ir 15 metų. PriGEROS PROGOS!
viai laukiniai tikrino tokį mo. Šanchajuje apie 100 ko dino “vitastiklu.” Tos rūšies išvalyta masė stipriai supre Jeigu tik vvras žinotų tik- siuskit
; tikras žinias, kurie manote FARMOS NEPIRKIT PAKOLEI NEstiklas
geras
tuo,
kad
pralei

suojama
ir
kuri
laiką
laiko

medį esant. Kadangi yra me munistų buvo užmušta ir ke
našlė su vienu kūdikiu. APill RĖSlT MUSV KOUONUĄ IR
ra priežastį, jis atjaustų savo vesti. AšA. esu
džia
nematomus,
taip
vadi

ma
kol
neapauga
“
vilnom.
”
M.
W. D
li
šimtai
areštuota.
Komudžių, ėdančiu vabzdžius ir
NEPAMATYSIT MUS!
pačiai. Sugyventi gražiai su
3260 Vicksburg,
Detroit, Mich.
namus
ultravioletinius
sau

Mes turime tokių farmų, l^kių: tik
Vilnos
surenkamos
skyrium
peles, tai galėjo būt ir medis, nistų vadovaujamos darbi
Jus reikalaujat ir užtikrinam tą, ką
kitais yra sunku tai moteriš
lės
spindulius.
Ultravioleti

ir
iš
jų
gaunamas
lignitas,
Pajieškau
apsivedimui
merginos
ar

yra didžiausia lietuvių
ėdąs žmones bei gyvulius. ninkų unijos uždarytos. Ko
kei, kuri visuomet serga iš ba našlės, apie 5<i metų amžiaus, kat žadam. Musų
Amerikoje. Rašykite, prisiu
Savo prileidimą Osbornas munistai buvo apskelbę ge- niai spinduliai, kaip parodė kuri perdirbama į pirokseli priežasties pilvo netvarku- ra norėtų gyventi ant f:irmo<. Aš esu kolionija
sime katalivgą.
(-)
našlys 55 metų amžiau*. Kreipkite;
rėmė botaniko Liche laišku į nerali streiką, bet jis nepa bandymai, gaivinančiai vei ną ir dirbtiną šilką. Likusioji
PHJLLII’S & MATTIX
šiuo
adresu:'
~
'
(10)
R. 2. Bax 83.
ScuttviRe, Mich.
d-rą Fridlauską, kuris apra vyko ir jau atšauktas. Komu kia į žmones ir gyvulius. masė tinka popieriaus gamy
J SEREIKA
Londono
žvėrynas
nutarė
bai,
nes
turi
daug
celiulozos.
Sams Vaite*. Oregon.
šė šį medi ir jo tikybinę reik nistai varo agitaciją, kad nu
P. S. Kas nori f-irnm niekti. 8(1.- I PARSIDUODA FARMA
;
žvėrių
n
a
rvų
languose
įdėti
Berlyno
miestas
jau
nupirko
vertus
armijos
vadą
Chiangšmę čiabuviams, čiabuviai
ru, aš parduosiu pigiai. Rašykit aukš
Viena iš geriausių. 11 akrų žemės,
čiau nurodytu adresu.
puslaukiniai gyventojai me Kai-šeką. Iš to naudojasi Ki “vitastiklus.” Išradimui pra išradėjo patentą ir žada ši iš
puse- dirbamos, žemė įkrėstą per ilgus
radimą pradėti naudoti.
~
metus, laikomi ryvusiat Dabar yra 10
di <fievina ir per tam tikrą nų reakcininkai ir svetimi našaujama graži ateitis.
Pateškiu, aps-.vedimtu merginos karviu ,
arkliai, 9 kiaulės,
tarp k; ir 2.. metų amžiau*.-Amerikoj
viiUJ naujoį „iąa^.vijitoms pclaikotarpi neša jam žmonių imperialistai.
SENOVĖJE AUKSAS
rimusios ir augusio* be skirtumą t>- rinfi vietininkuose šiluma, geri buBEPROČIŲ BALIUS.
• ?ukhs; * Medis panašus į di
kėjimo. Aš esu dailus vaikinas. 2< (Jinkai- s kambadų šluba,‘didelė* tarBUVO
PIGUS.
metil. iš am o karpentens, gerai uzjr visi irankiai ka„ tik pric f>r.
Vienoje, proto ligomis ser
delį pušies konkorėžį. Jam-? CARAS VĖL “GYVAS.”
dirbu. MyIinceos gerą seimyjnslą gv- nu(s reikalinję!1. IOU vaisinių uu-d-jių.
Šiais laikais auksas bran gantiems žmonėms buvo oriš viso ti}< 4—5 lapai, kurių Nežiūrint visų įrodymų.
vemmą. atsišaukttę pn:-iąsdą,mos sa- 2 eanvklos, daug gerų malkų stataus:
už sidabrą, tečiau bu li.nizuotas šokių vakaras. Į ’
:
ileis siekiaš 4 mtr., storis — <ad Rusijos caras Mikalo’us gesnis
vo paveikslą. Avatgurtą duosiu Iride- jfcjško. ypa ir sukirstų 16 kprdą.’i’tirvienai ir
— -platesnių~ - apše
“ shvč ”žinių
T”4»igiai.. Pašiskulljtdšjt.
30 cm. ir platumas per vidurį buvo su savo šeimyna Ekate- tą laikų, kuomet sidabras bu Buvo pakviesta ir keletas j
teiksiu per hi-ką Adresas:
.<’ (K*) (for neąžsėti laukai galės it migiai pirk
vo
brangesnis
už
auksą.
Tai
MR. P. C.
spaudos atstovų. Baliaus da-1
80 cm. Lapai kieti, kaifi jau rinburge sušaudytas, vis gi
ti
A. SILKINIS ■
<18)
268 So. -lth st.. Brooklyn, N. Y
rodo
kai
kuriose
vietose
ras

Sha«sheen st..
Tewksh>»ry. )h«*.
<artojąsi
paskalai,
kad
jis
’yviai— bepročiai daugu
čio oda. ir būna nulinkę. La----------------- ;__ _ ___ ______ i----- —i
tos 5,000 metų senumo .žmo moje buvo elegantiškai apsi-i
pu kraštai dantyti ir užlibai- esąs gyvas.
Pajieškau apsivedimui merginos ar
cmnkmpiinsp n- frp- mų’ MaUto nevirškinimas ir*ba
__________
______kad REIKALINGAS APYSE
našlės kad________
ir sb vienu vaiku,
smokinguose
ir
fra

gi'a aštriais spygliais. Me Šiomis dienomis įusų ko gaus darbo įvairių daiktų •’ėdę -r11.".
.. .vidurių užkietėjimą* prive-Įtjk butų^ protmga^ir laisvų pažiūrų.
NIS VYRAS
Aš esu mainerys, 38 metų amžiau;
džio: viršūnėje yra išsiskleidę lonijoj Berline stačiatikių liekanos. Graikijoj buvo iš kuose. Bet administracija,
Kuris
norėtų
gyvent ant. ūkės (fer
2
.
77T77
>dė
daugeli
vedusių
porų
prie
dirbu gerai ir turiu savo karą. Kuri mos). Galėtų gyvent
užsidėti apy-i
žiedai. Nuo žiedų lapelių la vyskupas Tiehonas laikė net kasta tokiosenumo Įvairus neleidusi jiems
ant visados. Už
norėtų su manim arčiau susipažint laikymą duosiu geriausį
—
•
tragiškos
pabaigos.
Štai
kopagal mano
juos
iš
ša svaiginantieji syvai ašt mišias už caro ir jb šeimynos indai, ištisai padirbti iš auk kaklių, kad .išskyrus
malonės
kreiptis
laišku
ir
su
pirmu
. -- *S dėl tūkstančiai moterų pasi, išgalę; mokestis suljrg sutarties. Pra
so
ir
tik
sidabru
pagražinti.
laišku
prisiųst
savo
paveikslą,
kurį
svečių tarpo ir kad- apsunki tiki Trinerio Karčiuoju Vynu pareikalavus sugtąžinsiu.
raus kvapsnio, kuris iš tolo “sveikatą.r- Jisai ^pranešė tu
šau atsišaukti greitai, nes mart yra la
(18) itai
Kai
kurie
archeologai
mano,
rot* alingas ptįžiūrėtoja-s. Aš patsrįs
iš
tikrų
'
Šaltinių
‘
žinių,
nus jų pabėgimą. Svečiai
ste,
užuodžiamas. Aprašydamas
W. J
P. O. Box 44.
.................... kuris suteikia pagelbą nuo
• nevisada hunu namie’e. Jeigu kurie
kad
anuomet
sidabras
buvęs
East
Lynn.
W.
Va.
bejosi geru bepročių
oeprocių užsilai
uzsiial- vUoW ^(vo neMnagumų.
matytų čiabuvių apeigas, Li- <ad caras nębuvęs Ekatėrinnorėtų pirkt farmą. gali gaut šioj apylinkėj
pigių ir geru, prie gerų kelių ir
ir <lzen
___ ,„1
Wlmeniskumu.l
__ „1__ Jokil}^tljpi|vo gJ,auoj!1|
chę sako, kad šį kaitą auka burge sušaudytas, ,bet pasi dešimt kartų brangesnis už kymu ir
Pajieškau apsivedimui merginėk, prie gerų
mainų. Mainos čia dirba vi-,
auksą.
tarpe
20
ir
29
metų.
kuri
myli
turėti
slėpęs
nuo
sovietų
valdžios
ir
Čia, žinoma, susirinko dau ra tokių malonių ir saugių, gerą vyrą ir gyventi be rupesties gra sas dienas. Bereikalingai malonėkite
binusi moteris, kurią priver
giau ramesnių bepročių. Jie kaip šitos. Trinerio Kartusis žioj vietoj, tarpe svetimtaučių..vėliau nurašinėti.l’AUL KATRENAS (19)
tė įlipti medin ir gerti tuos iki šiol gyvenąs šu"savo’šei
KAIP
ŠAKĖS
IŠKĖLĖ
PY
sios mados ratile. su visa vigada. Aš
noriai šoko valsą ir kadrilių. Vynas prašalina visus pilvo esu
syvus. Vos tik moteris savo myna Sibire. Tiktai viena joEast Lynn. W. Va.
.29 metų, linkęs prie biz l*, O. Box II.
TERIO ROMANSĄ.
Moderniniai šokiai neleista nesmagumus natūraliu budu. nio irvaikinas
lupomis palietusi žiedų la duktė, Marija, mirusi nuo
gabus, pagal amatą karpentėris. H—----- ------------------------------------ —
Fitchburg, Mass. — Tarp šokti. Kai kurios moters ras Įsigykit bonką šiandien nuo Butų geistina, kad mergina turėtu DABAR YRA GERIAU
pus, kaip žemyn nusvyrę la dėmėtos šiltinės.
pinigų. Daugiau informacijų
pai urnai pakilo ir apglėbė, ji. Reikia pastebėti, kad pa Stasės Lubienės ir Pvterio davo malonumo tame, kad jūsų aptiekoriaus arba vaistų kiek
klauskitė per laišką ir su pirmu laiš-. SIAS LAIKAS DĖL ATSI-:
bi^Jį ku prisiųskite savo paveikslą; kurį kntį TRAUKIMO SAVO GIMI
iš visų pusių. Taip jie laikė maldos už caro “sveikatą” Pauerso čia buvo užsimez- yękvienam kavalieriui jos
pareikalavimo grąžinsiu. Laišką gali-j
nesenai
buvo
ir
Bulgarijos
gęs
malonus
romansas.
Sta

NIŲ Į KANADĄ.
savo auką apglėbę porą sąišdidžiai aULsakydavo nuo L
iau Pietuose U Toli- te rašyti lietuviškai arba angliškai.’
Mes atitraul iame jūsų gimines iš
vaičių ir kai pasileido že sostinėj Sofijoj, kur stačiati sė Lubienė yra 30 metų am-, 1OK1O Vlduinakll balius bai-^,^ Vakaruose; sampalus kaip jums parankiau. Adresas: j IR)
ADAM R. Y AKAS
visu kiaštų i Kanartą tr še i tai ir gausi
myn. buvę matyti viršūnėje kių vyskupas Serafinas pa žiaus “miselė” ir turi ketver ge>!. Bepročiai nenorėjo apite
15c. Jo,eph P. O. Box 83..
Oak Vietv. Pa. me vietas dėl jų Kanadoj, jog kaip
atvažiuos neturės jokios būdos. Jei
bekabą tik balti žmogaus darė tokį pat pareiškimą, tą vaikų, o Pyteris yra singe- leisti sales ir juos jėga pnsi- Triner
--------....... ... Compan,.
......... r_.-^ 1333
S.
Pajieškau
ansivedimui
merginos
iš
giminės yra sveiki, moka skai
kaip
ir
vyskupas
Tichonas
lis ir starkus vyrukas. Jiedu ėjo nuvesti j savo kameras. ! Ašhland Avė., Chicago, III. Montreal. Canada arba apielinkės, tamstų
imiaučiai. Nesenai grįžusi iš
tyti ir rašyti savo kalboj, tai daususipažino Gardneryje. Te
l a i po • 17 ir. 25 -metų, a mžiaus. . Ai e»u_ gįaus_ mes vijįą patjs. parupmąimę,
Madagaskaro salų anglų ir Berline.
I
•
)
~
r—— 28 metų vaikinas, sveriu 165 svarus. 5 gaubime dėl jų affidavitus, ant kurių
Išrodo,
kad
skleisdami
pa

nai
Lubienė
išėmė
ir
banko
amerikonų ekspedicija, va
TURTINGOS MOTERYS
pėdų ir 16 colių aukščio. Aš manau šią pasirašys atsakomingi žmonės. Mes
vasarą važiuoti i Montreal su imigra jau per 10 metų daug žmonių esame į
dovaujant
mokslininkui sakas apie “gyvenantį” ca $4,000, kuriuos jos vyras bu
NETURI VYRŲ.
į PAJ1EŠK0JIMA1 cijos
reikalais. Tai pagal musų sutiki Kanadą atitraukę ir mes esame po
Youngui, kaip tik patvirtina rą, senieji Rusijos juoda vo sutaupęs, ir kartu su Py- Chicagos dienraštis, “Daimą apsivedę galėsime sugrįžti Ameri kaucija (Bonded agents). Visuose Ka
legendą apie medį žmogė šimčiai nori tiktai palaikyti teriu išvažiavo svieto pama y News,” praneša, kad Chi- Pajieškau savo dėdienės Katarinos kon. Su pirmu laišku prisiųskite savo nados reikaluose kreipkitės ypatiškai
su vpat’ško budo aprašymu. arba per laiškus prie musų.
(-)
tyt. Jiedu atsidūrė net į New eagoje esą .U 0 moterų,, ku Truneie'.'ės a<ba jos sunaus Vilimo. paveiksią
drą, nors, sako, nevisai jo iš monarchistų dvasią.
MAIKIS BUKONIS
(19)
GEO
KAUPAS
&CO.
Jersey valstiją, kur Lubienė rios turi daugiau kaip po Paeina iš Vilniaus rėdybos* Alyiaas P O. B*x 20^6.
vaizda atatinka Liches apra
Daugų valsčiaus, Arciun f
Philadelphia. Pa., U. S. A.
Lietuviška Agentūra I-aivakorčių
šymui. Medis minta žmogaus AMERIKOJ YRA 1,000,000 paliko visus 4 savo vaikus, ir $1.000.000. bet neturi vyrų. apskr.,
kaimo. Girdėjau gyvena kur tai apie
Pardavimo ir Pinigų Siuntimo
ir gyvulių mėsa. Netrukus ŽMONIŲ BE TĖVYNĖS. atvyko su Pyteriu į Fitch- Iš to skaičiaus, 95 esančios Ncw Yorką. Kas apie jpo ; žino, malo
6663 St. Clair Avė.. Cleveland. Ohio.
pranešti šiuo a.li-cm:
Youngas žada smulkiai ap Jungtinėse Valstijose da burgą. Čia jie apėjo netoli našlės, o 15 senmergių. Laik-, nėkiteMARIJONA
PARDAVIMAI
TRH.M IUTĖ
į
bar gyvena daugiau kaip 1,- nuo miesto apleistą farmą, rastis negali suprasti, kodėl i p- °Parnasus, Pa.
KELIONĖ IŠ LIETUVOS j
rašyti apie šį medį.
:
000,000 žmonių, kurie neži kurioj niekas dabar negyve tokios turtingos moterys ne- 1 Aš. Joana Statkienė, p’jieškap sa PARSIDUODA PUIKI
KANADĄ.
BUČERNĖ IR GROSERNĖ
no,
kokiai
valstybei
jie
pri

no,
ir
tenai
nuo
svieto
akių
Dabar
patogu;
laikas atsitraukti
NUMATO 60,800,000.000
i Su g-.riafsiais nauiais įtaisymais.
gai)
gauti
vvrų.
Bet
gali
būt,
!
vo
sc
.
s,?r
/.
T
aus
•'
,no
i°Fa
.
c
'
savo
gimines
arba
pažįstamus Į Ka
klauso. Kaip imigracijos re pasislėpė. Bet Lubienės vy kad gaut jos gali, tik nenori? ;šaukti šiuo adresu:
puikioj vietoj: biznis išdirbtas per 15
GYVENTOJU ANT ŽE
nadą; pavyzdžiui iš Lietuvos, I^nkii
metu
Samini
a*
apleidžia
šalį,
turi
kordai parodo, jie yra “žmo ras surado tą farmą ir pasiė
MĖS KAMUOLIO.
MRS. JOANA STOTK1ENĖ ' ! svarbių reikalų I.ietuvoje. Parsiduoda jos, bei I^tvijos. Jei tik keleiviai yra
tikrai sveiki ir moka rašyti ir skaityti
I 2540 St. Clair avė, Clcvcland, Ohi->. Į pigiai.
nės
be
tėvynės
”
pilnoj
to
žo

męs
policiją
nuvyko
tenai
(20)
Jeigu žmonės dauginsis ir
PRASMEGO KALNAS.
nors vienoj kalboj. Atkvietimas yra
I 115 La« rence sU. Lawrence. Masu. garantuojamas.
Jūsų keleiviai bus
toliau tokiu pat greitumu, džio prasmėj, nors jie patįs jieškot savo pačios ir $4,000.
Pajieškau Frano Klimo, gyveno
Čili
valstybėje,
Glaro
upės
užganėdinti musų patarnavimu. No
kur nors V- s/on- n valstijoj; paeina I
Pajutę policiją, jiedu iššoko
kaip jie dauginosi dabar, tai to ir nežino.
krante. Įvyko keistas reiški nuo Pupkiemi i, Veliuonos parapijos. F A RSIDUODA 2 LOTAI rintieji sužinoti platesnių žinių, kreip
kitės ypatiškai arba laiškais. Suteik
už 100 metų nuo dabar ant Taip sako genėralis imi per langą ir pasislėpė Į dar nys. Vieną gražią dieną gy Kas apie jį žino, malonūs pranešti.
PATERSONE
Jeronimas Raskaaskas
Vieta gera, miestas auga ir biz.nc- siu pilnas informacijas kiekvienam
musų žemės kamuolio bus gracijos komisionierius Hull. žinę. Policija tuomet paėmė ventojai išgirdo garsų pože P. O.
Bos I i2.
Library, Pa. vas I/>tai dideli. 25x125. Kaina maža.
JOK ČEK
Yt SKAS
< 18)
60,800,00(^000 gyventojų. Anot jo, tas milionas žmonių šakes ir pradėjo badyt šiau mini užimą ir pamatė, kad
Gera proga norintiems pirkti. Parda 142 Redwood »'e, Hinnipeg. Canada.
Taip pasakė Michigano Uni šiandien negali prirodyt sa dus. Pyteris buvo vos tik didelis mišku apaugęs kal Aš, Julijonas Bekeris, pajicškn» vimo priežastis — savininkas išva
r KANADĄ.
Bekcrio ir Charlcs Buginsk->. giu ja' i Lietuvą Norėdami pirkti
versiteto profesorius A. E. vo pilietybės jokioj valsty apatinėm kelinėm, todėl jis nas kokio kilometro ilgumo Vlado
kreip' itės prie savininko rašydami
Žinau
gerai,
kad
gyvena
Phil*delph
:
Atitrauksiu
Jūsų (rimines, pažįsta
Ross. skaitydamas anądien bėj. Ilgai čia gyvendami jie greitai šakes pajuto ir iššo ir apie tiek platumo bema joj, ą’e adreso neturiu. IVa.šau atsi lietuviškai arba ateikit ypatiškai po mu*. kaip vyrus,
taip ir moteris ar
šiuo
adrese:
(19)
lekciją Chicagos Universite savo gimtinėse šalyse pilie ko iš po šiaudų kaip spren- tant susilygino su žemės pa šaukti a”t šio adreso.
merginas iš Lietuvos j Kanadą. Mano
JOSEI’H MOSILl'S
YULL BAKER
tybės jau neteko, o Ameriko žina. Lubienė tuo tarpu sto
66 Stagg st-,
Brookljn, N. Y. patarnavimas yra sąžiningas, saugus,
to studentams.
29 AV Neptūne st., W. Lynn, Mass.
greitas. Mano patyrimas laivakorčių
viršium.
Tuo
pat
laiku
neto

je
pilietinių
popiėrų
da
neiš

vėjo užsiglaudus už sienos ir
Dabartiniu laiku ant kiek
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi
liese iš upės dugno į paviršių
SVARBI ŽINIA
tie, kurie jau |«-r mane atsitraukė sa
Pajieš’:au Domininko Stulpino ir
vieno 1,000 žmonių pasauly siėmė. Kiti jų ir negali Ame drebėjo nuo šalčio, nes ji iškilo apie 100 metrų ilgumo
Parduodu laivakortes j Lietuvą ant vo gimines yra man dėkingi už mapo
Vilimo šlioros. abu paeina iš Kuršė
je yra 15 mirimų, o 45 gimi rikos piliečiais tapti, nes ne taipgi nedaug turėjo' drapa sala.
nų mušto. Meldžiu atsišaukti.'arba geriausiu laivų. Taipgi laivakortes ii rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi
žinantieji praneškite jų adresus, už Lietuvos. I«cnkij<>s ir kitų šalių į A- noms, taip ir visiems keleiviams pa
mai, sako prof. Ross, tode legaliai čionai įvažiavo. Imi nų ant savęs. Policija paėmė
mcril a ir Kanada. Padarau doviemas- mpinu geras apsistojimui vietas Ka
labai dėkingas.
nesunku išskaitliuoti, kad į gracijos biuras niekados čia abudu ir pastatė po $1,000 BANGA UŽLIEJO SALĄ. ka busiu
tis. įgaliojimus, pardavimo ir pirkimo nadoje Mano patarnavimas ir kainos
ANT11ONYZYMONT
100 metų gyventojų skaičius tokių žmonių nejieško, sako kaucija kiekvieną.
15 I.yman st.,
Boston, Mass. aktus ir kitokius raštus. Siunčiu pini laivakorčių yra pigesnės, negu kitų
Madagaskaro
saloje
(pie

gus į Lietuva. i.enkiją, Rusiją ir į ki agentų. Dėlei platesnių informacijų
Hull,
bet
jam
tankiai
prisiei

pasididins 32 kartu.
tas šalis Užlaikau krautuvę visokių visad kreipkitės pas mane šiuo adresu;
Joe Yoga ir Povilas Shcdlauskis. reikalingiausių dalykų. Iš toli ar arti
Baltveidžiai yra didelė, na su jais susidurti, kuomet STATYS “TITANIKUI” tų Afrikos pakraščiuose) prašau
AI.EXANDER S. LEW1S
šiomis dienomis siautė bai i adreso. atsiliepti ant žemiau padėto
visad kreipkitės:
Tourist A geni
|.)
(-)
PAMINKLĄ.
mažumoj, nes jie sudaro vos jie nori išsiimti pasportų ar
(18)
JONAS
SEKYS
15
Mmdsor
St.,
Montreal.
VINCENT V. YOGA
Washingtone yra susida siausia vėtra. Vėtra įsiūbavo
tik 30 nuošimčių viso pasau kitokių dokumentų. Jie labai
177 Park st.,
Hartford, Conn.
P. Q.. Caaaaa.
' :19 M i II st.,
New Haven, Conn.
vandenyną
ir
didžiausia,
ko

nusistebi,
kuomet
pamato,
riusi motei-ų draugija, kuri
lio gyventojų skaičiaus. Ki
I
Pajieškau seserų -Juozapatos ir Vik
taip sakant, ant kožnų 3 • kad jie nėra jokios valstybės rūpinasi pastatyti tenai pa kią kas matė, banga užliejo I torijos
šimonaišių. iš Veprių parapididžiausį
salos
plotą.
Vande

minklą
žuvusiam
“
Titani

piliečiai.
baltveidžių yra 70 spalvuotų
i jos, Slabados kaimo. Vilkijos vals
ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS
ku!.” Tas milžiniškas laivas niui nuslinkus, keleto ma čiaus.Kiek laiko atgal gyveno Nashua,
žmonių.
(18)
RUSAI ATŠAUKIA GAN nuskendo 1912 metų balan žesnių miestelių neliko nei į N. H Malonėkit atsišaukt
VLADAS ŠIMONIS
pėdsako.
Sugadinta
ir
didės-!
DUS APIE SOVIETŲ LIE džio mėnesy. Su juo žuvo
6 Bolton place, Charlestown. Mass.
SOCIALISTAI REIKA
TUVIŲ RESPUBLIKĄ.
LAUJA PALEISTI SACCO
1,500 žmonių. Jis plaukė pir nių miestų, nekalbant jau!
šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą,.
Pajieškau Andriejaus Liubino. jis
Rusų oficialė agentūra mu kartu per jūres, pataikė i apie kaimus. Nuplauta tuks-j pirmiau
IR VANZETTL
gyveno Bostone, putam Det
Romos
imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
roite. Turiu prie jo laimi svarbų reika
Balandžio lc 1. New Yor- “Tass” atšaukia ‘ Lietuvos aisbergą, praplėšė savo šoną tančiai žmonių.
džią
krikščionybės,
Kristų, krikščionių kilimą ir išciplėtilą ir noriu su juom susirašyti. Mielas
ke buvo socialistų sušauktas spaudos daly pasirodžiusias’ ir nuskendo. Po tos nelaimės
broli, meldžiu nepamiršti mai.ęs, atra
mą.
apie
Azijos
tautų
istoriją (hunu, persų, kinų), anie atsi
protesto mitingas de’ pa žinias, busią Sovietų vyriau- kai kurios moterys Washinp- UŽMUŠĖ LODZĖS MIES šyk kaip begyveni. Kas apie jį žinote, ’
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių
širdingai meldžiu man pranešti šiuo
TO PREZIDENTĄ.
smerkimo miriop Sacco nf sytR nusistačiusi ar net jau toiie ir sugalvojo pastatyti
Adresu;
Martinas Itapšys
(18>
krikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie ganų kinųVanzet.ti. Drg. Norman Tho- nutarusi {Kurti Lietuvos pa paminklą žuvusioms. Val I^odzėj (Lenkijoj) pereit? Gailiškių kaimas. Ylakių paštas, Ma
mongolų karo vadą Citįgis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
mas savo kalboj pasakė, ka( sieny autonominę lietuvių džia tam darbui pritaria ii ,'sąvaitę buvo nudurtas mies- žeikių apskr., Lithuania.
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu ‘ Mongolai ir
Sacco ir Vanzetti turi būt pa resipubliką. Nekalbant jau I kai Kongresasj ssusirinks, ža- to prezidentas (majoras) Pajieškau tetos. kun yra ir mano
čigonai.’’
,
irtai,
kari
in prašyti, kad paskirtų Cynarskis. Tenai dabar eina krikšto motina, Kastancijos Popinus- 1
tai, ___
kad Sovietu
Sovietų
Rusija
-„
v RuMiaMa
. įda jo
leisti, nes jie nekalti o teisė apie
Knygoje
yra
daug
paveikslų,
žemlapių, piešinių. Išleido
kienės, paeina iš Luokės miest., Tel
neturi sienos su Lietuva, tos’kiek pinigų šitam tikslui iš didelis audėjų streikas, to šių
jas Thayer, kuris nuteisė
i
apskr. Suvirs 39 metų gyveno New
Tėvynės Mylėtojų Draugija, Apdaryta, puslapių 301.
dėl buržuaziniai lenkųv laikturi
praša-'žinios yra jokio pagrindo ne- »valstybės
iždo. *Paminklas
JUO?- miriop.
lllll "'P,
vm • būt pi
uic vjv v o
it/MV.
OI i ■ i1 irx i<*.- uvi
.„...^ Yorke; pirmas vyras miręs ir girdėjau
juos
Kaina .... $2.25.
apsivedė su antru. Malonės ji pati
lintas is vietos. Tokios pra.s turįs prasimanymas ir sklei- busiąs pastatytas už poros raščiai sako, kad Cynarskį kad
atsišaukt arba žinantieji teiksis pra
‘ KELEIVIS
mės rezoliutija buvo prisius- džiamas asmenų, suintere- metų. Vieta jam numatyta bus užmušę komunistai. Bet nešt jos adresą, už ką busiu didei dė
i
le;
ilgas.
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gero
žmogaus
niekas
nemu
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ta ir Mass valstijos guberna- suotų abiejų šalių gerų santi- ant Potomac upės kranto,
GABRĮ EI. J POPLAUSKAS
ša
netoli Lincolnn
paminklo
•agg Avė O..
M. V.
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davo raides ir paveikslus. NUŠOVĖ 14 BANDITŲ. PIRMAS LIETUVIS DAILI
NINKAS PARYŽIAUS
Gerro Grande apskrity,
Bet šis išradimas maža ką
MENO MUZIEJUJE.
padėjo. Tik Jono Gutenber- Meksikoj, pereitą sąvaitę
go išradimas raidžių (1440 Įvyko ssusirėmimas tarp vai Kovo 8 d. pasibaigė dail.
ru. I padarė didelę pažangą džios kareivių ir 100 bandi- Šimonies paroda. Parduoti 6
Vakarų Europos istorijoj j kompasas buvo žinomas dar knygų spausdinimo reikale tu. Keturiolika banditų buvo paveikslai. Septintąjį. “ Kai
šiomis dieno.uis mes guvume daug namų ant
pardavimo visose Bostono dalyse, kaip tai So.
taip vadinamas viduramžis i 13-tame šimtmetyje, bet juo ir prisidėjo labai daug kul- nušauta.' kai kurie suimti, o meli,” kurį teko matyti pas-i
Bostone, llorchesiery. Roxbury. Roslindale.
kutiniosiose šimonies paro
(nuo 476—1453 m. po Kr. Į jurininkai pradėjo naudotis turai kelti. Rašytos knygos Riti pabėgo,
l'ambridge ir daugely kitų vietų kurias čia ne
galima sutalpin'i.
dose Kaune, užpirko meno
gimimo) pažymėtas kultūros po to, kaip jis buvo patobu buvo brangios ir jų maža teturime daug gyveninio namų nuo vienos šei
PAGIMDĖ
5
KŪDIKIUS.
galerijos Luxemburg vakly-,
nupuolimu. Tai kone 10 lintas ir pritaikytas, c iai bu-!-"a^j° prirašyti: o spaudos
mynos iki 50 šeimynų. ta>p jau daug namų su
krautuvėmis. Krautuvės tinkamos dėl įvairių
• šimtmečių laikotarpis visiš vo padaryta pirmą kari 14- j priemones išradus, knygos Chili respublikoj, pietų ba.
biznių, taipgi turime daug narnų, farmų ir
atpigo
ir
jų
buvo
galima
pri

|
šią
galeriją
patenka
reti
Amerikoj,
Osomo
apielin

ko dvasiniu merdėjimo, su tame šimtmety. Ir Gerderis,
krautuvių dėl mainymo, Nepraleiskite šios
progos.
stingimo, nes tas laikas nėra turbut neperdedamas sako, spausdinti kiek reikalinga. kėj, moteris vardu Angelina dailininkai, dėl to Šimonies'
Skoliname pinigus ant pirmų_ ir antrų mortgicių.
_ taipgi mums reikaparodęs jokios pažangos kad su ‘‘kompasu žmogus su L Jau 1450 m. Gutenbergas su Alvarado. 22 metų amžiaus patekimu mes. lietuviai gali
•ingi
pinigai
dėl
pirmu
ir
antrų
mortzičių.
kitais Įsteigė pirmą spaustu motina, pereitą sąvaitę pa- me pasididžiuoti.
žmonių dvasios ir proto kū rado pasauli.”
Mes parduodame anglis ir malkas. Išrandavojame kambarius.
ryboje. Tiesa, paskutinis vi Naujų amžių uirmojo vę, o jau 1455 m. buvo iš igimdė 5 mergaites. Į 18 va
inšuriname viską, kaip tai, automobilius, gyvastis, nro nelaimių (na
mų savininkams) sveikatos, ugnies ir vagystės.
duramžio šimtmetis rengė šimtmečio išradimai daugiau spausdinta pirmoji biblija. landų rėčiaus visos jos mirė. Suteiks Jums Sveikatą ir
Reikale kreipkitės pas:
Stipruma Jaunu Dienu1
dideliems kitų šimtmečių surišti su kelionėmis jura. Švietimo ir bendrai kultūros
daug padėjo 15-ta- BAISIOS AUDROS IR
Nėra skirtumo ar jus esate senas ar j.
darbams dirvą.
Tam daug padėjo astrbno- reikalui
juunas, arba vidutinio amžiaus, siln-il
me
šimtmety
popieros
išra

PERKŪNIJOS.
Naujų amžių pradžia (nuo mija. geografija ir kiti su ja dimas. Ligi tol buvo rašoma
nas ir nusiminęs ir jaunam ■ save am
332 W. BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
žiuje neturėjote geros sveikata ir
1453 m.) yra sulieta su hulieti mokslai. Visi tų laikų ant pergamento lapų, odos Per Kansas ir Illinojaus ąiprumo.
kuris pagal tiesą priguli
vidurį
pereitą
sąvaitę
perėjo
Tel. So. Boston ICC2.1373 arba 0111.
smarkiu protiniu judėsiu, di keliauninkai daugiausia ke ir tt. Pergamentas buvo
jums, jus tiesiog nesisu tiesite kaip
eilė
baisių
perkūnijų
ir
aud

greitai
jus
įgausite
tvirtumą
vartoda

deliais išradimais ir drąsiais liavo Į Indiją, tik kitais kraš brangus, ir gauti jo buvo la
mi Nuga-Tone ir kaip greit įzuu ate
pasiryžimais mokslo ir meno I tais, norėdami vieni kitus bai sunku, oda (ožio ar kito rų. Apie 4° žmonių buvo už daugiau
jėgos ir sveikatos.
puisios gyduolės yra suteikusrityje. Didžiausios pažan t įlenkti. Juos i ten masino to gyvulio apdirbtas kailis)taip mušta ir 200 sužeista. Nuo aoaŠiosstiprumą
ir sveikata milteliams
gos padare tuomet astrono I rašto turtai, Įdomi jo gam- pat netiko. Išradus popierą. baisaus lietaus Kansas vals žmonių per paskutinius
■-> m. lūs. JoS i
mijos ir aprašomasis moks ts. Į Indiją keliaudamas Ko- knygų rinka visai pasikeitė.: tijoj patvino upės ir pasidarė taip sustiprina kurą, kaip ri-k.-s !•:
Visokie Plumberiški Prietaisai
oegali padaryti — sustiprina i.las. Jau 15-tame šimtmetyje limbas rado Ameriką, kuri mokslininkams buvo lengva dideli polviniai.
T— l’ARSfDI ttDt TIESIAI JUM
raumenis ir kilus svarbius k o
------■
TIKRAI AUKŠTOS RUS1ES
ganus ir apsaugoja nuo v.- kių litru iš
astronominių išskaičiavimų II oj po atradimo patraukė i-ašyti, o žmonėms daug pa- ■
Ui ŽEMIAUSIOMIS KAINO
priežasties prasto kraujo, netinkame
KARALIUS
PRAŠO
SU

pagalba sustatyti žemėla visų Europos didžiūnų ir togiau skaityti ir laikyti. Tad
MIS BOSTONE.
vpškinimo ir nueinu nusilpnėjimo.
MAŽINTI ALGĄ.
BOSTON PLU.MBI.NG &
piai, kuriais naudojantis, be mokslininkų dėmesį. Šis liau mokslo pasiekimai daugį
Nusipirkit butelį r.uu savo vaisiu inko
LIGHT1NG SLPPLY CO.
Jus jausitės stipresni.-, svei
pradedą plaukyti atvirose jąs atradimas davė naują, greičiau plito po visus žemės Norėdamas parodyt tau šiandien.
kesnis — geriau visais atžvilgiui,,
147
Portland St,Boston
pumo pavyzdi, Danijos kara ba jūsų pinigai bus grąžinami. Ne
jūrėse jurininkai, galėjo len dar didesni impulsą ekspe kampus.
netoli Norih Station.
kit imitacijų — niekas negali ūži
gviau susivokti esamoje vie dicijoms, jieškančioms nau Tais išradimais prasideda lius padavė parlamentui pra vietos
Nuga-Tone
sumažinti jam algą,
toje. Astronomijos ir geogra ju žemių.
nauji amžiai, jau nekalbant šymą
nes
esanti
didelė. Kara
fijos mokslų padedami, žmo Buvo ir kitų išradimų. apie
menkesnės reikšmės iš lių." gauna per
.
's
1
miL,
o Įpėdinis |* Palaikymui
nes eme jieškoti naujų juros Kaip keista, kad šiandien vi radimus.
puikių J
Reikia
pridėti,
kad
kelių i Indiją, leisdamiesi su taip paniektą išradimą, ir politinis Europos veidas 800 tukst. kronų.
Dr. Ned. LEO J. PODDER iš Petrogrado
*
plaukų naudok
j
įvairiomis kryptimis kelio aš vis tik skaitysiu svarbiu ir žymiai išsikeitė. Valstybes
Specialistas
Slaptą ligą m.nterą ir vyrą, kraujo Ir oAoa. Kalke 1»
nėn. Nauja laiko dvasia jau kultūros bei politikos daly tvarkėsi naujais pagrindais, AUDRA ANT JŪRIŲ PRIkiškai ir rusiškai.
Telefonas Haymarkst S3M
nebepatenkino žmonių labai kuose turėjusi pirmaeilės ir visas kitas gy venimas pa DARĖ $10,000,000 NUOS
l ALLEN ST, Cor. Chambcrą St,
BOSTON. «AM.
r
TOLIŲ.
ilga ir sunki kelionė sausže- svarbos. Tai parako išradi mažu kito, vis lenktiniuodaišdirbam ARMONIKAI
miu.
mas 14-tame šimtmety. Pa mas su gretimomis gyveni Morokos pakrašty. Vidur irMeaimportuoja_________________
Vieno siekiant, dažnai pa rako pritaikymas karo tiks mo sritimis. Ir dėl to šie am žemio Juroj, šiomis dienomis S
.feE-ggjgga
sitaiko visai ką kita pasiekti. li ms daug padarė perversmo žiai yra Įdomiausi žmonijos siautė baisi audra. Žinios iš
dirbtas ItaiišGERIAUSI MUZIKOS INSTRUMENTAI.
Tais amžiais žmonės buvo technikos srityje, nes visai istorijoj, ir mes todėl pasiry- Madrido sako, kad laivų kas
Akordinas
daugiausia sujaudinti kelio pakeitė ginklus: vieton bu žome musų skaitytojus su nuostoliai sieks $10.000,000. geriausias
PIRMAS LIETUVIS, KURIS UŽLAIKO EILĘ
nėmis naujais keliais, nes vusių jieČių ir seidokų, pra jais supažindinti.
.Apie 20 žmonių buvo nu pasaulyje.
Ant 10
i’ianų. Gramafouą ir su Radio prie Victr.ilos. ( olumhia. Okeh ir kilų
dažnai pakeliui pasitaikyda dėta vartoti lietos kanuolės,
pusią nuo laivų Į jūres ir visi metų gvakampanijų. Tapgi Smuikas. r moaikas. Dūdas ir Dūdeles, ir daug vi
Stud. A. S—tytė.
rantuotos.
sokiu muzikalių įrankių. REKORDAI ir UOLIAI pianams visų lie
vo vis ką nors nauja rasti. Iš bombos ir šautuvai. Jis turė
iie žuvo.
Musų kai i
tuviškų ir kilų dainininku. Parduodam už cash ir ant lengviausių iš
naujų vietovių atvežti dar jo dar ir kitos svarbos. Taip
tos žeme- e
mokėjimų Prisiunčiamo i namus Kad ir toliausiai.
Dykai su
...
niekam nežinomi augalai, apsiginklavę europiečiai už SMULKIOS
KUNIGAI STREIKAVO IR Kiės negu kitu išdirbejų.
ka

teikiam pamokinimus. Reikalaukit
(18)
JONAS B. AMBROZAITIS
gyvuliai, paukščiai ir, paga kariavo naujas žemes, pa
PER VELYKAS.
talogo, kuri prisiuneiam dykai.
ki
Sav įninkąs
ŽINELES
liau, žmonės, kreipė dide-į vergė tų kraštų laukinius
Meksikos katalikų kunigų
RUATTA SERENELLI & CO.
560 Grand St.,
Brooklyn, N. Y.
liausio dėmesio Į save, visur, žmones. Vienas iš anuotos
streikas prieš Dievą tęsėsi ir 1014 Blue Island av. Dut. H0. Chicago
Telefonas: Stagg 9912.
kilo dideliausio noro plaukti' suvis tūkstantines laukinių BELGIJOJ ŽUVO 27 ANG per Velykas. Nei vienas Ro
juromis jieškoti naujų že-j žmonių gaujas priversdavo
mos klerikalizmui ištikimas
LIAKASIAI.
mių. Ir tuo buvo nemaža su- į diebėti iš baimės, nusileisti
Mons apielinkėj, Belgijoj, kunigas nėjo pamaldų lai
rUIKIADSIS IR GERIAUSIS MUZIKAMS LAIKRODIS
interesuoti ne vien pavieniai' gvi uoju, tartis, o po to pre- pereitą panedėli vienoj ang kyt. žmonės apsieina ir be
žmonės, avantiūristai (prie įkyba užsiimti.
PASAULYJE.
Tiesa, lių kasykloj Įvyko sprogi kunigų. Ir žmonėms da ge
' -SUSTABDO SKAUSMĄ
tikių jieškotojai), bet taip parakas padėjo išskersti kai mas, kurio pasekmėj 27 dar riau. nes niekas-j)inigų nekoNiekas nesuteikia tokie
Stebėtinas grajijantis laikrodis ir
malonaus
palenpviniTno,
pat besiorganizuojanti nau j kurias visas laukines gimi- bininkai buvo užmušti ir 43 lektuoja
tas yra naujausls laikrodžiams išradi
kaip
originalu
Banrae
mas. Tas laikrodis parodo valandas ir
jos formos valstybė (monar •nes, padarė daug žalos, bet, sužeisti.
Beiigu*. Jis pradeda praša
minutas, kaip ir kiekvienas kitas. Pa
lint skausmą nuo pat uzchija).
JAPONIJOJ KRIZIS.
darytas stipriai, gražiai apdirbtas ir
. . ypač jos
.
. valdovai.
. . , . vis tik juo užkariauti kraštai
tepimo.
laikys visam amžiui Jeigu mylite gir
karaliai. Ir drąsus junmnkai.; buvo įtraukti i bendra Euro- VOKIEČIŲ LAIVYNAS
Gauk originalį francuziaką
Pereitą panedėli rezigna
dėti gražią muziką, nereikia Jums mė
beklajodami po juras, rado!;pos naujos
.............. su- PAKILO 630 <, AMERI vo Japonijos ministerių ka
tyt pinigų už visokius muzikališkus
civilizacijos
instrumentus, pavyzdžiui: piano, fonodaug naujų salų arba žemy i kurį ir tuo kultuvai kilti bus
binetas. nes vyriausioji va!-' BAUME BETIGUg
KOS NUPUOLĖ 7»/2G.
grafo, smuikos, korneto ir tam pana
nų. Tuo laiku garsusis Ko : labai daug padėta: ekonomi
šių. Jums tereik tik pasukt raktą vir
džios taryba nesutiko duot
Nuo
1920
metų
Amerikos
sme to laikrodžio ir jis grajins gra
lumbas atrado Ameriką niu atžvilgiu vėl gi pasisekė
paramos sugriuvusiam Forži s Rainas ir meliodijas, kurios pa-’
(1492 m.). Atradimas naujų sparčiai bendrą padėti pa prekybos laivynas nupuolė mozos bankui. Bankas turis
Ii K'mins Jus ir jūsų draugus. .Jis gr..
7
’
2
nuošimčių,
o
vokiečių
Kraštų ne tik padidino radu kelti. Tad tenka pripažinti ir
jina 15 minutų su vienu užvedimu ir
apie
1,000,000,060
yenų
sko

VALET
kiekvieną syk: užvedus grajina skir
sių juos valstybių turtus, .paraką turėjusi nemažos- tuo pačiu laiku pakilo 630 los. Kelios dienos atgal užsi
tingas meliodijas.LaHurodis aprūpintas
nuošimčių.
bet podraug vertė žmogų kvjturinės reikšmės.
mechanizmu, kad muzikos voliukai per
darė Suzuki bankas, taip pat AiitoStrop
simaino patįs. Tai didelės vertės laikdaugiau pagalvoti, praplėtė i ' *2"”
‘ 'TT
,
;
nes šalę laikrodžio turi da ir
jo aiyrati. nanMė i daug di- i .. Tremas
svarbus įsra- VANDUO UŽLIEJO KA milžiniška finansinė Įstaiga
mV/.ka.
Tokį laikrodį reikėtų turėti
SYKLĄ SU ŽMONĖMIS. Japonijoj.
kiekvTCngftėįminę, Jt jus to laikrodžio
desni’gvvvbės įvairumą, ji-1ri-mas,. tai »paudc®.
Razor
niekur" r.ęgalitė *xuti-kaip tik pas
tuo jįu eiamą ligi tol nusi- spausdimrno atradimas. Mes Okiahomos valstijoj, neto
mus. Tikra iįaifta to laikrodžio'$18.00.
SENBERNIAI
BEVELIJA
lšsigelanli Henry ettos, pereitą savai
Kiekvienas, kuris iškirpti šį apgarsini,
statymą griovė iš pat pagrin-; ^mome’ kadj'g11°
mą ir prisius mwp» užsakymą, gaus
da pati.
du ir jo vieton nauju mokslo i buvo rankomis l asomos, ve- tę vanduo užliejo anglių ka MOKESČIUS MOKĖTI,
ši laikrodį už S8.7®,<
neprašome
NEGU VESTI.
uždavinią pastatė. ‘
ih“u buvo bandyta spąusdm- syklą su 27 žmonėmis, ku
nir.igiĮ iš anksto, tik parašyk «>'o var
dą ir adresą aiškiai ir įdek $2.00 de
ti lentomis, kurtose išpiau- riuos tečiaus pasisekė išgel Anais metais Francuzijoj
Betiriant atrastus kraštus,
pozito. o kitą užmokėsi kada tą laik
buvo Įvestas Įstatymas, subėt.
rodį' atveš jums į namus, kiekvienas.
išsiplėtė ir žemės ribos. Se
iyg kuriuo visi senberniai tu
. kuris prisius $8.75 iš aukšto už tą lai
nos
krodį. tam prisiusime VISAI DYKAI
ri
mokėti
valdžiai
mokes

DIDELIS PASISEKIMAS
i SŪRY JO 84 KIAUŠINIUS.
Berželis
ir
Bernelis
gražią deimantinę Špilką ir paauk
šti ir laikosi ant kelių bangi
čius. . Tuo Įstatymu norėta
suotą retežėlį.
Ruthland,
Vt.
—
Farmerio
: ■ s
nių, pradėjo virsti nesąmo Tu berželi baltaskuri.
sumažinti senbernių skaičių.
PRACTJCAL
SAI.ES
€<JMPANY
darbininkas
Sherman
čia
11
ne, ir kilo didelis patrauki Kam gyveni taip ilgai—
Bet pasirodė kas kita. 1920
1219 Norta Irving Ave.
Deni. 122.
Chicago. III.
kirto
laižybų.
kad
jisai
su

mas ištirti, kaip ištikrujų šimtą metų jau tu turi
7JW Chaoing IMATIVE
m.
Francuzijoj
buvo
90,000
valgys 4 tuzinus kiaušinių. senbernių, o pabaigoj 1926
esama. Keliaudami astrono
v
J
ir
atrodai
neblogai.
Tiesą
pasakius, jisai neval m. jų skaičius priaugo net
Malonus čiugumis, kuris
mai sekė dangaus šviesalų
5
palaiko pilvo reguliariškugė juos, bet gėrė žalius. Ir iki 260,000. Senberniai bevec9 SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME
kelius ir atmainas su vietos Kiek tu vargo iškentėjai.
9%
mą. Vaikai myli jj.
jis
išgėrė
jų
84.
%
pakeitimu ir jie padarė dide Kiek turėjai tu skausmų—
lyja valdžiai mokesčius mdPer ilgą laiką aš sirgau ir tiek buvau suvargęs, nustebęs, kad net
15c. ir 25c.
w'
ir
gyventi buvo atsibodę, kiek uždirbaavau daktarams ir išmokėdavau, $
lę pažangą savais mokslo daketi. negu moteriškės vergiir buvau pristigęs vilties kad bepasveikSUŠAUDĖ MAIŠTININKĄ
leidimais. Aprašymai kraštų Smarkios audros, šalti vėjai
jon pasiduoti.
siu.
I
KUNIGĄ.
Mane kankino vidurių nedirbimas. pil
(geografija) ir jų turtų Kiek nulaužė tau šakų?
velio nuslabnėjimas, skilvio nemaiimas ir
Tenancingo
apielinkėj. PAJAUNINIMO OPERA
(augmenijos ir gyvulijos) Jau pavasaris atėjo,
nervai; skaudėdavo galvą, krutinę, strė
Meksikoj, pereitą sąvaitę bu CIJA PAVEIKSLUOSE.
vėlgi vertė susimąstyti ir
nas ir tt. neturėjau apetito ią neskanius 5
atsirūgimus; abelnai buvau visai’ «*var--_
vo suimta gauja banditų, Iki šiol prof. Voronovo iš
daugiau, rimčiau gamtos i^apus krauni sau linksmai,
«s.
- '
mokslais užsiimti. Pagaliau, šviesiai saulei, šiltiems vėjams kurie darė užpuolimus ir ar rastas atjauninimo būdas
Matydamas, kad niekur negaunu pa-dė geležinkelius. Gaujos va Įskiepijant beždžionės liau
d Wo«nd«
gellios, čfniau tyrinėti pats. Ir man tiek
keli genialus mokslininkai, Dėkavoji tu už tai.
pasisekė surast vaistus, vardu SALUTES
das tyojaus buvo sušaudytas. kas buvo mėginamas tik Pa
kaip Kopernikas, Kepleris ir
RĮ7TLRTS VYNAS ir į 6 mėnesius pali
Apsisaugnkit nuo nžsiro*
*
Vėliaus paaiškėjo, kad jis ryžiuj. Dabar žymiausi Vo
kau sveikas ir tvirtas, ir dabar čionai aš
Galilėjus, savo išrodymais
zinimo. Gydyki? k’ekricr.ą
pasirodau visuomenei; taipgi yra tūks
įpjovimą, žaizdą ar įdrės
buvo katalikų kunigas Vin kietijos gydytojai tas opera
kad žemė yra apvali, rutulio
tančiai žn.oniu pasveikę nuo SALUTES
kimą su stipriu ir nenuoTu
berneli
vargdienėli.
cente Ijopez.
pavidalo ir sukasi apie sau
BTTTERJO VYNO ir dėkoja jo Geradė4ingu aptisoptiku. Zenite
cijas pradės Berlyne, o filmų
jystei.
, .
užmuša bakterija^ ir pa
lę, iš pamatų sugriovė Ptolo Nesenai buvai gražus,
Įmonė Ufa nufilmuos tą ope
reiti
gyti.
Taipgi
veliju
ir
jumis,
kurie
tifc norite i:
FOOT BOLĖ BUVO ŽINO raciją su visomis smulkme
mėjaus pažiūras, kurios ligi Linksmas, vikrus artojėlis—
būti sveiki ir tvirti, tai naudokite SALU
MA JAPONIJOJ 900
TES BITTERĮ ir jums suteiks sveikatą, I
tol vyravo. (Ptolomėjus ma i Į ką dabar panašus?
nomis.
sudnAina vidurius ir prašalins galvos,
METŲ ATGAL.
Pirmiau
Dabar
ne, kad žemė nejudanti, o
rx> krutinės ir strėnų skaudėjimą ir abelTavo spėkas sunkus darbas
nai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir
Londono muziejaus per- REZIGNAVO JUGOSLA
apie ją sukasi 7 planetos.)'
tviituma raumenų 'muskulu), taipgi yra labai naudingas nuo infloenGreta mokslo naūjųati-i Sunaikino amžinai.
dėtinis Arthur Walev•* suseVIJOS KABINETAS.
zos ir nuo kitų ligų. Pertai ji žali visur laikyt ir pardavinėti, kaip at
dengimų ėjo ir trrfjulinimas' Pamylėjo tave vargas.
kė, kad koja spardomas Pereitą panedėlj atsistaty
liekose. ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka $1.00. J2 bonkų $9.iM)
Siunčiant į kitus miestus už vieną brinką $1.25, o uz 12 bonkų $11.00,
Įvairių tam priemonių ir dar į Kaip tik tu ji pažinai.
sviedinys Japonijoj buvo ži dino Jugoslavijos ministerių
i: Reikalaukite aptiėkose ir tam panašiose rietose, o jei negali gauti,
daug kitų menkesnės vertės
nomas jau 900 metų atgal. kabinetas, ,nes neturėdamas
Cc '.ai reikalauk .tiesiai iš Salutes Manofacturing Co. Taipgi norėdami I
aptaikyti, siųskite sykių so užsakymu ir Money Orderj dėl paden
•išradimų. Astronomijai' su-1 I^timę rasi kai numirsi.
Jisai rado japonietės Mura- parlamente savo didžiumos,
v greit
UŽMUŠA
gimo lėtų viršui nurodyta'kaina, o mes aplaikę. tuoj prisiusime dėl
teikė naujų galimybių tebu-į Tavo kūnas pasilsės.
saki knygą, parašytą 923 me jisai negalėjo savo politikos
i tamstų reikalaujamu gyduolių.
Kandis,
Tarakonus
PASARGA: Prisiuskit tikra ir aiškų savo antrašą ir adresuokit taip:
lėti išradimas teleskopo Ir su vargu atsiskirsi.
tai atgal, ir toj knygoj šitas pravesti. Manoma/kad nau
Blakes,
Muses
ir
SALUTES MANUFACTURING CO.
(1608 m.) Olandijoje. Jori-' Kai i kapus palydės.
sportas esąs aprašytas. Taigi jai vyriausybei sudaryti bus
kitus insektus.
ninkams didelį patarnavimą
filli VV. 31-st Street.
Chicago. UI—
Tel. Boulevard 7351
jis nėra nei amerikonų, nei paskirtas buvusis švietimo
Pusta
pėdis.
suteikė kompasas. Tiesa,
anglų išradimas.
ministeris Vukicevič,

SVARBUS PRANEŠIMAS
VISUOMENEI.

DIDIEJI IŠRADIMAI.
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savo tėvų verčiama. Justina, Nakčia iš 23 i 24 gruo- i šmeižimo. Išnagrinėjus bylą
slaptai mylėjo kitą berniuką., džio sugautas kontrabandi- “Ryto” redaktorius p. JakuGeriansis Kūdikiams
Nuo pačios vestuvių dienos! ninkas su 30 litru anodijos, i bauskas už apšmeižimą p. V.
Zalepugų šeimynoje kilo di-l
'■ Misiūno liko nubaustas viena
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)
savaite arešto.
džiausi vaidai. Jau į septintą LIETUVIU MOKYKLĄ
kankinamas spardosi «•••'/» mariomis
UŽDARĖ, O LENKŲ
kojomis—u amįriukitc
po vestuvių dieną Zalepugie
į
SULAIKYTI
PADEGĖJAI.
PALIKO.
KĖSINIMASIS APIPLĖŠTI dą nesumokėjus.
Be to, nė žadėjo ar vyrą ar save nu
žudyti.
r
J.
Bet
štai,
praslinkus
j
Kėdainiuose
r.uopatpra-! Kaip
1— jau buvo minėta,
, KASĄ.
abiems nubaustiems konfis
dienų nuo pir- • džios mokslo metų eina kova ■ kad š.. m', kovo mėn. naktį iš
Alytus. Kovo 14 d. apie kuota valstybės naudai ras penkiolikai
f *
> Varėnos miestely sugyvenimo su pliniamu aplenkėjimui7 į 8 d.
8—9 vai. vakaro buvo kėsin tos pas juodu “muitinės’' lik mos ešeimyniško
IČ...1 “Pochod- .lanra
švietimo ministerijos I
dienos,
Viktoras
Žalepuga,
j
vaikų
tarpe.
Kad
degė
tas! apiplėšti parinktų raktų vidacijos metu, kontrabandi pavalgęs pusryčių, pajuto vi-įnios” draugijos mokyklos1 namas,švietimo
skirtas Gručkunu
Gručkunų
VELTUI! VELTUI!
pagalba Alytaus miškų urė nės prekės.
Pareikalaukite veltai duo
. dūriuose didžiausią skausmą I nesutrauktų
lenkiškai'kai-1
mokyklai
ir
tos
mokyklos
damos pavyzdinės bor.kutčs
Nubaustieji
Apygardos
dijos kasą.
Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio U
BAMBINO.
Mes norime,
ir atsigulė lovon. Lėkštė su įbančių lietuvių vaikų, prie .sargo kluonas. Kriminalines
mėšlungio
viduriuose ir skilvyje neTeismo
sprendiniu
nepasi

kad
jus
išbandytunret
jį!
Šio nuotikio aplinkybės
likusiu
valgiu
netyčia
pateko
į
Kėdainių
mokytojų
seminapolicijos
valdininkai
suseke.
guli būti nieko geresnio ir nagelF. AD. RICHTER & CO.
tenkino
ir
per
savo
gynėjus
tokios: Urėdija iš anksto su
Eerry & So. $th Su.
bingesnio.
kurios sulesę liku- ■ rijos buvo įsteigta mokykla, Kad mokyklos namas ir sar- iI
Brocx!yn, N. Y.
žinojusi, kad ruošiamasi api padavė Vyr. Tribunolui ape vištom,
35c. vaistinėse.
i
iras,
tuo
jaus
viena
po
kitoš'-"
‘
---------------■
susispietė daugiau go kluonas, kuris yra už 2 kiplėšti jos kasą, tuoj pranešė liacijos skundą. Gynė advo nustipo. Žalepuga, gulėda-Į kurion
70 lenkiškai kalbančiu, lomelių nuo mokyklos, buvo i
vietos kriminalinei policijai. katai p. Bulota ir p. Robin mas lovoje ir pamatęs vištas; kaip
vaikų,
čia mokslas buvo dė- padegti iš keršto. Kaltinin- Ii
Kiek vėliau sužinota, kad zonas.
-limpant pradėjo dejuoti, stomas lietuvių kalba, bei kai sulaikyti ir drauge $u IĮ
apiplėšimas numatoma pa
kad, tur būt, ir jam taip bū valdžiai musų mokykla ne- kvota perduoti teismo tardydaryti kovo 14 d. vakare. Mi VIENUS BAUDŽIA, KI dą. Ir tikrai po kelių valandų oatlko, kad ne klerikalai ją tojui.
$
TUS PAAUKŠTINA.
nėtu laiku atvyko kriminali
vakare didelių skausmų kan kontroliuoja. Ir ji ją uždarė. ■
-------------nės ir viešosios policijos val Kauno apygardos teismo kinamas mirė. Atvykusi poli Švietimo ministerija abu GYVENIMAS DARBININ- sc
OFICIALĖ LINIJA
t
i?
dininkai patikrinti, ar tikrai išvažiuojamoji sesija Rasei cija su gydytoju konstatavo, mokytojus atleido nedavusi
KO BATSIUVIO.
........
~
įvyks pasikėsinimas. Apie 8 niuose išnagrinėjo šiomis kad mirė nunuodytas.
Pramonės ''
urt1 i Uždarius Odos
-- -------- -------------------------baigti mokslo metų. Iš to,c,be
vai. vak. tikrai atvyko urėdi dienomis 15 komunistų bylą.
Lietuvos Vyčių Organizacijos
Žmonės pasakojo, kad! abejonės, pasidžiaugs “‘ PoDarb.
Profesinę
S-gą
darb-'^
_
Kaip apie tai buv o jau ra iries tai matę Zalc-pugienę chodnia,” nes tie 70 vaikų
jos raštinėn buvusis tos pat
’daviai su darbininkais kur v PRANEŠA. KAI) DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA <U METĄ *g*
urėdijos vyr. raštininkas šyta, praeitų metų rugsėjo m, ‘•aitą jojant į vaistinę ir pra- nueis į jos mokyklą,
kas drąsiau pradėjo elgtis. Į £
—ĮVYKS—
Krutulis Pranas (atleistas iš 5 d. Raseinių mieste buvo dusią nuodų. Kalbėjo dėlto,
Be jokios priežasties, neper-ic
komunistų
mitingas.
Pastatarnybos! ir tuoj padirbtų
kad gal tai busiąs jos darbas. “RYTO'•” REDAKTORIUS spėjęs prieš dvi savaite, at-į^
raktų pagalba mėgino atida ojo vadai pradėjo kurstyti Zalepugienė,
trūkstant
NUBAUSTAS UŽ
leidžia ir kompensacijos ne-'$ Laivu “LITUANIA” iš New Yorko, Birželio 14
ryti kasą. Ši pasikėsinimą minią prieš esamąją valdžią l odymų, nebuvo suimta, bet .
ŠMEIŽTĄ.
sumoka. Nežinia, nei kur,Į;
visą laiką sekė pro langą po r bendrai prieš visą esamąją dyla perduota teismui. ZaleKovo mėn. 9 dieną Aly- kreiptis, nei ką veikti,
licija ir jos kviesti liudinin ocialę tvarką. Minia pradė >ugienė, nelaukdama teismo taus II Nuovados Taikos Tei- Uždarbis vis numušamas, $
jo daužyti namuose langus, prendimo. tuoiaus ištekėjo sme buvo nagrinėjama byla Kur pirma darbininkai gaukai.
TIE, KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON
C
Krutulis Pranas pirmą ka krautuves ir puolė policiją. už kito vyro.
ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI
Alvtaus Smulkaus Kredito davo 18 litų, dabar tegauna
sos spyną greitai atrakino. Tąsyk minią ir bolševikų na- Šiaulių apygardos teismas Banko reikalų vedėjo V. Mi- C—6 lit. 0 savininkai už ba- f
Kiti raktai buvo dar nevisai :hališkumą nuraminti prisi išžiūrėjęs bylą, Justiną Zale- siuno su “Ryto” redakto- tus, parduodami, ima tą pa- ?
Laivu “LITUANIA” Gegužes 3 d
pritaikinti, juos jis čia pat ėjo įsikišti kariuomenei, ku pugienę buvo nubaudęs sep- rium Jakubausku dėl ap- ėią kainą.
pagalba
buvo
atstatyta
rios
apdrožinedarnas peiliu taiki
VIENU LAIVU KLAIPĖD0N
tvneriais su puse metais sun
tvarka.
no.
kiųjų darbų kalėjimo, bet
VAŽIUOKIT šį PAVASARI I LIETUVĄ
Bet atrakinti kasą kalti Apygardos teismas išna byla buvo perkelta Vyriau
grinėjęs
bylą
nuteisė
tos
mi

SU AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMU,
ninkas nesuspėjo, nes tuoj
siajam Tribunolui, kur pri
nusikaltimo vietoje buvo po nios vadus Žalnį, Archipovą, statyta naujų liudininkų.
KUR JAUNIMAS TEN GYVUMAS, TEN
Malinauską ir Karpį —3 me- Vyriausiasis Tribunolas,
licijos suimtas.
,
SMAGUMAS.
Kratos metu pas jį rasta ,ams sunkiųjų darbų kalėji išžiūrėjęs bylą, nerado pa
IšPILDYKIT TOS ŠIRDIES TROŠKI
visi trys kasas raktai, kurių mo. Kitiems šešiems teismas kankamai įrodymų pripažin
oaskyrė
po
pusantrų
metų
svarbiausio net 2 egz. ir ke
MUS, PAMATYKIT SAVO TĖVYNĘ,
ti Zalepugienę vyrą nužu
letas peilių, kuriais jisai dar -unk. darbų kalėjimo, o liku džius ir ją išteisino.
1
BROLIUS. SESERIS IR GIMINES.
nevisai pritaikintus raktus sius keturis — išteisino.
Ką akimis žmogus pamatai, tai amžinai neužmiršti.
Tas pats teismas kovo 14
išdrožinėjo.
NUKIRTO MOTINAI
Atimti raktai gana gerai d. nagrinėjo bylą leitenanto
GALVĄ.
suderinti su tikraisiais kasos Grigaliuno-Glovackio (fašis Kovo 22 d. netoli Kalesišplauks iš New Yorko
į Kainos stačiai i Klaipėdą: Kainos i Klaipėdą ir atgal: į
raktais ir labai abejotina, tų vado), kuris maž-daug nykų kaimo, Alovės valsčiu
(per Southampton)
—.J, Ji
Trečia kliasa .... $107.
Trečia kliasa .... T-..
$181.
kad jis pats juos butų pasi luo pačiu laiku, kaip ir Ra je, Alytaus apskrity, krū
Turistine trečia .. $117.
Turistine............... !$1%. '
seinių komunistai, kurstė per muose buvo atrastas Anelės
GEGUŽES 31
daręs.
Revenue Tax ir Head Tax Atskirom.
Dabartiniu laiku Krutulis ‘Tautos Valią” nuversti esa Azarevičienės lavonas su nu
ekspresiniu
Cunardsėdi kalėjime, o jo byla per mąją valdžią. Ir teismas jį iš kirsta galva. Policija susekė,
laivu-palociu
duota Alytaus apskrities teisino, o Smetona pakėlė jį kad Azarevičienę, 60 metų
Sekanti laivai išplauks tiesiai Į Klaipėdą:
i
generolus.
Tai
šitokia
tei

I-os nuovados teismo tardy
amžiaus senukę, kirviu nužu
LITUANIA May 3-čią, 1927.
sybė Lietuvoj.
tojui.
dė jos nebylys sūnūs Balys,
ESTONIA May 24-tą, 1927.
22 metų amžiaus, kuris kovo
LITUANIA June 14-tą, 1927.
po asmeniška vadovybe p-no C. FRUTON, prityrusio ke
SAUŽUDYSTĖS.
mėn. 24 d. sulaikytas. Nors
LITUANIA July 19-tą 1927.
GARSIOS KYBARTŲ
liauninko iš Cunard štabo. Iš Southamptono keleiviai spe
Joniškis. Š. m. kovo mėn. iš jo. kaipo nebylio, nieko
“MUITINĖS” BYLA.
cialiu traukiniu bus nuvežti i Londoną, kurs sės ant laivo
Šiomis dienomis Mariam- naktį iš 14 į 15 d. pasikorė apie nužudymą jo motinos
0v*
žiniom Kreipkitės į dietos Agentus ar j bendrovę:
tiesiai i Klaipėdą. Fruton prižiūrės keleiviu bagažą ir ap
polės Apygardos teismas tu Juozas Urmonas 18 m. amž. neišgauta, bet kvotos keliu
rūpins viską reikalingą kelionei: pridabos jų gerovę ir su
$ BALTIU AMERICA LINE 8—10 Bridge Street,,New York
rėjo Kybartuose savo išva gyv. Pročiunų k., Joniškio nustatyta, kad tai jis tikrai
c
teiks
užtektinai
palinksminimu.
Tai
puiki
proga
keliauti
žiuojamą sesiją, kurioje, valse. Prieš tai dirbdamas nužudė savo motiną. Kvota
draugėje savo tautiečių. Privatiški kambariai trečioje klesotarp kitų, nagrinėjo garsią l^atvijoj pavogė 76 sv. dobi drauge su nebyliu perduota i
je ir švarus bei patogus vieši kambariai pasižmončjimui. i
lų sėklos ir pasislėpė. Suži Teismo Tardytojui.
bylą “Kybartų muitinės.”
Naminis virimas.
Kaltinamųjų, kuriems bu nojęs, jog esąs policijos jieši w
Papigintos 3 klesos laivakortės i abu galu.
vo įkriminuojama padirbinė komas, parėjęs arti namų GIMĖ “VELNIUKAS.”
fi
trumuose
pasikorė.
Nesenai Bilaičių kaime,
jimas plombų kontrabandos
Prieinamos kainos antroje klesoje.
m. kovo 15 d. užsinuo
^.JOŲsętų vaL^ Zarasų apskiikeliu į Lietuvą gabenamoms
Kad apsaugoti si&fr pinigus.’ pirteite
He
ties, pilietė Č. pagimdė kū i
prekėms plombuoti, buvo dijo išgeriama
CUNARD TRAVELERS CHECKS.
trys. Tečiąu iš jų į teismą sto menėlio tirpinio Opa Balčiū dikį. dėl kurio čia kilo daugįįj
> li i
I
Jie geri visur.
jo tik du: Seinenskis ir Ce- naitė 20 amž., gyv. S'khmlių kalbų. Nesužinoję kame da-!;
Ift IR J
k.,
Žeimelio
valse,
ir
patal

lykas,
moterėlės
pradėjo
kai'
!
Tolimesnių
inf.
klauskit
pas vietos agentą ar pas:
^chanavičius. L. Raganas gi,
LIETUVĄ
kuris,, kaip-spėjama, buvo pinta Joniškio ligoninėj. bėti, kad pil. Č. pagimdžiusi i Į
Priežastis
užsinuodijimo
—
;
PER HAMBURGĄ
tik ką ne velniuką. Iš tikrųjų1 1
vyriausias tos “muitinės’
Ant
musu
tri-triubiniu laivu
gi gimęs vaikas nėra visai!
‘direktorių,”
vengdamas skurdus gyvenimas.
NEWYORK(nauias)HAMRl RG
paprastas. Viršutinė lupa,!;
atsakomybės, pasislėpė į už
DEUTM H LA N D.
KRATOS
PAS
SOCIAL

ALBERT BALU N.
kaip zuikio, su plyšiu iki no
33 Statė St..
sienį.
,
RESOEUTE. RELIA.NCE.
DEMOKRATUS.
sies; nosis neturi skylučių: j
ši byla sudarė kybartieir
ant populiariškų vienodais
Boston, Mass.
kambariais laivų Clevetami.
’ėiams ^avo rūšies sensaciją ir Vasario 27 d. pas Navarė- burnos vidus irgi kažin kaip Į
‘‘Plaukite. po Amerikos Vėliava ų‘
M'estphalia ir Tliuringia.
isutraukė pilną teismo salę nų socialdemokratų ^kuopos savotiškai sutvarkytas ir ne i
Savaitiniai išplaukimai iš New
Dabar laikas galioti anie kebonf'
Yorko.
Laivai Thuringia ir
: publikos. Vien liudininkų sekretorių Brencių buvo kra turi dėsnų pakilimų. Dėl ly- .
Westphalia atplaukia i Bostoną.
.buvo iššaukta 54 asmens. ta; jieškota priešvalstybinės ties taipogi buvę neaiškumų,
LIETUVON ?
Personaliai lydimi į Europą
išvažiavimai.
Nupiginta ten Ir
Bylos eiga parodė, kad literatūros. Nieko nerado bet pagaliau nustatyta, kad
.. atgal
. kelionė ,
tfežia klesa į
“muitinė” jau veikė nuo pat apart socialdemokratinės li naujagimis kūdikis esąs mo
iš Ncw York
LIETUVĄ
R
į Kauną ir alga
1922 metų, padarydama, ži- teratūros. Policininkas paė teriškos lyties, žodžiu, kūdi I
tik $203.00 ir brangiau per
J
»
(Pridėjus
S.
V.
;novų minimaliu apskaitliavi- mė 6 numerius ‘‘Socialdemo kis vertas dėmesio.
Cherbourg ar Bremen
jeigu Taksus.)
TJAFAR
tnk« metų laika*?, kuriame;
mu, * nemažiau 100,000 It. krato” ir 6 egzempliorius
Francuzų Linijas Laivu
plaukti juromis yra <ma«r?u<ia. Dienntt
I>el sugrįžimo leidimų ir kitų in
ant manų yra ramios ir saulėto*, o
valstybei nuostolių, kol, pa “Naujosios Gadynės.” Po to PRIE KRIKŠČIONIŲ VAL
nėra galima pamiršti neprilygstamu pat<r<
formacijų klauskit pas vietos
galiau, 1925 m. lapkričio sustatė protokolą. Dar pa DŽIOS PRIVISO VAGIŲ. I
gumą ant laivu, laikiau omu ir operuojami
agentus arba pas
Suvienytu Valstiją Valdžior.
*
ėmė sulig viršininko įsaky Paėmus krikščionims fa
Keliavimas j tėvyne gegužio mėnesį
mėn. tapo likviduota.
nuveža
jus
j
priprastas
aplinkybes
kaip trfs
Hamburg-American Line
gražiausiame metu )a:ke.
Kaltinamasis Cechanavi- mo kuopos narių sąrasą. Ko šistams valdžią Į savo ran
11 dieną Birželio-June
United American Lines. Ine.
Išplaukimai United Statės Line*
kas, Tauragėje laba? pakilo
čius kaltu prisipažino, Sei- kiam tikslui, nežinia.
Genera! Agents
laivu gegužy bus:
Kurią vadovaus ir asmeniškai prižurės Vice
vagysčių skaičius.
131 Statė St..
Boston. Mass.
nenskis gi tai padaryti nepa
prezidentas Susivienijime [Jetuvią Amerikoje,
S.S. PRESIDENT ROOSEVELT
ŠEŠIOLIKOS METŲ
VIKTORAS KAMARAUSKAS. 179 Slocum St,
Šiomis dienomis turgadie
i
Gegužio 4
norėjo, nors visos tos “muiti-.
iš Edvardsville. Pa. Užsisakykite kelionę dabar.
NAŠLĖ.
SS. GEORGE WASHINGTON
ny atvykęs iš Šiaulių kišen
nes” “operacijos” ir buvo
Prisirengkite iš kalno. Klauskite agento visu
Gegužio 18
. >
IŠ IR I
formacijų iipie pasporto arba grįžimo leidimą.
atliekamos pastarojo na Nesenai Kaune Vyriau vagis apvogė apie penkioli
S.S. LEVIATHAN
(via (’b'rliourgj
siasis Tribunolas sprendė ka asmenų. Kišenvagis suim
Lietuviai nepilni Amerikos piliečiai gali gauti
muose.
LIETUVĄ
Gegužio 21
Suvienytų Valstijų valdžios leidimą liuesai su
tas.
bylą
Justinos
Zalepugienės
Bylos nagrinėjimas baigė
S.S. PRESIDENT HARDING
grįžti į šią šalį, neatsižiurint į įleidžiamąją kvotą.
PER BREMENĄ
Gegužio 25
Toks leidimas yra geras vieniems metams ar il
si šitokiu teismo sprendimu. 22 metų amžiaus, kaltinamos Be to, pastarųjų dviejų sa
ant didžiausio ir greičiausi#
giau. PLATESNES INFORMACIJAS SUTEIKIA
SS. REPUBLIC
Vokiečių laivo
kaltinamasis Seinenskis nu tuo, kad šešeri metai atgal vaičių bėgy padaryta arti
\NT UŽKLAUSIMO FRANCUZV
LINIJA
Gegužio 28
baustas pusantrų metų sunk, yra nužudžiusi savo vyrą dvidešimts vagysčių nakčia.
(FRF.NCH LINE) arba bile autorizuoti arentai.
COLUMBUS
(Viri laivai plaukai | Bremen. apart
Le*i albano.)
Arba PETRAI J. BALTUŠKA (Ekskursijos ren
ARBA KITAIS ŠIOS LINIJOS
darbų kalėjimo ir 10,000 lt. Viktorą Zaiepugą.
Apvogta; apskrities valdy
Pasirinkite bite vienų ir keliausite su savo
gėjas).
A. & J. RURWITZ Banker’s House.
LAIVAIS
tautiečiais, o visi Nngažd ir -kelionė* reikalai
piniginės baudos, kurią ne šešeri metai atgal teisia bos bugaltcris Kopas, miesto
6 KAST MARKET ST.. MII.KES HARRE. PA.
I
bus aprūpinti jums ilnnksto.
'
TIK ASTUONIAS DIENAS
Pi h'n informacijų klauskite viefos a®*nto
(3-rios durys nuo Public Sųuare —2-ros lubos)
Puikios kajutes Trečiai Klesai—
sumokėjus. kaltinamasis tu moji Justina Zalepugienėiš burmistras Bildušas, apskri
arba ralykrte pat:
Tiktai Steitromiai
Lietuvių Prekybos Bendrovė.
"Vienybė*” Spaudos Bendrove,
rės atsėdėti dar 6 mėn. pa Tverų valsčiaus, Telšių aps ties arešto namų viršininkas
366 Broadvay,'
193 Grarid Strcet.
NORTH GERMAN
prasto kalėjimo. Kaltinama krities, turėdama vos šešioli- Milašas ir daug kitų piliečių.
So. Boston. 'Mase.
Brookh n, N. V.
“Naujienos"
V. Stulpinas.
sis Cechanavičius nubaustas ką metų amžiaus, ištekėjo už Dauginusia pavogta rūbai ir
1739 So. fialsted St,
11 So. Halsted St..
pusantrų metų sunkiųjų dar Viktoro Zalepugos, nejauno daugiausia nukentėjo apskr.
. • Chicago. Iii.
Chicago. III.
65 Statė St„ Boston, Masu,
bų kalėjimo ir 40,000 lt. pini amžiaus jaunikio. Vestuvės valdybos bagalteris Kopas,
UŽSISAkYKIT KELtOJtę DABAR i- MUSU GERAS AGENTAS
p
7S Statė Suert. Be'ten. Miu
Q
arba pas vietos agentus
ginės baudos, arba dar 1 mer buvo iškeltos Justinos tėvų, kuriam pavogta įvairių daikMIELAI JUMS PATARNAUS KEUION'ŽS SUTVARKYME.
iš meilės, bet tų už 3,000 lit.
tus paprasto kalėjimo, bau- ir ji ištekėjo ne
r
»
'
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kas. Protarpiais grajino “Vy
Į
SPORTAS
turio” balalaikų ‘ orkestrą,
vadovaujant drg. židžiunui. Malcewicz ir Lewis laimėjo.
Prie draugystės prisirašė net Pereitos sąvaitės ristynė20 naujų narių.
se Bostono Arenoj MalcewiTheatre of Boston
czius nugalėjo MeGillą po
Vedėjai:
miriop už plėšimą ir žmog Iškilmingas pasaulio darbi sunkios kovos, kuri tęsėsi 2
KOVA UŽ SACCO IR
žudystę.
Jisai
prisipažino
ninkų šventės Pirmosios Ge
Jewett Repertory Theatre
VANZETTI GYVYBĘ.
ir 6 minuias. Lewis labai
dalyvavęs South Brantreė gužės paminėjimas Cam- vai.
Fund. Ine.
lengvai apsidirbo su žydų
Ju gynimui surinkta jau
užpuolime, dėl kurio Sacco
bridge’uje.
Per Dvi Savaites
ėampijonu Kaplanu. Garka$278,000.
ir Vanzetti yra pasmerkti,
LSS. 71 kuopa ir LDLD. 8 wienko paguldė farmeri StePradedant BAL. 25
Sacco ir Vanzetti, du ne- bet jis sako, kad jiedu nieko kuopa
Bus Vaidinama
šiais metais rengia iš vensą. o Sarpalius su McGuikalti darbininkai, sėdi Ded- bendra su tuo užpuolimu ne- kilmingą viso pasaulio dar re išsirito per 20 minutų be
Midsummer
hamo kalėjime, Bostono turi. Jisai Įvardijo visus sa- bininkų šventės Pirmosios pasekmių.
priemiesty, ir laukia mirties, vo sėbrus, kurie su juo tą Gegužės paminėjimą, kuris šiame ketverge Grand
Night’s Dream
Tuo tarpu visas pasaulis pro- užpuolimą padarė ir nušovė Įvyks šiame nedėldienyje. 1 Opera House risis didžiau
Matinees Ketvergais ir Sutestuoja iprieš Massachu- du žmogų, taigi jisai yra į
čV-nn.^Hali'40 sias pasaulio ristikas Big
batom 2:15 vai. po pietų
setts valstijos teismus, pa- ■ svarbus liudininkas Sacco ir
ir pr0Spf^ į yF Cambridge. Munn su McPherson, McGill
Vakarais
prasideda 8:15 v.
sriierkusius juodu miriop, ir anzetti byloje, jei guberna- Prąsidės2 vai. po pietų. Kai- su Kaplanu, Dr. Sarpalius su
reikalauja, kad jiedu butų torius paskirtų tai bylai per- 51^
TIKĖTAI—25c. IKI $2.00
’.js garsiausi kalbėtojai, Sam Skorskiu ir Spellman su
arba paleisti, arba kad gu- žiūrėt komisiją,
Ketvergais po pietų nupi
1
kaip tai: adv. F. J. Bagočius. Ludlow.
bernatorius paskirtų komisi-i Nors visuomenė reikalau “Keleivio" redaktorius S.
ginta 300 vietų pu $1.
Taksų nėra.
ją jų bylai peržiūrėti iš nau- ja Sacco ir Vanzetti paleisti, _________
\iichelsonass ir Socialistų
PARDAVIMAI
jo.
■i-tečiaus
oficialėse
sferose
..
.....
Partijos sekretorius Lewis.
Visuomenė, ;j pac pi otau- jaučiama pi ies tai pikta re- • protarpiaiš bus dainos ir
jančioji visuomenė, univerakcija. Sacco-V
Sacco-Vanzetti
CITY POINT
uniyer-|akcija.
anzetti mim.' jis -Vyturio" balalaikų
i;
Tel. South Boston 3520
sitetų
profesoriais,
studentingams
jau
pradėta
neduoti
....... _ ............. stuclen-tingumą
orkestrą, vadovaujant dr-eui 3 šeimynų namas, 6-7-7 ’ Residence Uuiversity 1463-J.
tai. rašytojai ir kitokie inte- svetainių. Harvardo U mveržidžiunui
kambariai, elektra, maudy ; S. N. Puišiutė-ShallM
ligentai, kurie sekė Sacco- siteto studentai pereitą saLIETUVĖ MOTERIS
Cambridge’aus ir apielin- nės, 3 šiito vandens pečiai ;;
ADVOKATĖ
Vanzetti bylą, yra Įsitikinę, vaitę norėjo važiuoti i South
skiepe.
Piazai
ir
vieta
garaSo. Boston. Yla**.
kati tiedu vyrai yra visai ne- Braintree ir padaryti toj pa kių lietuviai darbininkai. džiui. Cash užteks $3,000. 366 Br*adw*y.Room
2.
:
skaitlingai
susirinkit
i
ši
apkalti.
čioj vietoj, kur anais metais vaikšėiojimą ir kartu su viso Pardavėjas ne lietuvis. Kai
Harvardo Universitetotei- Įvyko užpuolimas, netikrą
na prieinama. Matyk:
siu skyriaus prof. F. Frank-įtoki pat užpuolimą, kad isi- pasaulio susipratusiais dar Ambrose, 255 Broadway,
FL.UNKSNA8. Pūku*. Padai k**,
bininkais
paminėkit
vienin

Patalus, haldra* ir visokią* lovų
furter rašo:
tikinus, ar liudininkai galėtų
jrėdmes. parduodam pigiausiai,
So. Boston. Tel. S. B. 3071.
telę
darbininkų
šventę
Pir

Kreipkite* ypatiškai arba rašykit
"Teismas vadovavosi ne- iritėmyt "piktadarius." Poli- mąją Gegužės.
r\RSIDUODA 3 ŠEIMYNŲ NAMAS
apvkanta, ir tas išaiškina, cUa vienok neleido šito daDidžiausia sandė
.1
itaisymai', imikIii nesti *•’><» į
li*. Gvarantuojana
koflej Sacco ir Vanzetti buvo •ryt. o žmogų, kuris norėjo ši:
Kaina
mažus įnešimas,
užsiganėdinim*.
daktarui 'ial" t -ztiiLna nuo 5 v:.L vakarais ant
jiasmerkti. Bet vėliau išėjo tą dalyką finansuot, arešta- Už ligą kiniečiai
::
luini.
■
(17)
Pas mus gausit* .
nemoka.
ko nei pati
vo.
aikštėn faktai, ...
2bū Bolton st..
So. liosion, Mass.
tikra* europiška*
4
W Užtai
X F 1 jis dabar šaukia
FF
Kiniečiai naudoja daktarą
piunasna* ir povaldžia neužginčyja, kad Ne\v Yorke visų Sacco-Vant kus
I'ARSIDI ODA 6 ŠEIMYNŲ N IMAS
visai
kitaip,
negu
baltveidistriet attorney buvo susi- zetti liudininkų konferenci"eroj apielinkėj ir gerom išlytrorn;
pardavir--* savininlas iškalbėjęs su Justicijos Depai- ją- Massachusetts valstijo:
valstijos džiai. Vienas Bostono “Kin- priežastis
Eurvpe-an Feather Co.
. iz jc.ja į kita mitst-i Kreipkitės pas
25 Loveli Street., Boston, Mas*.
tamento agentais apvalyti į valdančioji klasė yra susita- miesčio” kinietis paaiškino -av.n
ka JACOB PUZINE
(17)
kraštą nuo šitų italų, nes jie- iprieš Sacco ir Vanzetti. anądien štai ką: "Pas mus 1521 Cambridge st, Cambridge. Mass
du buvo ‘raudoni,’ ir dėlto jis
. sako, ir čia negalima ras beveik kiekviena šeimyna PARSIDUODA GERAS
P. Trechokas ir Vaitaitis.
‘turi sau daktarą. Pakol visi
prieš juos buvo sufabrikuota ti teisybės.
BIZNIS
Sacco-Vanzetti
gynimo šeimynos nariai yra sveiki,
šita byla.
GROSERNĖ IK BUČERNĖ
PARKIMAY
patol
daktaras
gauna
sutartą
komitetas
ši
panedėli
pa

Jeigu
nori geriau gyventi, r.epra“Šito prirodymui mes turi
mokesti. Bet kada nors vie • -k šio? progos. Biznis daromas iš AUTO SĖRVICE
me dviejų valdininkų liudy- skelbė, kad nuo 1925 metų nas
.kių tautų žmoni; Savininkas išva
apserga., dak vižiuoja i l.ietuvų, todėl nori parduoti
and FTLLING STATION
mus: abudu valdininku da iki dabar jų gyvybės gyni tarasšeimynoj
greitai jr pigiai.
119)
nuo
tos
dienos
netenka
mui
surinkta
jau
§278,000
bar yra garbingoj valstybės
STIDEBAKER KARU AGENTŪ
ii . Second st.
savo algos, ir negauna jos Klauskit: 365 -So.
RA IR TAISYMO STOTIS.
Boston. Mass.
tarnyboj, vienas jų išbuvęs aukų.
patol.
pakol
ligonis
nepaJeigu norite, kad Jūsų automobilis
net 25 metus pašto inspekto
ilgai laikytų, tad duokit pataisyt
C. SASNAUSKAS
South Bostono lietuviai pa sveiksta. O jeigu ligonis nurium
Petrui Trečiokui. Darbas geras,
lietuvis painteris
tai daktaras tampa
kaina prieinama. Jeigu norit, kad
“Sacco ir Vanzetti vardai tenkinti “Žemės Rojum.” miršta.
Jūsų karas gerai trauktų, imkit
Pa.miname iš lauko ir iš vidaus,
visai
nuo
tos
šeimynos
at

gesolin* pa« mus
b u vb Įtraukti i Justicijos De .Artisto S. Pilkos pastan statytas.”
taipgi p< pi?riuoiam ir baltinam lubas
(17)
partamento sąrašą kaipo gomis pereitą nedėldieni
ir diiba.m : arpenterio darbą.
415 Old Colony Avė.
radikalų, kuriuos reikia da South Bostone buvo suvai
210 (Of.U.MBI A ST..
> SO. BOSTON. MA SS
>
( AMBRIIN.E. MASS.
bot. Departamentas norėjo dinta trijų veiksmų komedi Uždarė kalėjiman 8 vaikų
Telefonas: Sn. Boston 3075-W.
motiną.
juodu deportuot, bet neturė ja “Žemės Rojus.” jo paties
Galit kreiptis tclef >trj: Porter O7V. >■ f
jo prieš juos jokių Įrodymų... sutaisyta.
Sarra Dittrich, 8 vaikų
Departamentas tečiaus buvo Publikos prisirinko pilna motina iš Revere miestelio,
GROBLEVVSKIO “ZMIJECZNIK”
jau pasiryžęs deportuoti juos Lietuvių Salė. Uždanga pa tapo nuteista neapribotam
nuo
be jokio legalio pamato.
kilo paskirtu laiku. Nežiū laikui kalėjiman užtai, kad
SKAUSMŲ ir DIEGLIŲ
“Sacco ir Vanzetti buvo rint visų trukumų ir keblu nesenai sudegė jos namas ir
GROBLEWSKI & CO. Plymouth, Pa.
areštuoti remianties netei mų, su kuriais vaidintojams apdraudos kompanija ap
skundė
ją
už
to
namo
pade

singu Stewart'o liudymu, ir visuomet prisieina Lietuvių
“Trink kur Skauda.”
tas davė Departamentui pro Salėje susidurti, scenoje bu gimą. Žmonės teisme verkė.
Moteris teisinosi, kad ji progos prie juodviejų prikibti. vo išlaikyta gera tvarka.
sino
drapanas elektriniu pro
Nors Departamento agentai, Vaidinimas publikai labai
kurie dirbo šitoj byloj, buvo patiko, nes veikalas yra pil su ir užmiršo elektra užsukti.
Įsitikinę, kad ‘South Brain- nas juokų ir gerai buvo su Jai išvažiavus Bostonan,
tree piktadarystė buvo dar vaidintas. Jeigu ir buvo vie prosas tiek Įkaito, kad užsi
bas profesionalų,’ o ne Sacco tomis apsirikimų, tai žiūrėto degė lentyna ir kilo gaisras.
QIEEN ANNE MALIAVA ............................. gal- $2.23
ir Vanzetti, nors ‘anarchistai jai jų nepastebėjo.
Tai yra gera maliava už žemą kainą. Reikalaukite
ir agitatoriai nėra plėšikai ir Ona Kapočienė, kuri vai Uždraudimas žuvauti jau
neturi su South Braintree dino Amerikoje augusios lie
nuimtas.
spalvų kortos. 16 spalvų ir balta.
piktadaryste nieko bendra,’ tuvaitės Virginijos rolę, atli Dėl kilusių gaisrų miškuo
Bronziniai žalia Maliava 98c
>2.50 Mclrik Flatinė Balta
ris dėlto tie agentai darba ko savo užduotį labai pui se, Massachusetts gvbernatoNo. 3 Stori VVool svaras 17c
Maliava............ gal. $1.7->
vosi su distriet attorney, kad kiai. Ji pataikė būti pikta, rius buvo laikinai uždraudęs
No. j,—OO—000 Sand l’aprr
Du Ponis T. 4t C. Flatinė
apkaltinus Sacco ir Vanzetti pilna kaprizų, užsispyrimo, žmonėms žuvauti ir šiaip į
t uzntas
5c
Balta Maliava . . gaL $2.25
žmogžudystėj. Nes justicijos nerimtumo, ir tuo pačiu lai girias važinėtis. Pereitą są
BALTAS ENAMEL gi. $2.75 I) Handic Apvali še'. eltai 75c
departamento agentai buvo ku mylėti savo vyrą “Pyte- vaitę šitas uždraudimas tapo
Whce!barrows. plieno
tos nuomonės, kad apkalti r|,” kurio rolę neblogai vai t nuimtas.
Atlantu* Inside Spar ir
Fromai........................ 4-95
Grindų Varnišis gal. $2.25
nus tuodu radikalu žmogžu dino Ščesnulevičius.
Tai
yra vilbaris vartojimui
AflaYitic Outside Spar $2.50
dystėj, juos lengva bus pra
Pieną pabrangino.
Taip
jau
gerai
lošė
Saka

Nhellac po 5 svarus. Orange I apie šlubą.
šalint.”
lauskaitė tetos “Agnės” Pieno trustas pakėlė pieno
Kasimui šakes. Geros
ar Baltas................ $2.75
Čia, žinoma, yra labai drą rolę, o Yuga labai tiko rolėj kainą. Žmonės miestuose tuRūšies.......................... 98c
Maliavų ir Varnišio
sus pareiškimas, sako teisių Paulo, kuris nori vesti, bet rėš mokėti už pieną branN u valytojas .. . gal. $1.2.> Dubeltavi Grėbliai daržui 69o
žinovas iš Harvardo Univer nemoka prie merginų pirštis. giau, bet farmeriai, iš kurių
Didelis rolis tvoroms dratų
Geros Rūšies Pilkos
siteto. Bet šitą pareiškimą
trustas tą pieną superka, nie
Malonų
Įspūdi
darė
“
Ju

apie 1300 pėdų rolis . 1.50
Maliavos.................. $1.18
daro žmogus išbuvęs ilgus
ko
iš
to
negaus.
Visą
pelną
metus valdžios tarnyboj, ir ji lės” rolėj Grybaitė. Jos tėvo pasiims tie vagys, kurie stovi
Vištininkams dratai. geriausios rūšies, po 130 pėd. rolis.
ręmia dabar išėjęs į aikštę |“Johnsono” rolėje J. Pet tarp farmerių ir miesto dar
18”
60"
72”
rauskas,
kaipo
tipas,
buvo
AVKšTIS; 36”
faktas,.kad justicijos depar gana geras, tik jam reikėjo bininkų.
$
1.25
$5.00
$6.25
KAINA: $3.00
tamentas buvo pasodinęs ka
lėjime šalia Sacco vieną sa truputi daugiau judrumo.
Požeminės bačkos išmatoms po
Sietų Dratai Roliuose
vo šnipų, o kitą šnipą bandė Kazlauskaitė “Floros” ro Prasidėjo šviesos taupymas.
10 galionų ........
$5.98
Juodi Galvanizuoti Koperiniai
įstatyt Į Sacco šeimynos na lėj buvo nebloga. Negalima Nuo pereito nedėldienio
SIETINĖS
DURJS
............
$13)8
K. P. 2c.
2y»e.
•«Massachusetts valstijoj pramus kaipo “burdingieri.” Ši peikti nei tarno.
tos J usticijos Departamento Pats artistas Pilka? žino- sidėjo “dienos šviesos taupy
SEHCO ROOF COATING sral. 98c.; 5 gal. kenas $1.25
pastangos parodo, kad prieš mą, buvo pats svarbiausi- mas.” Visi laikrodžiai pava(ieras visokiems tekantiems stogams.
Sacco ir Vanzetti faktų ne !asmuo. Jis buvo visas kome-ryti valanda pirmyn, taip
buvo, o betgi šnipai buvo dijos nugarkaulis, jei taip kad dabar žmonės keliasi iš
Guminė šmirkštynė 59 p. ilgio,
VAGONAS VINIŲ—
9c. už pėdą, garantuota.
Įkinkyti darban, kad tuodu galima išsireikšt. Jei kas ma- ryto viena valanda anksčiau,
ŽEMIAUSIOS KAINOS
Garadžių durų setai ........ $2.00
vyru pražudyt.
no, kad pas lietuvius nėra
Budavojimui popiera. Rolis
BARRETTS SMOOTH SUR63c
500 sq. f t................
Dabar Sacco ir Vanzetti &erV artistų, tai tas būtinai
Subatoj buvo areštuotas
FACE ROOFING:
CONDUCGALVANIZUOTOS
kalėjime rašo gubernatoriui turėtų pamatyti vaidinant St.
girtybę tūlas Charles
No. 1-light 2-mcdium 3-hcavy
TOK PAIKIS:
Kolis $1.39
$1.69
$1.95
prašymą, kad jis mirties Pilkjh Męs galime juo tiesiog Ranks. "Tai jau 72-ras jo
3"—5c. pėda
2"—te.
bausmę nuimtų ir abudu pa- pasididžiuoti.
Reporteris, areštas vienų metų tarpe,
ŠIMTAI KITOKIŲ BARGENŲ
leistų. Tuo tarpu juodviejų
advokatas padavė prašymą, Pasekmingos prakalbos.
East Bostono teatre aną
*
kad butų' atidėtas nužudy
Pereitą nedekiieni Brigh- vakarą netikėtai užgęso ži
p a bandib Madeiros, kuris t mo Lietuvių Draugystė Vie- buriai, kuomet vienas akro
1095 Wa»hm<ton St.,
BOSTON.
tur?,<. hnt nužudytas elekt- nyhe surengė savo metines batas karstėsi palubėj. Po
(Prie Dover St. Ele velto’Stoties)
ros k eile.) šį ketvergą.
. prakalbas. Kalbėjo “Kelei- tamsiai jis nukrito žmonių
Madeiros yra pasmerktas vio’f redaktorius J. Neviac-Į tarpan ir sunkiai susižeidė
i
‘

v

Vietines Žinios

I

IW DURŲ BALTAI ENAMELIUOTI
REFRIGERATORIAI - AISBAKSIAI

epertory

R

’---------------------- ■---------------------------

Nužeminta Kaina ..........................
$18.75
Reguliarė Kaina
.............................................. $26.00
Sw musų garantija
VISA EILĖ EDDYS REFR1GEKATORIŲ $16.30 ir aukšė.
Parlorių, valgymo kambarių ir -miegamųjų kambarių rakandai, taipgi
pečiai, rugsai, lovos. Viskas kas tik reikalinga jūsų namams

UŽPAKALY KIEKVIENO PARDAVIMO ŠIOM REPUTACIJA
FIRMOS. KURI TARNAUJA-ŠIAME DISTR1KTE PElt SUVIRS

48 METUS.

JAMES ELLIS CO.
VISOKIE NAMU RAKANDAI.

DR. J. MARCUS

4

DR

LIETUVI,KAS GYDYTOJAS
Specialistas aekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.
261 Hanover St.. Boston, Mana.
Room 7
Tel.: Richmond 0668.
(-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 rak.
Nedėldieniaia iki 4 v*L po pietų

ž

Gydytoja* ir Chirurgas '
Valandos: 10—2; 6—9 / 8;
Sekmadieniai*: 10—2

>

3327 So. Halsted Street į

CHICAGO, ILL.
\
Tel. Boulevard 8483 i

Telefoną* So. Boetoa 2309.
LIETUVIS DENT1STAS

Lietuvis Optometnstis

Dr. St. A. GALVARISKI
(GAUNA USKAS)

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki
5:30 dieną. Nuo 7—9 vakare.
Nedėliomi* pagal sutartie*.
414 BROADWAY.
SO. BOSiON. mass
liegraminuoju akla, priskiriu
akiniu*, kreiva* akis atiticaino
ir amblyopiskosa <aklose) aky
se sugražinu iviea* tiakama
laiku.
J. L PA4AKARN1S O. D.

LIETUVIS
BUDAVOTOJAS IR
ARCHITEKTAS

i

<47 Kroekvat

Mes pabudavojame geriausius
.lamus, ir pigiai /Taipgi padarau
.visokius planus, išmėruoju žemę ir
etc. Visokiais reikalai* kreipki
tės.
(-)

5

TITUS P. GREVIS

Ra«'o» Waa*

Telefoną* 6U2-W.

ji

J Or. A. Gorman-Gudiauskas į

395 Broadaav,
So. Besto*.
Tel.: So Boston 2340.

$
LIETUVIS DENTISTAS
$ VALANDOS:
5
Nuo 10—12 dien*
X
N uo 2—5 po pietų
S
Nuo 6—8 vakare
v Nedelioaii* Nuo 10—12 diena
705 N. Maia SU kamp. Broad St.
'
MONTELLO, MASS

KLAUSYKIT KAS
ORE GIRDĖT!

J
y

J
t'
U
b
j[
|;

Galima girdėt iš visos Amerikos
ir Kanados ant musų spešel

FAMOUS FIVE
TUBE RADIO
I
I

DAKTARAS

I

LANDAU

lik už $75.00 su visa-s įtaisais.
Mes užtaisome netik
Ka
ilio, bet taipgi Maievas. Varnišius. I.ekerą. kuris išdžiūsta i 15
minutų. Taipgi popierų kamba
riams gražausių spalvų, visokių
įrankių prie Virtuvės ir gaspadinėms. Visokių dratų tvorom ir
skrinams (sietukams) ant lan
gų. grėblių, pjautuvų, lopetų ir
kirvių. Kreipkitės laiškais, tele
fonu arba užeikit ypatiškai.

32 CHA M BERS ST„ BOSTON.
Gydo ypatiškai ir pasekmingai
Veneriškas Liga*.
' aiandos:— Kasdien nuo 8 iki
JO. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Telefonas 31234

UNIVERS1TV II ARDWAR£ ( o
1117 Cambritlge Street.

MEDICINOS DAKTARAS

C. J MIKOLAITIS

Cambridge, Mass.
Tel.: Porter 0755-M.
(17)
Savininkas.
Juozas II. Snapkauckas.

DAUGIAU BARGENŲ!

South End Hardware Co

SOUTH BOSTON.

405 BROADWAY,

-------------------------------------■ ■ - ----------------- ----------------------------- —, ■

i

Balandžio 27, 1927.

Valandos: nuo 2 iki 1
pietų,
nuo 7 ’.ki X vakare.

I

107 SUMMEU STREET,
I. V'VREN. E. M YSS.

DAKTARAS

GOODMAN
l» RUSIJOS —GYDYTOJAS.
CHIRURGAS IR 1’RIE GIMl)Y MO.
371 DnrcheMer Si.. So. Bo«ton,
arti Andrew Square
Tel.: So. Boston 2297.

I

Babies Love lt
A

Ma*. Winslow’*
Stbof

TeL So. Boston 906-W !

DAKTARAS

J^57

i A L. KAPOČIUSi
L1TUV1S DENTI8TAS
<
> VALANDOS: Nuo 9 iki 12 <U«» <

Eagle Brand išaugino dau
giau sveikų kūdikių, negu
visi kiti kūdikių maistai.

Nuo 2 iki 9 T*k |
NEDALIOMIS: j

'73cjnle^6
EAGLE BRAND

iki 1 ▼. »o «i«t« <

CONDENSLD M ILK

Setvdomi* iki 12 <H*B*.
Į
Ofisaa "Keleivio” nam*.
j
751 Rro»dw«v. terps C ir D St. <
SO. BOSTON. MASS.
’

"4

