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D-ras Pajaujis, Tornau ir 
Žemaitis Pasmerkti Miriop

KUN"^Sum“iMMbs O'CmukII
Long Beach, Cal.—Čia ta-, 1 • CAAAA • UAnnAH4 %al’ - k^ruS1Ja > areštuotas kun. A. H. En- flpiC 58CC0 IT VflDZCtt] džiausi nksmą.po 

gelhardt už paviliojimą sve
timos moteriškės. Policija

------------- ■--------------------------------------[paėmė jį iš sakyklos, kurion į n.«lUi
AMERIKOS LIETUVIŲ ' VYRIAUSIS TEISMAS UŽ- karštą Pa’ nell apie Sacco

TARYBA PROTESTUOJA.I G YRESTEREL1ZAC1  JOS £ *>-
AMERIKOS LIETUVIŲ

Prabilo pagalios ir katali
kų tūzas kardinolas O’Con- 

> ir Vanzetti

Devyni nuteisti iki 12 metų 
kalėjimo, dešimt kaltinamų

jų išteisinta.
Lietuvos Pasiuntinybė 

Washingtone šį panedėlį pa
skelbė gautą iš Kauno šito
kią žinią:

'‘Elta praneša, kad karo 
teismas už sukilimo ruošimą 
pasmerkė mirtin Pajaujį, vy
resnį leitenantą Tornau ir 
raštininką Žemaitį. Devynis 
kitus kalėjiman nuo pusant- 
rų iki dvylikos rfietų. Dešimt 
išteisinta.

“Respublkos Prezidentas 
piitniems trims mirties baus
mę pakeitė kalėjimu iki gy
vos galvos.”

Tai ve, kas dedasi “lais
voj” Lietuvoj! Budelis caras 
nedrįso nei vieno Lietuvos 
atstovo Durnoj atiduot karo 
teismui, o saviškiai bašibu- 
zukai nesigėdi rašyti Seimo 
atstovams mirties dekretų!

Prieš šitą barbarišką tero
rą Amerikos Lietuvių Tary
ba’nusiuntė Smetonai aštrų 
protestą Amerikos lietuvių 
Vardu. Amerikiečiai piktina
si tais kruvinais darbais, ku
riais tautininkų-klerikalų 
valdžia užsispyrė sutepti 
Lietuvos vardą civilizuoto 
pasaulio akyse.

LIETUVIAI APŠAUDĖ 
LENKUS.

Iš Varšuvos atėjo pereitą 
sąvaitę žinių, kad lietuvių 
partizanų būriai dviejose 
vietose perėję demarkacijos 
liniją ir pradėję šaudyt į len
kų kordonus. Lenkai ėmę 
šaudyt atgal ir privertę lietu
vius pasitraukti. Lietuviai 
nusinešę su savim ir savo su
žeistuosius.

ĮSTATYMĄ.
Į Vyriausį Jungtinių Vals

tijų Teismą buvo apskųstas 
Virginijos įstatymas, kuris 
reikalauja silpnapročius ste- 
relizuoti (romyt). Jį apskun
dė per savo globėją viena 
silpnaprotė mergina, Gande 
Buck. Ji yra 21 metų am
žiaus ir turi jau nelegaliai 
gimusią mergaitę, kurios 
protas taip pat silpnas. Ji bu
vo uždaryta nepilnapročių 
įstaigon ir tos įstaigos perdė- 
tinis nutarė ją sterelizuoti, 
kad išleista laisvėn ji nega
lėtų daugiau vaikų turėt. 
Mergina tam pasipriešino ir 
jos globėjas Shellton įnešė 
•tuo reikalu bylą vietos .ap
skričio teisman. Teismas pa
sakė, kad mergina .turi būt 
stereližuąta, taip kaip reika
lauja valstijos j^ątymas. 
Tuomet byla atsiducė į aukš
čiausi šalies teismą. Ir šį pa
nedėlį Vyriausiu Teismas 
Washingtone pareiškė, kad 
valstijos įstatymas apie.ste- 
relizaciją turi būt .pildomas. 
‘Stereįizacija esąs geras ir 
reikalingas visuomenei daik- 
'tas.

UŽ $100 VAIKAI UŽMUŠĖ 
MAJORĄ.

Benton, III. — Harry A.

jonys be galo nustebo, kuo- kuomet visas pasaulis šaukia 
met policija paėmė jų doros vienu balsu: ‘T

saldžia pareikalavo grąžinti 
prisiplėštąjį grobį žmonėms 
atgal, kunigija pakėlė di- 
,w- : ” Ji net baž
nyčių išsižadėjo, pamaldų 
nelaiko, — trauk velnias vi
sas bažnyčias ir žmonių dū
šias, . jefgu kunigams nėra ANGLIJOJ BUVO 2,000 
biznio! Negana to, šita juo- 
doji gvardija ėmė organi-

Paleiskit Sac- zuo^ ginkluotas banditų 300,000 darbininkų Berline, 
-- ----- 1(X) 00() Briusely, 150,000 

Paryžiuje ir kitur parodė 
didelę savo galybę.

Pirmos Gegužės Šventė šį
met buvo švenčiama reikš
mingiau, negu kada nors. 
Anglijoj buvo pastatyta 2,- 
000 platformų, nuo kurių so- 

! cialistų kalbėtojai smerkė 
■ valdžios pasikėsinimą įstaty
mo keliu uždrausti streikus 

i ir sunaikinti darbininkų or- 
1 ganizacijas. Beveik visuose 
didesniuose Anglijos mies
tuose gatvėmis vaikščiojo di
delės darbininkų demonstra
cijos, kurios saulėtoj dienoj

Viso Pasaulio Darbininkai 
Šventė Pirmą Gegužės.

mokytoją už apykaklės. Da- co-Vanzetti, nes jiedu nekal-ir kelti valstybėj di- 
vatkos, žinoma, kaltina ne ti!” džiausią suirutę, norėdama
kunigą, bet moterį, kuri su Bet ponas O’Connell, kai- Q '
JUO susidėjo. . bedamas už visus katalikus, . 1!

' daug priplepėjo, o nie co ne kunigą užtai areštuoja ir nu
baudžia, tai viso pasaulio

I

MITINGŲ.
Raudonoj Aikštėj buvo susi
rinkusi kariumenė, visur ple
vėsavo raudonos vėliavos ir 
buvo sakomos prakalbos 
prieš svetimus imperialistus.

Amerikoje šita šventė bu
vo apvaikščiojama netaip 
skaitlingai, kaip Europoj. 
Tiktai Brooklyne buvo susi
rinkę apie 20,000 darbinin
kų. Kituose miestuose viskas 
apsiėjo prakalbomis ąalėse.

Los Angeles mieste norėta 
įtaisyti automobilių ‘demons
traciją be leidimo,’- bet poli
cija ją sulaikė ir kelioliką 
automobilistų areštavo.

{STOJIMAS NEW YORKO pasakė. Ar Sacco ir Vanzetti! . ... .. , ,
BIRŽON $200,000. , turi būt paleisti, arnužudyti, I dv^k,^k€‘ ® . j

New Yorko akcijų birža apie tai jis visai nekalba. Jis:- .k“v0.11 į,etV'0'

i iš valdžios išvertė, o jų vie- 
nas gubernatorius irso!
taip bus gerai. Jei^t jis pa- ^Sbotaža & 
sakvs, kad Sacco ir Vanzetti •turi būt paleisti. Ui.katalikai 1“^’ ~ *"

«">**> 'aktai pa-
Sacco ir Vanzetti i elektros ku”«‘Jav v,su°-
kedę, tai katalikai ir tuomet"*“' ka,p pon?s 
bussujuo. .. i valdžia tik tuomet, kuomet spalvomis ir mirgėjo plaka- ji nežinomi žmonės metė

atsisakom protauti ?mes ei- ' va]ns ir nenžaauna kiinitni “Gelbėkim Sacco ir Vanzetti jos sekretorių Luigi de Meili, giamės taip kaip . aVinai ^jKiais. S ™ VaS »!«> «Į«k‘^ k«!«?!’,’ 
kur vienas, ten irvisas būrys. bjedni žmonės. darbinjn. kime Kinų darbininkams su- 

Na, o kažin kaip ponas > kai; prie to da radikalai, ku- tpiiskinti Baldwmą. Ir
kardinolas kalbėtų, jeigu nigams ranku
Sacco ir Vanzetti vietoje bu*- ant “Dievo garbės” pinigų

mos katalikų kunigai? j ’ 
Meksiku- lyykįar’ mumš 

parodo, kad katalikų bažny
čia nevisuomet eina su val
džia. Meksikos dvasiški ja 
rėmė, valdžią tik tuomet, kai I ją remsime, 
toji valdžia plėšė savokraš-: <~ 
tą ir leido kunigams jį plėšti. ‘ 
Bet kai socialistinė Calleso i las visai pamiršta.

BIRŽON $200,000.

(stock exchange) yra tokia tik sako, kad katalikai rem- 
vieta, kur yra parduodami šią gubernatorių. Kaip po- 
ir perkami visokių stambių -- ' * *
korporacijų šėrai. Ji turi.
1,100 narių, kuliais yra viso- į 
kie brokeriai. Vietų skaičius 
yra apribotas ir už jas eina į 
didelės varžytinės. Šį pane-i 
dėlį viena vieta buvo par
duota net už $200,000.

PERKŪNAS TRENKĖ 
ORLAIVĮ.

Pereitą sąvaitę perkūnas 
: trenkė karo .orlaivį ties Vir
ginijos pakraščiu, Orlaivis 
užsidegė ir įkrito į jūres. Juo 
lėkė kęturi tekūnai, kurių ne
liko nei pėdsako

y ' ■

POTV1NIO REIKIA 
£10,000,000.

Potvinis Mississippi upės 
klonyje pridarė tiek blėdies, 
kad nukentėjusiems žmo
nėms gelbėt Raudonasai

k

NUJCENTĖJUSIEMS NUO*

kardinolas kalbėtų, . jeigu nigąms rankų 
i 
tų pasmerkti miriop ‘dudŽo-. .. j

Thomasson, 19 metų" am-[Kryžius pareikalavo $10,- 
žiaus vaikas, prisipažino čia 000,000. Pinigai renkami au- 
atviram teisme, kad pereito i kavimo keliu.

■ * i___________________________

NORI DEPORTUOT 1TA-| 
LŲ LAIKRAŠČIO RE

DAKTORIŲ.
Amerikos imigracijos val

dininkai yra nutarę depor
tuoti Italijon italą vardu 
Enea Sormenti, kuris trys 
metai atgal Įvažiavo čionai 
ant laivo pasislėpęs ir iki šiol 
nelegaliai čia gyveno. Pas
kutiniu laiku jisai redagavo 
Chicagoje italų darbininkų 
laikraštį. Jį dabar gina pa
garsėjęs advokatas Darrovv, 
kuris sako, kad Sormenti 
yra didelis fašistų priešinin
kas ir Italijoj jo laukia mir
tis. Jeigu jau Amerikos imi
gracijos įstatymai būtinai 
reikalauja jį deportuoti, tai 
Darrow prašo duoti bent po
rą mėnesių laiko, kad Sor
menti galėtų pasirinkti kitą 
kokią šalį, kur jį galima butų 
išsiųsti.

77 ANGLIAKASIAI UŽ
BERTI KABYKLOJ.

West Virginijoj . e^eitą 
surotą ištiko didelė nelaimė 
Everti^villės anglių kasyk
loj. 77 Ci^bininkai tapo už
berti žemėn., ir turbut visi 
bus žuvę, nes pe. raisrą ne
galia a prieju prie n pa
galba *pie kasyklos taftą 
šimtai Uk . ’r a;ku <nsi- 
rinke verkte.

gruodžio 12 dieną jisai su 
jaunesniu savo broliu, kuris 
dabar jau miręs, užmušė 
West City miestelio majorą 
Adamsą. Šitam darbui atlik
ti juodu buvo pasamdęs 
Charles Birger, pasiskelbęs 
šaikininkų vadas ir mirtinas 
majoro priešas. Jisai užmo
kėjęs vaikams po $50 už 
Adamso nudėjimą.

I 
I I

BERLINAS NAIKINA MO- 
NARCHISTŲ VARDUS 

NUO GATVIŲ.
Einant Vokietijos respub

likai devintuosius metus, 
Berlino miesto taryba nuta
rė perkrikštyt visas Berlino 
gatves, kurios dabar yra pa
vadintos monarchistų var
dais.

AMSTERDAMO INTER
NACIONALAS TURI 

15,300,000 NARIŲ.
Amsterdamo Internacio

nalu yra vadinamas tarptau
tinis profesinių sąjungų 
(unijų) susivienijimas. Iš
skyrus Rusijos bolševikus ir 
Amerikos Darbo Federaciją, 
Amsterdamo Internaciona
lui priklauso beveik viso pa
saulio darbininkų unijos. 
Centralinis jo biuras dabar 
paskelbė, kad jis, Interna
cionalas, turi jau 15,300,000 
pilnai užsimokėjusių narių. 
Per pereitus metus narių 
skaičius pakilo 2,000,000.

o •

ANGLIJOS MERGINOS 
PRADERA KELINES 

DĖVĖT.
Per Velykų atostogas An

glijos pajūriuose šįmet be
veik visos jaunos moterys ir 
merginos parodavo kelinėse 
ir trumpais plaukais. Tan
kiai sunku buvo atskirti, kur 
moterys, o kur vyrai.

DĖL ŠUNIUKO NORĖJO 
SUDAUŽYT TRAUKINĮ.

New Britain, Conn. — Šį 
panedėlį čia per plauką tik 
nesusikulė traukinys su 200 
žmonių. Dvylikos metų am
žiaus vaikas pridėjo ant 
gelžkelio rąstų, norėdamas 
atkeršyti užtai, kad metai at
gal traukinys užmušė jo šu
niuką. Vaikas areštuotas.

METĖ BOMBĄ FAŠISTŲ 
SEKRETORIUI.

JL,____________ v Casano Magnago mieste-
skaisčiai žėrėjo raudonomis ly, netoli Milano, šį panedė-

tais su įvairiausiais parašais: bombą į fašistų organizaci-

Fašistas betgi išliko sveikas. 
Jo užpuolikai pabėgo auto- 
mobilium.1 Baldwiną.” 

nebučiuoja ■ daug kitokių, fięouciuoja,, Rerline | gatveg jQ 300>_ 
,lSs OOO.flarbininkų. Jie susirin- 

bažnyčios bosui nerupi. Ir 9e.s .]?U.YU^10 ^lzeno ru" 
todėl jis sako, gubernatoriui: m*!s lr lskf^ tenai raudonas 
Tavo Eksefencija gali juos veb^v^s dainavo ..įevoliuci- 

I paleisti, bet gali ir nužudyti; fe.s dainas ir klausėsi kalbe
les vistiek Tavo Ekselenci- .P? d.?n?°1n.st^c.1-

- e jos visi ramiai įssiskirste ir
■ ■ O kad Dievas pasakė “Ne- Jokios kelYark^..nĄuv0> 
užmušk!’’tai ponas kardino- . P0'1^1.!3 tikėjosi daug 

- - - triukšmo. Buvo Berline ir fa-
________ ;_______ ’_________ ! šistų mitingas, bet jis buvo 

labai mizemas ir uždarytoj J_____ salėj. Susirinkę tenai juoda-
• šimčiai, žinoma, griežė dan

timis ant darbininkų ir rami
no save viltimis, kad monar
chija gali da atgyti.

Paryžiaus policija buvo 
pasiruošus dideliems įvy
kiams. Prieš 1 gegužės bur
žuazijos spauda buvo pa
skelbus, kad “raudonieji” 
imsią Paryžių. Bet nežiūrint Califomijoj užklupo 3 orlai- 
buržuazijos baimės, Darbi- vius, kurie nusileido tenai su 
ninku Šventė praėjo labai kiniečiais imigrantais. Prasi- 
ramiai. Apie 150,000 žmonių dėjo smarkus šaudymas ir 
dalyvavo visokiuose mitin- vienas lakūnas tapo užmuš- 
guose ir demonstracijose, ir tas, o kiti suimti, 
visur buvo pavyzdinga tvar- ----------------
ka. Tiktai vienoj vietoj spro- DU TURKAI MIRS UŽ 
go bomba, bet ir toji turbut VIENĄ KOMUNISTĄ, 
provokatorių padėta j)u turkai, Amed Dadiš ir

Belgijos sostinėj Briusely gey Madalebekob, užmušė 
demonstravo apie 100,000 Taškente vieną komunistų 
darbininkų. _ agitatorių, už ką komunistų

Net Japonijos sostinėj To- teismas nuteisė juodu sū
kio susirinko 20,000 darbi- šaudyt.

BAISIOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Leidžiant “Keleivį” į spau- nokite ir ruoškitės. Ruoškitės 

dą gavome šitokių žinių:
Tautininkai eina diktatu- ______________

ros keliais. Smetonos, Mer-! tininkų” korporacijos nariai, 
kio, Musteikio šaika vagia už dalyvavimų 17 gruodžio 

perversme, pareikalavo už- 
mokesnio po 5 litus dienai. 
Ir užmokesnį tie kunigų pe
niukšliai priėmė. Tai negir
dėtas skandalas! Tos korpo
racijos studentai sudarė at
skiras korporacijas, “Keistu
čio” ir “Vytauto.” Tai kun. 
Krupavičiaus budelių šąika.

iš visų jėgų ir planingai. 
Klerikalų studentų “Atei-

ŽMOGŽUDYSTĖ BAŽ
NYČIOJ.

Little Rock, Ark. — Pres
biterionų bažnyčios bokšte 
čia rastas 12 metų amžiaus 
vaiko McDonaldo lavonas. 
Zakristijono sūnūs prisipaži
no McDonaldą užmušęs baž
nyčioj.

GAISRAS LIETUVOS 
PASIUNTINYBĖJ.

Anksti 28 balandžio rytą 
Lietuvos Pasiuntinybės rū
muose Washingtone kilo 
faisras, kuris pridarė apie 

1,500 nuostolių. Ugnies 
priežastis nežinoma.

NUŠOVĖ LAKŪNĄ ŠMU- 
GELNINKĄ.

Imigracijos inspektoriai

SAULĖS SPINDULIAI 
GIMDO GYVYBĘ.

Du Chicagos Universiteto 
mokslininkai, Dr. Ralph 
Lillie ir Dr. M. A. Hinrichs, 
su pagalba ultra-violetinių 
spindulių pagimdė gyvybę. 
•Jie paėmė neužvaisintų žu
vies ikrų, padėjo juos po 
elektrišku aparatu, kuris ga
mina ultra-violetinius spin- 
duliuh i • 5—10minutuvie
toje tų ii- t l< į 'ade.|»> į-.ti.iKlO- 
ti mažos žuvytės Tokių spin
dulių vra pil a i ..aulės švie
soje. Taigi pasirodo, kad.per Velykas netoli 
saulės si i i-l jhai gali sutver- noslavo kėlėsi per ažu per 
ti gv'yhr iš negyvos t ėdžia- Dniepro upę 20 rusų P^rva- 

įgos. Ką?’ 'teM- na<-akys|žas aovirto i»* 18 žmonių pri-

f

1

NUPIRKO UŽ $2,000,000 
GĖRIMŲ.

Detroito butlegeris Savard 
prisipažino teisme, kad pe
reitais metais jisai nupirko 
Kanadoj alaus ir degtinės už 
$2,000,000.

DNIEPRE PRIGĖRĖ
18 RUSŲ

Iš K ui jos praneša* t a kad 
i Ekateri-

J gėrė.

iždą ir samdosi svieto perė
jūnus, kad užsmaugtų Lietu
vos laisvę.

Lietuvon atkviestas ber
montininkų baronas Bisping. 
Žada kviesti da buvusius 
Vrangelio ir kitų baltųjų ar
mijų karininkus, kad suda
rius atskirą kariumenės dalį. 
Savais kariais jau nepasitiki.

Jau dabar veikia karinin
kų šaika, kuri įkvepia budelį 
Merkį ir Musteikį karo teis
mais ir žiaurumais.

Voldemaras, savimeilis- 
beprotis, tankiai girtas. Sme
tona bevalis, irgi tankiai gir
tas ir dreba už savo kailį. 
Plechavičius Sedoje nušovė 
savo tarnaitę, su kuria gyve
no. Tai šitokių išsigimėlių 
rankose Lietuvos likimas ir 
vairas.

Apie Seimą nėra kas ir 
kalbėti — jo nešauks. Pirma 
keis konstituciją, kad užtik
rinus amžiną Smetonai pre
zidentavimą ir viešpatavimą 
vagims.

Šnipų Lietuvoje pilna. 
Provokatorių d a daugiau, 

i Visi apmokami liaudies pini- 
' gaiš iš valstybės iždo,

Gusarų pulke dau^ suimtų 
kareivų ii k-uiuinkų. Jiems 
gresia karu lauko teismas. 
Sueit in ai eina. VarniuO^ 
pd na. Viešpačiai dreb®. ir oi- 
jo. žmonių į. piktinimas 
»nva !»**» ko* a Šita ži-

“DŪŠIŲ GANYTOJAS” 
SUIMTAS UŽ DAUGPA

TYSTĘ.
Šiomis dienomis netoli Bo

stono buvo areštuotas kun. 
Albert E. Kent, kuris yra 
kaltinamas tuo, kad vedęs 
Maine valstijoj dvi mergi
nas, atvažiavo Į Bostoną ir 
čia apsivedė su trečia. Jisai 
teisinasi, kad su Maine’o 
merginomis jisai gyvenęs be 
šliubo, todėl jis nebuvęs su 
jomis vedęs.

1.252.126 FARMOS TURI 
RADIO IMTUVUS.

Washingtono pranešimu/ 
Amerikoje šiandien yra 1,-1
252.126 farmos, kurios turi 
įsitaisiusios radio imtuvus.

ninku tarptautinei savo šven
tei pažymėti.

Varšuvoj oras buvo blo
gas, bet vis dėlto 20,000 so
cialistų įtaisė gatvėse de
monstraciją ir mitingą. Ko
munistai buvo susirinkę at
skirai; tautiniai juodašim
čiai surengė priešingą de
monstraciją ir ji susikirto su 
komunistais. Vienuolika■ 
žmonių buvo sužeista ir dau
giau kaip 100 areštuota.

Švedijos sostinėj Stokhol
me socialistai su komunistais 
šventė Pirmą Gegužės iš vie
no. Demonstracijoj dalyvavo 
20,000 žmonių. Griežė 36 ka- 
pelijos. Komunistai nešė di- 

Idelę iškabą su parašu: “Ša
lin Amerikos žmogžudžiai. 

■Paliuosuokit Sacco irVan-

ĮKŪRĖ ANTI FAŠISTINI 
LAIKRAŠTI.

Paryžiuje tapo įkurtas 
naujas laikraštis kovai su fa
šizmu. Jis vadinasi “Liber- 
ta.” Jo vyriausiuoju redakto
rium yra italų socialistų va
das Turatti.

SUDEGĖ TRYS ŽMONĖS.
Į Pereitą pėtnyčią B: ookly- 
ne sudegė didelis gv /enamas 
namas ir gaisre žv, o 3 žmo
nės.

RUSIJA DALYVAUJA 
TARPTAUTINĖJ KON

FERENCIJOJ.
Sį panedėlį iš Maskvos iš-izetti.”

važia ’0 į tarpta įtinę ekono-Į Maskvoje Pirmoj’ Cegu- 
minę kor^”?’.ciją flenevonjžės diena buvo s ačiama 

Kusi’ns aMnyu. kaipo ’. alstvb’f.Z, šventė.

PEKINE PASMAUGTA 
20 KOMUNISTŲ.

Iš Pekino pranešama, kad 
20 kiniečių komunistų, kurie 
anądien buvo tenai suimti 
sovietų atstovybėj, tapo nu
teisti miriop ir tuojaus buvo 
pasmaugti (Kinuose yra ma
da prasikaltėlius smaugti).
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J fl; APŽVALGA
“LAISVĖS” MELAS. j NEPILNA LITANIJA.
“Laisvės” 95-tame nume- į Leonas Pruseika paduoda 

ry raiiaaūie didelėmis raidė-, “Laisvės” 95-tame numery 
mis pade vą antgalvį “Sočia-į ištisą eilę žmonių, kurie po 
iistai prieš Sacco ir Vanzet-; 17 gruodžio perversmo Lie
ti,” iš kurio išrodo, kad so
cialistų organizacija reika
lauja Sacco ir Vanzetti nu
žudymo..

Kuogi Pruseikos-Vidiko

tuvoje perėjo fašistų pusėn. 
Paminėjęs “Naujienų” pas
tabą, kad Dargvainis (V. K. 
Račkauskas) jau garbina 
smurtininkus, Pruseika sa- 

organas remia šitą melą? Ji- į ko: 
sai nurodo kažin koki Feller-; 
maną, kuris Bostono siuvėjų 
susirinkime buvęs priešingas! 
ruošti protesto mitingą dėl į 
nuteisimo Sacco-Vanzetti | 
mirtin, ir sako, buk tas Fel- 
ierman esąs socialistas. “Ke
leivio” redakcija tyčia teira
vosi, ar ištiesų tasai žmogus 
yra socialistas, ir pasirodė, 
kad Bostono socialistų orga- ’ 
nizacija tokio asmens visai 
nežino. Tai yra vienas “Lais
vės” melas, kurį galima pri
kalti jai prie kaktos.

Bet tai da ne viskas. “Lai
svė” sako, kad ir Anglijos 
Darbo Partijos vadas Mac- 
Donaldas, kuris dabar “ba
ladojasi” po Ameriką, norįs 
Sacco ir Vanzetti nužudymo.

Tai yra kitas begėdiškas 
melas ir šlykštus šmeižtas.

MacDonaldas yra atvažia
vęs Amerikon kaipo svečias, 
ir kada jis bu\ o paklaustas, 
ką jisai mano apie Sacco ir 
Vanzetti bylą, jisai atsakė, 
kad jam, kaipo svetimos val
stybės piliečiui, atvažiavu
siam čionai išvėčius, neiš-*

Kadaise jisai buvo so-
Dabar jisai 

fašistiniu

muzikan- 
pat gavo

I

“Liaudininkas Zaikauskas pat
sai pirmutinis pristojo prie fa
šistinių budelių choro. Dabar 
pareigas Klaipėdos gubernato
riaus eina kitas "pirmeivis* J. 
šauly
c i aldemok ra tas. 
yra savas žmogus 
diplomatų tarpe.

"Dzimdzi-Drimdzi 
tas Dikinis jau taip
paskyrimą užimti kokio tai vir
šininko vietą. Poetas Baly> 
Sruoga, kuris kadaise šukavo 
apie revoliuciją, nutupė Į fašis- 
tų lizdą. Kaip kas delei to jau 
spėjo išlieti kelias gaidžio aša
ras. Vienuolis-Gerbačiauskas. 
pernai buvęs modemistų-bedie- 
vių pranašas, harmoningai su
tapo su fašistiniai klerikališku 
'Lietuviu.’ Jam liepta užsidary
ti armoniką prieš klerikalų bo
sus. Jis klauso Įsakymų. Buvęs 
amerikiečių Sandaros pirminin
kas Liutkauskas. matomai, eina 
su fašistais, nes kitaip jo adre
su nesipiltų komplimentai to 
paties ‘Lietuvio’ skiltyse.”

Paminėjęs šituos žmones.

du’ p. Smetona. Jo ouuu- pivi. matėm 
Maironio namuose Rotužės aik
štėj buvo apstatytas raitų hu
sarų sargybos. Apie 6 vai. ryto 
tamsoj prie ta Luto lahai greit. . 
privažiavo kaž ko prisėdęs au
tomobilis. Kareiviai, nepažinę, 
o. matyt, turėję Įsakymu niek 
prie Smetonos buto neprileisti, 
sušuko ‘stok!’ šoferiui neišgir
dus ir visu greitumu važiuojant 
kareiviai pradėjo iš šautuvų 
pliekti. Pasirodo, automobily 
važiuota paties Smetonos su 
palydovais iš vyriausio štabo, 
šie manydami, kad juos apšau
do senosios valdžios šalininkai, 
supuolė i prel. Maironio narnų 
išeinamąją vietą, kaipo arti
miausią dabėgti. Tik toje ueV- 
je būnant išsiaiškino klaida.

Nabašninkas Mikė irgi bu
vo į “nužniką” pasislėpę.-, 
kuomet revoliucionieriai nu-? 
ėjo jį areštuot.

kad Lietuvos iždas 
tuoj ištuštės ir nauji šeimi
ninkui. kaip tasai ožys, pri
lips liepto galo. Neturėdami 
iš kur gauti pinigų, jie turės 
plėšt: iš žmonių didesnius 
mokesčius. Gi dideli mokes
čiai apsunkins pramonę, pra
sidės nedarbas ir žmonės tu
rės bėgti iš Lietuvos kitur.

Ir vėliausios žinios iš Lie
tuvos parodo, kad musų žo
džiai jau pildosi.

FAŠISTAI UŽTRAUKĖ 
ANT LIETUVOS DIDELI 

VARGĄ.
“Naujienos” paduoda Chi

cagos dienraščio “Tribūne" 
korespondento pranešimą iš 
Rygos apie Lietuvos vargus, 
kurie suspaudė ją fašistams 
pagrobus valdžią. Vargas 
Lietuvoje dabar e&ąs toks 
baisus, kad gyventojai iš
parduoda paskutinę savo 
mantą ir bėga Į svetimus
kraštus. Laivų kompanijų 
ofisai Kaune dabar esą pilni į 
žmonių. Visi jie važiuoja Į 
užsieni. Nuo Naujų Metų iš
važiavo jau daugiau kaip į 
7,000 Lietuvos piliečių. \ i-: 
daus reikalų ministerijos | 
manymu, šįmet išviso išva-

puola šituo klausimu kalbėti > Pmseika pradeda kohoti; ziuos 30,000 žmonių.
..................... i Kad fašizmas įstūmė Lie-[ 

tuvą Į vargą, tai pripažįsta | 
jau ir Smetonos-Voldemaro į 
organas “Lietuvis,” kuris sa
ko:

“Ūkininkui stinga pinigų, 
darbininkui darbo, prekė.iui pir
kėjų, o musų pramonėlė. kun 
nepriklausomybės pradžioj ėmė 
gaivintis ir kilt, kuone visai nu
suso. Gyvenimas darosi sunkus! 
visais atžvilgiais, kadangi su
mažėjo gamybom pajėgumas, o 
per tai sumažėjo ir darba.-. Mi- Į 
nių minios pasikėlu^ios keliauti i 
Brazilijon. Argentiiion ar kur 
kitur, rodo dideli Lietuvos gv- 

[ ventojų nusiminimą. Jie nebesi- 
i tiki geresnio rytojaus savo tė- 
1 vynėje. Nebesulaiko jų pasiry

žimo mesti savo šalį joki pari
jų pažadai. Nėra darbo, nebega
lima gauti vietos tarnauti, štai ’ 
kas tenka šiandien daugiausiaij 
girdėti. Nedarbas ir emigraci-i 
ja tapo svarbiausi gyvenimo 

H reiškiniai..'A— ' - ‘L. .
Na, ar mes nesakėm, kad 

prie to prieis? Kaip tik Smc- 
tonos-Voldemaro šaika nu
vertė teisėtą žmonių valdžią 
ir pagrobė valstybės vairą Į 
savo degutuotas rankas, 
mes, socialistai, tuojaus pa
sakėm, kad vargas bus Lie
tuvai, jeigu ji tų smurtininkų 
tuojaus nėnusikratys.

Lietuva yra biedna šalis. 
Ji neturi nei geležies, nei 
anglių, nei žibalo, nei kito
kių gamtos turtų šaltinių.

Sacco-Vanzetti byla, tai na-į 
minis Amerikos reikalas ir 
juo turi rūpintis patys Ame
rikos piliečiai.

Argi doras žmogus gali iš 
to pasakymo padaryti išva
dą, kad MacDonaldas nori 
Sacco ir Vanzetti nužudy
mo? Na, o “Laisvė” iki ausų 
išsižiojus šaukia: “Socialis
tai prieš Sacco ir Vanzetti!” 

Vos tik kelios dienos atgal 
“Laisvės” panosėj buvo su
rengtas milžiniškas New 
Yorko socialistų protesto mi
lingas dėl nuteisimo tų dvie
jų žmonių miriop. Socialistų 
priimtą protesto rezoliuciją 
paminėjo net kapitalistinė 
spauda. Bet “Laisvė” šitą 
faktą nutyli. Teisybę apie 
socialistus ji slepia, o melą ir 
šmeižtus skelbia didžiausiu 
rėksmu.

Ka<Į socialistai ne “prieš” 
. Sacco ?ir .Vanzetti, bct.už 
JUOS,J ------------------
nas, kas tik turi akis, štai, 
šiomis dienomis Bostone bu- 

;vo M assachusetts valstijos 
įsocialistų organizacijų kon
vencija, ir pirmon vieton te
nai buvo pastatytas Sacco ir 
Vanzetti bylos klausimas. Iš
teistas konvencijos raportas 
sako:

"Konvencija Įvyko 24 ba
landžio ir buvo gana skaitlinga. 
Buvo priimta stipri protesto re- 
z.Jiucija. kuri pasmerkia išleis- 
ią prieš Sacco ir Vanzetti mir- 

. ties nuosprendi, ir reikalauja, 
kad gubernatorius Fuller nuo
dugniai juodviejų bylą ištirtų ir 

: nuteistuosius paleistu. Socialis
tų kuopos (brenčiai) yra ragi
namos ruošti protesto mitingus 
po visą valstiją ir taip pat rei- 

■ kalauti tų dviejų darbininkų 
paliuosartmo.

“Bet socialistų Kuopos yra 
Įspėjamos, kad surinktas šitai 

. bylai aukas reikia siųsti Į Sacco 
Vanzetti Defence Committee. 
256 Hanover st„ Boston. o ne Į 
komunistų kontroliuojamą In- 

, ternatjonai Iabor Defence, ku
ris taipgi renka pinigus neva 
Sacco-Vanzetti bylai, bet ištik
rujų da nei vieno nikelio nėra 
davęs Sacco-Vanzetti Defence 
Komitetai, kuris veda visą by
lą, apmoka advokatus ir visas 
kitas lėšas.”
Taigi, vietoj šmeižus so

cialistus, komunistai turėtų 
jiaaiškihti, kur jie deda tuos 
pinigus, kuriuos renka neva 
.Sacco-Vanzetti gynimui.b /

r. ‘ ' ..

V<C v' ė°$V?x jienos/’ “sociąUstįniij
fąi.gah matyti kiekviė- o^u^taništas.^o iure

■ Naujienas” ir ju redakto į 
rių. Girdi:

“Chicagos socialistinių Fene-j 
gatų šlamštas, akėdamas vieną! 
Račkauską, mano, kad tuomi ji- I- 
sai jau riša klausimą išriša. Ji-i 
sai bijosi iškabinti visą tą šir
šių lizdą ir bijosi todėl, kad tuo
met, kaip kazirų kaladė, suby
rėtų visos tos šnekos apie ‘pro-' 
gresyrių spėkų bloką.’ Račkau
skas kaip tik ir buvo krikšto tė
vas tos kisielinės idėjos, kuo
met jisai Amerikoje ‘kovojo’ su 
Sirvydo hegemonija. Visiškas 
moralis susmukimas Račkaus
ko yra tuo pačiu sykiu moralis 
bankrotas pačių ‘Grigojienų.'i 
Kas gi neatsimena, kaip Chica-į 
gos plikio šmotas laižvdavosi Į 
prie Račkausko!”
Vadinasi, užtai, kad “Nau

jienos” ne visus oportunis
tus paminėjo, tai jos yra jau 
ne “Naujienos,” bet “Grigo-
____ , ,__---rene- 

.gatų šlamštas,o jų redakto
rius — “plikio šmotas.”

Bet ponas Pruseika irgi ne i 
visus persi vertelius paminė- I 
jo. Pavyzdžiui, apie Anuprą 
Karalių jis gudriai nutylėjo. 
Gal užmiršo? Bet jeigu £s : 
atsimena visą eilę sandarie- ' 
čių ir liaudininkų, tai kaip jis i 
galėtų užmiršti Anuprą Ka
ralių, artimą savo idėjos 1 
draugą, su kuriuo jisai nela
bai senai da sakė prakalbas ■ 
ir agitavo už komunistus? 
Anupras Karalius buvo toks 
karštas komunizmo a pasta- Viskas reikia pirkti iš užsie- 
las, kad Amerikos valdžia nio, ojiarduoti į užsienį nėra 
deportavo jį Rusijon. Para- ’ 
gavęs tenai komunistiškų 
pyragų, jisai pabėgo Lietai 
von, įstojo krikščionių demo
kratų žvalgybon ir dabar 
gaudo Pruse i k os vienminčius 
į fašistų bučį. Bet apie jį Pru- 
seika visai neužsimena. Va
dinasi, Pruseikos litanija irgi 
nepilna. Taigi reikėtų ir jį iš- 
kolioti, kaip jis kolioja 
“Naujienas” ir jų redakto
rių. Žinoma, “plikio šmotas” 
jam netikti?, nes jis da nenu
plikęs. Bet užtai “munšaino 
džiogas” butų labai tinka
mas jam pavadinimas.

KAIP SMETONA GELBE- 
JOSI IŠEINAMO.) VIETOJ.

“Sandaroje” randam šito
kį vaizdeli iš fašistų pervers
mo Lietuvoje:

“{domus epizodas ' atsitiko 
perversmo rytą su '‘tautos va-
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kas. Prie tokių sąlygų reikia 
žiūrėti, kad valstybės išlai
dos butų kuomažiausios. De
mokratinė valdžia pine to ir 
ėjo. Ministeriai sumažino pa
tys sau algas, kunigams al
gos buvo sulaikytos ir eita 
jau prie sumažinimo kariu- 
menės, kuri daugiausia vals
tybės lėšų suėda.

Karininkai, kunigai ir ki
tokie parazitai pabūgo, kad 
jie bus atstumti nuo valsty
bė^ lovio, ir slapta susitarę 
demokratinę valdžią nuver
tė. Nuvertė jie ją tuo tikslu, 
kad palikus didelę armiją ir 
grąžinus kunigams algas. Ir 
tuojaus “dvasiškiems tėve
liams” buvo paskirta apie 
2,500,000 litų. Plechavičiai 
ir Glovackiai tapo pakelti į 
generolus ir jų algos taip pat 
pakeltos.

Matydami šitų “patriotų” 
apetitus, mes jau iš kalno nu-

KUO NUSIKALTO 
PAJAUJIS?

Dėl d-ro Pajaujo suėmimo 
Lietuvos spaudoje dabar ei
na didelės diskusijos. Opozi
cija pareiškė, kad suimdama 
Seimo atstovą, valdžia su
laužė Lietuvos Respublikos 
konstituciją, kuri aiškiai pa
kako. kad policija neturi tei- 
ses atstovą suimti; jei Seimo 
atstovas yra kuo nusikaltęs, 
tai pats Seimas sprendžia, 
ar nusikaltėlį verta išduoti 
policijai, ar ne. Gi su atstovu 
Pajauju šitokių ceremonijų 
nedalyta: policija nusitvėrė 
ji ant gelžkelio stoties, revol
veriais Įgrūdo jį vežiman ir 
nuvežė kalėjiman.

Kuo gi jisai nusikalto? 
į Smetona dabar išleido į 
"Lietuvos sūnūs ir dukteris” 
atsišaukimą, kur tarp kitko 
sako:

"Valdžia patyrė, kad kairieji 
pakurstos, pradėjus nuo bolše
viku ir baigiant liaudininkais, 
ginkluotu sukilimu, kurin norė
ta įtraukti ir kariuomenės da
lis. ruošiasi nuversti esamąją 
vyriausybę ir vėl pastatyti bu
vusią ligi gruodžio 17 d. Netru
kus sąmokslas buvo visiškai su
sektas ir drauge su jo kaltinin
kais buvo suimtas Seimo atsto
vas. liaudininkų frakcijos na
rys. Pajaujis, kurs prisipažino 
dalyvavęs sąmokslo organizavi
me.

"V. liaudininkų frakcija sku
biai Įnešė Seime interpeliaciją 
dėt to suėmimo. Ministeris Pir
mininkas, atsakydamas ton in
terpeliacijom paaiškino, jog yra 
pakankamai rimtų Įrodymų, 
kad atstovas Pajaujis ruošė su
kilimą ir kad dėl to jis turi būti 
laikomas kalėjime ir teisiamas. 
Be to. Seimui buvo pasiūlyta dėl 
krašto ramybės pasmerkti atst 
Pajaujo ruoštą sąmokslą.

“Seimo dauguma — liaudi
ninkų. socialdemokratų, lenkų, 
žydų ir klaipėdiečių frakcijos— 
ne tik jo nepasmerkė, bet dar 
pareikalavo iš valdžios, kad pa
leistų iš kalėjimo atstovą Pa
jaujį. ir jai pareiškė nepasiti
kėjimą,

“Kicfangi ^grįžimas Į senąją 
vakltfą%ūw^iŽutifkgas (o jo. 
rods. norėjo minimoji" Seftmo 
dauguma), nes nustumtų musų 
šąli dar pavojingesnin padėji
mam nekaip tas. kuris privedė 
prie groodžro 17 d. pernai metą 
Įvykio, tai man. stovinčiam val
stybės priešakyje. nebeliko ki
tos išeities, kaip tik paleisti 
Seimas.” L • .

Kaip matote, d-ras Pajau
jis norėjo nuversti dabartį 
nę valdžią, ir dėlto jis buvo 
suimtas. Bet jeigu d-rą Pa
jaujį reikėjo areštuoti vien 
tiktai už norą nuversti val
džią, tai kaip tuomet su Ple
chavičium, Glovackiu ir Sko- 
rupskiu, kurie aktualiai yra 
valdžią nuvertę?

Glovackis ir Plechavičius

įdomus Kunigo Laiškas iš Lietuvos.
Adv. F. J. Bagočius gavo buvo priverstas žemės Ban- kokiu nors budu reikia gel- 

’ ’ ko valdytoju paskirti kitą bėties. Visus trukumus, visas
'Vailokaičio auklėtinį ir tar- blogas Šleževičiaus vynare 
ną, p. Radusį. Per tuos žmo
nes ir Įstaigas kun. Vailokai
tis valdo visus krašto finan
sus.

Kodėl Martynas Yčas su
bankrutavo? Gal dalinai ir 
iš savo kaltės, bet visų pir
miausia dėl to, kad jisai su
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ko valdytoju paskirti kitą bėties. Visus trukumus, visas 

sybės puses jisai pradėjo pu
sti ir kelti krašte gandą, kad 
gręsia pavojus iš bolševikų 
pusės. Gal toks pavoj'usir 
buvo, bet jis buvo ir prie 
Vailokaičių valdžios, ir yra 
daba'' prie Smetonos val
džios

Pradėta galvoti apie pučą. 
Bet neturėdamas iš savo tar
nų žmogaus, kuris turėtų 
žmonėse pasitikėjimą, kun. 
Vailokaitis per kitus prikal
bėjo Smetoną “gelbėti kraš
tą.” Jam tas pasisekė ir pu
čas Įvyko. Vailokaičio parti
jos remia dabartinę valdžią 
su Smetona i) V oldemaru 
priešakyje. Bet ar daug dar 
laiko praeis, kol \ ailokai- 
čiui pasiseks Smetoną su
kompromituoti ir iš valdžios 
prašalinti, tai sunku pasaky
ti. Ar Smetona supranta, kad 
Vailokaičiui jis reikalingas 
tik kaipo Įrankis riešutams 
iš žarijų graibyt, nežinau, 
bet faktinai taip yra. Tuč 
tuojaus po perversmo jau 
Vailokaitis per Tomkų ban
dė Smetoną nuversti, nes bi
josi, kad Smetona perdaug 
neisit virt intų pozicijose ir 
nepradėtų Vailokaičiui akėti 
kailĮ.

Tame ir yra priežastis mu
sų nesantaikos Lietuvoje. 
Vailokaitis prieš Lietuvą. Jo 
pulkuose yra aklų jo tarnų, 
apgautų studentų ir fanatiš
kų katalikų tiumparegių. 
Prieš juos stovi visi, kurie to
liau už sa\o nosį mato ir pri
pratę daryti savo išvadas.

Bet gal Tamstos paklausi
te, kode! vyskupai remia 
Vailokaičio partijas ir net 
Įsako savo kunigams už jas 
agituoti, pavartojant tam net 
bažnyčias? Mat, kun. Vailo
kaitis yra gudrus. Jis via Įti
kinęs vyskupus, kad jeigu jo 
partija prakištų, tai prasi
dėtų katalikų persekiojimas 
ir Bažnyčiai butų galas.

Lietuvoje niekas nedrįsta 
išsitarti prieš Vailokaiti, bet 
žinau, kad jus, Amerikos lie
tuviai, esate drąsesni. Gal 
jus galėsite paliuosuoti Lie
tuvą nuo Vailokaičio jungo. 

Beliarion.

nuo vieno Rymo katalikų ku
nigo iš Lietuvos sekanti laiš
ką:

Jus, Amerikos lietuviai, 
gyvendami už jūrių, toli nuo 
savo gimtojo krašto, beabe- 
jo stebiates iš musų tokių aš-i 
trių partijų kovų, ir tos kovosi 
gal Tamstoms nevisados su-; 
prantamos. Nevisai ir čionai! .
Lietuvoje tikroji priežastis \ Prekybos ir Pramonės Ban- 
suprantama. Tikroji priežas-įku darė V ailokaičiui konku- 
tis yra slepiama. i renciją ir gausiai šelpė Sme-

Ar Tamstos manote, kad tonos partiją, kuri nėra kun. 
krikščionys demokratai taip • Vailokaičio vadovaujama, 
neapkenčia liaudininkų ir Ar manote, dar ilgai jūsų A- 
socialdemokratu vien tik dėl merikos lietuvių Įstaiga, A- 
to, kad minėtos partijos ko- merikos Lietuvių Prekybos 
voja prieš bažnyčią? Klysta- Akcinė Bendrovė ir Tarp
te, jei taip manote. Tarpe i tautinis Bankas, su Romanu 
liaudininkų ir net socialde-!priešakyje gyvuos? Jeigu 
mokratų yra gerų katalikų. ■ Romanas neparsiduos V ailo- 
Tų partijų kova su Bažnyčia, 
gali apsireikšti, blogiausia- 
me atvėjuje, tiktai prašalini-i 
mu kunigų iš politikos. Tikri 
kunigai ir katalikai tiktai pa
sidžiaugtų tuomi. Tas Baž
nyčiai butų vien tiktai į svei
katą.

Lietuvoje yra apie 80 nuos. 
katalikų. Kodėl buvo išrink
ta didžiuma liaudininkų ir 
socialdemokratų Į III Lietu
vos Seimą? Dėl to, kad pa
tiems katalikams nusibodo 
matyti savo kunigus politi- 
kaujant; tūli visai nusipoliti
kavo ir apleido savo pašau
kimą.

Šiandien Lietuvos katali
kai neturi savo partijos. 
Krikščionių demokratų blo- o____ t______
kas yra tiktai aklas tarnas, Jalima gauti ___________
ne katalikų^ Bažnyčios, bet Ar jus manote, kad Lietu\a

> kun. Juozo Vailokaičio. Ka- negalėtų gauti paskolos, ir 
ta Ii kas veikėjas, kuris jam 
žemai nenusilenkia, negali 
užimti Lietuvoje svarbesnės 

. vietos. Kodėl toks veiklus

kaičiui, tai vargiai dar galės 
ilgai egzistuoti.

Kas buvo labiausiai prie
šingas įvedimui Lietuvoje 

;savo valiutos, — litų? Kuri. 
Juozas Vailokaitis. Jisai tu
rėjo daug prisiskolinęs Vo
kiečių bankuose markių, ir 
juo labiau marke smuko, juo 
turtingesnis jis darėsi. Jam 
negalvoję, kad Lietuvos pi
liečiai prakišo milijonus do- 

jlerių per tas smunkančias 
! vokiečių markes.

Kodėl Lietu\ a dabar ne
gauna užsienio paskolos? 
juk iš visų pusių girdime vi
sų piliečių nusiskundimus, 
kad nėra pinigų, kad nuo
šimčiai už paskolintus pini
gus neįmanomi, ir dar tų ne- 

i Dasiskolinti.

neblogesnėmis sąlygomis 
kaip kitos valstybės? Prie
žastis yra tame, kad kun. 
Juozas Vailokaitis nenori,»^**x*v*K^ •JUUZjGC ▼ C411VFIY.C*!VXO 11V.1IV1 J, 

katalikas, kaip kun. Kerne- kad Lietuva gautų paskolą.
šis, dabar sėdi Dotnavoje? 
Dėl to, kad neparodė savo 
paklusnumo kun. Vailokai
čiui : dėl to, kad tikėjimas 
jam yra svarbesnis dalykas, 
negu kun. Vailokaičio inte
resai. Arba kodėl Leonardas 
Šimutis, vienas iš veiklesnių
jų Amerikos lietuvių katali
kų veikėjų, nors buvo išrink
tas Seimo nariu, metė viską 
ir grįžo Amerikon? Paklaus
kite jo. Gal jis turės drąsos 
atsakyti tiesą. Aš jau čia ne
kalbu apie Lietuvos veikė
jus, kurie metė Krikščionių 
Demokratų Partiją, kaip Tu- 
mėnas, Oleka ...... > JL

Kas nuo pat pradžios Lie- . 
tuvos įsikūrimo valdė Lietu
vos finansus? Kun. Juozas 
Vailokaitis. Šiandien finan
sų ministerių; 
jaunas studentas, ką tiktai 
baigęs mokslus kun. Vailo
kaičio pinigais. Lietuvos 
Banke sėdi V. Jurgutis, ka
daise buvęs kunigas ir senas 
Vailokaičio tarnas. Apart 
Jurgučio, Lietuvos Banke 
Vailokaitis turi dar p. Kau
pą, gerokai jam Įsiskolinusį: 
p. Grajauskį, pirmiau tarna
vusį jo banke, ir p. Z. Starkų, 
kuris yra vienas iš šulų Krik
ščionių Demokratų partijos, 
arba, geriau pasakius, kun. 
Juozo Vailokaičio partijos* 
Vienintelis Lietuvos Banko 

kuris nenešioja

Jeigu Lietuva gautų paskolą, 
tai kreditas butų pigesnis. 
Tada kun. Vailokaitis savo 
banke negalėtų lupti 36 nuo
šimčių ir daugiau už pasko
lintus ūkininkui pinigus. Ir 
todėl, turėdamas visus kraš
to finansus savo rankoje, ji
sai pastato savo “veto,” ir 
Lietuva negali gauti užsienio 
paskolos.

Vailokaitis pastatė šaldy
tuvus. Jie nedarė jam tiek 
pelno, kiek jis pripratęs gau
ti. Jisai matė, kad per kelio
lika metų tiems šaldytuvams 
reikės dirbti su nu<*«stoUąis. 
Tai jų ir nusikratė. Įkainavo 
juos apie ir
privertė Ko-operacijos Są
jungą ir žemės Ūkio Ko- 'ftpilnidindąmas liberalizmą 
operacijos Sąjungą nuo jo J išsitarė, Vk'Id “Vienybe^ 

lietuvių li- 
. . * .ąįomet ta-

ikainuotą sumą. Ar tos orga-J sai straipsnis “Vienybėj” til- 
nizaci jos norėjo pirkti “Mai-’po apie porą mėt# atgal, 
stą”? Paklauskite jų vedėjų.?*Vienybė” dalinai galėjo to- 
Jie atsakys, jei turės ganėti- ki vardą savintis. * ’ » t ; 
nai drąsos, _ | “Vienybė” metusi blaivą*-

Rusija turėjo RasniĄiąąį q jį liberalizmą, persiėmė jwM- 
Lietuva tun V ailokaiti. Kaip duoju fašizmu: ji visa siela 
vienas privedė savo kraštą garbiną Lietuvos fašistinės 
pne r Jo, taip kitas pnves valdžios kalvas 
Lietuvą prie galutino suirf-( Nei Smetona, nei Volrte 
mo, jei <lai kol nevelu jo in- raara<į nėra liberalai, o tikri 
tėkmė nebus paralizium konservatai. ponijos ir kuni,

Pirmą smuą. Vaiįokartis (papiznį0) įrt,iMojai 
gavo laike nnkimų i III Sei- & x . T
mą, kada ne jo partijos paė-'. aPJ« Lietuvos
mė viršų. Lietuva pradėjo at- ^įtucijos sutrempiu 

- - - - - Smetona su Valdemaru nėra

Libenfianas fašizmą
1

Atsimenu, vienas 
“Vienybėj” rašė straipsnį S* 

.4r% ą • _į 1*1 i*

I
yra Karvelis, atpirkti tuos šaldytuvus ir esanti Vienintelis Jiei 
itas, ką tiktai skerdyklas “Maistą” už jo . beralų laikraMis. Ką 

Wai1/\ 11/ciymAio A *• iru? n

» •* *

paaukšUni™ 1 VaTloSčio apykaklės, yra sidusti, pradėjo tvarkytes. ^7™ v «"
^Skli 1dab^t^:P.Paknys.Dagarp.Smetoyna! Vailokaitis pamate, kad »«

d-rą Pajaujį persekiot?
Tauta buvo išrinkus Sei

mą, kad ji$ kalbėtų Jos var
du : o Seimas d-rui Pajaujui 
pritarė. Reiškia, pati tauta 
pritarė, kad dabartinė smur
to ir sauvalės valdžia butų J 
nuversta. P 
dėl nėra valstybei 
ir jis turėtų but tuojaus- pa
leistas. Vietoj jo, kalėjiman 
turėtų but , uždaryta Smeto- 
nos kompanija.;

D-ras Pajaujis to-, 
dstybei nusikaltęs

Nąsta, kurią pats pasiren- . 
ki, nėra jaučiama. //j

Gryna sąžinė nesibijo «p-’ 
kaitinimo.

<>*’ ‘

i

»
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La Touraine Kava
Vėl Nupiginta

KAINA DABAR
• ' . • •> • . J ♦ <

53c svaras 
27c pusė sv.

Jos Patartina Pasirinkt CeriaiF7F
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kurs užstoja ir palaiko ąmuf- 
tą, gali vadintis liberalu? 

I Tas pat ir su “Vienybė6: ji 
piešai remia ir palaiko Sme- 
tonos-Voldemaro valdžią, 

į kuri visu Įnirtimu smaugia 
' netik liberališkąją, bet visą 

pažangiąją spaudą.
! Jei Smetona yra tautinin
kas, tai tas d a nereiškia, kad 
jis liberalas. Toks pat tauti
ninkas yra kun. Krupavičius 
ir aibė kitų, kurių obalsis yra 

?‘Deus et Patria.” Tokiems 
tėvynė arttroj vietoj, o lai$- 
vamanybė — baimes "pro
švaistė. j ’ - 1

Anis Rukav
švaiste.

i
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Kas skaito ir rašo* 

Tas duonos neprašo. © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
I

Brooklyno Kriaučių Reikalai
BROOKLYN, N. Y. i

Iš rubsiuvių judėjimo. ■
Visiems yra žinoma, jog 

Lietuvių Rubsiuvių Apsigy- 1 
nimo Sąjunga susitvėrė tuo 
liksiu, kad pagerinus lietu
vių distrikte rubsiuvių eko- ' 
nominę padėtį. Reikėjo kas' 
nors daryt, nes komunistams 
lietuvių skyrių bevaldant jau 
buvo prieita prie to, kad ne- 
kuriems amatninkams rub- 
siuviams prisiėjo ir trokas 
pavežiot.

Susiorganizavus Lietuvių 
Rubsiuvių Apsigynimo Są- 
lungai, musų skyriaus dele
gatu tapo išrinktas V. M. 
Michelsonas. šio delegato 
pastangomis kiekvienoj lie
tuvių distrikto dirbtuvėj bu
vo įvestas “sekotų” sezonas 
ir nuo to ekonominė rubsiu
vių padėtis žymiai pagerėjo.

Dalykams vykstant gero- 
jon pusėn, bolševikų “Lais
vė” pradėjo daryt visokias 
provokacijas ir skleist įvai
rius šmeižtus prieš delegatą 
V. M. Michelsoną ir Pildo
mąją Taiybą. Komunistai 
savo “Lygos ’ susirinkimuose 
pradėjo aiškint, kad, girdi, 
per Michelsoną mes turime 
mokėti po 50c. sąvaitinių 
duoklių.

Pasidėkavojant šmeiž
tams ir provokacijoms, ko
munistams pavyko suklai
dint dalį rubsiuvių ir sekan
čiuose delegato rinkimuose 
delegatu vieton Alichelsono 
tapo išrinktas komunistų pa
stumdėlis Kalpokas, žmo
gus be idėjų ir principų. Ši
tam delegatui rupi ne rubsiu
vių būvio pagerinimas, o tik 
munšainas, cigaretai ir čeke- 
riai. Atėjęs Į unijos raštinę, 
ant Kalpoko stalo visuomet 
rasi pora pakiukų cigaretų ir 
cekerius, kuriais musų dele
gatas bovinasi. Kuomet be
darbis unijistas ateina į uni
jos raštinę darbo jieškoti, tai 
delegatas pasikviečia jį prie 
stalo ir liepia čekerius stum
dyt.

Rubsiuviai su didžiausiu 
nepasitenkinimu pradeda 
kalbėtis, kad “Laisvė” su sa
vo pastumdėliu Kalpoku ve-

tarta sumesti keletą dolerių 
socialdemokratams. Auka
vo: jaunavedžiai $5.00, B. 
Čiurlionis $5.00, D. Kirmill 
$3.00, O. Andriuškevičiutė 
$2.00, A. Karmazinas $1.00,' 
J. Savinčius $1.00, J. Pikola- 
vičius $1.00, A. Dobažinskas 
$1.00. Viso $19.00.

Pasiųsta per “Keleivio” 
redakciją šios ir daugiau au
kų. J. Savinčius.

— ------ - _ - — - — —•
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paėmus darbai yra neperge-1 Vienok moteris atrakino du- . •—— i-----m----- ! rjs jf policmanai įėjo į stubą.
Tada Polewicz atstatė į juos 
šautuvą ir liepė eit laukan, 
kitaip šausiąs. Policmanai 
nesipriešino ir atbuli išėjo. 
Vienas policmanų, būtent 
lietuvis Ajauskas pasislėpė 
už kampo ir pasiliko. Palio
kas besižvalgydamas jį už- 
tėmyjo ir atstatęs į jį šautuvą 

j Įsivarė į kambarį, čia palio
kas šovė į policmaną, bet ne
pataikė. Tada policmanas 
A jauskas išsitraukė revolve
rį ir penkiais šūviais nudėjo 
palioką ant vietos.

Niagarafolietis.
SCOTTVILLE, MICH. 
Bereikalingai užsipuola.
“Keleivio” No. 15 Lietu

vių Ūkininkų Žemdirbių 
Draugijos Įgaliotiniai vadi
na mane šmeižiku, vienok 
nenurodo, ką aš esu apšmei
žęs. Apie protesto prakalbas 
ir aukas parašiau taip, kaip 
vienas draugijos narių (Ar
lauskas) man pasakojo. Tą 
jo pasakojimą girdėjau ne 
tik aš, bet dar keturios kitos 
ypatos.

Arlauskas paklausė musų, 
kodėl mes nedalyvavom pro
testo mitinge. Mes atsakėm, 
jog su komunistais mes nesi- 
vienyjam. Kuomet vienas iš 
musų paklausė kiek aukų su
rinkta, tai Arlauskas atsakė, 
jog nuo žmonių surinko 25 
dol. su centais ir iš draugijos 
kasos paaukavo 50 dol. To
dėl aš taip ir parašiau, kaip 
minėtas draugijos narys man 
pasakojo.

Dabar tiems draugijos 
įgaliotiniams, kurie taip rūs
tauja ant manęs, paduosiu 
kelis klausimus: (1) Kas va
dovavo minėtose protesto 
prakalbose, ar ne komunis
tai? (2) Kur aukos tapo pa
siųstos, ar ne Į komunistų 
fondą? (3) Kas yra F. Žukas 
ir R. Stakėnas, kurie ant ma
nęs taip užsipuola, ar ne ko
munistai? (4) Kas keikia 
“Keleivį” ir “Naujienas,” o 
užtarauia komunistus, ar ne 
tie patįs vyrukai, kurie ant 
manęs užsipuola? (5)- Kas 
drumsčia tarp vietos lietuvių 
ramybę ir santaiką, ar ne ko
munistai? (6) Kas pas mus 
griauna šeimynišką žmonių 
gyvenimą, ar ne komunistai?

Lai į šituos mano klausi- 
da musų reikalus pakrikimo mus minėti draugijos įgalio- 
keliu. šiandien musų skyrių- tiniai atsako, o tuomet pa
de nieko gera nėra atlikta, matysime kam šmeižikų yar- 
Net nepalaikomos darbinin- das tinka. Senelis.

o tuomet pa-

Senelis.
kų senai iškovotos darbo są
lygos : darbininkai, išmetami 
iš dirbtuvių, skylinės paleis
tos nuo štukų darbo, kontrak 
toriams duodamos visokios •».... • . • • 1 -1“koncesijos," algų skėla ne-

FOREST CITY, PA.
Margumynai.

Musų miestukas nedidelis, 
nes jame yra tik apie 8 tuks- 

Sulvg•vykdoma, žodžiu sakant ūži- tančiai gyventojų, 
vešpatavo tikra betvarkė. O tautų, čia daugiausia yra sla-
reikia žinoti, kad šitos visos 
betvarkės priežastim yra 
“komdoblius” Kalpokas.

vokų. Lietuvių irgi yra dik- 
tokas būrelis.

Kadangi lietuviai didžiu-f

Lai p. Kalpokas atsako moję yra geri katalikai^ tai
• v • . v i • ____  . ^rrlmb/x zl i lr4- r\ ir r*man į šituos klausimus:

1) Kodėl Mičiulio ir Žide- 
lio rankovių durikas išmes
tas iš darbo?

užlaiko diktoką savo bažny
čią ir riebų kunigą su gaspa- 
dine. Tas jų kunigas labai 
moka prisitaikinti prie savo

" 2 j Kodėl agitavai, Kad pa-javelių'ir apkarpyti joms vil- 
leist skvlines nuo štukų dar- nas. Kartais tarpe parapijo- 
‘ . nų ištinka nesutikimai, bet
~^3) Kodėl nevvkdai algos kunigėlis tuojaus pasiskubi- 
skelos. kuomet abelnai orga- na tuos nesutikimus likvi- 

/__ ___________ duoti. Kurie yra karštesni
4) Kodėl kontraktoriams katalikai, tuos kunigėlis pa- 

• i •-------j----------♦> sišaukęs nabara. kad berei-

bo?

nizacijoj tas yra vykdoma?

' duodi visokius nusileidimus?
Prs. A. Širmis.

riausi, nes kasyklos visur že
mos, daugiausia turi 3 pėdas 
aukščio, todėl vargšai mai- 
neriai landžioja požeminiais 
urvais kai kirminai ir labai 
nusikamuoja.

Šiuomi laiku ir musų apie- 
linkėje mainos pradėjo ge
riau dirbti, nes pirmiau dir
bo tik po tris dienas sąvaitė-

# » —

Balandžio 26 d. Hillside 
Coal Co., Gray Slope mamo
je tapo sunkiai sužeistas lie
tuvis Mikas Pašvenskas. Ne
laimė įvyko maž-daug ši
taip : M. Pašvenskas dirbo 
už leiberį prie mainerio sla- 
voko. Kuomet mainerys už
rikta vo šūvį, tai įsakė Pa- 
švenskui nueiti pas šalę dir
bančius žmones ir jiems pra
nešti, kad jie šauna. Pa
švenskas įlindo į antrą plei- 
są ir sušuko, kad apsivaktuo- 
tų. Davęs perspėjimą jis at
sisuko eiti atgalios, bet tuo 
tarpu antrame pleise sprogo 
šūvis, kuris buvo padegtas ir 
darbininkai iš tos vietos bu
vo prasišalinę. Šūvio išsprog
dintos anglįs suraižė Pa- 
švenskui burną ir krutinę. 
Dabar nelaimingasis randasi 
Carbondale ligoninėj. Spėja
ma, kad jis paliks neregys, 
nes šūvis iškirto jam akis.

M. Pašvenskas yra vedęslgių ir gėrimų, tiktai 
ir turi penketą vaikučių, bet 
prie jokių pašeipinių draugi
jų nepriklausė. Labai bloga, 
kad musų lietuviai, sveikais 
būdami, šalinasi nuo pašal- 
pinių organizacijų, o kai ne
laimė ištinka, tai gailisi, kad 
neprigulėjo. 
t Forest City yra SLA. kuo- Alenskas, Simonas Dvileckis 
pa, turi apie 70 narių ir ne- j 
blogai gyvuoja. Patartina 
lietuviams, pakol dar sveiki, 
prisirašyti prie SLA.

Laisvamanis.

WATERBURY, CONN. 
Įvairios žinelės.

Čionai buvo apsilankęs tū
las Lukšis su krutamais pa
veikslais apie Lietuvą. Tuos 
savo “muvinpikčius” jisai ro
dė parapijos svetainėj 18 ir 
19 dienomis balandžio. Aš 
nuėjau pasižiūrėti 18 d. ba
landžio. Publikos buvo ma
žai. Ir tiems, kuine atsilankė, 
jo paveikslai nepatiko.* * ♦

Lietuvių Politiškas Kliu
bas jau užbaigė “bowling 
league” sezoną. Užbaigtu- 
vėms surengė vakarienę, ku
rioj dalyvavo apie 50 porų. 
Vakarienė buvo labai links
ma, buvo daug gardžių vai- 

■ - - - - u

jlio šviesos” nebuvo. Po vaka- 
'rienei buvo dalinamos dova- 
įnos tiems, kurie geriausia at- 
Isižymėjo lošime. Pirmą do
vaną gavo “Agurkinių” ty
mas, kuris susideda iš sekan- 

. čių ypatų: Danielius Liždas, 
Petras Drevinskas, Juozas

menu-

ir Juozas Mathews. Visi jie 
gavo po šilkinius marškinius. 
Jonas Vaitukaitis gavo plie
nini žuvininkų polį, Juozas 
Yenevičius — kaklaraištį, o 
Martinas Slaugas, kaipo se
nas singelis, gavo porą dar
binių pirštinių ir silkę, šita 
pastaroji dovana sukėlė la
bai daug juoko — kitiems ko 
pilvai netruko bekvatojant.

Po vakarienės linksmai šo
kom iki 3 vai. ryto. Visiems 
vakarienė patiko, tik Kliubo 
pirmininkas nepatenkintas, 
kad jis į vakarienę nebuvo 
pakviestas. Bet ką tu su tais 
senberniais padarysi, kad jie 
Kliubo pirmininką visada 
laiko žemiausioj vietoj.

* ♦ ♦

Tą patį vakarą parapijos 
svetainėje fajermonai ir po- 
licmonai turėjo vakarienę, 
kurioj dalyvavo suvirs 600 
svečių. Buvo suvažiavę iš 
aplinkinių miesčiukų visi 
aukščiausi valdonai, prisive
žė visokių gėrimų, kuriuos 
visi traukė, kaip veršiai bui
zą. Ryte visi tik siūbuoja, 
kaip jūrių vilnys, ant kojų 
nenųsilaikydami. Šoferiai 
neša savo ponus ant pečių 
kai malkas ir krauna į auto
mobilius. Tai tau ir sausas 
kraštas! Tik darbininkams 
viskas užginta, o turčiams ir 
valdininkams viskas valia.

G.S.W.

areštuoti ir už grotų pasodin
ti. Tikrai katalikiškai.

♦ ♦ «

Vietiniai bolševikai giriasi 
per “Laisvę” ir “Vilnį,” kad 
jų vakarienė gerai pavyko, 
tik, girdi, publikos mažai bu
vo. Sako, gavėnia pakenkus.

Tai koks biesas jumis kusė 
rengt gavėnioj, jeigu žino
jot kad pakenks. Bet ne ga
vėnią kaltinkit, o patįs save. 
Vietos žmonės nėra tokie 
tamsunai, kad dėl gavėnios 
neitų į vakarienę. Bet kadan
gi jus su savo vakariene no
rėjot užbėgti už akių A. P. 
L. A. 3-čios kuopos vakarie
nei, tai todėl vietos žmonės 
jūsų vakarienę ir boikotavo. 
Antras dalykaš, tai vietos 
žmonės jums visai ir neprita
ria, kadangi jus per savo lai
kraščius vietos lietuvius 
šmeižiat. Svečias.

Saugus būdas
< siųst

pinigus namo

sišaukęs pabara, kad berei
kalingai nepuldinėtų ant lai
svesnių parapijonų. Girdi, 
jeigu jus imsite užsipuldinėti 
vieni ant kitų ir pradėsite 
skirstytis į gerus ir blogus 

i parapijonus, tai tada mes 
sivedė J. Šiupetris su p-le A. negalėsime išlaikyti savo 
Savinčiute. Svečiams besi- bažnytėlės. Reikia prie visų 
linksminant buvo sumanyta taikintis. Bile tik dolerį užsi- 
kuom nors pažymėti pradžią moka, o jeigu į bažnyčią ir 
jaunavedžių šeimyniško gy- neina, tai tiek to. Mat musų 
venimo. Buvo prisiminta mu- kunigėliui doleris rupi labiau 
sų tėvynė Lietuva, kur dar- negu Dievas, nes be Dievo 
bininkai kenčia skurdą iy galima gyventi, o be dolerio 
galingesnieji juos spaudžia ne.
ir persekioja. Kadangi Lietu-j *
vos Socialdemokratų Partija Musų apielinkėj kitokių 
stoja už vargdienius ir kovo- darbų nėra, kaip tik kietosios 
ja prieš galinguosius, tai nu-anglies kasyklos. Abelnai

NIAGARA FALLS, N. Y.
Žiupsnelis žinių iš tamsaus 

kampelio.
Šitame miestelyje lietuvių 

yra pusėtinas būrelis. Sulyg 
kunigo apskaitliavimu, yra 
150 šeimynų. Beveik visi vie
tos lietuviai priklauso prie 
bažnyčios, yra tamsus ir lai
kraščių neskaito. Vienas-ki- 
tas turi užsiprenumeravęs 
“Garsą” ir “Darbininką.” 
Keli pažangesni žmonės 
skaito “Keleivį.” Aš čia gy
venu jau devyni metai ir per 
tą laiką nebuvo jokio darbi
ninkiško susirinkimo, nei 
prakalbų. Katalikiškų drau
gijų čia yra visokių, bet tau
tiška tik viena SLA. kuopa.

Darbai čia eina silpnokai. 
Iš kitur pribuvusiems darbi
ninkams darbas yra sunku 
gauti.

Dabar noriu parašyti kelis 
žodžius apie tai, kaip lietu
vis policmanas nušovė pami
šusi palioką.

Kovo 29 d. apie 11 valan
dą vakare paliokas Pole- 
wicz parėjo namo girtas, pa
siėmė medžioklinį šautuvą 
ir norėjo išsaudyt savo šei
myną. šeimyna pamačius, 
kad jų tėvas siunta, išbėgio
jo laukan ir pranešė apie tai 
policijai. Tuojaus pribuvo 
pora policmanų, bet įsiutęs 
paliokas užsirakino į kamba
rį ir grasino visus nušausiąs.

■

Draugiškos rankos 
gali ligą 

nešti
O šis muilas mikrobus naikina! 
" IKI mikrobai galėtų kalbėti, jie pasa-
* kyrų.- kad smagesnio dalyko jiems nė

ra kaip pasivažinėti nuo vienų purvinu 
rankų i kito asmens burną.” sako U. S. 
Sveikatos Tarnyba.

Netik sveikinantis, bet darant daugelį 
dalykų, kuriuos jus ir vaikai turi daryti
— liesti pinigus, diržus karuose, telefo
nus. knygas — mikrobai gali prilipti prie 
ranku.

Life Extension Institutas surašė 27 mi
krobines ligas, kurias rankos gali išne
šioti tik dasilyttnt daiktų — nuo šalčių 
ir grifo iki difterijos. Kam bereikalingai 
rizikuoti kada šis gryninantis muilas gel
bsti apsaugoti šeimos sveikatą — praša
lina su purvu ir mikrobus'

Milionai džiaugiasi su Lifebuoy. Jis 
stebėtinas kada reikia odą išlaikyti aiškia 
ir švelnia, jis padaro puikų plovimą plau
kams ir sudrauždia prakaito kvapsnius.

Lifebuoy turi švarų, sveiką kvepėjimą
— greit išgaruojantį po nuplovimo —. 
kuris pasako jums, kad teikia didesnę ap
saugą. O kainuoja mažai. Lifebuoy ru- 
žavai-rausvos spalvos, tai spalva jo pai
nios vaisiu aliejų. Pirkite šiandie, 

vįfebuov
HEALTH SOAP v 

rankom-veidui-maudynei 
b — f

NORWOOD, MASS. 
Biznieriai bėga iš Norvoodo.

Buvo laikai, kuomet Nor- 
woode nauji lietuvių bizniai 
dygo kaip grybai iš po lie
taus. Bet ne visi tie bizniai 
įsigyveno ir atsilaikė. Di
džiausia lietuvių biznio įstai
ga — Progreso olselis jau se
nai užsidarė, kiti bizniai irgi 
vos-ne-vos verčiasi. Kai-ku- 
rie biznieriai jau žada bėgti 
iš Norwoodo. Iš patikėtinų 
šaltinių teko sužinoti, jog iš 
Norwoodo netrukus išsikrau
stys į Bostoną J. Taurinskas, 
kuris užlaiko avalų (čevery
kų) krautuvę A. K. Neviacko 
name. Prieš išsikraustant jis 
žada padaryti didelį išpar
davimą olselio kainomis, 
kad bent pusę tavoro išpar- 
davus. Taigi norwoodiečiai 
vėl turės gerą progą pigiai 
čeverykų prisipirkti, netik 
ant vasaros, o ir ant žiemos.

V—kas.

PHILADELPHIA, PA.
Užtroško nuo gazo Kinčienė 

su dukrele.
Balandžio 16 d. po nume

riu 251 Robinson st. užtroš
ko nuo gazo Magdė Kinčie
nė, 38 metų, su savo jauna 
6 ir pusės metų dukrele Jus- 
tinuke. Iš vakaro vyras išei
damas į darbą paliko jas jau 
gulint, bet kuomet sugrįžo iš 
darbo 3 vai. ryte, rado savo 
pačią ir mergaitę nebegyvas. 
Kambariai buvo pilni gazo. 
Kartu su šeimyna žuvo ir 
mažas katukas. Spėjama, 
kad katukas ir buvo šios ne
laimės priežastimi. Sakoma, 
ant gazinio pečiaus kranelio 
buvo užrištas siūlas. Katukas 
su tuo siulu bežaisdamas ati
darė kranuką ir gazas pradė
jo eiti į kambarius. A. U.

Kas Nnms Rašoma.

LAWRENČE, MASS. 
Pavyzdingos vestuvės. 
Balandžio 24 d. čionai ap-

MES SIUNČIAME PINI
GUS I VISAS LIETUVOS 
DALIS PER PAŠTĄ IR 

KABELI.
Išmokės jūsų giminėms aršiau
siame pašte Doleriais arba Litais 

Ponas Petras Lataitis, dirban
tis musų Užsienio Departamente, 
su mielu noru suteiks jums visas 
informacijas.Petras Lataitia
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INESIŲSK pinigų per laiškų. 
, Laiškai nėra greitesni už 
^traukinius, kurie veža juos. 
'Jūsų pati ir vaikai arba jūsų 
motina namie gal reikalauja 
pinigų tuojaus. Kuomet tik 
jus gaunate pinigus pėdės 
dienoje, eikite tuojaus į arti- 
miausį Westem Union Tele- 
graph ofisą ir pasiuskit juos 
namo.

' Už valandos laiko, kuomet 
jus sumokate savo pinigus 
VVestem Union Telegraph 
ofise, tie pinigai būna išmo
kėti jūsų šeimynai.

Western Union Telegraph 
ofisas randasi arti jūsų. Mu
sų klerkai yra išlavinti su
teikti jums greitą ir atydų 
patarnavimą. Per musų Ka
belio Money Order Patarnavi
mą jus galite pasiųsti savo 
pinigus į jūsų tėvynę, nepai
sant kur ji butų. Pinigai iš
mokami tos šalies valiuta ar- 

- ba Jungtinių Valstijų dole
riais.

Bicknell, Ind. — Šiomis 
dienomis Vingių vaikai, žu
vaudami nedideliame upely
je, kuris čia vadinasi Coon’s 
Ditch, rado ne’paprastai di
delį dantį. Jis sveria daugiau 
kaip 7 svarus, turi 20 colių 
aplinkui ir 8 colius išilgai. Jis 
yra gražiai juodmargis ir pa
viršium suakmenėjęs. Tai 
reiškia, kad seniaus čia butą 
didelių vandenų, jeigu žuvys 
su tokiais dantimis galėjo 
gyventi. Dabar dantis padė
tas Vingių krautuvės lange.

CARNEGIE, PA.
Šis*tas iš angliakasių streiko.

Pasidairius po miestelį ne
labai jauku darosi. Pittį&- 
burgh Coal Co. gabena 
streiklaužius iš kur tik su
griebdama. Išviso prisirinko 
apie 60 streiklaužių, kurie 
yra apstatyti stipria saVgyba. 
Jeigu kas nors iš vietinių, 
bando praeiti pro kasyklą 
viešu keliu, tai tuojaus būna 
areštuojamas. Ant streiklau
žių daugiausia uja vaikai ir 
moterįs, nes vyrai negali ar
čiau prieiti. Jau ir viena mo
teris buvo areštuota, o vienai 
16 metų merginai streiklau- 
žissudaužė akinius ir parme- 
tęs ant žemės kojomis su
trempė.

Vietiniai gyventojai, ne
paisant ar katras turi nuosa
vybę ar ne, visi moka val
džiai taksus. Bet jeigu nori 
praeiti viešu keliu pro kom
panijos savastį, tai būna 
areštuojami ir baudžiami.

Gyventojai išsirinko sau 
miesto gaspadorių ir taikos 
teisėją, kurie šiandien sų 
darbininkais nesiskaito, bet 
stoja už visokius kompanijų 
padaužas.

♦ ♦ ♦

Per Velykas tūlas italas 
parengė pokilį ir pasikvietęs 
svečių norėjo pasidžiaugti 

■ Kristaus prisikėlimu. Bet 
’ kuomet pasigėrė, tai pradėjo 
Ipeštis ir šaudytis. Viena mo
teris ir du vyrai tapo nušau
ti. Well, vienas prisikėlė, o 
trįs į grabą atsigulė. Kiti trįs nės.

Baltimore, Md. — Čia yra. 
gyvanašlių moterėlių, kurios 
linksmai gyvena. Jos smuk
lėse pusiau nuogos kadrilius 
šoka, prisilaižo prie vyrų ir 
gauna po penkinę ir dešimti
nę. Ypač gudri yra A., kuri 
užsiprašo pas save jaunikai
tį ir vaišindama jį mUnšainu 
ir rodydama savo raudonas 
pančiakas išvilioja visus pi
nigus, o paskui apdaužo ir iš
meta. Kai kuriems reikėjo 
net ligonbutyje savo žaizdas 
lopyt. Yra ir daugiau tokių: 
dresė iki kelių, be rankovių, 
krūtinė pusiau nuoga, trypia 
ir laižosi prieš tokius vyrus, 
kurie galėtų būti jų vaikais. 
Tuo tarpu senberniai taikosi 
prie savo gaspadinių. Bet čia 
yra pavojų. Taip atsitiko pe
reitais metais pas B. Vyras 
dirbo naktimis. Vieną naktį 
jis pareina namo, ogi žiuri, 
kad jo vietoje pagelbininkas 
guli. Vyras už pištalieto, o 
burdingierius be kelinių tre- 
pais žemyn, į skiepą, paskui 
į kiemą ir pabėgo. Moteriš
kei vyras atskaitė “ekzortą,” 
bet tas jos burdingieris vis 
da neiškenčia, ir praeidamas 
pro šalį vis žiuri į tuos lan
gus, kur kitą syk turėdavo 
gerus laikus.

I
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NELAIMINGAS ĮVYKIS.
Pažiegždriai (Lekėčių v.). 

Šio kaimo du ūkininkai vežė 
susidėję arkliais medžius. 
Besileidžiant į pakalnę, ark
liai įsibėgėjo ir užkliuvo į ki
to ūkininko šlajas, prikrau
tas medžių. Vienas arklys la
bai susibadė krutinę ir po 
kelių dienų nugaišo- Nuken- 
tėjusis ūkininkas, Gurskis, 
prašė aną ūkininką, Rudnru- 
ną, primokėti bent pusę ark
lio vertės, bet pastarasis siū
lė tiktai keliolika litų. Dabar 
juodu pasidavė teisman.

Redakcijos Atsakymai.
V. Račkauskui.—--Jūsų ko

respondencijos nedėjome, 
nės ji perdaug jau pasenusi. 
Koncertas buvo 19 vasario, o 
korespondenciją gavome 
net 31 kovo — beveik pus
antro mėnesio vėliau. Žinias 
reikia rašyti tuojaus po įvy
kio, tik tuomet jos gali but 
įdomios. Senų žinių niekas 
nenori skaityt.

A. Witkui. — “Amerikos 
Lietuvio” mes nekritikuo- 
jam, nes mes laikome jį že
miau kritikos. Kaip rimtas 
žmogus neina į diskusijas su 
kiekvienu piemeniu, taip ir 
rimtas laikraštis neužsiima 
su kiekvienu šlamštu, vistiek 
kad pastarasis ir “Amerikos 
Lietuviu” vadintųsi.

Visur Buvusiam. — Ačiū 
kad prisiuntėt, bet “Prakeik
ta Giria” mums netinka. Bu
tų geriau, kad parašytumėt 
žinučių iš Škotijos darbinin
kų, ypač lietuvių darbininkų 
gyvenimo.

J. G.—Maikio tėvas nesu
tinka ginčytis apie Škotijos 
gyvenimą, nes jis nėra tenai 
buvęs ir dalykai tenai jam 
nežinomi. Vis dėlto jis dė- 

kurioj buvo sužeisti 3 žmo- kingas, kad parašėt jam apie 
■ . Lietuvos konsulą.

NELAIME ANT GELEŽIN
KELIO.

Scranton, Pa.—Pereitą su
batą ties Lanesboro, Pa., įvy
ko ant gelžkelio nelaimė,
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Lietuviai, ypač Žemaičiai, 
daro daugybę burtų ir tiki į 
įvairius prietarus. Todėl aš, 
čionai, parinkęs, paduodu 
skaitytojams, kaipo tautosa
kos dalyką, lietuvių burtų ir 
prietarų, štai jie:

minių tiek, kiek gali su ran
komis užsiekti, ir paskui 
skaičiuoja poromis: jeigu iš
eina poromis, tai ištekės, o 
jeigu vienas lieka — neište-1 
kės.

—Tegul bus pagarbintas. 
Maike!

—Sveikas gyvas, tėve.
—Sei. Maike, ar tu jautie

si ramus?
—Ką tai reiškia, tėve ?

kurį saulė važiuoja? Kas gi, 
tu mislini, galėtų tenai būt, 
jeigu ne dangus?

—Tenai tuštuma, tėve.
—Matai, Maike, kaip tu 

{sugadintas. Tu jau nematai 'Jonnmiic’ V o—Tai reiškia, vaike, kaip {dangaus karalystės. Tu jau 
tavo sumenė fylina: ar ji 
duoda tau pakajų, ar ne.

—Kodėl tu tokių dalykų’ 
manęs klausinė ji, tėve?

—Aš klausinėju tavęs va- 
luk to, Maike, kad aš dabar 
sužinojau sekretą, kaip su- įtikinti, tėve, 
menę nuspakajyt. : —Nagi patrajyk.

—Na, na? • —Ne šitoj vietoj.
Į —O kur?

—Ant švento Pilypo kapi
nių, tėve. Ateik tenai šį va
karą kaip dvylikta 
o aš tave įtikinsiu 
riausia.

—Ant kapinių, 
durnakty?

—Taip, tėve.
—Kibą tu pasiutai, Mai

ke!
—Kodėl?
—Kaipgi tu gali acivožyt 

naktį ant kapinių vaikščiot? 
Juk gali kas atsitikti! Ne, 
Maike, ant kapinių tu manęs 
ir su kvorta šnapso nenuvesi. 
Aš dienos laiku bijausi pro 
kapines praeiti, o tu nori 
naktį...

—Koks skirtumas, tėve, ar 
diena, ar naktis?

—Žinoma, kad skirtumas. 
Naktį aš ir į skiepą bijausi 
vienas nueiti.

—O kodėl tu, tėve, nebijai 
vienas kambary miegot?

—Aš, vaike, ir miegoda
mas bijau. Pereitą naktį 
žiurkė pradėjo klazete šla
mėt, tai mano dūšia į užkul
nius suėjo. Ot. rodos, velnias 
ims ir neš į peklą. Kartais 
net ragai po tamsiai pasiro
do. Visą naktį kalbėjau po
terius.

I —Na, to jau užtenka, tėve, 
apie tai žino, A_nt kapinių mums jau nerei-

i abudu kanu, grandė iš sago- 
no priesvilius.

♦ ♦ ♦

Jeigu žiemą biaurus oras, 
pusto. — tai velnių vestuvės.

Jeigu kieno ilgi pirštai, tai 
tas bus vagis.

e $ ♦

Lupant kumelių pasagas, 
reikia nepalikti kanopose vi
nių, nes jeigu pasilieka, tai 
kumelė pasidaro neapvaisi- mas kreipia į save plačiau- 
nama. xsios visuomenės dėmesį ir

♦ * • dabar daug kas statosi sau
Keliaujant, jeigu per kelią klausimą, kaip plačiai gali- 

perbėga kiškis — bus nelai- ma suprasti parlamentarinės 
mė. ! -----

Parlamentarinė Neliečiamybė
i.

Seimo atstovo d-ro Juozo 
Pajaujo suėmimas yra pirmą 
kartą įvykęs musų parlamen
tarinėje praktikoje parla
mentarinės neliečiamybės 
laužymas. Todėl šis atsitiki-

rini imunitetą. Aišku, kad 
tik tautos atstovybė, kaip su
vereninės valstybės valdžios 
nešiotoja, gali atimti iš Sei
mo arba parlamento atstovo 
neliečamybę ir išduoti jį 
teismui.

Tečiau yra teisininkų, ku
rie ir parlamentui užginčija 
šitą teisę. Praktikoje atsižiū
rima paprastai konstitucijos 
nuostatų, jeigu tokie. yrą» 
Francuzijoj, kilus parlamen
te klausimui apie komunistų 
atstovo Dorio išdavimą, tas 
klausimas buvo išspręstas 
neigiamai. Iš musų konstitu
cijos 38 paragrafo matyt, 
kad pas mus Seimo atstovo 
išdavimo teisė musų Seimui 
priklauso.

Be nurodytų pagrindinių 
parlamentarinės neliečiamy
bės taikymo dėsnių, prakti
koje tenka susidurti ir su 
kompetencijos klausimu, bū
tent su klausimu, kas turi tei
sės reikalauti atstovą išduoti. 
Čia jau visur matome vieno
dą praktiką: šiuos reikalavi
mus stato tik teismas. ;•

Bendrai imant, parlamen
tarinės neliečiamybės klau
sime dažnai susiduriama vi
sų trijų valstybės valdžios 
organų: Seimo, vyriausybės 
ir teismo prerogatyvos. Įvy
kusi kolizija reikalauja todėl 
kruopštaus juridinio analizo. 
Ir labai gerai padarė Seimas, 
išrinkęs komisiją iš penkių 
juristų Seimo atstovo d-ro J. 
Pajaujo suėmimui ištirti.-

Šiame atsitikime ypač rei
kia vaduotis ne politinio an
tagonizmo diktuojamais su
metimais, o išimtinai teise ir 
teisingumu. (“L. Ž.”)'

* ♦ ♦

Kūčių vakare, po Kūčių, 
mergaitės įnešusios į grinčią 
malkų glėbį, deda jį poro
mis: jeigu išeina poromis, tai 
ištekės, jeigu vienas pagalys 
lieka —neištekės.

♦ ♦ »

Kaustant arklį pirmą kar- mėnulio jauname, tai jie ge- konstitucijos paragrafu “in 
tą. reikia kalviui duoti degti- rai augs ir bus vešlus.

’ ♦ v *

Nusikirpus plaukus. __________
riausia juos surinkti ir sude- Į ;_  J.;________ *!_
ginti : nes jeigu paukščiai Vams asmens neliečiamybę. 

. . _ ___„J išvadą, kad
'parlamentarinė neliečiamy
bė nėra koks pripuolamas

Jeigu moteris būdama nėš
čia vagia, tai ir jos vaikai bus 
vagys.

♦ * *

Jeigu moteris būdama nėš
čia stebisi iš blogai darančių 
vaikų, tai ir jos vaikai blogai 
darys.

♦ $ i-

Nereikia verdančiu vande
niu plikinti svirplių, tarako
nų nei kitokio brudo, nes jie 
į viralus lįs.

♦ » a

Tvartuose, svirnuose ir ki
tuose triobėsiuose. reikia 
nieko nevalgyti, o ypatingai 
duonos, nes privysta daug 
pelių. (Čia jau netiek prieta
ras, kiek praktiškas patari
mas.—Red.)

♦ ♦ *

Jeigu šuo ėda žolę — bus 
lietus.

♦ ♦ ♦

Jeigu katė šokinėja — bus 
vėjų.

a $ ♦

Jeigu katė ant žemės atsi
gulusi voliojasi — bus ato
drėkis.

♦ ♦ ♦

Nereikia peiliu maišyti ar
batą, kavą ir kitokius gėri
mus, nes taip išmaišytą gėri
mą geriant,' įpuola į šoną 
dieglys. \

e ♦ ♦

Nereikia į antį kišti bulkų. 
nes krūtys užauga kaip bul- 
kos...

♦ ♦ * 2 - 

r- ;

Kad penimos kiaulės ne- 
jieškotų kuilių (nes tas ken
kia penėjimui), reikia pa
gauti kurmį, nukirsti jo snu
kį ir atiduoti jį (kurmį) 
kiaulei.

♦ ♦ ♦

ir da vi-į Jeigu kiaulių skerdžiamas 
I peilis nemarus, tai reikia su 
juo papjauti katę, tuomet jis 
bus marus (paskersta juo 
kiaulė greit pasibaigs).

Jeigu mergaitė pavydi šu
niui ėsti, tai jis neatlos pirš
liu, t. v. tokia mergaitė neiš- 
tekės.

♦ ♦ $

Jeigu pirmadienyje, anks
ti rytą, ateina svečių, tai sve
čių bus per visą sąvaitę.

♦ J

Jeigu veidą niežti — reiks 
bučiuoties.

S $ ♦

Jeigu akį traukia — reiks 
verkti.

♦ *

Kad gy vulių neapkerėtą, 
reikia jiems tankiai duoti 
“savo rakšties.” pagrandų, 
kuriuos išgrando iš duonku
bilio duoną pakepus.

2 ♦ $

Atitaisyti pakerėtas, nyks
tančias kiaules galima se
kančiu budu: reikia nuėjus į 
svetimą lauką, kuriame teka 
koks nors upelis, prisisemti iš 
to upelio į kokią nors šukę 
vandens ir nežiūrint nei į tą 
šukę, nei neatsisukant į to 
upelio pusę, parsinešti tą 
vandenį namon ir supylus į 
ėdesį duoti kiaulėms.

$ $ *

Kųčių vakare, po Kūčių, 
mergaitės išleidusios šunį 
laukan, žiuri į kurią pusę bė
ga šuo lodamas, tai iš tos pu
sės atvyks piršliai.

♦ « *
- i • •

Kūčių vakare, po Kūčių, 
visi-šeimynos nariai sudeda 
savo kurpes į geldą ir tą gel
dą smarkiai pasuka — kurio 
pirmiausia kurpė iškrinta iš 
geldos, tam reiks kur nors 
keliauti.

• • ♦

Kūčių vakare, po i.nčių, 
mergaitės išbėgusios laui> m 
ima glėbiu štakietų arba sta

f

negali būt laimingas, negali 
turėt ramybės.

—Nesirūpink, tėve! 
daug ramesnis, negu tu.

—Neteisybė, Maike.
—Aš tuojaus galiu

Aš

I

tave

IA .... .

—Jessa. Šventraštis sako, 
kad nėra pakajaus bedie
viams, ba jie pakajaus kelio 
nepažįsta. Kad sumenė butų 
rami, tai žmogus turi būt 
krikštytas ir tikėt į Dievą. 
Tiktai per šventą krikštą ir 
tikėjimą žmogus tampa Die
vo vaiku ir po smerties jo dū
šiai bus duotas burdas dan
guje.

—Nuo kokios davatkos tu 
apie tai girdėjai, tėve?

—Aš ne nuo davatkos tą 
girdėjau, ale taip rašo kun. 
juras, mano vaisko dvasiš
kas vadovas. Jis, vaike, kaip 
ant delno iškloja rašto šven
to tajemnyčią. Gal nori pa
skaityt, tai aš ir tau atnešiu 
“Darbininką,” kur tas jo 
moksliškas veikalas buvo iš- 
drukavotas.

—Nereikia, tėve. Pasakų 
aš neskaitau.

—Tai ne pasakos, Maike, 
ale tikras mokslas. Tik tu 
perskaityk, Maike, o pama
tysi, kaip Sodomo ir Gomoro 
gyventojai dabar kenčia 
pekloj.

—O ar tu, tėve, matei?
—.Jessa.
—O kaip jie išrodo?
—Aš savo akimis jų nema

čiau, ale mačiau iš aprašy
mo.

—O ką jis _r___
tas kunigas Juras, kuris apie kės eiti. Tu jau prisipažinai, 
tai rašo? Ar jis buvo praga- kad ramybės tu neturi net sa
rę? ;vo kambary. Velnias tau vi-

—Maike, apie tai mums vaidinasi. O man jis nei 
nereikia kalbėt. Kunigas yra sapne nesisapnuoja, tėve. Aš 
šventa asaba ir jo kritikuot galiu eit kur tik tu nori di- 
nevalia. Aš atėjau pas tave džiausioj tamsoj, ir niekas 
norėdamas tiktai sumenę tau rnanęs niekur nebaugina. Aš 
nuspakajyt. Sakant kun. Ju- visur esu ramus, nes aš esu 
ro žodžiais, aš noriu tavo du- laisvas ir į jokius prietarus 
šiai burda danguje užtikrin- netikiu. Taigi eik, tėve, pas 
ti, ramybę tau suteikti. [savo kun. Jurą ir pasakyk 

iam kad iisiai niekui kalha 
apie ramybę. Tikroji dvasios 
ramybė gali būt tiktai pas 
laisvą žmogų. Tikėjimas ra
mybę naikina ir padaro iš 
žmogaus didžiausi bailį. Da
bar lik sveikas, tėve.

valanda, 
kuo tik-

—Kaip tu gali man tokį J31?, kad jisai niekus kalba
dalyką užtikrint, tėve, kurio 
visai nėra?

—Ar tai dangaus nėra?
—Žinoma, kad nėra.
—Nejaugi tu, Maike, jau 

taip apjakęs nuo bedievybės, 
kad ir aukščiausio majestoto 
apveizdos nematai? Tik tu 
pakelk galvą aukštyn ir pa
žiūrėk, kas tenai matosi! Ar 
matai tą mėlyną rufą, per

Blogas darbininkas barasi 
su savo įrankiais.

Paukštis rankoje vertas 
dviejų krūme.

i
♦ * »

Plaukus reikia

neliečiamybės sąvoką ir ar 
galima bendrai suimti Seimo 

kirpties atstovą, išskyrus numatytus

nės. nes jeigu neduodi, tai 
arklys antrą kartą kaustant 
nestovės.

* ♦ ♦

Nereikia kiaulėms duoti 
karvės kraujų, nes jie sutruk
do visą kiaulės augimą ir 
kiaulė nyksta.

» « c

Nereikia naktį švilpauti, 
nes galima velnią prisišauk
ti.

♦ ♦ ♦

Kad karvė butų pieninga, 
reikia, vedant ją pas bulių, 
pagirdyti šiltu vandeniu.

♦ ♦ #

Vežant į turgų kiaulę, rei
kia jos galvą atsukti į vežimo 
pirmgalį; taip vežant, ji ne
matys namų, nežinos kur su
grįžti, ir ją greitai parduosi.

♦ ♦ #

Nereikia ant stalo laikyti 
peilį ašmenimis aukštyn, nes 
jeigu tuo kartu gimsta kieno 
kūdikis, tai jis būna nelai
mingas: miršta arba kitokia 
nelaimė jam atsitinka.

♦ ♦

nuo krikšto kū
jo rankų nagais 
pečiaus kaktą: 

tuomet jis niekuomet neno
rės skirtis su savo {namais. .

* » • ■ « •»

Vos tik kūdikiui užgimus, 
reikia jį įkišti' į šaką vande
nį. tai užaugęs bus labai stip
rus.

♦ ♦ ♦

Jeigu žiemą varnos tupi 
pačioje medžio viršūnėje, tai 
bus šaltis.

♦ " ♦ ♦

Jeigu kuris šeimynos na
rys pasilieka bevalgydamas, 
tuomet sakoma, kad jam 
ūkis teks.

♦ * ♦

Jeigu šeimyna suvalgo vis
ką ant stalo paduotą ir už
tenka. tuomet sakoma: nei 
liko, nei reik — bus pagada. S » »

•Jeigu per kieno nors ves
tuves būna biaurus oras, tai 
todėl, kad jaunavedžiai,

♦

Parvežus 
dikį. reikia 
Įdrėksti į

f?

h

flagranti.”
Iš,to, kad visų parlamen- 

ge_ tarinių kraštų konstitucijos 
užtikrina parlamentų atsto

vuos įsuka į lizdą, tai skauda rejkia daryti
’ rro I_____ i______ _____a _ _

C * *

Kad šuo butų geras ir ne- Kurio krašto įstatymda- 
bėgtų is namų, reikia parsi- vystės reiškinys, bet kad šio- 
yedusšunį jo nagais įdrėksti i jj neliečiamybė pareina iš 
į pečiaus kaktą, arba šeimi-ĮpapjaĮ^ęn^arinėg tvarkos es

mės. Valstybėse, kur, kaip 
tai yra musų Respublikoje, 
“Suvereninė valstybės val
džia priklauso Tautai (kons
titucijos pargr. 1)tautos 
rinkti parlamento ar Seimo 
atstovai yra tos suvereninės 
valstybės valdžios reiškėjais. 
Todėl pirmiausiai negalima 
suderinti su suverenumo są
voka daleidimą, kad val
džios organai turėtų teisės 
suiminėti parlamento atsto
vus.

Greta šito juridinio pama
no, Seimo atstovų neliečia- 
! mybė turi taip pat rimto po- 
: litinio pagrindo. Bylas nusi- 
Įkaltusiems atstovams daž
niausiai kelia esantieji vy
riausybės žinioje valdžios 
organai. Todėl tais atsitiki
mais, kai byla yra* keliama 
opozicijos atstovui, bylos pa
ruošiamoji stadija, iki byla 
patenka teismo organams, 

.beveik visiškai priklauso nuo 
i vyriausybės nusistatymo. 
■ Aišku, kad šis momentas tu- 
jri ypatingos reikšmės tada,
• kada del bet kurių priežasčių 
; santikiai tarp vyriausybės ir 
parlamento būna įtempti.

Maža yra įstatymų, ku
riuos negalima butų aiškinti 

i sulig reikalo. Tai kodėl viso- 
rkią valdžios darbų kritiką 
negalima butų kvalifikuoti

• kaipo kurstymą nuversti esa- 
:mą vyriausybę? Juk kas vy- 
'riausybės darbų negiria, tas
• juos peikia: o kas peikia, tas 
'jau, anot “Lietuvio,” palaiko 
“bendrą frontą su komunis- 

Itais.”
Kur čia ribos, iki kurių 

J vyriausybė leistų save peik- 
įti. o už kurių keltų bylas kaip 
■už kurstymą nuversti esamą 
tvarką? Ir kas tas ribas galė
jų nustatyti?
I Aišku, kad tik visiška par
lamento atstovo neliečiamy
bė gali apsaugoti atstovą 
nuo persekiojimų už vyriau
sybės darbų kritiką ir suda
ryti tokias jo darbui sąlygas, 
kuriose jis galėtų veikti kaip 
tikras tautos atstovas, jos va
lios reiškėjas, o ne kaip val
džios organų pastumdėlis. 

! Šitaip, o ne kitaip, supran
ta parlamentarinę neliečia
mybę kultūringų kraštų įsta- 
tymdavystė. Šių kraštų par
lamentarinė praktika rodo, 
kad tais atsitikimais, kada 
Seimo atstovas papildo nusi
kalsianti darbą ir už tą dar
bą turi būti nubaustas laisvės 
atėmimu, esama dviejų kelių 
teisingumui patenkinti. Vie
nas kelias — tai palaukti 
parlamento kadencijos galo 
ir suimti nuteistą atstovą, 
pasibaigus jo įgaliojimams. 
Kitas kelias — tai atimti iš 
atstovo įgaliojimus, nelau
kiant parlamento ar Seimo 
kadencijos. Šiuo tikslu pro
kuratūra gali pareikalauti iš 
Seimo arba parlamento nusi
kaltusį atstovą išduoti, t. y. 
atimti iš atstovo parlamenta- nizmu.

ninkė turi jį palakinti ant sa
vo sijono.

♦ t ♦

Kad karvės nepakerėtų, 
reikia nupjauti jos vieno ra
go galą: nuplautoje rago vie
toje, išgręžti skylę ir prilei
dus “devil-drekio” ją me
džiu užkalti.

(Bus daugiaus)

LIETUVOS 
VAIZDAI.

Diktatūra.
Augustinas šalį valdo. 
Demokratams ausis skaldo; 
Antanėlis kieta ranka 
Tranko galvas su patranka. 
Antanienė kariams duoda 
Smetonėlės pilną puodą; 
Dzidoriukas daug išmano. 
Dūšias ponų gražiai gano.

Lietuvoj gyvent gerai.
-Diktatūra."' kiti sako.

, O pikti liežuviai plaka: 
“Musų krantas baigta griūti. 
Un Braziliu rėk važiuti.” 
Kvailos kalbos, tušti niekai; 
Diktatūra menki griekai. 
Antanienę visi myli 
Ir ausis suglaudę tyli.

Lietuvoj gyvent gerai.
Sakot: “Varniai da paliko.’’ 
Tai del Jono. Petro. Miko. 
Del studento kurio pliko. 
Arba pikto ciciliko.
Jei nemoki gerbti ponų, 
Leitenantų, kapitonų. 
Neklausai krikdemų balso— 
Eik Į cypę šokti valso.
* Lietuvoj gyvent gerai.

Patas.

• i

Kaunas. 
IV-1M927.
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Amžinas Laikrodis

HOP-MALT
Išdirbamas iš importuotų iš Lietu

vos miežių sčlyklų ir apynių.

TURI SAVYJE 
IMPORTUOTĄ SKONI
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REIKALAUKIT PAS SAVO GROSERNINKĄ

6ESUIBIEIT MALT SALES CO., 60 FiIIh St. BitUi, BistriM.
: Richm<>nd 352#

Sena laikrodininkų svajo
nė išrasti tokį laikrodį, kuris 
galėtų amžinai eiti nesusto
damas. Iki šiol pavyko pada
lyti laikrodžius, kurie, kar
tą užsukus, eina metus ir 
daugiau. Bet dabai- visus nu
stebino Zuricho mieste laik
rodininkas Karolis Meieris, 
kuris, pasinaudodamas pas
kutiniais fizikos ir chemijos 
patyrimais. sukonstatavo 
“amžiną laikrodį.” Be švy
tuoklės, jis dar įjungė į savo 
laikrodį “amžiną raktą” — 
jėgą, kuri nuolat užsuka lai 
krodį, neleisdama jam susto
ti. Toje laikrodžio vietoje, 
kur yra susidedanti iš plonų 
vamzdelių sistemos spyruok
lė, jis patalpino gliceriną, 
kuris labai jautrus oro šili
mos svyravimams. Tas jaut
rumas dar padidinamas 
smarkiau jį suspaudus.

Suspaustas glicerinas 
stengiasi išsiplėsti, ir tokią 
plėtimosi jėgą išradėjas įdo
miai išnaudoja. Spyruoklė 
nuolat juda ir glicerinas nuo
lat keičia savo turį. Meierufc 
pavyko šį glicerino judėjimą 
pavergti, panaudoti laikro
džio mechanizmui. Pakitėjus 
temperatūrai tik vienai ši m 
tajai laipsnio Celsijaus ter
mometro, glicerinas jau pra
deda judėti. Tokie tempera
tūros svyravimai ore vyksta 
nuolatos. Tuo budu Meierui 
pavyko priversti saulę, nuo 
kurios juk priklauso visi 
temperatūros svyravimai 
musų žemėje, užsukinėti jo 
“amžiną laikrodį.”

Žinoma ši išradimą nega
lima butų pavadinti “perpe- 
tum mobile,” arba tokia ma
šina. kuri pati savaime judė
tų. Šis laikrodis, kaip baro
metras, termometras ir kom
pasas, priklauso išorinei įta
kai, kaip: atmosferos spau- . 
dimo, šilimos ir žemės mag-. 
netizmo. Tikriau sakant, 
Meiero laikrodis yra tas pats 
termometras, bet gudriai su-, 
jungtas su laikrodžio mecha-
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HPačią Šeimyniško Gyvenimo.

|; prašiau, kad jis pirma man 
’'duotų tuos 5000 dolerių, o 
i tada aš atšauksiu. Klebonas 
iI 
Į
Į 
i- *

FAJIEŠKAU PARTNERIO; 
ANT ŪKĖS

PAVIENIO ARBA ŽENOTO 
Turiu 100 akerių, C kambarių stuba, 

didelė barnė, vištininkai; 2 automobi-' 
lju; žemės yra dirbamos ir daug miš-,' 
lft>, galima prikirst 500 kordų medžio. 
Ąš palikau vienas. Kuris norėtų, galč- 
tų pirkt pigiai Jnešti reikia $55<>. 
Platesnių žinių klauskite ypatiškai ar
ba raštu. (19)

STANLEY KURVOSKAS
7 Atliens s t.. So. Boston, Mass.

GEROS PROGOS! 
Farmos nepirkit pakolei ne? 
APŽIŪRĖSI! MUSU KOLION1JA llf 
NEPAMATYSIT ML'S!

1 Mes turime tokių farmų, kukių tik 
Jus reikalaujat ir užtikrinain tą, ką 
žadam. Musų yra didžiausia lietuvių, 
kolionija Amerikoje. Rašykite, prisiu
sime kataiiogą. (-) 5

PHILUPS & MATTIK
R. 2, Box 83, Scottville, Mich.

Pajieškau draugu Frano Bitauto, 
jis pirmiau gyveno So. Chicago, Ui. 
Turiu svarbų reikalą, malonės atsi
šauki. CHAS SN’YDER

1536 W. 14-th st, Chicago, IIInutilo ir nieko neatsakė. Aš 
išėjau.

Praslinkus dar kelioms 
dienoms mane pasikvietė 
kapelionas ir visaip gilin
damas prašė, kad aš viską 
atšaukčiau, nes kitaip busią 
man bloga. Vienok ir tas tik
slo nepasiekė — atšaukti aš 
nesutikau.

Mano pati, klebono primo- 
.kinta, apleido mane ir apsi
gyveno pas dėdę. Už kelių 
sąvaičių dėdė man pranešė, 
kad mano pati pagimdė duk
terį, labai serganti ir norinti 

Kuomet aš pas jį nuvykau, ! mane matyti. Aš atsakiau, 
tai jis nusivedė mane sodan,!kad nenoriu jos matyti, 
kad niekas nematytų ir ne
girdėtų, ką mudu kalbėsi-Į 
mės. Pirmiausia jis pradėjo ( 
___ kam aš ant 
jo negražias kalbas prama
niau. Aš nenusigandau, bet 
drąsiai ir griežtai pareiškiau, 
kad viską žinau ir pasiteisi
nimo jokio negali būti, nes ir 
pasėkos jau matosi. Galų- 
gale kunigas prisipažino pa
klydęs ir prašė, kad aš tylė
čiau, o jis pasistengsiąs man 
už skriaudą atlyginti. Jis pa
sižadėjo duoti man 1000 li
tų, tik pridūrė, kad dabar ne
turįs, liepė ateiti sekanti 
ketvirtadienį. Persiskiriant 
jis man dayė 20 d oleinų..

Paskirtoje dienoje . aš ir 
i vėl pas’ kleboną nuvykau. 

Įėjęs klebonijoj radau ji 
stovint šu kokia tai moteriš
ke, kuri mąAe pamačius žai- 

> bo greitumų dūmė per duris. 
J Klebonas nusivedė mane at
skirai kambarin *ir priėmė 
kaip svečią. Jis vėl. ėmė .pra-

Štai vaizdelis iš mano šei-kią “burnelę.” Kuomet pa-(sekos jau aiškiai matosi. Iš- 
myniško gyvenimo, kuris nu- stačiau pilną bonką ant sta- syk ji gynėsi ir verkė, vė

liaus betgi prisipažino.
Ant rytojaus ji nudūlino 

pas kleboną ir pranešė jam, 
kad jau aš viską žinau. Po to 
aš gavau nuo klebono pa
kvietimą, kad nuvykčiau pas 
ji klebonijon. Kadangi aš 
nesiskubinau, tai jis pakvietė 
mane antru kartu.

trauks nekaltybės kaukę nuo low tai mažai ir beliko, jis 
Lietuvos kunigų. .vienas veik visą išgėrė. Įsi-

Vokiečių okupacijos lai-smaginęs prie degtinės klc- 
kais, sukakęs 20 metų, aš su- bonas pradėjo “gudravoti.” 
maniau apsivesti. Nuvažia- Jis liepė eit man ant gatvės 
vom mudu su tėveliu į K. so- ir vaktuot, kada pro šalį va
džių pas p-lę E. B. Buvo tai žiuos nuovadas, tuomet ii- jis 
pasiturinti mergina, kuri iš-kartu važiuosiąs 
vien su savo sesele turėjo 30 I ‘ 
hektarų žemės. Iš pirmo sy- ; 
kio susitarėm apsivesti ir aš i 
nunešiau ant užsakų Kupiš- i 
kio klebonui B. Aš sutikau i 
jos seselei atmokėti 3000 i 
rublių (ost rublių). Kadangi 
laike vokiečių okupacijos gy
venimo sąlygos buvo sun
kios, tai nutarėm vestuvių 
nekelti. Trims sąvaitėms pra
slinkus mudu su liudininkais 
nuvykom bažnyčion šliubą 
imti.

Prieš.šliubą mudu užėjom 
klebonijon. Klebonas B. pa
siliko nuotaką pas. save, o 
man liėpė atsivesti liudinin
kus. Šliubą paėmę, del užtik
rinimo dokumentų^ vėl užė
jom klebonijon. Viską, kas 
jajn reikalinga! špsirašęš, 
klebonas paprašė mane išeiti 
laukan, sakydamas, jog tiirįs 
pasikalbėti su jaunaja.

Aš, nieko bloga nemany
damas/ .išėjau ir virš valan
das ' laiko laukiau, kol išeis 
mano prišiegėlė. Galų-gale 
ji išėjo įraudųs, kaip iš pir
ties, jos akys žibėjo. Aš pa
klausiau, ko ji ten taip ilgai 
buvo. Ji atsakė, jog kunigėlis 
ją mokinęs, kaip, reikia mo- 
tęrystės stone gyventi. Buda- 
rĄaš geru kataliku, ’ aš nieko 
bloga ir nepamaniau, tik pa- 
sp&B,: •. kodėl jis manęs to 
p#taės Aėįamoitirio.'

. Čbi vestuvių gyvenimas iš 
pirmų diertų ėjo blogai. Tuo- 
jąųs pastebėjau, kad paė
miau didžiausią tinginę. Bū
davo, ateinu iš lauko aręs 
pusryčiauti, o mano pati sau 
ramiai miega. Aš bandžiau 
ir geruoju ir piktumu ją pa
taisyti, bet tas nieko negel
bėjo — kokia tinginė buvo, 
tokia ir pasiliko. Mano žmo
na, kuomet tik nuvažiuoda
vo bažnyčion, tai vis užeida
vo klebonijon. Taipgi tan
kiai važiuodavo ketvirtadie
niais turgun. Nuvažiavus nei 
vieno sykio neapleido neuž
ėjus pas kleboną. Jau net ir 
žmonės pradėjo kalbėti, kad 
mano žmona lankosi pas 
kleboną meilės tikslais. Bet
gi aš, išauklėtas krikščioniš
koje dvasioje, net ir pamis- 
lyt ką blogą apie kunigą bi
jojau* r .Arti metams praslinkus 
mano pati susilaukė sunaus. 
Man irgi smagiau ant šir
dies paliko, nes maniau, kad 
susilaukus vaikų mano pati 
pradės daugiau rūpintis gy
venimu ir apie kleboną už
mirš. Bet kur tau’. Ji vis at-

namo. Čia 
klebonas norėjo pasinaudot 
proga, kad prilindus prie 
mano pačios. Bet jam tas 
šiuo tarpu nepavyko, nes aš 
klebono “gudrybę” supra
tau. Išėjęs pasakiau klebono 
vežėjui’, kad išpildytų tai, tą man išmėtinėti,
klebonas sakė, ir sugrįžau 
kambarin. Klebonas jau bu
vo besigretinąs prie mano 
pačios, bet staigus mano su
grįžimas jį išgąsdino ir jis 
pasiėmęs .kepurę išėjo iš 
kambario net nieko nepasa
kęs.

Praslinkus trims metams 
po mano, vestuvių. Lietuvos 
valdžia pašaukė mane ka
riuomenėn. Ten būdamas gi- 
Ųau.ir aiškiau supratau pa
saulį ir visokių apgavikų šu
nybes. Prisiskaičiau knygų, 
kurios .^arbihinkui atidaro 
akis. Beskaityėtamafe laisvo 
turinio kn.ygą| supratau ir 
kunigų rolę žmonypįs gyve
nime. | i. .

Du metu ištarijąVęs.žšugrį-i 
žau namo. Iš. pirmo susitiki
mo mano žmona ^aklabsė 
manęs, ar aš buvau išpažin
ties. Aš atsakiau, jog nebu- 
\Tau ir visiškai nemanau eiti. 
Mano atsakymas jai nepati
ko ir ji verkdama pradėjo 
prašyti, kad eičiau išpažin
ties ir nepalikčiau bedieviu.

Kadangi ji viena negalėjo 
manęs įkalbėti, tai apie tai 
pranešė mano motinai. Pas
taroji irgi verkdama prašė 
neapleisti bažnyčios ir eiti iš
pažinties. Man pagailo moti- Iaio> naifU UUUMMII1Mua, iUv- 
nos ašarų ir aš sutikau eiti. Įdu vyru palikau už durų, 

Sekantį rytą abudu su pa- ’ 
čia išsirengėm bažnyčion at
likti išpažintį. Abudu nuta
rėm eiti sykiu prie parapijos 
kapeliono. Mano pati stovė
jo pirma manęs. Kuomet jai 
atėjo laikas žegnotis ir saky
ti savo nuodėmes, tai ant jos 
visi drabužiai drebėjo. Aš, 
beveik netikėdamas tiems 
burtams, prisiartinau prie 

. žmonos ir pradėjau klausy- 
• tis. Išgirdęs kelis žodžius 
net sudrebėjau. Mano žmo
na pasisakė kapelionui, jog 
ji turinti tamprius ryšius su 
parapijos klebonu ir daug 
kartų su juo sugriešyjusi. 
Kapelionas ją perspėjo, kad 
ji nutrauktų ryšius su klebo
nu, nes kai vyras sužinos, tai 
busią blogai. Taipgi įgi au- 
deno, kad niekam apie tai 
nesakytų. Ji spariedojosi 
apie valandą laiko, o aš dre
bėjau iš pykčio. Dabar mano 
vaidentuvėje kilo visokios 
mintys ir tik dabar aš pilnai

Juzė Dubriudaitė-Milerienė, pa
jieškau giminių: Lodziaus Dubrindo. 
Kazimiero Rudiko ir Marvelės Ridi- 
kaitės. iš Lietuvos jie paeinu iš Juot- 
pėnų kaimo, Šimonių vaisė., Panevė
žio apskr. Amerikoje apie 20 metų, 
gyveno Philadelphia. Pa. MaUrPės at
saukt arba žinantieji teiksis pranešti 
jų adresus. (19)

MRS JUZĖ MILLER
35 Lyndhurst are...

Hamilton, Ont. Canada.

P.ajieškau Simanaičių Juozu.'Anta
no ir Kazio, paeina iš Grigaičių kai
mo. Suvalkų gub. Jie patys malonės 
atsišaukti arba žinantieji teiksis pra
nešt. vra svarbus reikalas.

JONAS MIKALAJŪNAS 
Bkerpėių kaimo, Lankeliškių vaisė. 

Vilkaviškio apskr., Lithuania. (20)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA NAUJAS 6 

FAMILIJŲ NAMAS
Kainavo pastatyti $15.500. parduo

da už š9.(mh). pirmas mor-ičius yra 
ŠX,."><>(j Pirmutinis su *5'H) cash paima 
narna Savinin’ė ’uri kucgreičiausia 
išvažiuoti. Kreipk'bės; (19)

FRANCIS BRŪZGA
5 Chapel street, ■’Nomood. Mass.

GERIAUSIOS FARMOS.
New Jersey valstijoj, tarp didelių 

miestų, prie gerų kelių ir prie markę- 
tų. Aš turiu visokių farmų, mažų ir 
didelių. Platesnių žinių apie fan.ias 
klauskite: (18) ’

TONY MORKŪNAS Į
Box 41, Sergeantville, N. J. >

Naujai gimusią dukrelę 
kūmai nuvežė ne K., bet S. 
parapijon krikštyti. Rašyda
mas metrikus S. klebonas 
paklausė tėvo vardo. Kūmai 
atsakė, kad kūdikio tėvas 
yra K. klebonas. S. klebonas 
tai išgirdęs nučiupo lazdą ir 
išvyjo kumus laukan. Tuo
met kūmai nuvežė kūdikį 
pakrikštyti pas tikrąjį jo tė
vą K. kleboną. Tas pakrikš- 
tyjo ir užrašė kūdikį ant ma
no vardo.

Dalykams taip susidėjus ir 
gavęs toki skaudų smūgį aš 
sumaniau apleisti Lietuvą ir 
iškeliauti Argentinon. Ne
trukus savo sumanymą ir 

• Įvykdžiau, palikdamas savo 
pačią K. klebonui ant “afie- 
ros.” šiuos teisybės žodžius 
dabai- rašau iš Argentinos.

A. K—lis.

Paj ieškau tetos, kuri yra ir mano 
'•rikšto motina, Kastancijus Poplaus- 
kienės, paeina iš Luokės miest., Tel
šių apskr. Suvirs 30 metų gyveno New 
Yorke; pirmas vyras miręs ir girdėjau 
kad apsivedė su antru. Malonės ji pati 
atsisaukt arba žinantieii teiksis pra
nešt jos adresą, už ką busiu didei dė
kinga.'. • < 20 >

GABRIEI. F. POPLAUSKAS 
SMKi Avė I).. Ris-b este r. N. Y

‘I
Mariiona Bl-^gienė. pajieškau bro

lio Jurgio Petkevičiaus, jau 23 mętai 
.kaip atvažiavo i Kanada iš Anglijos 
Jis pats malonės atsišauki arba kas 
apie ji žino teiksis pranešti, už ka bu
siu- labai dė' Inga. (20)

MRS. MARIJONA BLASGIENĖ 
!>24 E. Harrisun st., Sprihgfield, III.

Pajieškau savo vyro Juor.apo PaKa- 
•nio. kuris paliko mane Moįrame padė
jime. Aš verkiu I iekviena dieną norė
dama apie, ji su'inoti. Policija ji jieško 
ir :anr> gresia kalėumas/Aš lobai neno
rėčiau. kad jis butų pasodinta-; kalėji- 
m.-m T<-del meldžiu ravės. Juozeli, pa
rašyk man laiš’-ą. Nebijok manęs, ai 
niekini tavo laiško nerodysiu ir nie
kam apie tai nesakysiu. Buk geras 
'neužmiršk ir neiš i žadėk manęs. (20

A. PALLANIENĖ
487 Grant st, Akron, 0h:o

i U'Varpo” Bendroves

1

PARSIDUODA GERAS 
BIZNIS

GROSĘRNĖ IK Bl TERNĖ
Jeigu nori geriau gyventi, nepra

leisk šios progos. Biznis .darumas iš 
visokių tautų žmonių Savininkas išva
žiuoja į IJetuva. to<icl nori parduoti 
greitai ir pigiai. (19)
Klauskit: 365 W. Sccond st.

So. Boston, Mass.

PARSIDUODA BUČERNĖ
IR GROSĘRNĖ.

Viskas moderni.-kai įtaisyta. Renda 
40 dol. Yra lysas. Savaitinės įeigos 
tarpe ir 700 dolerių. Savininkas 
eina į kitą biznį, todėl parduos pigiai.

W. B1GUS
3*7 W. Fourtk So. Boston. Mass.

Į
t PARSIDUODA FARMA 

MEDVAY, M ASS. '
18 akrų žemės, daug obelių, grušiųį 

greipsų, stroberių, vištininkai, barne 
ir garadžius; 8 kambarių stuba, su 
maudyne, šiltu ir šaltu vandeniu, garo 
šiluma, elektra ir telefonu, prie stei* 
tavo kelio, 5 minutė.' į mokyklas^ 
bažnyčias ir fabrikus, prie geležkelio 
stoties ir gatvekarių, 24 mylios į Bos
toną. Be agentų. Adresas:

R. F. D. 204. 
MEDWAT. MASS.

SVARBI ŽINIA
Parduodu laivakortes i Lietuvą ant 

geriausių laivų. Taipgi laivakortes iŠ 
Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių j AJ 

* * * * r
tis. įgaliojimus, pardavimo ir pirkimą 
aktus ir kitokius raštus. Siunčiu pini
gus į Lietuvą, |A.-nkiją, Rusiją ir į ki
tas šalis. Užlaikau krautuvę visokių, 
reikalingiausių dalykų. Iš toli ar arti 
visad kreipkitės:

JONAS SFJiYS
177 Park st„

(19)

t

(-);

Hartford. CennJ

PARSIDUODA PUIKI 
BUČERNĖ IR GROSĘRNĖ 

Su geriausiais' naajais įtaisomais, 
puikioj vietoj; bizni- išdirbta? per 15 
mėty Savininką* apleidžia šalį, turi 
svarbių reikalų Lietuvoje. Parsiduoda 
pigiai. (20)

■115 Lawreuce sL. La» renee, .Mass.

syti, kad tylėčiau, o jis užtai 
šelpsiąs mane visą gyveni
mą. Išgyrė mano tėvus, kad 
dievobaimingi žmonės, ir 
mane išleisdamas vėl davė 
20 dol. Sakė sekantį sekma
dienį duosiąs daugiau.

Paskirtoje dienoje negalė
jau nuvykti, nes buvo lie
tinga diena, todėl nuvykau 
ketvirtadienį su dviem vy
rais, kaipo liudininkais. Tuo-

*

kad klausytųsi, o pats įėjau 
klebonijon. Nieko nelaukęs 
aš vėl pradėjau prikaišioti 
klebono nuodėmes ir pasa
kiau, kad paskelbsiu apie tai 
visiems žmonėms. Tuomet 
jis pradėjo man grasinti, kad 
jis patrauksiąs mane teis
man ir pasodinsiąs kalėji
mam Vienok jeigu aš tylėsiu, 
tai jis man atlyginsiąs pini- 
giškai.

Jam tai bepasakojant Įei
na tie du vyrai ir pasisako, 
jog viską girdėję. Klebonas 
išsigando i 
niai su manim kalbėti, priža
dėdamas man didesnį atlygi
nimą. Tą dieną vėl gavau 
nuo klebono 20 doL ir 50 ru
siškų auksinių rublių.

Tą dieną buvo miestelyje 
K. turgus. Suradau savo tė
velius ir jiems apie kunigą 
viską išpasakojau. Jie neno
rėjo man tikėti. Todėl aš pri
žadėjau nuvažiuoti pas juos 
su savo pačia, o tada jie iš 
jos lupų viską išgirs.

Kitą dieną pareikalavau, 
kad mano pati važiuotų kar
tu su manim pas mano tėvus 
ir jiems viską išpasakotų. 
Išsyk ji griežtai atsisakė, 
bet vėliaus aš ją gražiuoju 
šiaip taip priprašiau. Ir ji 
atidengė mano tėvams visas 
paslaptis. Jos kalbą girdėjo 
ir keli pašaliniai žmonės. 
Buvo ir viena-kita davatka.

Po. šito mano pačios viešo 
prisjįažinimo’ pasklido apie 
kleboną negražios kalbos. 
Davatkom praneš* ii ( ačiam 
M*1 Oa n liaunu nuo Klebo
no pak- iviiii.ų izds jį ateiti. 
Nuėjau: Jis paduie man 
500o dolerių, Kad as atšauk
čiau visus apie paleistus 
paskaius. Čia jis mane norė
jo apgauti, bet jam tas ne
pavyko. Jis manė,kad aš užsi
ganėdinsiu tik pažadėjimu ir 
viską atšauksiu, o jis tada 

r— *-* j- ~ —- man nieko neduos ir dar i
klausė, ar kaitei* neturiu ko- bonu ir dabar tos meilės pa- kalėjimą pasodins. As pa-

Sa“o jei ne alk,: tai toki' supratau, kam Mebona.sma- 
reikalą važiuoti miestelin ir.no žmoną pasiliko klebom- 
užeiti pas kleboną. Taip joj tuojaus po šliubo.
slinko laikas, kol ji sušilau-1 Tos visos mintys mano
užeiti pas kleboną.

kė dukters. Bet ir po to jokių širdį spaude lyg replėmis, 
atmainų nebuvo. Ėmė piktumas. Norėjosi ker-

Pas mane tankiai užva- syti niekadėjui. Bet pama
tuodavo klebonas “pavie- niau, gal visi kunigai tokie, 
sėti.” Kadangi jis mylėdavo gal ne aš vienas esu apgau- 
išsigerti, tai mano pati visuo- ' ' 1
met parūpindavo jam “kar
čiuos.” Kuomet mano, na
muose pritrukdavo gėrimo, 
tai as Degdavau pa> kaimy
nus skolinti 

* Vieną vasai v* ytą. kuo 
met žmonės tik iš n iego kė
lėsi, užvažiavo pas mane 
klebonas visai nusigėręs. Iš
lipęs iš vežimo ir pakėlęs sa-

tas ir nuskriaustas.
Kada išėjome iš bažny

čios, aš paklausiau savo pa
čią, kodėl ji taip ilgai spavie- 
dojosi. Ji atsakė, jog spavie- 

1 o josi iš viso gyvenimo. 
Tur > jas atsakymas mane 
dar lama * iv iūv het aš 
sukandęs aantio tylėjai.»

Porai menesių praplinku., 
mano pati paprast pa& mane 

vo pagarbos rūbą jis pradėjo pinigų. Sakėsi serganti ir 
alų ieibu'i<l uiy gatvės. M o- važiuosianti pas daktarą, 
terįs, kurios atsikėlę ėjo kar- Matydamas visą jos ligos 
du melžti, prasiv erę duris su paslaptį pinigų jai nedaviau, 

didžiausiu žingeidumu žiu- Aš jai tiesiai pasakiau, kad 
tė elio “grieką.” Mane kuomet aš buvau kariuome- 

k vom.astuojaijspa- nėję, tai ji meilinosi $U kle-

Akcinės “Varpo’’ bendro
vės valdyba šaukia akcinin
kų metini suvažiavimą gegu
žės 7 dieną, 1927 metų* Ta
me suvažiavime bus svarsto
ma apie susprogdinimu 
spaustuvės ir jos atstatymą. 
Valdybos yra numanyta par
duoti Kaune žemės sklypą, 
kad butų galima padidinti 
pagrindini kapitalą 100,000

APSIVEDIMAI.
■_ Pavieškin rnsiverimui m«»rgin « 

tarpe 20 ir 29 metu, kuri myli ture*’ 
>r gyventi be rupestie» gra

žioj! vietoj, tarpe svetimtaučių, vėliau 
sios mados rame. su visa vigada. Aš 
.esu ’ akcines 29 metu, linkės prie triz
mo ir gdbti<. pagal a-na*a karpeotėri.'. 
Butų froi‘-tini. * ad mergina tuF<?tx> 
kiek pinigų.. Daugiau - informaei.i’’ 
klauskite p"r kiš' a ir su pfrm<i laiš
ku prisiuskite savo paveikslą, kuri ar' 
pareil’rHvimo gražinsiu. laiške gal:- 
te rašvti lietuviukai •”rba anglis’ ai 
kaip ju.ns raranl iru Adresas: (18) 

AD\M R. YAKAS
P. O. Eot S3. O -k Vicw. Pa.

PARSIDUODA 2 LOTAI 
PATERSONE

Vieta gera, miestas auga ir bizne- 
vąs Lotai dideli; 25X125. Kaijia maža. 
Gįra proga norintiems pirkti. Parda
vimo priežastis — savininkas išva
žiuoja į Lietuvą Norėdami pirkti 
kreipkitės prie savininko rašydami 
lietuviškai arba ateikit ypatiškai po 
šiuo adresu: (19)

JOSEPH MOSILUS
66 Stagg st.. Brooklyn. N. Y.

GERA VIETA PIKNIKAMS.

DABAR YRA GERIAU
SIAS LAIKAS DEL ATSI-: 
TRAUKIMO SAVO GIMI

NIŲ Į KANADĄ.
Mes atitraukiame jūsų gimines iš 

visų kraštų į Kanartą greitai ir gausP 
me vietas del jų Kanadoj, jog kaip 
atvažiuos neturės jokios bėdos. J®* 
tamstų giminės yra sveiki, moka skaid 
tyti ir rašyti savo kalboj, tai dau-j 
giaus mes viską patįs parūpinsime^ 
gausime del jų affidatvitus, ant kurių, 
pasirašys atsakomingi žmonės. Mes' 
jau per 10 metų daug žmonių esame ą, 
Kanadą atitraukę ir mes esame po 
kaucija (Bonded agents). Visuose Ka
nados reikaluose kreipkitės ypatiškaf 
arba per laiškus prie musų. (-)

GEO KAUPAS &CO.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 

Pardavrmo ir Pinigų Siuntimo 
6603 St. Clair Avė.. Cleveland. Ohio..  • «

litų. Žiūrint i šį pasiūlymą iš teiksiu per vi-ka
bizniško atžvilgio, jis yra ne
praktiškas, nes kuomet už' 
metų ar kelių “Varpo” bend
rovė panorėtų statyti nuosa
vą namą, tuomet toksai skly
pas žemės butų labai sunku 
Įsigyti.

Musų būtina pareiga yra 
susidomėti šiuo 
rinkti aukas atstatymui su
sprogdintos “Varpo” bend
rovės spaustuvės, kad atei
nančiame akcininkų meti
niame suvažiavime jau butų

Paueškan ar's:veclim,n mergino- 
tarn 16 ir me'u anr'iaus. Amerikai 
gimusios ir mojusios, be- skirtumo ti
kėtinu). Aš esu dailus' -aikinas,. 2S 
mėto, iš ?"°ą'o karpente-riš, perai už
dirbu. Mylinčio- vora šeimyniš' a gy
venimą. atsmaukite nri jusdamos sa 
vo paveiksi?.' Atsakymą duosiu kiek
vienai ir piktesnių apie save žinių so- 

i. Adresas: (18'
MR. P. C.

268 So ’th -t.. Brooklyn. N. Y.

Prieina prie ežero ir galima mau
dytis; gražus miškas, netoli nuo Bos
tono. Taipgi galima gaut kambarius 
praleist vakacijas.

JAMES USOWISZ J 
113 Highland st,

E. Bridgewater. Mass. 
-Telefonas: 173—12 E. Bridgevvater. 
——i---- :---- j; U*-< -

Geriausios farmos pne Loveli ir 
Grand Rapids miestų, ant gerą kelių 
prie puikių marketų. Kas mylit įsigyti 
puikią farmą.
pa;

KELIONĖ IŠ LIETUVOS | 
> KANADĄ.

Dabar patogus laikas atsitraukti 
savo gimines arba pažįstamus j Ka
nadą; pavyzdžiui iš Lietuvoj, L^r.ki2 
jos, bei Latvijos. Jei tik keleiviai: vrw 
tikrai sveik: ir moka rašyti ir skaityti. 
nors vienoj kalboj. Atkvietimas vra 
garantuojamas. Jūsų .keleiviai bus 
!užyąnčdinti nrr.sų. pnistmarimir. No
rintieji su žinių i platesnių žinių, kreip
kitės ypati.ška*-ai ba laiškais. Sutcik- 

■i i6 ppilš'i'*'lltr.nnji ijRčr kiąi vMtiiini
JOK CEK A N SKAS (JS)

442 Red»ood avė., M innipeg, Canada.

matvkit arba rašykit
JOSSTANTON (18)

Realtor Ix>well, Mich
į KANADĄ.

Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta
mus, kaip vyrus, taip ir moteris ar 
mergina-: iš Lietuvos j Kanadą. Mano 
patarnavimas yra sąžiningas, saugus, 
greitas. Mano patyrimas laivakorčių 
biznyje per 2f» metų tai liudija. Taipgi 
tie, kurie jau per man- atsitraukė sa
vo gimines yra man dėkingi už mano 
rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi
noms, taip ir visiems keleiviams pa
rūpinu geras apsistojimui vietas Ka
nadoje. Mano patarnavimas ir kainos 
laivakorčių yra pigesnės, negu kitų 
agentų. Dėlei platesnių informacija 
visad kreipkitės ras mane šiuo adresu:

ALEVANDER S. LEWIS 
Tourist Agcnt (-)

45 VVindsor St., Montreal.
P. Q-, Canada.

Paj’ošt;?-? ans'vedin’oi mergino* a~- 
ba našlės kad ir su vienu vaiku. ’ art 
tik botu nr -tirga ir Jsąisvp oa-i.....
\š esu mai-erv*. 3^ -i- tų am:iau=. n', 

dirbu gerai ir turiu ‘r' o kars. Ku > 
norėtų su manim arčiau su in-i-ir' 
malonės, kreiptis iaišk-ų ir s t pi-m-.i 
laišku hrišivšt sa-o f»av-i1t 1». 
parci' nbi' us s-vra :n <1

w. j p. o. n<.x t i.
East Lynn. W. Va.

J
I

k n

reikalu ir

ir pradėjo malo-(užtektinai pinigų atstatymui 
įim kalbėti. DriŽa- ir norpiktii svaio-spaustuvės ir nereiktų svajo-i 

ti apie panlavimą sklypo že
mės.

Meldžiu aukautojų aukas 
siųsti tiesiai Lietuvon: F. 
Bortkevičienė, Laisvės Alėja 
60, Kaunas. Lithuania.

Taip siunčiamos aukos 
greičiau pasieks joms skirtą 
vieta ir man sumažins darba.

M. L. Va»il,
“V.” ben. įg. Amer., 

307 W. 30-th st., New York.

Pajieškau apsivedimui merginos }•' 
ba našlės, apie 50 metu amžiaus, ka' 
ra norėtu gyventi »n‘ f:’rm«-. Aš <■:-•) 
našlys Somėtų amžinus. 'Kreipkitės 
šiuo adresu: (19)

J SEREIKA 
Sams Valley. Oregon.

P. S. kas nori farmą pirkti. 80 ak
rų. aš parduosiu pigiai. Rašykit aukš
čiau nurodylu adresu.

PARSIDUODA FARMA
Viena iš geriaMm. Ji akrų’- žemės, 

pusė diib 'mos. žemė įkrėsta per ilgus 
•net- s. laikomi gyrusiai* Ihibar yra 10 

'karvių. 1 bulius. 2 arkliai. 9 kiaulės, 
sdo vištų, naujos mašinos vištoms pe
rinti. vištininkuose šiluma, geri DU- 
•linkai. x kvnibarių stuba. didelės bar- 
nės ir vis: įrankiai, kas tik prie far- 
r.v s reikalinga. 100 vaisinių medžių, 
2 ganyklos, daug g tu malkų stataus 
miško, vp? ir .-ukirstu 10 kordų. Par- 
siduo''a pig;ai. Pasiskubinki!, pakol 
dar neužsėti laukui galėsit pigiai pirk
ti A. SILKINIS (18)

i Ska«-heea st„ Terksbury, Mass.

rajie.'ksiu apsivedimui merginos iš I 
Montreal. Canada arba apiciiiikės, I 
tarpe 17 ir 25 metų amžiaus Aš esu 1 
28 metų vaikinas, sveriu lrš> svmu'. 5 
pėdų ir 10 colių aukščio. Aš manau š ą 
vasarą važiuoti i Muntnml su imigr - 
gijos rcil aiais. Tai pagal nni'U suti' 
mą apsivedę galėsime sugrįžti Am-ri- 
kon. Su pirmu laiškų i>» įsiųskite savo 
paveikslu su vpatiškn budo aprašymu.

MAIKJS BUKONIS (K»)
T. O. B-x 2006.

Philadelphia. Psr., U. S. A. j

GERIAUSIA PROGA
LENGVOS IŠLYGOS ANT VISU MUSU PARDAVIMU 

DAUG KITU V|ETU TURIME PASIRINKIMUI

PAJIEŠKOJIMAI
Pajicškau seserų Juozapatos ir \ ikr 

torijos šimonaišių, iš Veprių parapi
jos, Slabados kaimo. Vilkijos vals- 
čians.Kiek laiko atgal gyveno Nashua, 
N. H Malonėkit atsisaukt

VLADAS ŠIMONIS
6 Bolton piace. Charlestown, Mass.

Pajieškau Andriaus Liubino, jis 
pirmiau gyven<> Bostone, potam Det
roite. Turiu prie jo labai svarbų reika
lą ir neriu su juom susirašyti. Mielas 
broli, meldžiu neparrirsti manęs, a^ra- 

• šyk kaip begyveni Kas apie jį žinote, 
, širdingai meldžia man pranešti šioo 
adresu: Martinas I>a*švs

Gailiškių kaimas, ’l lakių paštas, Ma
žeikių apskr., Littu„nia.

Joc Yoga ir rovilas bhealauski^, 
prašau atsiliepti ai.t žemiau padėto 
adrese.

VINCENf V. 1OGA
39 M iii st., New Haven, Conn.

i

Reikalavimai
REIKALINGAS SUAU

GĘS ŽMOGUS.
SUPRANTANTIS MAŽOS l KĖS

DARBUS.
Mokestis ant mėnesio nemažiau -10 

dolerių. Malonėkit kreiptis šuo adre
su: F. M. BERTULIS

Box 57, Stratford, Conn.

REIKALINGAS APYSE
NIS VYRAS

Kuris norėtų gyvent ant ūkės t lar- 
mos). Galėtų gyvent ant visao»tx-Už
laikymą duosiu geriausi pagal mano 
išgalę; mokestis suljg sutartiem Pra
šau atsišaukti greitai, nes man yra t<- 
bai reikalingas prižiūrėtojas. Aš pats 
nevi.-ada hunu namie jo. Jeigu kurie 
norėtų pirkt farmą. gali gaut šioj apy
linkėj pigių ir gerų, prie gerų kelių ir’ 
prie gerų mainų. Mainos čia dirba vi
sas dienas Bereikalingai malonėkite 
nurašinėti. (19)

PAUL KATRENAS
1*. O. Box 14, East Lynn M. Va. iI
PAJIEŠKAU BARBERIO J 

PARTNERIUS.

pic ■ metus, partneris gali prisidėti su ma- 
pa- ! žai pinigų. Malonėkit atsišaukti grei-

Jajieškau seserų Bronės ir M orė s 
(ar Marcelės) Ivanauskaičių, kiek 
man buvo žinoma, jos gyveno Bostone.} Biznis lalu»i gerai išdirbtas per ilgus 
Turiu labai svarbų reikalą. Kas aį ‘ 
jas žino malonėkit pranešti arba pa 
čios teiksis atsišaukti. (!9i

ADOMAS IVANAUSKAS
Klaipėd.i' gatvė p. 1, ?t:nga.

Lithuania.

y tai. laibai ,“unku vienam, r. <u darbi
ninkais sunku vest reikalą . (21)

J J—KAS
37*1 Deųdor «!., Indiana Hi.rhor, Ind.

ROAD STAND FARMA
13 AKRAI geros žemės, visokie
įrankiui. t> artai, vištininkai, 2 
arkli-ii, karvė, \išt<>s; '2% aukštų 
gera ant didžiojo steitavo
ke.i.e pri-- kelio staiwla daro gerą 
bi .iii. Už viską $<;j*Mk No. 140.

140 AKRŲ
GERA I AK.MA. su 7 kambarių 
stuba. tijs daržinės, pašiūrės, ark
liai, karvės, veršiai; visi įtaisy
mai, arti didelio miestelio, su 17,- 
OOO g' ventojų. Parsiduoda tik už 
$5 500 No. 71

VIŠTŲ FARMA
LABAI GRAŽI VIETA, 5 akrai 
geros žemės, vištininkai, gara
džius. obelys, grušios. greipsai, 
slyvos; graži 5 kambarių stuba su 
(taisymais; ant gero kelio; už 
viską sykiu $3,500. No. 7.
VIENO-VYRO FARMA
GEROJ APIELINKĖJ. 8 kamba
rių -tūba, didelė barnė, vištinin
kai ir kitokie budinkai, visi įtai
symai, vištos, karvė, 23 akrai ge
ros žemės, visokių vaisinių me
džių; tiktai $1,500. No. 89.

PILNA FARMA
14 GALVIJU, 3 arkliai, visokie 
farmos Įrankiai, paukščiai, kiau
lės; 85 akrai lygios žemės, ekstra 
lotas gero miško; 8 kambarių 
stuba su įtaisymais, didelė barnė 
ir tvartas, garadžius, vištininkai; 
arti miestelio. Viskas pusdykiai— 
už $8,500; tikra farma No. 131.
Mes taipgi parduodam biznių vietas, Arbatrumius. Vasarinius Vieš
bučius ir Krautuves. Geras kelias j Med«ay nuo Bostono per Dedham. 
AVest«ood. Medfield ir Millis. Parduodam visokias miestų ir farmų 
nuo’avvbes.

JOSEPH CEREL & SON
VILLAGE STREET. WEST MEI)WAY MASSw

TELEPHONE viEOVVAY iu.
VISADA ATDARA! - ATVAŽIUOKIT ŠIANDIEN!

i

i

14 AKRŲ FARMA
ANT GERO KEJLJU, .didelis so
das. yra visokių vu<>gų, 7 kamba
rių stuba su įtaisymais, gera tar
ne. pašiūrės, vištininkai, 5 karvės, 
teliukas. arklys, vištos, žąsys ir • 
viščiukai. Kaina fil.-VMi. No. 176.

MIESTELIO FARMA
7 KAMBARIAI, su įtaisymais, 
barne, vištininkai, akro žemės; 
puiki apielinkė, arti krautuvių, 
mokyklos, gelžkelio stoties; pir
mos klesos įrengimas; atiduoda 
pusdykiai, tik už $3,750; banko 
paskola $3,000; pamatykit tuo
jaus. No. 51.

PUSĖ MYLIOS
ANT STEITAVO KELIO, 35 ak
rai geros žemės, 150 obelių ir ki
tokių vaisinių medžių; 10 kamba
rių stuba. didelė barnė 40x40, pa
šiūrės, tvartai, vištininkai, perė- 
tojai, karvė, arklys, veršiukas. 
200 vištų. X0O viščiukų; geri mar- 
ketai produktams ir vištoms; 
miestelyje, tikras bargenas už 
$10,500 No. 29.

Pieno Routas ir Farma
50 AKRU ŽEMĖS, visi įtaisymai, 
įrankiai, traktorius, pienui įrengi
mai; vien tik pieno routas daro 
didelį biznį; didelė tarne, saitas, 
garadžius; 7 kambarių stuba su 
įtaisymais; 12 karvių, 2 arkliai, 
vištų biznis; viską galima nupirk
ti už $9,500; nuo sios farmos per 
2 minutes galima pasiekti mieste
lio centrą. No. 93.
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; Alkoholio, tabako, taip ilgai gyventų! Bet dauguma 
neturi būti lepus, bet vengti- pat kavos ir arbatos reikia‘senų žmonių nenustoja savo

> lės per kaminą laukan išeiti, Idažnas maudymasis. Kūnas 
j i o pradės veržtis į kambarį, buti lepus, bet vengti-

' tai aiškus daiktas, kad kam-1 nas per didelis sportu užsiė- vengti. Nors ir daug vi a šių darbingumo.
I

I

į normos, tai yra 21'..dabar Paprastai žmogus iškvė- 
jbus tik apie 10' .. Šitokis puoja angliarukšties beveik 
i oras žmogui kenks; ir netik : 
jis kenks, bet vargiai imo- ; 
gus galės išbūti jame gyvas. : 
Plaučiai, matote, negaudami 
deguonies, negali jo duoti ir 
raudųnienisiems kraujo ri- 
tuliuKams, nes neturi iš ko. 
O kada tie rituliukai neneša 
deguonio po visą kūną, tai 
žmogus trokšta, alpsta arba 
ir miršta.

Matote dabar, kodėl rei
kalinga kambariai išvėdinti; 
kodėl reikalinga miegant at
darą langą laikyti: kodėl 
\ a gera išeiti Į lauką arba 
*cdą ir tyru oru pakvėpuoti, 
Kur deguonies kaip šieno 
.•a.

Normalus oras, tai yra 
ks-oras, kuris turi papras

tą apsti deguonies (21 G), 
v»a labai geras džiovinin
kams, nes džiovos bacilai bi
jo deguonies.

Kiekvienas žmogus turi 
stengtis kuodaugiausia tyra
me ore būti, bet juo labiau 
tie, kurie silpną kratinę turi. 
Mat sveikos, didelės krati
nės žmogus, jeigu deguo
nies bus ir mažiau atmosfe
roje, vistiek pakaktinai jo 
gaus, nes galės smarkiau ir 
dažniau kvėpuoti. Bet silp
nos krutinės žmogui yra sun
kiau tai padaryti: todėl jis 
turi stengtis tyro oro gauti 
kuodaugiausia. O tai pada
ru ti galima namų langą ati
darant ir kambarį gerai išvė
dinant; paskui, nereikia sė
dėti ir snapsoti karčiamose 
ar bolinėse, kur tyro oro nie
kad nerasi; dirbant fabrike, 
reikia langas atsidaryti: rei
kia stengtis kiek tik galima i 
oi ą išeiti, o ne rakti per vi- 
5us vakarus namie. Žinoma, 
ra tokių neišmanėlių, kurie 

beveik visados prieš lango 
atidarymą protestuoja. 
Jiems reikia dalyką išaiškin
ti. kad jie žinotų, kaip žiop
lai jie elgiasi, tada tylės.

Deguonis yra dujos, ku
rios neturi nei spalvos, nei 
kvapo. Be deguonies niekas 
nedega. Deguonis yra svar- 
biausis pasaulyje elementas. 
Jeigu ne deguonis, tai visi 
5 vuliai ir žmonės turėtų 
įuoj aukštyn kojas užversti. 
Tai nejuokai.

Gesuonis.
Gesuonis taipgi neturi nei 

kvapo, nei spalvos. Jis degi
mo nepalaiko. Tiesa, žmo
gus daug gesuonies Įkvėpuo
ja, bet maža naudos iš jo tu
ri. nes beveik visą ir iškvė
puoja. Gesuonis neina Į žmo
gaus kraują, mažai žmogaus 
kvėpavimui naudingas ir 
reikalingas elementas. Žino
ma, yra vietų, kur ir gesuonis 
labai reikalingas, bet apie 
,ri čia nekalbėsime.

Angliarukštis. *
Angliarukštis žmogui ne

tik nenaudinga, bet ir kenks
minga. Jeigu tik jos yra per
daug, tai žmogus kaip matai 
miršta. Trys dalys anglia
rukšties ant 10,000 dalių oro, 
tai normalė apštis. Jeigu tik 
angliarukšties ore yra dau
giau, tai oras j’au nėra nor
malus; vadinasi, oras jau nė
ra taip geras žmogaus kvė
pavimui, kaip jis turėtų būti.

Angliarukšties gaminimo 
šaltinių yra daug. Gyvuliai 
ir žmonės daug jos iškvė
puoja ; paskui, daug anglia- 
įukšties duoda rūgimas ir 
puvimas; pagaliau, ugnakal-..........—---------
niaiir dirvožemiai nemažalYri augalų, kurie iš šiltų 
jos išleidžia. I kraštų atvežti į šaltesnius.

Vis dėlto ore beveik visa-’daMg ilgiau gyvena, kadangi 
(los yra vienoda angliarukš-Į čionai jų žydėjimo, išsivys- 
ties apštis. •' O tai todėl, kad • tymo sąlygos daug sunkes- 
augmenys dąug jos stinaudo-nės, todėl lėtesnės. Tuo bu- 
ja. Vėjas ją išnešioja, taip,’du, kai kurių augalų gyveni- 
sakant išskirsto, atskfedžia,1 mas prailginama dešimčia 
K.—- •

ORAS IR MUSU SVEIKATA.
Kaip žuvis vandeny, taip 

žmogus ore gyvena.
Storas oro sluoksnis turi 

apsunęs- visą musų žemę. 0 
apsupanti musų žemę orą 
paprastai vadiname atmos
fera. Taigi mes gyvename,; 
tarytum plaukiojame ar nar
domos atmosferoje, kaip žu
vys vandenyje.

* Ką paviršutiniai atmosfe
ra reiškia sveikatos žvilgs
niu. tai man regis, visi žino. 
Juk dažnai žmonės sako, 
kad čia, ve, atmosfera labai 
prasta; kad tokioj velniškoj 
atmosferoj sveikas nebusi; 
kad tokia atmosfera plaučius 
ėste ėda, ir taip toliaus.

Vadinami, apie atmosferą 
žmonės turi pusėtinai supra
timo. Tik \argiai paprastas 
žmogus žilio apie atmosferos 
sudėti ir kaip ji veikia žmo
gaus Kūne.

lodei šitame straipsny iš
dėstysiu atmosferos sudėtį, 
jos veikimą žmogaus kūne ir 
to veikimo pasekmę. Duosiu 
nors trumpą atmosferos ap
rašymą sveikatos žvilgsniu.

Iš ko atmosfera susideda?
Atmosfera susideda iš tam 

tikru elementų, būtent: de
guonies (oxygeno), gesuo- 
nies (nitrogeno), angliaruk
šties (anglia-dvidegio, car- 
bon dioxide), vandens garų, 
dulkių ir da keietos dalykų, 
kurių apštis yra taip maža, 
kad neverta jos ir minėti.

Orą galima saikuoti kaip 
ir vandeni. Todėl atmosferą 
galime imti kvortomis ar 
gorčiais ar kitokiais saikais. 
Tad galime aiškiai nusakyti, 
kiek katro sudėtinio oras tu
ri. Pavyzdžiui, paimkime 
šimtą kvortų oro ir tam tik
rais budais išskirstykime Į 
sudėtinius, o gausime štai 
ką; deguonies 21 kvortą, ge
luonies 78 kvortas, o anglia- 
rukšties tik 3 šimtines dalis 
(.03) kvortos.

Dabar paimkime šituos at
mosferos sudėtinius atskirai 
ir kiek platėliau apie juos 
jiasikalbekime.

Deguonis.
Deguonis yra svarbiausias 

žmogaus gyvybei ir sveikatai 
oro sudėtinis. Be jo žmogus 
negali gyventi. Žmogaus kū
ne visados turi eiti degimas, 
o be deguonies tokio degimo 
Menais nebūtų. Trampai čia 
peržvelgkime. kaip visa tai 
pasidaro. ,

Kada žmogus Įkvėpuoja 
orą Į plaučius, tai ten raudo
nieji kraujo rituliukdi pasi
gauna deguonio daleles ir iš
nešioja po visą kūną. Šitos 
deguonies dalytėlės jungiasi 
Įsu maisto ar kitokių medžia- 
gų dalytėrėmis, ir pasidaro 
degimas, kuris gamina visa: 
tai. kas kunui reikalinga.

Tokiu budu žmonės ir gy
vuliai baisiai daug deguonies 
suvartoja, bet vistiek jo nie
kad nepritrūksta. Čia ne vie
nas paklaus, kodėl? Vai, to
dėl, kad gamtoje nuolatos 
eina elementų jungimasis ir 
skirstymasis. Pavyzdžiui, 
kai žmogus savo kūne išnau
doja deguonį, tai jis išlei
džia, geriau sakant iškvė
puoja jį jau angliarukšties 
formoje. Šitą angliarukštį 
sugeria į save visokie augme
nys. Paskui, saulės šviesai 
veikiant, augmenys paliuo- 
suoja deguonį, kuri ir vėl 
žmonės ir gyvuviai gali var
toti. Taip eina ir eina.

Deguonis gali ątrposferoje 
sumažėti. Pavyzdžiui, kam
bary sėdi keli žmonės. Jie 
tolydžio Įkvėpuoja deguonį, 
b "iškvėpuoja angliarukštį. 
-Vadinasi, deguonis mažėja, 
O angliarukštis didėja. Gali 
prieiti prie to, kad kambario1 
atmosferoje pasidarys ma-’o paskui augmenys kaip tik kartų. Musų rožėta per vieną 
žiau deguonies negu reikia;‘ją pagauna, tai ir suskaido į vasarą pilnai išsivysto, žydi, prižiūrėjimas. Tam dera 
sakykime ažuot paprastos deguonį ir grynanglį. duoda vaisių ir miršta. Su- gimnastika, tyras oras ir

kvortų I 
.Jeigu kamba- 

o jame 
tai ang- 

greitai

I
I

i

bario atmosfera angliarukš- mimas. Daug reiškia, jei jau- dalykų mėgėjų, sulaukusių 
‘ ' persigers. Jeigu jos nvstė praleista darbštume,'žilo plauko, tečiaus niekas 

daug prisirinks, tai oras bus nevengiant nei sunkaus dar-'negali užginčyki jų kenks- 
bo, nei vargingesnio gyrveni-1 mingumo. j

Todėl visiems, ilgai gy
venti norintiems, tebūna dar 
kartą primintas receptas. 

Sakoma dar. esą maža bu- veng pats sa\o gy> evimą
20 litrų (apie 20 
per valandą. <_ 
rys yra nedidelis, 
randas keli žmonės, 
darukšties apštis 
{auginasi. Sakysime 
ėdi kambaryje; taigi Į va

landą. jie iškvėpuoja 100 lit- 
•ų angliarukšties: jeigu jie 
-ėdės ten 5 valandas, tai an- 
^liai-ukšties pasidarys net 
500 litrų. Toliaus oras pasi- 
iarys visai nepakenčiamas.

2'< angliarukšties atmos
feroje yra negera sveikatai, 
ir jeigu žmogus bus tokiame 
ore ilgai, tai jis pagadins sa
vo sveikatą. Jeigu anglia- 
ukšties yra atmosferoje nuo 

10 ligi 15 nuošimčių, tai jau 
.okioje atmosferoje žmogus 
nepagyvens, —čia grabo- 
rius laimės...
Ką reikia daryt angliarukš- 

timi užsinuodijus?
Šitoje munšaino gadynėje 

angliarukštimi užsinuodyti 
, ra labai paprastas daiktas. 
Matote, munšainą rauginant 
pasidaro daug angliarukš
ties. Oras kambaryje pasida
ro nuo jos tirštas. Čia mun
šaino dirbėjas labai lengvai 
gali su Abraomu susigimi
niuoti. Ir ne vienas jau susi
giminiavo. Žinoma, galima bet 
ir kitokiu keliu angliarukš- straipsnis perdaug ilgas neiš- 
timi užsinuodyt. štai, ve, pe- eitų, visa tai pasakysiu kituo- 
čiui nesikurinant darosi ang- se straipsniuose, o dabar už- 
liarukštis. Jeigu pečius bus teksto, ką čia pasakiau, 
taip uždarytas, kad ji nega- Dr. Margeri*.

timi
daug j
visai pavojingas. —

Kai žmogus perdaug ang- nes dauguma (veik visi)! . . - , . . . ...
liarukšties gauna, tai štai kas Si?no metų sulaukę taip pra- tų naudos, jei daug žmonių ti umpinti.
su juo pasidaro: jaučia gal
vos sunkumą ir skaudėjimą; 
kvaišta: ausyse skamba; 
muskulai pasidaro silpni;

') vvrai širdis eina Kaip pašėlus; mė
šlungiškas traukyme; žmo
gus apalpsta ir miršta.

Ko! žmogus visai nenumi
ręs, reikia \ iską daryli, kad 
gyvybę jo kūne išlaikius. 
Taigi, tuojaus reikia išnešti i 
tyrą orą. Jeigu tik po ranka 
randasi deguonies (oxige- 
n<< >, tai jam duoti pakvėpuo
ti. Jeigu jis jau nebekvėpuo
ja. tai reikia veidą ir krutinę 
šaltu vandeniu sulieti; pas
kui reikia dirbtinį kvėpavi
mą duoti. Jeigu širdis jau 
sustojus, tai reikia suduoti 
per krutinę toj vietoj, kur 
širdis yra. Reikia duot jam 
Įkvėpti amonijos. Yra gera 
visą 
karšios kavos i mėšlažarnę 
Įleisti. Adrenalinas yra labai 
geras vaistas, bet ji tik dak
taras mokės vartoti. Reikia 
dirbti kad ir visą valandą, 
nes kartais pasitaiko net ir 
už valandos laiko žmogų at
gaivinti.

Da apie orą yra daug gerų 
ir naudingų dalykų pasakyti, 

bijodamas, kad šitas

Leido savo jaunystę. Be to, 
veik visi ilgai gyveną kelis 
kartus veda, todėl apsivedi- 
mas, žinoma, jei jis laimin
gas, gyveninio nesutiumpi- 
na.

Miegas irgi labai svarbus 
šiuo atžvilgiu, todėl labai 
svarbu ramiai ir gilia: mie
goti. Miegant žmogaus kūno 
organai atsigauna. Įgauna 
naujų jėgų. Miegamasis 
kambarys turi būti švarus, 
oras tyras ir ne per karštas. 
Visai nekenkia ilsėtis sakes
niame kambary. Ir ne vien 
kūnas, bet ir dvasia turi mie
gant pailsėti, todėl prieš gu
lant patartina kratytis nera-| 
mių minčių ir rūpesčių, kad 
rytą pabudus jaustum visai 
atsigavusiu. laibai svarbu į 
yra anksti gulti ir anksti kel-,i 
r*sL . ... H:-

SVARBUS PRANEŠIMAS 
VISUOMENEI.>

šiomis dienomis raes gavome daug namų an 
pardavimo visose Bostono dalyse, kaip tai So. 
Bostone, Doichestery, Roxbury, Roslindale, 
Cambridge ir daugely kitų vietų, kurias čia ne
galima sutalpinti.
Turime daug gyvenimo namų nuo vienos šei
mynos iki 50 šeimynų, taip jau daug namų su 
krautuvėmis. Krautuvės tinkamos dėl įvairių 
biznių, taipgi turime daug namų, farmų ir 
krautuvių de! mainymo. Nepraleiskite šios 
progos.
pirmų ir antrų mvrtguių taipgi mums reika-Skoliname pinigus ant

lingi pinigai dei pirmų ir antių inortgicių.
Mes parduodame an^lįs ir malkas. Išrandavoįame k&aabarius.
Inšuriname viską, kaip lai, automobilius, gyvastis, nuo nelaimių (na
riu savininkams) sveikatos, ugnies ir vagystės.
Reikale kreipkitės pas:

A. J. KUPSTIS
332 W. BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. dšo. Boston 1662-1373 arba 644i.

x puskvortę stiprios iri k • - i i v1 -■ j Daug ginčų buvo keliama ——

Gyvenimo Prailginimas. |
Iš senų senovės žmonės stabdžius jos žydėjimą, t. y. 

skundžiasi gyvenimo trum- prašalinus žiedų ugius, jos 
pumu. Vienas Graikijos iš- amžių galima keleriais me- 
minčius mirdamas guodėsi, tais prailginti ir ji auga nedi- 
jog varnams ir krankliams dėlių medeliu. Leidus šitam 
skirta ilgai gyventi be nau- medeliui žydėti, jisneša val
dos. tuo tarpu kai žmogus 
turi greit apleisti ši pasauli. 
Kartu su nusiskundimais, se
nai žinomi gyvenimo prail
ginimo bandymai, surišti su 
magiškų ir gamtiškų jėgų 
naudojimu. Senovėje buvo 
jieškomas gyvenimo eleksy
ras, viduramžy — išminčių 
akmenėlis, kuris ne tik gydy
tu visas ligas, bet galėtų ir 
paprastus metalus paversti 
brangiaisiais.

Daugelis, naudodamiesi 
žmonių .noru ilgai gyventi, 
mokėjo apgaudinėdami di
delius turtus susikrauti. Ži
nomas yra garsus gydytojo ii 
gamtos tyrinėtojo eleksyras, 
vardu Theophrastus Bonbas- 
tus Paracelsius iš Hohenhei- 
mo. ŠĮ eleksyrą jis už gerus 
pinigus siūlė žmonėms, už
tikrindamas ilgą, šešių šimtt 
metų gyvenimą, tuo tarpu 

j kai pats gyveno tik 48 metus. 
Buvo ir daugiau panašių ap
gavikų, kurių receptai, rei
kia pripažinti, jei nebūdavo 
naudingi sveikatai, tai dau
giausiai ir nekenksmingi.

Augalų gyvenimo prailgi
nimas, t. y. jų natūralinio 
(gamtinio) senėjimo sustab
dymas pavyko išrišti teigia
mai. Pašalinus augalams gy
venti būtinas sąlygas, kaip 
tai — deguonį, maistą ir rei
kalingąją šilumą, jų gyvybės 
pažymiai dingsta, užstoja ta
riamoji mirtis. Sausos sėklos 
gy%bė pasislėpusi. Radus 
tinkamas sąlygas, kai kurios 
jų* et už šimto metų leidžia 
ugius, žydi ir neša vaisius.

i

dėl maisto. Sunkiai dirbą: 
žmonės tvirtina, kad be mė
sos negali atgauti jėgų. Bet 
kiaušiniuose, piene ir sūryje 
yra tu pačių maisto dalių,1 
kaip ir mėsoje. Be to, ir ank
štiniai augalai gali puikiai 
pakeisti mėsą, tuo labiau, 
kad pigus. Reikia priminti 
dar, kad Indijos braminai 
mėsos visai nevalgo, tuo tar
pu dažnai labai ilgai gyvena.

Garsus tyrinėtojas Elias 
Mečnikovas pataria vartoti 
rakštų pieną. Jame yra bak
terijų, kurios, pačios būda
mos nekenksmingos, prašali
na storojoj žarnoje esančias 
sveikatai pavojingas bakte
rijas ir nuodus. Tautos, ku
rios vartojo rakštų pieną, tu
ri daugiausia ilgą amžių pa
siekusių žmonių.

Dr. Med. LEO J. PODDER iš Petrogrado
Speciabata* Slapty ligą moterų ir **ni. kraujo Ir odoo. Kalba los- 
kiškai ir rusiškai. Telefonai Hayaiarkot S3M
l ALLEN OT_ Car ' namberi St, 84 ASTON. UA3S.

geriausi muzikos mim
PIRMAS LIETUVIS, KURIS UŽLAIKO EILĘ

Pianų. Gramafonų ir su Radio prie Victrolos. ( alumi.ia. Okeb ir kitų 
kompanijų. Tapigi Smuikas. Armonikas. Dūdas ir Budeles, ir daug vi
sokių muzikalių įrankių. REKORDAI ir ROLlAl pianams visu lie
tuviškų ir kkų dainininkų. Patduodam už cash ir ant lengviausių iš
mokėjimų 1‘risiunčiame į

JONAS
uanaus kad ir toliausiai.
B. AM3ROZAITIS (18) 

Savininkas
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: Stagg 9942.
560 Grand S t.,

t
GROBLEVVSKIO “ZMIJECZNIK” 

nuo
SKAUSMŲ ir DIEGLIU 

GROBLEaVSKI & CO. Plymouth, Pa. 
“Trink kur Skauda,”Į!

siu ir greit miršta. Tas pats ir> 
su šienaujama žole. Plauna
mų pievų ir kitų pašarinių Į 
augalų trukdoma žydėjimas! 
ir tuomi jų gyvenimas prail
ginamas daugeliu metų.

Daug sunkiau yra su gyvu
liais, o žmonių gyvenimo 
prailginimas panašiomis 
lengvomis priemonėmis visai 
nevyksta. Negalint vartoti 
lirbtinų priemonių, ilginan
čių žmogaus žydėjimą arba- 
išsivystymą, belieka vienas 
būdas, turis lygią vertę su iš
sivystymo pratęsimu — tai’, 
gyvybės jėgų saugojimas, su- 
aikymas ir saikumas.

Gydymo mokslo tėvas 
graikas Hipokratas mirda- 
nas pasakė savo mokiniams: 
‘Aš palieku jums du gydyto- 
u — saikumą ir pasitenki

nimą !” Ištikrujų, nėra geres
nio patarimo tiems, kurie no- 

i ilgai gyventi, kaip visuose 
•gyvenimo dalykuose laikytis 
tikumo. Daugumas ilgai gy
venančių kilę iš neturtingųjų 
luomų, kui ių gyvenimo var
gas išaugino .gerą paprotį — 
raikumą. Daugelis jų sulau- . 
Kia šimto metų.

Norint savo gyvenimą | 
prailginti, reikia visų pirma, 
stengtis jį nesutrumpinti.; 
Tam dera auksinis vidurio, 
kelias. Visa, kas per daug ir j 
kas per maža, yra sveikatai ■ 
tenksminga. Bet ypač gyve
nimą trumpina, kaip gydyto
jai yra pripažinę, blogas iš
auklėjimas, nesaikumas mei
lėje, per didelis dvasios jėgų 
(proto) Įtempimas, nešvarus 
oras, didelis žmonių susibū
rimas miestuose, parinktas 
valgis, svaiginantis gėrimai,1 
blogas ūpas, rūpestis, dyka
rimas, nuobodavimas, ligos 
įsivaizdavimas, mirties bai
mė, ir kt. # ’’r . :

Gyvenimą ilgina išmintin
gas kūno mankstlnimas —

i

Nao «bą pilvo Ir tarpą aso- 
naganų. kurio paeina aao 
dantų augimo nieko gereauio 
Kadikia ■i ir vaikams nėra, 
kai*

Babies Love It

EAGLE BRAND
CONDF.NSED VULK

— — - —

DIDET.IS PASISEKIMAS

Feeiramint

jMrs. Wjnslow’S 
Syru?

Easrle Brand išaugino dau
giau sveiku kūdikių, ntgu 
visi kiti kūdikių maistai.

1 Ahdta Pareikalaukite 

veltui duodamos•
pavyzdinės bonkutės.

VISOSE
VAIS

TINĖSE

Jie visi mėgsta

Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo vidurių ir 

suirusio skilvio.

35c.
J-' <s

Už. T'/:
EONK4 ;

' 1

F. AD RICHTER & CO.
Berry & So. 5th Sli.

Brooklyn, N. Y. ^1
J 
e v'

*Zke Chezcing LAKATIVE
Malonus čiugumis. kuris 
palaiko pilvo regutiarišku- 
mą. Vaikai myli ji.

15c. ir 25c.

f

For C«t« a n d Wa*ndf
Apsisaagokit nao u žsi ro
žini mo. Gydvkit kiekvieną 
įpjovimą. žaizdą ar įdrės
kimą su stipriu ir nema
dinga aptisept ikn. Zonite 
■žmuša bakterijų* ir pa
gelbsti gyti.

FUT
UŽMUŠA 

Kandis, Tarakonu* 
Blake*, Muse* ir 
kitus insektu*.

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME
Per ilgą laiką aš sirgau ir tiek buvau suvargęs, nuslabęs, kad net 

ir gyventi buvo atsibodę, kiek uždi’boavau daktarams ir išmokėdavau, 
ir buvau pristigęs vilties kad bepasveik- 
siu.

Manę kankino vidurių nedirbimas. pil
velio nuslabnčjimas. skilvio nemalimas ir 
nervai-; skaudėdayo galvą, krutinę, strė
nas ir tt. neturėjau apetito ir neskanius 
atsirūgimus; abelnai buvau visai suvar- 
CTs.

Matydamas, kad niekur negaunu ra
gei bos. ėmiau tyrinėti pats. Ir man tiek 
pasisekė surast vaistus, vardu SALUTES 
BITTERIS VYNAS ir į 6 mėnesius pali
kau sveikas ir tvirtas, ir dabar čionai aš 
pasirodau visuomenei; taipgi yra tūks
tančiai žmonių pasveikę nuo SALUTES 
BITTERIO VYNO ir dėkoja jo Geradė- 
jystei.

Taipgi veliju ir jumis, kurie tik norite 
būti sveiki ir tvirti, tai naudokite BALU
TES BITTERJ ir jums suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, 
po krutinės ir strėnų skaudėjimą ir abci- 
šalins, ir suteiks gera apetitą, miegą ir

!
c $33
i s
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I
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Pirmiau Dabar
r.ai visus nesmagumus prai . ..
tvirtumą raumenų < muskului. taipgi yra labai naudingas nuo influen- 
zos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip ap- 
liekosc. ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bon^a $1.00, 12 bonkų 
Siunčiant į kitus miestus uz. vieną bonką $1.25, o už 12 bonkų $11.00.

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gauti, 
tai reikalauk tiesiai iš Saiutes Manufacturing Co. Taipgi norėdami 
greit aplaikyti, siųskite Sykių su užsakymu ir Money Orderi <k>! paden
gimo lėšų viršui nurodyta, kaina, o mes aplaikę, tuoj pri iųsime dėl 
tamstų reikalaujamu gyduolių. (19)
PASARGA: Trisiuskit tikrą ir.aiškų savo antrašą ir adresuokit taip:

SALUTES MANUFACTURING CO.
616 W. 31-st Street. ’ Chicago. III.. Tol. Bmilcvar* 7351

v' »> 
$
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

IŠ KVAILOS MEILĖS. pas Sasnauską. Susiginčijus, tarpe “išeiviai” sudaro dau-
Kovo mėn. 4 d. P. M., gyv. Sasnauskas Pakalniškį nušo- gumą. Liūdni jie ir apskur- 

Kaune, pranešė kriminalinei vė ir, pralaikęs jo lavoną sa- dę. Kur yra šios i * ’ 
policijai, kad gyvenęs jos vo namuose per naktį, rytą priežastis? Nepakenčiama 
bute nuomininkas kovo 28 d. išnešė ir pametė kelyje, gre- kaimiečiams bendrai, o uki- 

“ ’ * kad ninkams ypačiai, ekonominėkažkur išvyko. Iš karto ji ta padėjęs revolveri,
ZARASAI NETEKO “GU- matyti, plėšikai žinojo, kad nieko ir nepastebėjo, tik ba- manytų, jog nelaimingasis būklė. Labai išvystyta emi-

BERNATORIAUS.” Jozumas turi 50 aukso dole- landžio 3 d. ji žiūrėdama sa- pats nusišovė. gracijos agentų agitacija ir »*
Šiomis dienomis apleido nų, nes išsyk jų ir pareikala-.vo daiktus, niekur nerado «nARRn„ ACFNTAq mmmkarinžd

mus Zarasu kleboną* kun vo. Jozumas kovo 10 d. Židi-»vo vyro auksinio laikrodę-. DARBO AGENTAS Brazilijon provokaciniai c

lišE^BALTIKO AMERIKOS UNIJA
s

i 

mus Zarasų klebonas kun. 
Gaidys. Kun. Gaidys buvo 
Zarasuose “car i bog,” užtat j 
zarasiškiai ir praminė jį “ne- pU- 
karūnuotu Zarasu viešpa
čiu.”

Kun. Gaidys yra lietuvis, 
bet lietuvybės reikalai jam 
buvo svetimi, štai vienas 
faktas, kuris aiškiai charak
terizuoja jį, kaipo lietuvy
bės neigėją. Anksčiau Zara
sų bažnyčioje, išskyrus šv. 
mišias, visos kitos pamaldos 
būdavo laikomos lenkų kal
ba. Po didelių kovų ir rūpes
čių, ši pamaldų tvarka buvo 
pakeista: iki pusei po devy
nių visos pamaldos buvo 
atliekamos lenkų, o po pusei 
devynių — lietuvių kalba. 
Bet kun. Gaidys šitą tvarką 
vėl pakeitė ir įvedė vieną 
sekmadienį lietuviškas, kitą 
—lenkiškas pamaldas. Jis 
padarė tat paragintas vietos 
sulenkėjusiųjų agitatorių, 
kurie dar prieš karą eidavo Į 
bažnyčią su akmenimis kiše
nėse triukšmo kelti ir mėty
davo į lietuvius kunigus su
puvusiais kiaušiniais.

Dar svetimesnis buvo jam, 
kaip kunigui, Dievo žodis. 
Jis pats tai pripažino pasku
tiniam pamoksle, atsisvei
kindamas su parapijonimis. 
Per visą jo klebonavimo lai
ką, jis, e^ą, buvęs atakuoja
mas iš trijų frontų. Jam rei
kalinga buvę šiuos tris fron
tus pralaužti... Ne tiek baž
nyčia, kiek frontų griovi
mas ir gubematoriavi- 
mas ant viso apskrities jam 
buvo galvoj. Ir ištikrujų. Jis 
kibo į savivaldybes, kibo į 
švietimo įstaigas ir šiaip 
draugijas. Jis informuodavo 
ir “patardavo” skirti “jieš- 
mininkus” ir “kapitonus” 
valdžios aparatam Reikalin
ga būdavę turėti jo rekomen
daciją dargi į paprasčiausią 
policininko ar sargo vietą.

Kun. Gaidys, be to. buvo 
žmogus, suprantąs lito vertę. 
Jam gyvenančiam ant 60 ha 
altarijos ir 40 ha nuosavos 
žemės ir turinčiam visą gas- 
padorystę — vis tik nesudre
bėjo ranka, bekalėdojant, 
paimti iš ligotos, aklos ir tik 
iš išmaldos gyvenančios se
nutės paskutinius centus, tuo 
tarpu, kai zakristijonas, ži
noti amas ją nieko neturint ir 
atiduodant' paskutinį grašį, 
nieko nepaėmė.

“Nustojome didžiausio 
mųsų btformatoriaus ir pata
rėjo,'* — pasakęs per jo iš
leistuves “garsusis” Zarasų 
policijos vadas Nevronis. 
Taip, “informatorius’! ir 
“patarėjas” iš jo buvo geras. 
Tą geriausia “atjaus” valdi
ninkai. ė

Dabar Zarasų klebono vie
tą užėmė kitas.* iš Panevėžio 
atkeltas kunigas. Naujasai 
klebonas kunigo pašauki
mui, girdėti, labiau atitinka 
ir savo pirmtakuno pėdomis, 
reikia manyti, neis.1
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OFICIALĖ LINIJA

Lietuvos Vyčių Organizacijos
PRANEŠA, KAD DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ši METĄ 

—ĮVYKS—

Laivu “LITUANIA” iš New Yorko, Birželio 14
TIESIAI I KLAIPĖDĄ

TIE, KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON 
ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI

Laivu “ESTONIA” Gegužės 24 <1
VIENU LAIVU KLAIPfiDON

VAŽIUOKIT ŠĮ PAV ASARĮ Į LIETUVĄ 
SU AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMU, 
KUR JAUNIMAS TEN GYVUMAS, TEN 
SMAGUMAS.

ISPILDYKIT TOS ŠIRDIES TROŠKI
MUS, PAMATYKIT SAVO TĖVYNĘ, 
BROLIUS. SESERIS IR GIMINES.*

Ką akimis žmogus pamatai, tai amžinai neužmiršti.

/‘giminių laiškai” apie di-PLĖŠIKAS.
Nesenai pas Burbą Julijo- džius uždarbius, 

ną, gyv. Veversinės vienkie-’ Štai vyriausios išeivybės 
my, Panemunėlio vai., Ro- epidemijos priežastys. Ką 
kiškio apskr. vakarop užėjo mano Lietuvos “sanitarai”? 
kažkoks nepažįstamas ir pa- " ,
prašė nakvynės. Apsinakvo-' Ežerėnai. Ezereniečiams 
73 nežinomasis pasisakė šiemet blogi metai. Dauge- 

j i sužinojusi, kad j esąs Juodupės manufaktu-. liui duonos trūksta, o kelin- 
. ....................norįs išva-p os fabrikos mašinistas, dar- tam ir badas žiuri akysna. 

mįslės, pasakęs ūkininkui V. >->iUoii'užsienin Valdininkai, Į ban grižtas iš atostogų. Pra- Vienintelė ežerėniečiams pu
lt., jei jisai tą mįslę išris (ro- įgavę toki “griaudingą” pra- 
dos, klausimas buvo toks, nešimą ir dar skubotą, ėmėsi 
kiek buvo kačių), tai gau-jtuojaus padėti “nelaiminga- 
siąs apie 6000 rublių. V. R. i jai”... bet jos nelaimei visas 
-i uždavinį išrišo ir . dėl to ,ajp Ratastrofingas įvykis po 
pradėjo reikalauti prižadėto tinkamo tardymo parodė tik- 
atlyginimo. Po karo, nau- raji savo vei(tą

kų mieste buvo pardavęs sa- -i°> 3 auksinių penkrublių ir 
vo nuosavą namą už 6,000 Ii- aukso žiedo _ su brilijanto i

akute. Bendrai apskaitė, kad 
Į jai padalyta nuostolių už’ 
;900 litų. Pradžioje nieko ne
įgalėjo įtarti ir tik vėliau pra-

. . , . . . : dėjo manyti, kad tai gale jo J
Pnes pat karą vienas kai- į,įdaryti jos nuomininkas., ięs

mo žydukas R. F., negalėda-;Be to, dar j._____ __ "

mas pats išrišti vienos kačių jtas nuomininkas noris išva- i ’ os fabrikos mašinistas, dar- tam ir badas žiuri akysna.

NET IR LABAI ĮDOMI 
TEISMO BYLA.

jam, piniginiam vienetui 
tvarkyti įstatymui išėjus, 
ūkininkas V. R. per taikos 
teisėją patiekė jieškinį, ku
riame nurodė, jog žydas jį 
apgavo, nes nesumokėjo ža
dėtosios sumos, kuri dabar 
orilygsta 30,000 litų. V. R. 
nesenai mirė ir jo sūnūs Pet
ras įrodęs savo įpėdinystės 
teises, stojo byion. Šią bylą 
jis vedė iki paties (imtinai) 
Vyriausiojo Tribunolo, kurs 
galutinai tik nesenai atsakė 
jam jieškinį. (Taikos Teisė
jas bei Apygardos Teismas 
irgi buvo atsakę.)

O sūnūs pastaruoju metu 
šioj byloj bylinėjęsis pasa
kė : “Nėra teisybės Lietuvoj, 
tėvas sau galvą laužė, laužė 
ir tik galų gale išrišo kiek 
buvo kačių žydo kytrai iš
manytame uždaviny, aš, kai
po jo įpėdinis visą laiką by
linėjaus... ir nieko neišėjo. 
Čia teisybės nerasi!”

Pasirodė, kad nukentėju
si “išvogtųjų” daiktų niekuo
met neturėjo ir gal nemanė 
turėti ir tik dėl didelės mei
lės prie savo “nuomininko” 
pas ją staiga atsirado tie 
daiktai. Nuomininkas, gy
vendamas pas P., naudojosi 
visais šeimyniškais patogu
mais, kuriuos jam suteikda
vo jo geroji šeimininkė. Vė
liau jam pabodo visi tie pa
togumai, ir kad atsikratytų, • 
pradėjo kalbėti, jog jam ne-Į 
patinkąs butas, jog jis mielu l 
noru išsikraustysiąs kitur, to 
reikalaujanti jo pavargusi 
sveikata. Negalėdamas tuo 
argumentu jos įtikinti, pra
dėjo sakytis, kad išvažiuo
siąs užsienin. Išgirdusi tokią 
baisią žinią, ji jieškojo prie
monių jo tam planui sutruk
dyti. Ir sumanė pagaliau me
lagingai pranešti policijai 
apie vagystę.

> I
dėjo pasakoti,

. \ ■ “ -l ninkai ir jis galis rekomen
duoti savininkui, bet kuriuos svajojamon Brazilijon jau 

j asmenis be rekomendacijos 
nors ir reikalingi darbinin
kai, bet nepriimami. Burba 
norėdamas gauti kalbamam 
fabrike darbą, paprašė jį re
komenduoti ; tas ir prižadė
jo. Prabuvęs pas Burbą net 
dvi dienas, sausio 16 d. abu 
rengėsi eiti fabrikam Burba’ 
r------------- ------...
šinių ir duonos. Kely netoli Latvijos pasieny lietuviai 
Rokiškio nežinomas asmuo savo ukius parduoda lat- 
pareikalavo iš Burbos ati- viams, lenkams ar rusams, 
duoti jam pinigus ir maistą Tokiu budu su lietuvių emi- 
ir grižo negavęs darbo namo, gracija vyksta Lietuvos pa- 

_________ ! Lrraččm Vnlnnizflr-iin svptim-

kad fabrikui guoda ir išsigelbėjimo iš 
esą labai reikalingi darbi- blogmečio viltis—Brazilija. 

Ir bėga iš čia žmonės ton
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SUČIUPTI SMARKUO
LIAI ŽMOGŽUDŽIAI.
Kovo 25 d. Šiaulių apskr., 

Tryškių vai., Juodėjų kaimo 
laukuose buvo rastas pil. Mo
lio Antano lavonas. Prave- 
dus kvotą nustatyta, kad Mo
lis Antanas buvo nužudytas 
to pat mėn. 23 d. štai kaip: 
kovo 23 d. Tryškių miestely 
buvo jomarkas, iš kurio pil. 
Molis Antanas, gyv. Niurkiu 
km., Nevarėnų vai., su savo 
kaimynais Stasiu ir Petru 
Kačinskais važiavo į namus. 
Nuvažiavus jiems apie 4 ki
lometrus atstu už Tryškių 
miestelio, jie pasivijo padva- 
dą, kurioje sėdėjo Giniočius

ne dešimtimis, bet šimtais.
Bėga ne tik tie, kurie nieko: > 
be skurdo neturi, bet ir uki-'^ 
ninkai bei namų savininkai j** 
už primestinu> pinigus par-& 
duoda kam pakliūva ūkį arų* 
namus ir bėga su šeimynomis £ 
“laimės šalin”!.

Kas įstabiausia, kad emi-.f 
pasiėmė su savim 40 litu, la- gruoja daugiausia lietuviai.
— - - - — ------------ —• • % • ■ •• Z%I Kainos stačiai i Klaipėdą:

Trečia kiiasa .... $167. 
Turistine trečia .. $117.

Revenue Tax ir Head Tax Atskiram.

Kainos į Klaipėdą ir atgal: 
Trečia ktiasa .... $181. 

Turistu* $is«.

■kraščiu kolonizacija svetim
taučiais. Į šiuos faktus musų 
į valstybės valdžia turėtų rim- j 

Gripo epidemi-j tai kreipti domės. Nes jei j

LIETUVIAI BĖGA 
SVETUR.

Rokiškis. (
jai sumažėjus * čionai ėmė (taip ir toliau vyks tokia lietu- 
siausti nauja daug pavojin-: vių emigracija, tai musų val
gesnė “išeivybės epidemija.” i'stybės etnografinės sienos 
Jeigu gripas sumažino musų be karo ir be jokios prievar-

— ' ———------ r ■ ■■ -

Sekanti laivai išplauks tiesiai į Klaipėdą: 

ESTONIA May 24-tą, 1927. 
LITUANIA Jane 14-tą, 1927. 
LITUANIA Julv 19-tą 1927.
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piliečių skaičių dešimtimis, (tos tirpte tirps ir slys išmu-'| * * 10 Bridge Street, New York
tai išeivybė šluoja šimtais ir. 
tai ne atskirų asmenų, bet iš
tisų šeimynų ir ūkių'.

Šiandien kaime populia-

sų rankų.

BOTAGU PRIEŠ VILKĄ.
Lekėčiai. Kovo mėnesį ei- 

riškiausios kalbos apie išei- gulio Tamulaičio sūnūs, be- 
vybę Brazilijon, Argentinon, .vežant girininkui skujas, bu- 
Kanadon. j1

Važiuoja ne tik bedarbiai (Siutusio.
vo užpultas vilko, matyt, pa- 

‘ ‘ , Neturėdamas šau- 
padieniai darbininkai ar be- tuvo, vien tiktai botagą, var- 
žemiai. bet ūkininkai su šei- jgais negalais nuo jo atsigy- 
mynoms, už nieKUs likviduo- nė. Buvo duota žinia namiš- 
ja ūki ir važiuoja, kad ne- kiams ir kaimynams, kurie 
grįžtų daugiau Lietuvon! subėgę jieškojo vilko, bet 

Valdžios ir savivaldybės nerado.
įstaigos, išduodančios doku-' 
mentus, daugiausia turi dar
bo su išeiviais. Uždirba ge
rai visokie prašymų rašyto- i 
jai, tarpininkai ir “patarė- kabų tepimas degutu. Naktį 
jai”... 'iš 30 į 31 d. kovo buvo ištep-

Gelžkelio stoty keleivių tos visos žydų kalba iškabos.

PLĖŠIMAI NESILIAUJA.
Balandžio 2 d. apie 9—10 

vai. vakaro nežinomi 4—5 
plėšikai, kurių vienas gink
luotas karišku šautuvu, kiti 
revolveriais, visi užsidangs
tę veidus skalelėmis ir po- 
pieromis Įsibrovė Į pil. For
tūnato Jozumo, Mažeikių 
apskr. gyv. butą. Pats Jozu
mas plėšikų buvo lengvai su
žeistas, o buvęs pas jį siuvė
jas Grabis, norėdamas įsi
brovus plėšikams į butą, pa
bėgti, buvo nušautas. Iš Jo
zumo plėšikai atėmė: 200 
dolerių popieriniais pinigais, 
50 dolerių auksu, 10 dolerių

MEILUŽĖS KERŠTAS.
Š. m. kovo mėn. 17 d. Kau

no Apygardos Teismas na
grinėjo Atkačiunienės-Jan- 
čausko bylą, kurioje Atka- 
čiunienė kaltinama sužaloji
me Benedikto Jančausko 
apipylus jo veidą sieros ruk- 
štimi.

Patsai nusikaltimas maž
daug šiaip buvo padarytas: 
1926 m. birželio mėn. 22 d. 
apie 11 vai. Slabados gyven
toja Boleslava Atkačiunienė- 
Mykulainienė susitikus mies
te Aleksoto gyventoją bat
siuvį Jančauską susitarė su 
juo eiti į Fredą pasivaikš-

; • v <- - • - —•— - - -
Clvil. 1 » J VUUI.V jz. yvr

pekte nefdli g^FėzTnkelip sto-' 
ties užsuko į valgyklą, kur 
užkando ir išgėrė 2 pusbute
liu degtinės. Pasivaišinę, nu
ėjo į Fredą. Čia susiradę pa
togią vietelę susėdo ir vėl 
_ - .jr pat

degtinės 
abu buvo 
Atkačiu- 

jos laukti 
Jančauskas 

belaukdamas užsnūdo ir pa
budo išgirdęs save vardu 
šaukiant. Atsigiižęs pamatė 
Atkačiunienę čia pat stovin
čią emaliuotu indu apie 2 lit
ru įtalpos rankose. Vos spėjo 
Jančauskas susivokti, kai ši 
pylė jam į veidą kažkokiu 
deginančiu skiediniu ir pasi
leido bėgti. Nukentėj’ęs dar 
bandė piktadarę vytis, bet 
atsimušęs į medį parvirto, 
nes tuojau nustojo regėjimo.

Iš tardymo ir liudininkų 
parodymų paaiškėjo, kad šis 
žiaurus kerštas buvo pada
rytas už tai, jog Jančauskas 
nesutiko metęs savo šeimyną 
su keršintoja gyventi, kuri 
su antruoju vyru buvo pasi
metusi ir jau kurį laiką negy-' __ _____

• . T „ , x . !rytą rasta kelyje ūkininko iScJoseph Triner Čo.,
Kadangi Jančausko teis-Pakalniškio lavonas ir šalia 1333 So. Ashland Avė., 

mo medicinos ekspertai pri- revolveris. Pakalniškis buvo Chicaeo III 
pažino dideli sužalojimą, nušautas. ------------- *---------------- :—
.nes be veido ir rankų subiau- j Polici

• •• 1 A » • • 1 ’
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NEUŽMIRŠK, TĖVELI!
“Neužmiršk, tėveli—eida

mas namo sustok aptiekoj ir 
nupirk bonką Trinerio Kar

i

j

DEGUTO PATRIOTAI 1
VĖL DARBUOJASI.

Panevėžyje atnaujintas iš-

anu-palociu M I

Ekskursija 

LIETUVĄ 
išplauks iš New Yorko

(per Southampton)

GEGUŽĖS 31 
ekspresiniu ( unard- 

laivu-palociu

(4

io«- VBK gera^

ėmė girtuokliauti 
dar 3 pusbutelius 
išgėrė. Kada jau 
gerokai įsikaušę, 
nienė paprašiusi 
kaž kur išvyko, v

Badmakių kaime ir Beleckis 
Juozas, gyv. Sviraičių km., 
visi Telšių vai. Pastarieji su
stabdė važiavusius Molį su 
jo kaimynais ir puolė mušti. 
Muštynių metu Molis liko 
peilio smugiu nužudytas, o 
Kačinskas Stasys peiliu sun
kiai sužeistas, kuris dabar 
randasi patalpntas Telšių 
apskr. ligoninėje. Kiek vė
liau jie užpuolė einančius i 
Tryškius darbininkus, kurie 
besigindami nuo užpuolikų, 
Beleckiui permušė dešiniąją 
ranką žemiau alkūnės, o Va
siliauskui peiliu sužeidė taip 
pat dešinę ranką. Pasirodo, 
jog visoj apylinkėj jie yra 
gana smarkiai pragarsėję 
kaipo narsus mušeikos ir 
triukšmadariai. Sulaikyti Gi-Į 
niočius, Vasiliauskas ir Be
leckis nužudyme Molio ir su
žeidime Kačinskio Stasio 

■ kaltais prisipažino ir dabar 
J padėti kalėjimam

šeimininkė visuomet daboja 
savo gyduolių šėpelę, nes ji 
nenori pasilikt be šiq^ pui-

Ant
NEW Y<IRK (naujas) H A MlJI R G

LIETUVĄ
PER fiAMBl'RT. A

masę tri-triubiniii laivu

DEt TS< RLAND. 
Al,BERT KALUS. 

RESOLt TH KELI ASI F..
ir ant popu!rariškų vienodais 
kambaiiais laivu Clcvclaml, 
Mestphaiia ir Thtiringia.
Savaitiniai išplausimai iš Xew 
Vorko. Laivai Thurmjria ir 
VVestphalia atplaukia Į Bostonų.
Personaliai lydimi j Europą 

išvažiavimai.

iš Xew York 
j Kauną ir at-aj 
(Pridėjus b. \ ,
jeigę Taksas J

AQUITANIA” 45,647 TORI |

kios gyduolės, kuri prašalina 
vidurių užkietėjimą ir kitas 
vidurių ligas, kurios suardo 
šeimynos ramybę. ‘“Oak 
Park, III. Balandžio 27,1927. 

Į Nuo to laiko, kaip mano vy- 
i ras vartoja Trinerio Kartųjį 
j Vyną, jis neturi jokių nesma- 
: gumų su savo pilvu, jo apeti- 
: tas geras ir, abelnai, jo siste- 
' ma atsinaujino, ir mes už tai 
dėkingi Trinerio Karčiajam 

. Vynui. Mes tikimės, kad ir 
kiti jį išbandys ir atras tokiu, 

Platelių valsčiuje, Kretin- krfip mes sakome. Mrs. R. D.

GIRTUOKLIAVIMO 
VAISIAI.

gos apskrityje, kovo 19 d. jRose.” Sampalus gausite pa- 
' < 1 r 1 Ir a M • a

jai šį reikalą betyri- 
naaiškėio. kad Pa- K■. . ^riojimo nukentėjo ir akys, nėjant, paaiškėjo, kad Pa- 

sidabru, 2000 litų ir 10 rusų,Teismas nuteisė Atkačiunie- kalniškį nušovęs jo svainis 
sidabrinių rublių. Iš pradžių nę šešiems įnvtams sunkiųjų Sasnauskas.. Kovo 18 d. ligi 
plėšikai kalbėjo latviškai,!darbų kalėjimo su pasekme- vėlumos jie, smarkiai pasi- 

Tr . ’ . gėrę, kortavo Virkšų kaimebet vėliau lietuviškai. Kaip mis.
. m '■ v ' • r ‘ J

Nuo pleiskanų * 
Naudok |

Ruffles”^

203
Dėl Mrgrjžimo leidimi? ir kitę in
formacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pai

MurtlnericaR line
United Ameriran Lines. lw.

General Ajyėnts
131 Štate St, Boston, Mass.

Ii IR I

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant ir jrreiciiiri*VokMi* laivo 
COLUMBUS 

ARBA KITAIS STOS LINIJOS 
LAIVAIS

Tilt AATU0NIAS DIENAS 
Paikios k a joti? Trečiai Klesai— 

Tiktai Steitrun.iai

NORTH GERMAN

LL0YD
65 Statė SI.. BoMon, Mana, 

arba pas vietos agrentus

po asmeniška vadovybe p-no C. FRUTOj/, prityrusio ke
liauninko iš Cunard štabo. Iš Southamptono k^eiviąj spe- 

traukiniu,bus nuvežti iJLondoną, kųrs ^es aflĮt liivo 
tiesiai į Klaipėdą. FTutdn prižiūrės keleivių bagažą ir*ap-gi 
rūpins viską reikalingą kėlidnetapęidabos jų gerovę ir su-N| 
teiks užtektinai palinksminimų. TŽr keliauti *
draugė je savo tautiečių. Privatiški kamienai tr^Įoįe kleso- 
je ir švarus "bei patogus vieši kambariai pasižfaonėjimui. 
Naminis'virimas.

. * . ■ ’ /

Papigintas i k lesąs laivakortės i abu gale. 
Prieinamos kaipos antroje kietoje. • 

‘r * • ‘ • j z • :
Kad apsaugoti savo pinigu.,, pirkte 
CUNARD TRAVEIkRS jeilECKS. 

Jie geri vfst»r.
Tolimesnio inf. klauskit pas vietos agentą ar pas:

CUNARD LINE
33 Statė St..

Boston. Mass.

V

S'

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO ISTORIJA
Šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 

Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą. apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie garsų kinų- 
mongolų karo vadą čingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai." ‘ \ »' ’>

Knygoje yra daug paveikslų, žernlapių, piešinių. Išleido 
Tėvynes Mylėtojų Draugija. Apdarytą, puslapiu 301.

Kaina Xi- * ,.k

---------------------- - ■ .................. :-------------------------------------------------------------- ---- _ . _ .
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KELEIVIS
255 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.
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D-ras Pajaujis, karin. Tornau 
ir Žemaitis pasmerkti mirtin.
Prjtestuokiine prieš žmogžudžius-fašistus.

tus galima užsisakyti pas 
Dėbso paminklo sekretorių 
drg. Alfred Baker Levis, 21 
Essex st.. Bostone, arba

Daily Forvard” re- 
j, 4 Leverett st.

Po vakarienės bus prakal
bos. Kalbės garsus adv. 
Hilląuit iš Nev Yorko ir ra
šytojas Norman Thomas.

Pasveikinimo vakarėlis.
Pereitą vidursąvaitę Co- 

lumbia Road lietuvių koloni
joj Įvyko smagus vakarėlis 
pasveikinimui ir pagerbimui 
p-lės šaliniutės iš \Vorcester. 
kuri vos tik grįžo iš Italijos 
praleidus apie 3 metus dailė.' 
moksle. Pirmiau p-lė šaliniu- 
tė buvo pagarsėjusi tik kaipo 
Naujosios Anglijos pianistė, 
o dabar ji jau yra ir daini
ninkė. Kaipo dainininkes.jos 
balsas nėra didelis, bet labai 

jgražus, malonus ir meliodiš- 
!kas, — klausaisi ir norisi 
klausytis.

Vakarėli gražiai pamargi
no p-lės Bratėnaitė (žinoma 
So. Bostono pianiste), Yuk- 
niutė ir Dauniutė. Taipe 
mergaičių buvo keletas “col- 
įlegians” su savo fonėmis. 

__ ____________________  [Vakarėlis, žodžiu sakant. 
Milžiniškas Sacco-Vanzetti Lietuviai socialistai šventė buvo labai smagus, gražtis ir

Gegužės 8 d., Nedėlioję, nuo 7:30 vak. 
Lietuvių Svetainėje, So. Bostone 

Protesto Mitingas!
Kalbės Amer. Liet Tarybos pirmin. adv. F. J. Bagočius, 

“Keleivio” red. St. Michelsonas ir J. Neviackas. 
“Sandaros” red. Pronskus ir K. Paulauskas.

Bus taipgi muzikalis programas.
Kasparaitė iš Somervillės išpildys keletą muzikos šmote
lių. Dainininkai sudainuos keletą duetų ir solo.

Visi iki vienam, lietuviai—moters ir vyrai — atsilan- 
kykit i ši protesto mitingą ir užprotestuokime prieš žmog
žudei ūs fašistus, kurie, nuvertę Lietuvos žmonių išrinktą 
valdžią,, terorizuoja visą, lietuvių liaudį. Dėjome pinigus 
ir spėką atgavimui Lietuvos, padėkim Lietuvos žmonėms 
ir dabar apsigint nuo visokių caro liekanų - žmogžudžių, 
kurie subėgo Į Lietuvą ir žudo niekuom neprasikaltusius 
Lietuvos žmones.

I užsispyrimas prieš mokslą. ’ 
Jisai perskaitė daug rekordų 
iš medicinos, kurie parodo, 
kad pasiutimo liga yra labai 
limpama ir pavojinga, ir kad 
šių dienų mokslas nežino gė
lesnės priemonės nuo tos Ii-, 
gos apsisaugoti, kaip skiepy
tas. Įskiepytas šuo šita liga 
neužsikrečia ir kitų negali 
ja užkrėsti.

Musų draugas J. Taurins- 
kas netrukus žada perkelti 
savo ėeverykų krautuvę iš 
N'unvoodo i Dorchesterį.

I

I

SPORTAS
Jack bharkey išvažiavo New 

Yorkan treiniruotis.
l'ž poros savaičių Nev 

Yorke Įvyks kumštynės tarpe 
lietuvio Jack Sharkey ir airio 
Jim Malonev. Laimėtojas šių 
kumštynių gaus progą muš
tis su Dempsey arba Tunney, 
o gal su abiem. Musų Shar
key išvažiuodamas ši pane
dėlį Nev Yorkan užtikrino 
mumis, kad jis tikrai sumuš 
airišių “žvaigždę” Malonev.

The

Repertory
Theatre of Boston

V ėdė j ai:
Jewett Repertory Theatre 

Fund, Ine.'
Per Dvi Sąvaitės 

Pradedant BAL. 25 
Bus Vaidinama

Midsummer 
Night’s Dream

Matinees Ketvergais ir Su
katom 2:15 vai. pu pietų

Vakarais prasideda 8:15 v.
TIKĖTAI—25c. IKI $2.00 
Ketvergais po pietų nupi

ginta 300 vietų po $1.
Taksų n«’*a.

Tel. South Boston 3520
Residence University 1463-J. 

S. M. Puišiutė-ShaUni 
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
366 Broaduay. Su. Boston, Maaa.

Room 2.

iviitziniSKas oacco-v anzctii
mitingas. Į Pirmos Gegužės dieną.

Scenic Auditorium teatre Cambridge aus Cyprus 
pereitą nedėldienį buvo pro- Hall’ėj pereitą nedėldien; 
testo mitingas dėl nuteisimo-lietuvių socialistų vietos kuo- * » - . .... ...
Saeco ir Vanzetti mirtin. Bu- pa apvaikščiojo Pirmos Ge-: Šokiai vaikučių mokyklos 
vo tai podraug pažymėjimas gūžės šventę. Draugo Ži-i naudai,
tarptautinės darbininkų šven džiuno vedama “Vyturio” | 2 Šioj subatoj, gegužės 7 d..

išvaras, tik bėda su laikro
džiu, kad jis greit bėga.

Dalyvavęs.

tės I gegužės ir taip škambė- stygų orkestrą paskambino j Centrai Hali, 40 Prospect st..
jo. nusiųstas kalėjiman pa-. “Ant Barikadų” ir keliatą 
sveikinimas pasmerktiems: kitų gražių kompozicijų. 
“Susirinkęs Gegužinėj Šven- Kalbėjo mokytojas Lev.is.

Suvirš 49 Metai So. Bostone
Paprastai pavasarį šeimininkės panaujina savo kamba

rius, sudedamos naujas klejonkes. lovas, aisbaksius, kupa- 
rus, naujas vaikams karietukes ir kitokius daiktus. Mes ' 
nustatėm speciales kainas šitų daiktų departamentuose. 
Jums apsimokėtų pas mumis šituos daiktus pamatyti, 
pirm negu jus pirksite kur kitur.

JAMES ELUS FURN11URE COMPANY
VISOKIE NAMU RAKANDAI.

405 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

<
__ i
>1

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgą*

Valandos: 10—2; 5—9
Sekmadieniais: 10^2

3327 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

I

C

4 «:

Talefona* 6112-W.

Or. A. Garman-Gumauskas
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS:
Nuo 10—12 dieną
Nuo 2—5 po pietų
Nuo 6—8 vakare 

Nedėliomis Nuo 10—12 diena
704 N. Main St kam p. Broad St 

MONTELLO. MASS

I 
Sarpalius laimėjo.

Pereitą sąvaitę Bostone 
musų dratuolis Sarpalius. po 
sunkios kovos paguldė lenkų 
milžiną Sam Skorskv. Gent- 
vilui ši kartą nepasisekė. Jj 
paguldė Spellmanas, Olim
piados čampijonas. Munn 

.lengvai paėmė McPhersoną. 
o 5IcGill ir Kaplan išėjo ant 
lygios, ant galo susimušė.

šiame ketverge risis Sar
palius su McPherson, Šimkus 
su Spellman, Malcewicz su 
tusu Lurick ir McGill su 
Kaplanu.

395
Tek:

>>
» 
>
> 
>>
>

Visokiais reikalais kreipki 
(- 

TITUS P. GREV1S
Broad^ay. So. Boatoa. 
So Boston 2340.

LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Mes pabudavojame geriausius 

namus ir pigiai Taipgi padarau 
visokius planus, išmėruoju žemę ir 
etc, 
tės.

Į
$

t

DAKTARAS
LANDAU

32 CHAMBERS ST, BOSTON. 
Gydo ypatiškai ir pasekmingai 

Veneriškas Liga*.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
10. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Augšto Gerumo
Žemos Kainos 

Patikėtino Vardo 
’ ir

Garsios Garantijos |
Žemiau atsiunti Jntr*rs<Ml

Kank;.ki'. 42.50; \ aakcc, M.
ploto ’;p.ub.,

: ir M.dgct. $3.25

SENAS NAUJOS ANGLUOS 
PRODUKTAS 

PATIKRINTAS DAUGE
LIO GYDYTOJŲ IR 

APTIEKORIŲ.
PER SI VIRS 77 METUS VARTOJ.A 

MAS TŪKSTANČIU ŠEIMYNŲ- 

DR BARTSHORN’S No. 18 
LININENT

oaiiuo.suuja užkimimą ir išgydo skau
dančią -zevklę. prašalina skausmus 
krutinės ir strėnų, išpydo išsisukimus 
ir nusimušimus. romatizmą ir daugelį 
odos ligų.

• GVAR ANUOJAMAS K AIPO SAU
GUS. PAGELBINGAS IR MALONUS 
VARTO/LMI L

KLAUSKITE
KIAUS arba rašykite

DR. H \RTSH0RN
Dept. D.. 220 Milk st..

I -

t
Cambridge’uje yra rengiami 
šokiai lietuvių vaikučių mo
kyklos naudai. Dainuos vai-

.s 1
Z. Neviackienei. 
džia B vai. vakare.

vadovaujant 
. Šokių pra- 

Visulie-

tėj darbininkų mitingas siun-socialistų organizacijos sek- kūčių choras
čia jums, Sacco ir Vanzetti, retorius: advokatas F. J. 7 
tmolišku sveikinimu irrėiš-Bagočius ir “Keleivio” re----------— ------ -- —
kia iums savo solidarumą, daktorius S. Michelsonas. tuvių privalumas atsilankyt 
Mes nenurimsime, pakol jus Jaunos mergaitės Anestaitė j šiuos

čia jums, Sacco ir Vanzetti, retorius: advokatas F. J. 
. . « ir “Keleivio”
kia jums savo

____ _ _______ _ -šokius ir tuomi pa
su Kairaičiutė gvažiai pa- vemt lietuvių.mokyklą.

2-2—-i —. oBieliausJ --------------
' Sako, pasiutimo ligos visai 

nėra.
ŠĮ panedėlį valstijos ru-

nebusite visiškai laisvi.” _ .
Atidarydamas mitingą griežė smuikais, 

prof. Dana pastebėjo kalbė- pritarė joms pianu, 
totams, kad šiose prakalbo Susirinkusių ' <ūpas buvo 
>e'nebūtų liečiamos jokios pakilęs ir darbmnkųjeika- ..... _________
organizacijos nei partiniai!. buvo sumesta su muose (Statė House > buvo 
ĮgitlKipimai. Jisai išdėstė šito 
susirinkimo tikslą ir nurodė, 
ka<l šitoj Pirmos Gegužės 
šventėj viso pasaulio darbi
ninkų akys yra atkreiptos J 
Massachusetts valstiją. Iš vi
sokių tautų, visokių tikybų, 
visokių luomų ir visokių par
tijų kyla kas sykis vis skait- 
lingesni balsai ir šaukia: 
“Gelbėkim Sacco ir Vanzet-i 
ti!”

Per septynerius metus bal-kurio pelnas yra skiriamas vaistus nuo pasiutimo.
>ai skelbė juodviejų nekalty- pastatymui Dėbso vardu ra- . * 
bę, o šiandien susiliejo jau Į dio stoties. Dabar visos radio Quincy pareiškė, kad jis su-j 
vieną griausmingą protestą stotys yra reakcininkų ran< tinkąs duoti save aprieti pa 
ir reikalauja* tų dviejų vyrųjkose. Visokie darbininkų ne- isiučiausiam šuniui, idant pa- 
pabuosavimo, pasakė Dana.'prieteliai per jas šmeižia rodžius, kari pasiutimas ne

iš visų kalbėtojų, daugiau-—------ — ------ - —* -
šia valdžią smerkė H. M.
Wicks, “Daily Worker” re
daktorius iš New Yorko. Jis 
tiesiog pasakė, kad Sacco ir 
Vanzetti persekioti pirmuti
niai pradėjo “mušeikos ir 
galvažudžiai Suvienytų Val
stijų justicijos departamente 
prie A. Mitchellio Palme- 
rio.” Teisėją, pasmerkusį 
juodu mirti, jisai išvadino 
fabrikantų tarnu ir da dau
giau išniekinančiais vardais. 
' Kalbėjo taipgi Massachu
setts socialistų organizacijos 
sekretorius drg. Lewis, Jau

KAMBARIAI SU ŠILUMA.
3 kambariai ir maudynė, ap

šildomi garu, elektrikos šviesa ir 
kili pa ra tikumai. Klauskite “Ke
leivio” ofise. 255 Broadway, So. 
iiostone. *

PARANKI VIETA OFISUI
“Keleivio” name yra gera 

vieta ofisui, so dideliu langu iš 
gatvės. Su šiluma ir šviesa, ran- 

; mėnesi.

centais aukų. Šitie pinigai : dideli ginčai dėl šunų skie- 
bus padalyti Į tris dalis: vie-ipymo nuo pasiutimo ligos, 
na dalis Sacco ir Vanzetti Yra fanatikų, kurie mano. (^os <(;o 
gynimui, antra dalis Dėbso l|ęaf] pasiutimo ligos visai nė-____
radio stočiai, o trečia dalis ra? o jeigu ir yra, tai ji nėra D A DA AVIM AI

socialdemokra- limpama. Todėl iie labai 1 Al\lz A V lnlAJLLietuvos 
tams.

Todėl jie labai 
priešingi skiepymui. Jie sa- 

. ko, kad visos • pasakos apie 
i pasiutimo ligą ir jos pavojų 
yra niekas kita, kaip tiktai

SAVO A ĮTIEK O- 
idęje 40c. pas 
& SONS.
Boston. Mass. 

(21)

Socialistai ruošia didelę
vakarienę. * _________  ____ ___

Bostono visų tautų sočia- - propaganda tų. kurie išdirba 
listai ruošia didelį bankietą lir parduoda vaksiną ir kitus

Tūlas šunų augintoja?, is

I ——
EXTRA! CASH TIK $500.

Dorcnc-tery. vienos šeimynos, 7 
kambariri. štymas. maudynė ir kiti 
įtaisymą; Labai didelis sodas. Žemės 
ap;< pėdų. Didelė daržinė, var
tojama >i"l tra radžiaus. laibai patogi 
vieta dirbančiam pas Hallet & Davis 
artri Koralinę F'rašo S.5.000. Įnešimo 

imbrike. 255 Broad*ay. So. 
i Boston. lla»s. Tel : So. Boston 3(»71.

I

SKOLINU PINIGUS ANT PIRMU 
IR ANTRį MORGI< IU-

MRS. M. STANAMHITE
282 — 3-rd St, So. Boston. Mass.

l»*<Ją. 
pėdą.

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sek ret nų ir chroniš
kų vyru ir moterų lirų.

261 Hanover St., Boston, Maaa.
Room 7

Tel.: Richmond 0668. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniaia iki 4 vai. po pietų

Telefonas So. Boston 23M. 
t LIETUVIS DENTISTAS 

i Or. St. A. 6ALVARISKI
(GALINA USKAS)

i Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki
> 5:30 dienų. Nuo 7—* vakar*. 
£ Nedėliomis pagal sutarties.

414 BROADWAY,
> SO. BOSiON, MASS.

, i

I

Telefonas 31234
MEDICINOS DAKTARAS

C. J IOKOLA1TIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 Iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

L AM REN C E. MASS.
,  S'-

Lietuvis 9ptometnstas

Iš visų kalbėtojų, daugiau-unijas ir kitokias musų or-įgali žmogui prilipti. Aprie- 
ganizacijas, bet darbininkai tas jisai nesigy<iysią>. jokių 

‘negali tiems šmeižtams atsa- vaistų nevartosiąs, ir neap- 
kytL Demokratų ir republi- sirgsiąs.
konų politikieriai niekina ir Jis vadinasi Banjamin F. 
juodina socialistus, bet so- Earle. Jis sako, kad kaipo šu- 
cialistai negali jiems atsaky- nu augintojas jis buvęs kelis 
ti, nes neturi savo radio sto- kartus Įkąstas šunų, kuriuos 
ties. veterinoriai buvo pripažinę

Kadangi nabašninkas E. pasiutusiais esant ir norėję 
V. Debsas yra pašventęs sa
vo gyvenimą darbininkų rei
kalams, tai geresnio pamink
lo darbininkai negali jam 
pastatyti, kaip radio stotis. 
Todėl ir nutarta tokią stotį 
Įsteigti. Ji vadinsis WDEBS, 

nujų Socialistų Lygos vadas I ir iš jos bus skelbiamas tas
’ mokslas, kurį skelbė pasau

liui gyvas būdamas didis 
darbininkų užtarėjas ir jų 
teisių gynėjas Eugenijus V.
Debsas.

Bet tokios stoties Įsteigi
mas reikalauja daug pinigo. 
Massachusetts valstijoj turi 
būt surinkta $10,000. Tuo

Rabinowitz iš New Yorko ir 
daug kitų darbininkų veikė
jų.

Mitingas nusiuntė rezoliu
ciją gubernatoriui, reikalau
damas, kad Sacco ir Vanzet
ti butų tuojaus paliuosuoti, o 
tie piktadariai, kurie suren
gė ant jų gyvybes konspira
cija kači tuojaus butų areš
tuoti ir atiduot: teismui.

K fa -rezoliucija sveikina 
Kinų kantoniečių judėjimą 
ir smerkia svetimųjų impe- 
rialistų barbariškumą, ypa
tingai bombardavimą Nan- 
Kino miesto. Salin imperia
lizmas! Laigyuoja darbi
ninkų ir pavergtum rautų 
vienybė!” Taip baigias1* re- 

kiniečiams
(l i Są/*co ir Vanzetti, 

n utinge auiir^^h vhi prie stalų 
^aiig -ujo<iol>.lU ii ’ -

jo šuni> sunaikinti, bet jis jų 
nedavęs ir vėliaus pasirodę, 
kad tie šunes nebuvę pasiu
tę, tik laikinai buvę apsirgę.

D-ras Bigelovv, valstijos 
komisionierius visuomenės 
sveikatai, sako, kad tai yra 
fanatikų aklas įsitikinimas ir

Geriausios Gyduoles Nuo 
Pražudymo Jėgų

Į’ ;i/j,<l rias n«-yvtj arl>a raumenų 
tiprumo. alielnu nusilpnėjimo ir nusi- 

dČ!vėiinv> ■ varliesnių kūno organų, tai 
priežastis dėl prastx> kraujo arba nuo 
neisidirbimo. perdi'klio nervų arba 
-aumen i įtempimo, neužtektinai mie- 

p įmina jryvenime arba senatvė 
Tie visi nodatekliai greit ijųrydomį su • 
Nupa-Tor>e. tai puikios sveikatos ir Į 
stiprumo budavotojos. kurios yra pa- 
jrelliėjii'ios keliems miHonams žmonių 
atrauti -3vo sveikatą, stiprumą ir vik
rumą. kuomet kitan gyduolės nepagel
bėjo.

Per 35 metus Nuįra-Tone patvirtino 
savo neabejotiną vertę nuo bile kokios 
licos iš priežasties nusilpusio kūno. 

, Visi aptiekoriai parduoda jas su tikra 
rarantija. kad jos pagelbės arba ne
kainuos junis nei cento. Nusipirkit bu
telį šiandien — pabandykit jas vėl dėl 
savo lipos. Neimkit pavaduotojų — 
tikrai raukite Nuira-Tone.

fIitikslu ir šita vakarienė yra £ 
rengiama. Taigi kiekvienas £
susipratęs darbininkas, kiek
vienas pažangus inteligentas 
turėtų šitoj vakarienėj daly
vauti.

Įžanga nustatyta $2 asme
niui. Vakarienė bus Ameri- 
can House, 56 Hanover st., 
Bostone, pėtnyčioje, 6 gegu
žės, 7:30 vai. vakaro. Tikė
tus ’-pikia užsisakyti iš kalno, 
net engėjai turi ziu-t' ’ k 

para ki i ir

S
$
$c
$I,.Wi |

ki**k ’ algnų pagaminti Tikę-

Persikėliau Naujon Vieton. 
ŠIUOMI PRANEŠU, KAD PERKĖLIAU SAVO 

KRAUTUVU NAUJON VIETON.
Visokių* pasipuošimui 
Reikmenis, ir Čevery- 
kus geriausiai ir pi
giausiai gausitpas ma
ne. Kurie reikalaujat 
gerą GRAMAFONĄ, 
PIANOLĄ. PIANĄ, 
PIANO ROLIŲ arba 
REKORDŲ, kreipki

tės nauju adresu. Persikėlus į Naują Vietą, viską 
parduosiu per kokį laiką nužeminta kaina.

GEORGE MASIL10NIS
377 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Prie E Street.

l*egz*mir.ix,ju akis, priskirta 
akiniu*, kreivas akis atitiacinu 
ir amblyopi'Koa. (atlošai aky- 
»• augrąžino švies* dakama 
laiku.
J. L. PASAK AKMS O. D.
«s7 >«, Roato*. Maaa

i

ARMONIKAI

DAKTARAS

GOODMAN
Iš RUSIJOS - GYDYTOJAS, 

CHIRURGAS IR 1‘RIE GIM
DYMO.
374 Dorch'.'tcr St, So. Boston, 

arti Aiidrew Sųuare
Tel : So. Boston 2297.

Dvi Gclcnčių ir Skaudžių 
Raumenų 

Naudokite 
DR. RICHTERIO 

Inkaro Rūšies 

PAIN-EXPEUERI 
Vat-bažen'.: ■> r--r--rautas 

S. V. Tat- Biure.
Persitikrinki:?. kad In

karo vasibaženklis 
-butų a;’1 pakelio 
kurį perkate. 
Visose vaistinėse 
po 35c ir 70c arba.

F. At>. ItICHTER* co. 
S«ry a S^ 5th St*. 

BmCrC H. Y.

Dideli Bargenai
PIRMOS RŲŠIES LANGŲ 

SIETELIAI:
<»aKanizir?*i Jr. už kHvirlanię 
JUODAS I ',c. už k'-Mtrlainę 

Rnlrai p-> IIK> pėdų
ISaizai 28 coliu — r-iliti — 32 colių 

— 31 colių — 36 c:>lių.
Kiekybė Į ra ^j-rrthcžitMrla — Nelauki- 

(te— pirkite pirm ncjru viri išpirkti.
Skalinis Surfaec R<MH IN<, Š2.*C ...Ci. 
Raudinas ar Žalias, a’vjenę 

vir‘ain;ų pėdų.
sy(^s su rinimis ir cementu — pir

mos rjšies ta'oras.

DĖL BILE KOKIO 
KIAURO STOGO

S E II K <»
ROOr (CATINt, 5 ęaiiono keras už 

•AI.25. I galimas 9dc.
Asphalt ir \sbeslos Sudėtinis. 

SMOOT SŪRI A( E 
A-l Gerumo, l-engvas 
Vidutinis $1.69 už roli. Sunkus $1.95.

Žolės Plovėjai 14 colių $6.39 
QUEEN ANNE PAINT $2.25 už. gal. 
Tai labai serą- pentas už. žemą kainą. 
Parašykit, kad prisiųstumėm spalvų 

kortelę. 16 spalvų ir balta.

MALIAVOS Ir VARNIŠIAI
Dupont's Pento Prašalintojas gi. $1J>0. 
Bronze Green Paint. nalionas už 98c. 

Tinkamas dėl tvartų ir tvorų.
SHELLAC 5 svarų blokinės. Gal. $2.73 

Orange ir Baltas. 
ATLANTIC FLOOR VARNISH 

galionas už.»$2.25.
ATLANTIC OUTS1DE SPAR 

VARNISH, gal. už $2.59. 
iAMPALINIAI PENTYMUI ŠEPE* 

CIAI už |Misę kainos. 
Vietiniams dykai pristatom tavorą. I

^ut

Is
v s

.50 rolis 
100 ket-

RODEI NG 
.<1.39 už ralį!• I

snės negu kitų išdirbčjų. Dykai su
teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka
talogo, kuri prisiunčiam dykai. (-) 

RUATTA SERENELLI & CO.
1014 Blue Isiand ar. Dpt. 80. Chicai<

Mes išdirbant 
ir importuoja
me visokių ru
sių rankomis 
dirbtas Itališ
kas Akordinas 
geriausias 
pašau b’je.
Ant 10 
metų gva 
rantuotos. 
Musų kai
nos žeme

SI*E< ĮAUSTAS NERVU IR 
KRONIŠKV LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GI- 
Dl OLĖ.S SPECIALIA! PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORI.

Dr. KILLORY
60 SCOI.AY SUVARĖ 

BOSTON.
0LYMPI.4 THEATRE BLOG, 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš rvto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
1 dieną.

1095 Washington Street, 
arti Dover St. EI. Stoties, 

BOSTON, MASS.

P. Trechokas ir Vaitaitis.

PARKWAY 
AUTO SĖRUICE 

and FILLING STATION
STUDEBAKER K ARU AGENTŪ

RA IR TAISYMO STOTIS.
Jeigu norite, kad Jūsų automobilis 
ilgai laikytų, tad duokit pataisyt 
Petrui Trečiokui. Darbas geras, 
lotina prieinama. Jeigu norit, kad 
Jūsų karas gerai trauktų, imkit 
gesolins pas mus.
415 Old Colony Avė. 

SO. BOSTON. MA SS
Telefonas: So. Boston 3075-W.

1i

į
t 
I

ToL 3o. Bocton XX-W
DAKTARAS

A L. KAPOČIUS
IJTUTI3 DKNTISTAB

VALANDOS: Noo »iki 13 di«n«
Nuo 1 iki • vik 
NEDALIOMIS:
iki 1 v. *o piatą

Seredonut iki 1! disn*.
Ofisas "Keleivio" nėra*.

!51 RrocdosT. tarpe C Ir D M, 
SO. BOSTON. MASS.
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