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Smetona Nori Tapti 
Lietuvos Karalium.

SEIMAS BUSIĄS VISAI 
PANAIKINTAS.

Dauguma ministerių tam pa
sipriešino ir rezignavo.
Šiomis dienomis Chicagos 

“Naujienos” gavo iš Kauno 
šitokią telegramą:

“Dauguma Voldemaro ka
bineto narių rezignavo, pro
testuodami prieš diktatoriš
kas prezidento Smetonos ir 
ministerio pirmininko Vol
demaro užmačias.

“Smetona su Voldemaru 
tvirtina, kad diktatūra esanti 
vienintelė priemonė kraštui 
išvesti iš dabartinio politinio 
ir ekonominio chaoso. Dik
tatūrą jie nori Įsteigti šiuo 
budu: prezidentui Smetonai 
pavedama aukščiausia galia 
iki gyvos galvos, nors fakti- 
nai kraštą valdysią trijų as
menų ‘direktoriatas,’ būtent, 
prezidentas, ministeris pir
mininkas ir dar kas nors tre
čias.

norėtų pirma sušaukti Sei
mą. Smetona gi Seimo bijosi, 
nes jis žino, kad Seimas 
duos jam vilko bilietą.

SUĖMĖ ŠAIKĄ ŽULIKŲ
New Yorko policija suėmė 

žulikų saiką, kuri viename 
tik New Yorke per metus lai
ko išgavo iš visokių apdrau
dos kompanijų apie $3,000,- 
000. Areštuoti visi yra jauni 
žydeliai. Iš viso jų suimta 6. 
Vienas jų yra advokatas, 
vienas automobilių taisyto
jas ir vienas daktaras. Jie

i

Ką Sako Kunigas 
Apie Lietuvos 
Ministerius.

MUSTEIKIS ESĄS GIR
TUOKLIS.

KAINOS LIETUVOJE.
Lietuvos kooperatyvų or

ganas “Talka” 15 balandžio 
numery paduoda sekančias 
valgomųjų produktų kainas:

Rugių 1 centneris Kaune 
30 litų, Šiauliuose 29 lt., Ma
riampolėj 28 lt., Rokiškyje 
22 litai.

Kviečių 1 centneris Kau
ne 40 litų, Šiauliuose J^Ma- 
riampolėje 39 litai, Rokišky
je 35 litai.

Bulvių 1 centneris Kaune, 
Šiauliuose ir Mariampolėj 6 
litai. Rokiškyje 4 litai.

10 kiaušinių Kaune 1.50 
it., Šiauliuose, Mariampolėj 
ir Rokiškyje 1.20 lt. (Ameri
kos pinigais 12 centų.)

Jautienos kilogramas Kau
ne 1.90 lt., Šiauliuose ir Ma
riampolėj 1.50 lt., Rokišky
je 1 litas.

.Voldemaras nesąs tikras žu- 
nusipirkdavo porą automo- Į kas, bet suktas diplomatas 
bilių, vieną • jų apdrausdavo įr politikierius,
ir tuo apdraustuoju užva- v- - W1, r . • ,žinodavo antraji. Apdrau ' 'lrtuvlV ka'
dos kompanija tiomet ture- ta' k™‘^. nes*.:
davo apmokėti sumuštojo Amenkoj, dabar rašo is 
automobiliaus nuostolius ir L’etuvos vienam savo pazjs- 
atlyginti žmonėms, kurie juo 
važiavo, nors visi jie prigu
lėjo prie vienos šaikos.

FUNDAMENTALIZMO 
ASILAI KOVOS PRIEŠ 

MOKSLĄ.
! Atlantos mieste buvo viso 
;pasaulio krikščionių funda
mentalistų suvažiavimas, kur 

i jie nutarė visomis jėgomis 
.vesti kovą prieš mokslą, ku- 
I ris naikina jų kvailą funda
mentalizmą. Fundamentalis
tai labai priešingi evoliucijos 
teorijai. Nežiūrint visųfak-’ 
tų, kurie parodo, kad žmo
gus yra išsivystęs i’

“Seimas panaikinamas, 
jo visai nebusią. '

“Kai tik šitokio ‘triumvi
rato’ planas pasirodė, dau
guma ministerių atsistatydi
no, pareikšdami, kad ilgiau 
jie nebegali bendrai dirbti su 
tais, kurie išvaikę Seimą ne
matą visai reikalo urnai pa
skelbti naujus rinkimus.

“Šiame proteste dalyvavo 
ir kabineto nariai iš krikščio
nių demokratų partijos.

“Iš viso prezidentas Sme
tona negali pasigirti popula- 
rumu krašte, ir visas jo rėži
mas remiasi vyriausiai, jei ne 
išimtinai, ant kariuomenės ir 
fašistų gaujos.

“Paskelbimas diktatūros 
tečiau ne ką tepakeis dabar
tinę dalykų padėtį Lietuvoj. 
Pastaromis dienomis didelio 
subruzdimo krašte buvo pa
darius žinia apie pasmerki
mą mirties bausmei trijų žy
mių opozicijos vadų, jų tar
pe atstovo Bluindžio (tur 
būt Pajaujo?), kurio Įkalini
mas buvo paskui Seimo iš- 
yaikymo priežastim.”

Kurie ministeriai rezigna
vo, telegramoj nepasakyta, 
bet galima spėti, kad tai bu
vo krikščionys ir ūkininkų 
partijos nariai, nes tarp krik
ščionių ir tautininkų jau se
niau matėsi nesutikimų, o 
atėję dabar iš Lietuvos laik
raščiai praneša, kad krikš
čionių valdomoji Ūkininkų 
Sąjunga išbraukė iš savo 
tarpo ministerius Šilingį ir 
MusteikĮ, užtai, kad šie per
daug susibičiuliavo su tauti
ninkais.

Taip išrodo, kad Smetona 
su Voldemaru lieka visiškai 
izoliuoti. Ir negali kitaip bū
ti, nes jie pasidarė jau per
daug dideli begėdžiai. Ne
turėdami visuomenėje jokio 
pamato, jie norėtų užkarti 
ant jos savo valdžią ir pada
ryti taip, kad žmonės nega
lėtų tos valdžios nusikratyti. 
Smetoną jie nori padaryt 
“prezidentu iki gyvos gal
vos.” Toks prezidentas, tai 
butų jau ne prezidentas, bet 
karalius. Tuo tikslu jie nori 
pakeisti konstituciją.

Krikščionys irgi sutinka 
konstituciją keisti, bet jie

Kiaulienos 1 kilogramas 
Kaune 3 litai, Šiauliuose 2.60 
lt., Mariampolėj 3.50 litų, i 
Rokiškyje 2.25 litų.

Lašinių rūkytų 1 kilogra
mas Kaune 7 litai, Mariam- 
polėje 5 lt., Rokiškyje 4.75 
lit.

Cukraus 1 kilogramas vi
sur 1.40 lit.

Paaiškinimas: 1 kilogra
mas yra truputi daugiau kaip 
2 amerikoniški svarai.

POPIEŽIAUS DOVANA 
PILSUDSKIENEI.

Popiežius Pijus XI nesenai 
padovanojo maršalo Pil
sudskio pačiai ir jo dviem 
dukterim tris brangius rožių 
vainikus. Didžiausias jų yra 
iš aukso ir smaragdų. Pil- 
sudskienė nuvykus pas Var
šuvos kardinolą prašė per
siųsti popiežiui padėką.

Laikas jau butų, kad 
“šventas tėvas” duotų kokią 
nors dovaną ir Smetonos pa
čiai, juk ir ji polsko kraujo 
moteris ir fašisto žmona.
13 ŽMONIŲ UŽMUŠTA IR 

60 SUŽEISTA DĖL TIKĖ
JIMO SKIRTUMŲ.

Tamsioj Indijoj gyvento
jai nuolatos mušasi dėlto, 
kad jie nevienaip supranta 
kvailus savo dievus ir šven
tuosius. Pereitą sąvaitę to
kiose muštynėse Lahorės 
mieste buvo užmušti 3 mu- 
sulmanai. Per šermenis vėl 
kilo muštynės ir užmušta d a 
10 žmonių. Sužeistų skaičius 
siekia 60. Tai ve, kokių vai
sių neša žmonėms religija.

POTVINIS GRĘSIA AP
SEMTI DA 4,000,000 

AKRŲ.
Potvinis Mississippi upės 

klonyje da nenuslūgo. Jeigu 
vienoj vietoj jis kiek suma
žėjo, tai kitoj vietoj pradėjo 
kilti. Dabartiniu laiku di
džiausis pavojus gręsia Loui- 
sianos valstijai, per kurios 
vidurį eina šita upė. Jeigu 
piltiniai kriaušiai pakilusios 
•mes vandens spaudimo ne
išlaikys, tai šią sąvaitę gali 
būt užlieta da 4,000,000 akrų 
plotas, kur gyvena apie 250,- 
000 žmonių. Laivai jau stovi 
paruošti žmonėms gelbėt.

KASYKLOJ ŽUVO 4 
LIETUVIAI?

Nanticoke, Pa.—Glen Al- 
den anglių kompanijos kasy
kloj netoli nuo čia Įvyko 
sprogimas pereitą sąvaitę, 
užmušdamas 4 darbininkus, 
kurių pavardės laikraščiai 
paduoda šitaip: Stasys Mac- 
kevič, Jonas Nupskevič, C. 
Runovich ir J. Naizanski. 
Sprendžiant iš pavardžių, jie 
turi būt arba lietuviai, arba 
slavai.

tarnam South Bostone:
“Lietuvęs reikalai man 

sunkokai besuprantami. Mė
ginsiu apie juos parašyti ne
meluodamas, ir nerašyti, ko 
nežinau. Kaip žinote, Sei
mas paleistas ir naujas grei
tai nebus šaukiamas. Nuo to 
Lietuva nepražus, nes iki 
Steigiamojo*Seimo gyveno
me gi ir atsistatinėjome be 
parlamento per keliatą metų. 
Bet ar bus taip geriau, tai ki
tas klausimas.

KARIUMENĖ ŠAUDO I 
STUDENTUS.

* z *

La Paz mieste’, Bolivijos 
respublikoje (pietų Ameri
koj), ’ '* studentai apskelbė 
streiką ir įtaisė gatvėse de
monstraciją. Kariumenė pra
dėjo į demonstrantus šaudyt 
ir vieną studentą užmušė, o 
6 sužeidė. Prezidentas 
skelbė karo stovį.

• / *

ap-

Sovietų Rusija Ženevoj 
Nusileidžia Kapitalistams 
------------------------------------------j----------------

PREZIDENTAS COOLID- UŽSIENIO KOMUNISTAI 
GE SLOPINA REVOLIUCI- j PROTESTUOJA.

JĄ NIKARAGUOJ. 1 ---------------
Coolidge’o valdžia paskel

bė savo intervenciją ir dikta- 
. iš žemes- turą Nikaraguos respublikoj, 

nių gyvūnų, fundamentalis- Asmeniškas jo atstovas 
tai tvirtina, kad juos Dievas Stimson pareikalavo iš Ni- 
nukrėtęs iš molio, nes taip karaguos revoliucionierių, 
yra parašyta Biblijoj. Ką sa- kad jie tuojaus sudėtų savo 
ko mokslas, tai viskas niekai, 'ginklus, kitaip Jungtinių 
bet ką sako bemokslių para-'Valstijų jurininkai nugink-
šyta Biblija, tai vikas šventa ! luosią juos varu. Žmonių ko- Į 
tiesa, paties Dievo žodis. ■ va prieš Diazą turi liautis ir ’

Šitaip tikėdami, šitie fana-ltas St,reeto bernas turi. 
tikai organizuojasi ii’ nori su- Pasdikti Nikaraguos prezi- 
stabdyti visose mokyklose i?e,ntu Pak()1 šalls nusiramins | 
Darvino teorijos dėstymą, j *r bus išrinktas naujas prezi- j 
Pereitais metais jų pastango-įdegtas., Tuo tarpu tvarkos, 
mis buvo ineštas Minnesotos Pnziurės ir paskui rinkimus! 
legislaturon bilius, drau-'tva,’kY? .Amerikos ginkluoti! 
džiantis tos valstijos mokyk-|kar?iviai. . „ . I

klausimas. Viskas pri-’lose evoliucijos mokslą, bet! Matydamas, kad prieš di- 
klausys nuo valdančiųjų są- Ps nepraėjo. Kalbėdamas i^nę spėką neatsilaikysi, 
žinės ir sugebėjimo. GenS-dabar apie šitą „epasLseki-^kllusių liberalų vadas gen. 
lių Mussolinių beturime, ne- fundamentalistų organi-jMoncada jau paliepė savo

Bet Maskva vaduojasi eko
nominiais reikalais, o ne re

voliucinėmis fantazijomis.
Pereitą sąvaitę Ženevoje 

atsidarė taip vadinama 
Tarptautinė Ekonominė 
Konferencija, kurion ir So
vietų Rusija atsiuntė savo 
delegaciją. Iki šiol bolševi
kų valdžia tokiose konferen
cijose nedalyvaudavo, aiš
kindama, kad jose yra atsto
vaujamos kapitalistų valsty
bės, su kuriomis revoliucinė 
Rusija negali prieiti prie jo
kių bendrų sutarčių. Taip ji 
atsakė kviečiama anais me
tais tokion pat konferenci- 
jon Genujoj, o paskui Haa- 
goj. Todėl negalima nei ste-

I bėtis, kad šiandien susido
mėjo visas politinis pasaulis, 
kuomet pasklydo žinios, kad 

■ Sovietų Rusija siunčia savo 
delegaciją Ženevon.

Susidomėjo šituo netik ka
pitalistai, bet nustebo ir ko
munistai. Berlino žiniomis, 
Anglijos, Francuzijos ir Vo
kietijos komunistai Jau nu
siuntė Maskvon savo protes
tus, kam Sovietų valdžia da
lyvauja kapitalistų konfe
rencijoj. Jie sako, kad šitas

11 Ll JL Lc^vzkJ 11111U J1L5LLU llllv* IIv” . *■” v ’ 1" • • • • • i

tarme taip pat ir išauginto'^cijos pirmininkas kun. Ri- revoliucionieriams nusigink- 
autoriteto, prieš kuri lenktu- suvažiavime pasakė: 1’J atuluoti savo ginklus 
si tauta nesiginčydama. Ge- “Minnesotoj mes prakišom Amerikos kanumene., kuri 

„.A-nPUma™ ir in dideli muši dėl evoliucijos dabar uzeme Nikaraguą.

RIAUŠĖS BRAZILIJOJ.
Brazilijos mieste Rio de 

Janeiro buvo daug triukšmo 
ir šaudymo dėlto, kad žuvo 
išsiųstas orlaivis, kuris turė
jo perlėkti per Atlantiką. 
Kai kurie pradėjo kaltinti 
valdžią dėl šitos nelaimės ir 
kilo triukšmas.

niaiumo pas Voldemarą ir jo 
bendradarbius man nesima
to. Nemanau, t kad jis butų 
koks žulikas. tavo karjeros 
darytojas. Manau, kad jis 
yra žmogus su gana didelė
mis silpnybėmis, gana suk
tas diplomatas ir politikas. 
Man negražesnis už Volde
marą atrodo vidaus reikalų 
ministeris Musteikis. Šis apy
tikriai yra intrigantas, gir
tuoklis (arba, geriau pasa
kius. “guliaka”) ir žmogelis 
nestiprių principų, su gana 
daug puikybės. Gal buvo ge
ras mušeika karo lauke, bet 
vidaus reikalų tvarkytojas 
geras negali būt tas, kuris 
savo vidaus negali sutvarky
ti.”

dideli muši dėl evoliucijos 
įstatymo. Mes turėjom tenai 
keturis kalbėtojus, kurie va
žinėjosi po visą valstiją ir 
agitavo žmones balsuoti už 
įstatymą. Agitacija ėjo išti
sus šešis mėnesius. Ir galų 
gale mes buvom sumušti. 
Mes pralaimėjom dėlto, kad 
visa spaurj. ir apšvietos in
teresai ėjo prieš mus.”

I Vadinasi, patys funda
mentalizmo asilai prisipa
žįsta, kad apšviesti žmonės 
eina prieš juos. Bet vis dėlto 
jie savo kvailos kovos prieš 
mokslą neišsižada. Jų vadas 
kun. Riky sako, kad dabar 
jie tikisi turėti daugiau pasi
sekimo, nes savo programą 
gudriau sutaisę. Jie tikisi iš-

I

7 ŽMONĖS UŽMUŠTI 
NEW YORKO EKS-

PLIOZIJOJ.
Dviejų aukštų muro name, 

kur buvo Yellow Taxi kom
panijos ofisas, pereitą sąvai- 
itę New Yorke įvyko iš neži- Maskvos žingsnis labai pa
namos priežasties smarkus kenksiąs komunizmui ir viso 
sprogimas, kuris sugriovė 
visą namą, 40 žmonių sužeis
damas ir 7 užmušdamas.

Kalbėdamas apie bendnj vyti mokslą iš visų Amerikos
IŠ KASYKLOS IŠIMTA Lietuvos padėtį, šitas dūšių mokyklų, o paskui pasiekti 

JAU 48LAVONAI Iganvtojas sako taip: t Angliją, Francuzija, Kinus ir
Fairmont. W. Va — -Ke.! "Lietuvai su revoliucija iš net Australiją.Fairmnnt W Va __ i

leivyje” buvo jau rašyta, kad ,(jes’n®s» Įr. Seimą palei- j 
r-. .. -i,- , , . . irliic nonriKVloin nailia era 1|'
tą sąvaitę- buvo užberta ke- nepramatoma ypatinga Die- 
liasdešimts angliakasių. Iki Y? malone: bet ir prazutin 
šio panedėlio išimta jau 48 Lietuva nezengia; tebesi- 
lavonai. Da 46 maineriu stumdo, ant vietos, kaip se- 
truksta. Spėjama, kad jie ir- niau;, ir palaikomas status

Everettsvillės kasykloj perei-ldus’ nePrasldeJ° nauja era ir

pasaulio revoliucijai, nes no
rėdama dirbti iš vien su ka- 
pitalistiškomis valstybėmis, 

! Rusija turės išsižadėti revo- 
i Bucinių idėjų 
buržuazijai.

Bet Maskva 
revoliucinėmis 
o ekonominiais 
Gražu yra pasvajoti apie vi
so pasaulio revoliucija, bet 
tomis svajonėmis valstybė 
negali gyventi. Ir todėl Rusi
ja yra priversta sėsti prie 
vieno stalo su buržuazinė
mis valstybėmis ir tartis su

ir pataikauti

gi bus jau žuvę. quo.
Šitą “status quo” kunigas 

paaiškina trumpai: litų kaip 
nebuvo, taip ir nėra.

RADO MAMUTO KAU
LUS.

Smithsonian Institucijos .~ 
mokslininkai rado Oklaho- 
mos valstijoj Mamuto kau- RADĄ IR WYOMINGĄ. 
lūs. Šitas milžinas gyveno» Baisios sniego pūgos ir 
Amerikoj prieš Ledų Gady- šaltis aplankė Colorados ir 
nę. Jis priklauso slonių gi- ;Wyomingo valstijas, kurios 
minei, bet buvo dusyk didės-\dabar stovi užklotos storu 
nis už dabartinį slonių. sniego klodu. Sakoma, kad 

--------------- (nemažiau kaip 25 žmonės 
40,000 FAŠISTŲ DEMONS- per tas pūgas žuvo ir apie 50 

TRACIJA BERLINE. buvo sužeista. Materialiai 
Pereitą nedė’dienį Berline nuostoliai apskaitomi į $2,- 

buvo įtaisyta fašistinės orga- 000,000. 
nizacijos “Plieno Šalmas” i 
demonstracija, kurioje ėjo 
apie 40,000 buvusių didžiojo 
karo kareivių. Riaušių, kaip 
buvo tikėtasi, visai nebuvo.

VIESULĄ SUGRIOVĖ
800 NAMŲ.*

PER VIESULĄ ŽUVO 
200 ŽMONIŲ.

Per Texas, Kansas ir Mis
souri valstijas pereitą subatą 

(perėjo nematyta viesulą. 
Šimtai triobų buvo nušluota 
nuo žemės veido, sodai ir

Pakilęs Kansas valstijoj miškai išlaužyti, telefonų 
uraganas pereitą sąvaitę su-'stulpai išvartyti ir daugiau 
griovė 800 namų, užmušė 11 kaip 200 žmonių užmušta, 
žmonių ir sužėri c daugiau Sužeistų bus daug daugiau, 
kaip 100. Nuostoliai labui dideli.

NULINČIAVO JUOD- 
VEIDL

Juodveidis vardu John 
Carter užpuolė baltą moterį 
Little Rocks mieste, Arkan- 
sas valstijoj. Valdžia jį su
ėmė ir uždarė kalėjiman. 
Minia baltveidžių išlaužė 
kalėjimą, pakorė šitą juod- 
veidį ir paskui į jo kūną šau
dė iš revolverių. To negana,

SUOMIJOS PREZIDEN
TAS REZIGNAVO. 

Savo vietą jis pavedė social
demokratų vadui Tannerui.

Fitchburg, Mass. — Finų 
dienraštis “Raivaaja” čia 
gavo iš Suomijos generalio 
konsulo New Yorke praneši
mą, kad dėl nesveikatos re
zignavo Suomijos respubli
kos prezidentas Lauri Re- 
lander. Savo vietą jisai pave
dė ministerių pirmininkui jomis apie bendrą darbą. 
Vaino Tanner’ui. Vaino 
Tanner yra Suomijos social
demokratų vadas ir kelis

vaduojasi ne 
fantazijomis, 

reikalais.

Sovietų delegacija pareiš
kė Ženevoj, kad aukščiau už 
viską Rusija stato pasaulio

kartus yra buvęs Amerikoje. Dėlto sovietai ir kapi-
KRAUTUVĖ SUGRIUVO 

SU 100 ŽMONIŲ.
Šį panedėlį Chicagoje su- Tečiaus Rusija sutinkanti 

griuvo Goldblato departa- veikti
_______________ o__ , mentinė krautuvė, kuomet ’ ‘ 

įšėlę baltveidžiai pririšo la-ljoje buvo apie 100 žmonių, 
voną prie automobiliaus ir Namas buvo 4 aukštų ir ma- 
valkiojo jį po visą miestą, o,nyta, kad visi užgriūti žmo- 
paskui apipylė žibalu ir nės bus užmušti arba sužeis- 
juodveidžių apgyventame ti, tečiaus visi išliko sveikų

talistinę sistemą atmeta, kad 
ji veda prie karų, pasakė 
Maskvos delegatas Osinskis.

i su kapitalistinėmis 
valstybėmis iš vieno, kad ap
saugojus pasaulį nuo karų. 
Tuo tikslu ji siūlo panaikinti 
visas karo skolas, nuimti imi
gracijos suvaržymą, ir visiš
kai nusiginkluoti ant jūrių ir

kvartale ant gatvės sudegi-tik ilgai negalėjo išeiti iš,ant sausžemio. Tiktai šitokiu 
no. griuvėsių. i budu galįs būt apsaugotas 

į pasaulis nuo karų ir užtik-
CIRKO MEŠKA UŽPUO- MEKSIKOJ UŽMUŠTA DA rinta ekonominė ramybė. 

LĖ ŽMONES. , ....................

Szegedo mieste, Vengri
joj, vaidinimo metu cirke 
meška ištruko iš klėtkos ir 
puolė žiūrėtojus. Pakol ją at
mušė, ji vieną mergaitę pa
plovė, o 13 vaikų ir 3 moteris 
sužeidė.

86 BANDITAI. Kitas Maskvos delegatas,
Meksikos prezidento biu-. Sokolnikovas, pasakė, jog 

ras skelbia, kad pereitą są- sovietų Rusija mielu noru su- 
yaitę valdžios kareiviai nu- tiks taikytis su svetimais ka- 
šovė da 86 banditus, kurie pitalistais, ir jis nematąs 
kunigams vadojaujant už-: priežasties, kodėl tarp šitų 
puola žmones ir kelia nerimą dviejų ekonominių sistemų 
krašte. Tarp nušautų buvo negalėtų būti ramios konku- 
vienas kunigas. rencijos.

Ženevoj daromos iš to iš
vados, kad Maskva bus jau 

rašo, kad ne- įsitikinus, jog pasaulinės re- 
Bostono priemiesty Matta- užilgo kietųjų anglių kainos voliucijos “ant užsakymo” 

pan šį panedėlį įvyko gumos pakils, todėl patartina nusi- padaryti negalima, todėl ge- 
dirbtuvėj sprogimas, kuris pirkti anglių ateinančiai riau su savo kaimynais susi- 
sužeidė 7 darbininkus. žiemai dabar. įtaikyti ir gyventi ramybėj.

7 ŽMONĖS SUŽEISTI 
DIRBTUVĖS EKS- 

PLIOZIJOJ.

I

I ANGLYS PABRANGS.
Laikraščiai
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LIETUVIS” PATS SAU

kaili išpėrė.
“Ar bas ^aras tarp Sovie

tu Rusijos ir Lenkijos, ar 
ne?”

Šitokį klausimą gvildena 
Smetonos-Voldemaro leib- 
urganas “Lietuvis” 63-čiame 
numeiy. Jis prieina prie iš
vados, kad tokio karo nega
lima tikėtis, nes Rusija jo ne
norinti ir negalinti skelbti. 
Lenkija taipgi negalinti jo 
skelbti, nes—

“Lenkijai karas yra labai pa
vojingas. Neužmirškime, kad 
dabar Lenkijoje yra prasidėjęs 
generalinis streikas: streikuoja 
darbininkai. O darbininkai di
džiulėj daugumoj yra arba so
cialdemokratai aroa komunistų 
suagituoti — bolševikai.

"Lenkija yra pramonės šalis. 
Joje nemaža, dirbtuvių, nemaža 
darbininkų. Šie pastarieji senu, 
veik niekuo nepamatuotu Įpra
timu, yra kairieji. Jie dabarti
niu momentu visur, gal išsky
rus vieną Italiją, yra tas ele
mentas, kurs, pavojingesnių 
valstybei momentu, yra pasi
ruošęs ją iš vidaus sprogdinti.”

Taigi visai netyčiomis 
“Lietuvis” čia prisipažino, 
kad socialdemokratai ir kiti 
kairieji darbininkai yra ge
riausia apsauga nuo karo. 
Jeigu Lenkijos darbininkai 
butų ne socialdemokratai ir 
bolševikai, jeigu jie butų to
kie akyplėšos kaip Smeto
nos - Voldemaro-Glovackio- 
Plechavičiaus vadovaujami 
fašistai, tai Lenkija galėtų ir 
Rusijai karą apskelbti, ir 
Lietuvą pasmaugti.

Vadinasi, fašistų organas 
pats sau kailį išpėrė. Jisai 
parodė, kad tik kairus darbi
ninkai gali sulaikyti valstybę 
nuo kruvinų skerdynių.

ū APŽVALGA 0
I T aip pat yra ir šiandien, 

šiandien Smetona vėl yra 
nelegalus Lietuvos prezi
dentas. Seimas šiandien yra 
paleistas ir konstitucija rei
kalauja, kad hutų paskelbti 
nauji rinkimai. Bet Smetona 
-u savo kompanija bijosi 
naują Seimą šaukti, nes žino, 
kad uis reikštų galą jų vieš
patavimui.

Kas tuomet daryt? Ne
laukt Seimo visai?

liet be Seimo tautinin
kams irgi baisu vieniems šei
mininkauti. Todėl jie nori 
pirma perdirbti konstituciją, 
perdirbti ją taip, kad galėtų 
užtikrinti sau vietas valdžio
je.

Pasiklausykit, ką šituo 
klausimu rašo Smetonos- 
Voldemaro “Lietuvis” 84- 
ame numery:

"Iš praeities patyrimų aišku, 
kad ir dabar, jeigu butų rinki
mai Seiman, vėl daugumos ne-- 
turėtu ne viena partija ir vėl’ 
tektų vesti visokias derybas su 
mažumomis belipdant valdžią. 
Ko verta tokia valdžia — visi 
gerai žino. Tai butų Lietuvos 
pribaigimas. Jokia Lietuvos j 
vyriausybė neprivalo eiti šiuo' 
keliu, o j'uo mažiausia daharti-j 
nė.

"Tai kas tada? Ar "ne geriau 
butų visai jokio Seimo nurink
ti, kaip to norėtų sodžiaus dau
guma?

"Tas butų Lietuvai irgi pra
žūtinga. Mažas kraštas tiktai 
tada gali Išlikti nepriklausomas 
nuo kitų, kada jo gyventojai' 
pasitiki vienas kitu, jaučia tuos 
ryšius, kurie yra tarpe jų, o to • 
galima tik tada pasiekti, kada | 
jie visi dalyvauja krašto valdy
me. tariant, dalyvauja rinki
muose.

"Klaida padaryta ne Seimo 
sudarymu, ne rinkimų Įvedimu, 
o perplačiu užsimojimu. Vaiz
džiau tariant, neišmokusiam da 
vaikščioti kūdikiui buvo duoti 
suaugusio žmogaus marškiniai. 
Argi įstabu todėl, kad jie nesi
laiko ant kūno: kiek kartų tok
sai kūdikis besivilktų šiuos 
marškinius, jie viis tiek paliks 
jį nuogą. Reiškia ne šimtą kar
tų persi vilkinėti, bet marški
niai persiūti.

Tas pats ir su Seimo dau
guma. Ji tik tada atsiras, kai 
bus naujas rinkimų įstatymas. 
Jeigu paleistasai Seimas nemo-

kėjo jo priimti, tai vyriausybė 
pati privalo jį išleisti. Įstaigos 
esmė ir prasmė ne toji, kad lai
tų partijoms žaislas, ar pelno 
šaltinis, bet kati valstybės dar
bas butu daromas. Toksai kaip 
buvo Seimas, galutinai atstovy
bės idėją diskredituotų krašte. 
Kas nenori, kad Seimas žūtų, 
turi jį reformuoti.

“Rinkimų įstatymo pakeiti
mas, tai tik viena reforma Sei
mui pagerinti. Reikia ir jo dar
bas sutvarkyti iš vidaus. Mini
sterių kabinetas savo deklara
cijoje pasisakė, kaip jam atro
do Seimo darbų sutvarkymas. 
Paleistasis Seimas nenorėjo jo
kių reformų. Dabar todėl tenka 
ir šis pamatinis dalykas spręsti 
ne per Seimą, o kitu keliu. Ko
kiu, tuo tarpu neaišku. Tuo 
klausimu nesuskubo dar išsi
tarti vyriausybė ir vi; uomene.

“Aišku viena: Lietuva kryž- 
kelv. Jeigu dabar įvyktų Seimo 
rinkimai esamuoju įstatymu, 
tai musų valstybė nueitų pra
žūties keliu, nes jos reikalai 
butų tvarkomi tomis priemonė
mis, kurios gyvenimo jairyra 
griežtai pasmerktos.

“Gyvybės kelias eina per re
formas. Taigi kol jos nepada
rytos, neprivalo būti jokių Sei
mo rinkimų.”

Kuomet “Lietuvis” sako, 
kad darant dabar Seimo rin
kimus “valstybė nueitų pra
žūties keliu,” tai reikia su
prasti, kad ne valstybė žūtų, 
bet Smetonos “partijai” bu
tų amžinatilsis.

stitucijos

ką” fašistai skelbia Lietiny
je. Sprogdinimas pragaro 
mašinomis spaustuvių, masi
niai areštai, žiauriausia cen
zūra, kruvini karo teismai ir 
šaudymas kitų partijų žmo
nių— tai oficialė fašistų 
siautimo kalba Lietuvoje. A- 
merikiečiai visa tai mato ir 
žino. Reikia todėl didžiau
sio asilo, kad tikėtų, jog 
amerikiečius galima bus ap
gauti veidmainingais žo
džiais apie taiką ir tėvynes 
meilę.

Amerikiečiai rėmė Lietu
vą ir rems. Jie aukavo jai pi
nigų ir aukaus; bet jie au
kaus ne Smetonos saikai, o 
jos prašalinimui. Amerikie
čiai rems tik demokratini 
Lietuvos elementą, o ne ban
ditus ir uzurpatorius.

listus su Grigaičiu priešaky ir 
komunistus su Pruseika ir Vi- , 
diku priešaky. į vieną kūną ak
cijai prieš Lietuvos tautišką , 
vyriausybę. Sandarieėiai skilo: ” 
geriausi veikėjai atsiskyrė ir 
grupuojasi apie ‘Vienybę’ ir 
‘Dirvą’.” į

Reikia pasakyti, kad St. 
Miliauskas čia kalba nesą
mones. Amerikos sandarie- 
čius su socialistais suartino 
ne p. .Makausko misija, bet 
fašistų perversmas, kuris 
įžeidė kiekvieną protaujantį 
lietuvį. Tečiaus melas yra, 
buk sandarieėiai ir socialis
tai susivieniję su komunis
tais. Tokios vienybės nebu
vo ir nėra.

Sandarieėiai skilo irgi ne 
dėl p. Makausko, bet dėlto, 
kad skilimas buvo jau senai 
pribrendęs. Ir tas skilimas 
nėra toks jau svarbus įvykis. 
Keliūtas atžagareivių pasi
traukė ir vienas-kitas buvo 
suspenduotas. Apsivalę nuo 
tų gaivalų, sandarieėiai bus 
stipresni negu pirma, nes da
bar niekas jų neerzins. Todėl 
niekus Miliauskas tauzija, 
kuomet jis sako, kad—

“Išsigandę sandariečių skili
mo. Lietuvos liaudininkai kuo- 
veikiausiai siunčia seimo atsto- 
są Radi į Ameriką. Jis, atvy
kęs i Ameriką', aplankė atskilė
lius su jų Laikraščiais, susitinka 
su jų komunistais, duoda jiems 
‘interviu’ ir tariasi dėl ‘bendro 
fronto’ prieš esamą Lietuvoje 
tvarką. Pasikalbėjęs su komu
nistais. jis išvažiuoja į Bosto
ną toliau agituoti.”

Mes nesame sandariečiai, 
tečiaus galime pasakyti, kad 
Radys atvažiavo Amerikon 
ne dėl sandariečių skilimo, 
bet pinigų liaudininkams pa
rinkti.

Faktas, kad Smetonos- 
Voldemaro organas deda to
kias Miliausko tiradas ant 
pirmo pusi, parodo, jog dėl 
Amerikos lietuvių nusistaty
mo dabartiniai Lietuvos oku
pantai yra labai susirūpinę. 
Jis parodo, kad yra daromi 
net planai amerikiečių ūpą 
pakreipti į kitą pusę. Mi
liauskas sako:

“O štai kokią priemonę prieš 
tokią kairiųjų akciją siūlo vie
nas žymiausių Amerikos lietu
vių veikėjų, didelis patriotas ir 
žmogus visiems pažįstamas, 
kurio žodžio klausoma. Jo var
das paskelbti- man tuo tarpu -ne
patogu. Jis siūlo kuoskubiausiai 
išsiųsti rimtą finansinę misiją 
i Ameriką; paskelbti Lietuvai 
paskolą ir organizuoti ameri
kiečių tarpe tos paskolos reali
zavimą jau išbandytu keliu, bū
tent: kaip buvo parduodami 
Laisvės Paskolos bonai. Finan
sinė misija turėtų apvažiuoti 
visą Ameriką su prakalbomis, 
griaudama raudoną akciją, 
blaškydama raudoną burbulą, 
aiškindama nuodugniai pilie-' 
čiams visą 17 gruodžio pervers
mo svarbą. Pats misijos atvy
kimo faktas jau išblaivins niū
rią lietuvišką padang? Ameri
koje ir turės Įvykti persilauži
mas tautiškumo link bei iš
blaškymas raudonų pastangų.

“Amerikiečiai lietuviai, iš
girdę gryną lietuvišką žodį iš 
Lietuvos atneštą, skelbianti 
ne karą, bet taiką lietuvių tar
pe, išvys visus raudonus agita
torius iš savo tarpo ir gausiai 
parems finansais Lietuvą. Taip 
rašo man gerbiamas veikėjas 
Amerikos ir jo žodžiams reikia 
prisiklausyti.” <

Nagi, tegul jau St. Mi
liauskas ar koks kitas fašis
tų valdžios vuodega paban
do atvažiuoti Amerikon su 
Smetonos bonais. Jis gaus 
čia tiek šluotų, kad ir jo tas 
“gerbiamas veikėjas” neap
gins. -

Grynas lietuviškas žodis, 
“skelbiantis ne karą, bet tai
ką,” Amerikos lietuvių neap
gaus, nes jie žino, kokią “tai-

t

ST. MILIAUSKAS APIE 
AMERIKOS LIETUVIUS.

St. Miliauskas, kuris da 
nelabai senai dirbo Pennsyl- 
vanijos kasyklose ir visų bu
vo laikomas ant pajuokos 
kaipo “amžino judėjimo ma
šinų išradėjas,” dabar prie 
fašistų Lietuvoje tapo dide
liu žmogum. Prof. Voldema
ro ir Smetonos organas “Lie
tuvis” deda jo, atsiprašant, 
straipsnius ant pirmo pusla
pio. 63-čiame to laikraščio 
.numery Miliauskas aiškina 
^Amerikos lietuvių nusistaty
mą Lietuvos klausimu. Anot 
jo, - amerikiečius sukurstę 
prieš fašistus atvykę čionai 
liaudininkų pasiuntiniai: 
pirma Makauskis, paskui 
Radys ir, ant pat galo, Pron
ckus. Apie pirmąjį St Mi
liauskas sako taip:

“Ką Makauskas Amerikoje 
veikė, Lietuvos lietuviai nieko 
nežino; o jis veikė štai ką: at-. 
vykdavo pas veikėją, turinti 
populiarumo ir pasitikėjimo, ir 
juodžiausiomis varsomis pieš
davo Lietuvos tautininkus bei 
visuomenės veikėjus netikin
čius Markso evangelijai; api- 
pindavo jį savo voratinkliu ir. 
įtraukęs į savo įtakos orbitą. 
Važiuodavo pas naują ‘auką.’ 
Kai nauja ‘auka” nepasiduoda- 

. vo Makausko pinklėms, jis ją 
apšaukdavo ‘fašistu ir darbinin
kų priešu.’ Į jo pinkles pakliuvo 
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New Yorko rajone A. B. Stri
maitis, Ambraziejus, S. E. Vy- 
taitis, ‘Tėvynės’ redaktorius, 
Mikolainis ir kaikurie veikėjai 
Bostone, Chicagoje ir Phila- 
delphijoj. Lietuvoje esantieji iš 
Amerikos atvažiavusieji lietu
vį veikėjai, buvęs Sandaros 
partijos pirmininkas p. Liūtas 
ir p. P. Norkus, Makausko ap
šaukti ‘fašistais ir liaudies bei 
da-bininkų priešais’...
L “Kol nebuvo 17 gruodžio per- 
verimo, raudonajai akcijai ne
buvo pamato, bet jau įvykus ir 
Makausko iš anksto paruošta 
dir 1 >ujungė kairiuosius san- 
darivčius (liaudininkus), socia-

KAS IŠSPROGDINO 
“VARPO”SPAUSTUVĖ?

Išsprogdinę “Varpo” B- 
vės spaustuvę, tautiškai- 
krikščioniški chuliganai da
bar pradeda skelbti, buk šitą 
darbą atlikę patys valstiečiai 
liaudininkai.

Glovackinių banditų or
ganas “Tautos Valia” 9-tam 
numery’ rašo:

“Liaudininkų spaustuvės 
sprogimas davė nepaprastai ge
ros progos p. Bortkevičienės 
manelninkams reklamuotis 
buk kaž-koki piktadariai mėgi
nę piroksilino argumentais ko
voti prieškariumąsias jų parti
jos idėjas.

“Visa Lietuva žino, kad liau
dininkų ‘idėjos’ nepakyla aukš
čiau klebono šeimininkės pa- 
delkų. Jų ‘ideologai,’ pasidarba
vę tas padelkas savo liežuviais 
beskalbdami, senatvė je eina pas 
kudlotą starovierų popą, j ieš
kodami tenai jų išniekintosios 
krikščionybės sakramentų. To
kios idėjos yra mėšlas, o pirok
silinas — perbrangi medžiaga, 
kad galėtų būti švaistoma ši te
kioms neva idėjoms sprogdin
ti.”
Toliaus šitas juodašimčių 

šlamštas jau aiškiai pakako, 
kad tos spaustuvės išsprog
dinimas, tai pačių liaudinin
kų darbas.

Šitą begėdišką šmeižtą 
kartoja ir Amerikos klerika
lų laikraščiai.

Bet kas gi tokiai kvailai 
pasakai gali tikėti? Juk rei
kėtų didžiausių bepročių, 
kad sprogdintų savo namą ir 
naikintų turtą. Žmonės darė 
didžiausių pastangų, kad įsi
taisius savo spaustuvę, o da
bar, mat, ims ir išdinamituos

Šitokį, veLnišką/larbą gali 
atlikti tiktai pašėlęs priešas. 
O kadangi pasiutesnių prie
šų už fašistus pažangioji 
spauda neturi, todėl ir gali
ma spėti, kad “Varpo” spau
stuvės sunaikinimas buvo ši
tų chuliganų darbas.

Šitą galima tvirtinti da ir 
dėlto, kad fašistai yra srnui- 
to ir bombų garbintojai. Ita
lijoj jie sprogdino ir degino 
darbininkų įstaigas.

Lietuvoje Mussolinio vien
minčiai pakišo bombą prem
jerui Galvanauskui. Prie to 
prisipažino pats bombinin- 
kas, žinomas “korporantas,” 
kuomet jis būdamas anuo
met Amerikoje pas krm. Mi-' 
luką pasigėrė. Paskui Šiaulių 
policijos viršininkas padėjo 
bombą į “Šiaulių Naujienų” 
spaustuvę. .

Argi šitie faktai da nepa-' 
rodo, kur reikia piktadarių 
jieškoti?

I 
i
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IŠMETĖ MUSTEIKĮ IR 
ŠILINGI.

Lietuvos Ūkininkų Sąjun
ga išmetė už durų du minis- 
teriu: “baroną” Šilingi, tei
singumo ministerį, ir pulki
ninką Musteiki, vidaus rei
kalų ministerį.

Pirmutinis šitą Ūkininkų 
S-gos nutarimą paskelbė 
“Rytas.” Išmestieji ponai 
ministeriai da nieko apie tai 
nežinojo ir pareikalavo, kad 
“Rytas” šitas žinias atšauk
tų. Bet tuo pačiu laiku Uk. 
S-gos centro valdyba pa- 
skejbė savo nutarimą, kad 
Musteikis su šilingiu ištikru- 
jų jau išbraukti iš jos narių 
tarpo. Tai yra tas pats “der- 
žimorda” Musteikis, kuris 
šaukė Toliušį į dvikovą.

Smetonos šaika neturi teisės 
kraštą valdyti.

Balandžio 12 dieną Lietu
vos Seimas pareiškė Smeto
nos-Voldemaro valdžiai ne
pasitikėjimą. Už valdžią bal
savo tik smetonininkai ir 
krikdemai, kurie sudarė vos 
30 balsų; #o prieš valdžią 
balsavo liaudininkai, social
demokratai, ūkininkų parti
ja, klaipėdiečiai ir visos tau
tinės mažumos — išviso 45 
atstovai.

Seimas arba parlamentas 
yra tikriausis tautos valios 
reiškėjas, todėl kada jis pa
reiškia valdžiai nepasitikėji
mą, toji valdžia (ministerių 
kabinetas) paprastai paduo
da savo rezignaciją. Taip 
yra daroma visose civilizuo
tose šalyse. Taip turėjo būt 
ir Lietuvoje. Voldemaras su 
savo ministeriais turėjo tuo
jaus pasitraukti.

Bet Lietuvoje buvo kitaip. 
Smetonos-Voldemaro šaika 
ne pati pasitraukė, bet Seimą 
išvaikė. Tiesa, konstitucija 
duoda prezidentui teisę Sei
mą paleisti, bet tai tik to
kiam atsitikime, kada val
džia turi krašte didesnio pa
sitikėjimo, negu Seimas. Gi 
tautininkų klika tokio pasi
tikėjimo neturėjo. Tą yra pa
rodę Lietuvos seimų rinki
mai. Į antrąjį Seimą Smeto
na su Voldemaru nepravedė 
nei vieno savo žmogaus. Lie
tuvos žmones už tuos dvari
ninkų bizūnus visai nebalsa
vo. Į 3-jį Seimą šiaip-taip 
įnėjo trys tautininkai, bet li
tai ačiū tiktai liaudininkams, 
kurie juos parėmė. Jeigu ne 
liaudininkai, tai Ill-čiame 
Seime tautininkų irgi nebū
tų buvę nei vieno. Taigi aiš
ku, kad per smurtą pastaty
toji tautininkų vyriausybė 
negali tautos pasitikėjimo 
turėti. Ir todėl jos pareiga 
buvo pasitraukti, kada šalis 
per savo atstovus Seime da
vė jiems antausį.

Bet jeigu ir sutiksime, kad 
juridiniai Smetona turėjo 
teisės Seimą paleisti, tai vis- 
tiek jo šaika dabar valdo 
Lietuvą neteisėtai, nes Lietu
vos Respublikos Konstituci
jos 52-ras paragrafas aiškiai 
sako, kad “naujo Seimo rin
kimai turi įvykti ne vėliau,

II

kyti. Galas despotams ateina 
paprastai netikėtai. Netikė
tai bus sudorota ir Smetonos 
kamarilė.

Lietuviai darbininkai pri
valo out tam pasiruošę. Mu
sų draugai Lietuvoje dabai 
negali organizuotai veikti, 
užtai gi mes, amerikiečiai, 
privalome organizuotis į 
Lietuvių Socialistų Sąjungą, 
kad išmušus sprendžiamai 
valandai galėtume duoti 
jiems pagalbos.

Tuo tarpu gi turime visur 
skelbti dabartiniems Lietu
vos okupantams boikotą. 
Jeigu atvyktų jų kruvini 
agentai rinkti čia pinigų, tu
rime išvyti juos iš savo tarpo 
laukan. Visuose savo susirin
kimuose privalome rinkti so
cialdemokratams aukų, pri
valome protestuoti prieš kru
vinuosius karo teismus ir 
tuos protestus siųsti Smeto
nai bei Voldemarui.

Nuo Vilniaus lig Chica- 
gos, nuo Kanados lig Argen
tinos — visur teskamba vie
nas galingas Lietuvos vaikų 
šauksmas:

Šalin kruvina diktatūra!
Šalin karo teismai!
Šalin Lietuvos budeliai 

Plechavičiai, Glovackiai ir 
kiti!

šalin Smetonos-Voldema- 
ro valdžia!

šalin fašizmas ir klerika
lizmas!

šalin cenzūra!
Lai gyvuoja lalsv a demo

kratine Lietuvos Respubli
ka!

i AR ŽMONES AMERIKOJ 
GYVENO LEDO 

GADYNĖJ?

♦ 
u

Kūno prakaitas 
nepateisinamas i G f.*?’

H
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BIJOSI BŪTI BE SEIMO, 
BET BIJOSI IR SEIMO.
Smetonos tautininkų pa

dėtis Lietuvoje šiandien yra 
labai panaši tai padėčiai,1 
kurioj jie buvo prieš Steigia
mąjį Seimą.

Smetona tuomet buvo 
Lietuvos prezidentu, kurio 
niekas nerinko. Reikėjo su
šaukti Steigiamąjį Seimą,1 
bet ji^ bijojo jį šaukti, nes 
žinojo, kad tuomet pasibaigs 
jo prezidentavimas, kas iš- 
tikrujų ir atsitiko. j

r * * t
i

Kam rizikuoti-kada lengva prašalinti?

rdo — išvalo ir iv/rfo duobe
les. ir palaifcb išvaizdą aiškia, švie
žia ir įceOpro žibančia.

O kas dar geriau, tai kad tas 
muilas gelbsti še^mvną apsaugoti, 
nes prašalina nematomus mikrobus 
nuo ranku.

Lifebnoy švarus, sveikas kvepė
jimas — ksris greitai išgaruoja po 
nuplovimo — sako jums, kad jis 
teikia didesne apsauga O Lifebnoy 
kamuoja tiek mažai. Jo rusvai 
raudona spalva yra spalva grynų 
palmos vaisiaus aliejų Pirkite šian 
die Lt-jcr tr»s. C».. Muss.

DAS kitus ptakaitj pss.rtrmc 
1 tuoj, bet negalime pasakyti ka^ 
da mtn tuoj nusikalstame.

Nes nori mes ir nejuntame pra
kaitavimo. vienok odos duobatės 
nurtatos garuoja prakaitu.

Bergždžiai nerizikuokite: — 
Vartohitf l.ifrbuoų'. Milionai 
juo plaunasi kasdien, nes jis toks 
šn'ežias ir amžinai paliuosnoja kū
ną nuo prakaito.

Sveikesnei išvaizdai
Lifebuoy minkštos antiseptiš- 

kes. putos netik odos duobutėj iš-

mas sako, kad Seimo rinki
mai yra skelbiami dviem mė
nesiais iš kalno. Reiškia, se
nąjį seimą paleidžiant, kar
tu turi būt jau paskelbti ir 
nauji rinkimai. Bet Smetona 
to nepadarė. Jisai Seimą pa
leido, o naujų rinkimų nepa
skelbė. Varlinasi, jisai sulau
žė Respublikos konstituciją, 
ir užtai jis šiandien turėtų 
sėdėti ne prezidento kėdėj, 
bet kalėjime!

Voldemaro kabinetas irgi 
šiandien neturi teisės valdyti 
Lietuvą, nes nuo 12 balam 
džio, kuomet tauta per savo 
atstovus Seime pareiškė japi 
savo nepasitikėjimą, —nuo 
tos dienos jis yra jau atstaty
tas nuo savo pareigų.

Taigi Lietuva šiandien tei
sėtos valdžios neturi. Ją val
do šaika ’ ginkluotų banditų. 
Respublikos konstitucija iš
niekinta ir sutrempta. Jos 
vietoj dabar viešpatauja 
šarvuota kumščia ir Kausty
tas militaristų batas.

Bet ilgai taip būti negalės. 
Kas kardu kariauja, tas ir

Prinaityvis žmogus gyveno 
Amerikoje daug anksčiau, 
negu daugumos mokslininkų 
tikėta. Šitą parodo surinkti 
dviejų mokslininkų Colora- 
dos valstijoj senoviški ran
kų darbo įrankiai.

Archeologai ir antropolo
gai sako, kad Amerikosindi- 
jonai atėjo čia iš Azijos prieš 
8,000 arba 25,000 metų. Bet 
rastos dabar iškasenos pri
guli prie Ledų Gadynės, kuo
met šiaurryčių Amerika buvo 
apdengta dideliais ledynąįs 
ir čia visur gyveno priešistC* 
riniai drambliai ir rriastodot
riai. Tairbuyo 25,000 arba 
1,000,000 mėtų atgal.

Šitos liekanos bu\o rastos 
Amerikoje trijose vietose; 
Oklahomoj, Texas’e ir Nau
joj Meksikoj. Netoli Lobs 
Wolf Creek, Texas, van
duo atidęnge išnykusių bizo
nų kaulus' fir tbje pat vietoje 
buvo iškastos trys vilyčios; 
kurios neturėjo jokio pana
šumo i kitas žinomas vilv- 
čias. ' ‘ ,

Vilyčios buvo padarytos is 
pilko titnago, buvo plonos ir 
be ramsčių. >• ’ ?

Folsom’e, -Naujoj Meksi
koj, buvo iškasta daug suak
menėjusių kaulų ir jų tarpe 
buvo vilyčių. Pasirodė, kad 
tie kaulai buvo bizonų, kurie 
priguli prie Ledų Gadynės.

Daugiausia daiktų rasta 
netoli Frederick, Oklaho
moj. Tenai labai tankiai ran
dama vilyčių ir akmens trin- 
tuvų. •' ' ■ , -

Šitos iškasenos ir parodo, 
kad Amerikoje žmonių gy
venta dar Ledų Gadynėje,

4 
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pats nuo kardo žųva. Susi- kuri tęsėsi nuo 25,000 iki
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ir mikrobus prašalina
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lauks galo ir Lietuvos smur
tininkai. Rusijos caras, kurio 
pėdomis eina mūsiškiai baši- 
buzukai, buvo ne jų nosimi, 
ir tai pastipo šunies mirtimi, 
—kokia tuomet gali būt. vil
tis Smetonos saikai išsilaiky
ti?

Koks bus mūsiškių despo
tų galas, sunku iš kalno paša- na pėkščia, ’

1,000,000 metų atgal
” - ", -j -i .1 ' j. <. j

PATARLĖS.
Draugas reikale yra tikras 

draugas. ■ ’ -
Pilnam kišeniui niekuo

met netrūksta draugui
Liga atjoja raita, liet išei-
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Kas skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo. AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ©
DETRO1T, M1CH. i 
Detroito naujienos.

Po Velykų musų įymiokai 
buvo parsitraukę kokį ten 
juodą “marijoną1' su dideliu 
pilvu ir su dideliu kryžium 
ant pilvo. Ir tasai juodasis 
dykaduonis, Gorėdamas pa
sipinigauti, per 7 dienas š\. 
Jurgio mulkinyčioj keikės, 
spardės, daužės, leido pra
keiksmo perkūnus ir velnius 
ant bedievių. Kadangi žmo
nės iš šitų jo sorkių pradėjo 
juokus krėsti, tai jis ėmė 
krapyti, smilkinti, šventinti 
visokius dievukų stabukus ir 
siūlė juos žmonėms pirkti. 
Bet ir su tuo mažai biznio 
padarė, nes katalikai sako, 
be ką tuos stabus pirkti, tai 
verčiau už tuos pinigus mun- 
šiino išsigerti.

Negalėdamas padalyti 
biznio, misijonierius pradėjo 
teirautis, kame priežastis. 
Na ir patyrė, kad visame ka
me bedieviai esą kalti. Todėl 
baigdamas savo misijas juo
dasis “marijonas” šaukė vi
sas juodąsias spėkas i karą 
su bedieviais. Girdi, reikia 
juos mušti, o jų raštus degin
ti. Dar laimė, kad mes gyve
nam Dėdės Šamo žemėj, o 
ne fašistinėj Lietuvoj.

♦ s *

Balandžio 29 d. vietos 
sandarieėiai irgi buvo pa
rengę misijas. Kalbėjo liau
dininkų atstovas Radys. Pu
blikos buvo virš 200. Visi 
ramiai užsilaikė, išskiriant 
pusę tuzino raudonųjų fašis
tų. Du jau buvo pradėję kau
kti, kaip laukiniai vilkai. 
Turbut jie buvo prisitraukę 
“mėnulio spindulių” dau
giau, negu pas juos telpa. 
Aukų kovai su fašistais su
rinkta 30 dol. su centais.

♦ ♦ ♦

Gegužės 1 d. mu&ų raudo
nieji fašistai surengę “rau
donąsias misijas.” Jų tikslas, 
kaip ir kitų, pa&ipinigauti. 
Bet pasekmes buvo prastos, 
nes surinko tik 12 dolerių su 
centais. Kalbėjo net 4 raudo
nieji misi jonieriai — ameri
konas. paliokas ir du lietu
viai. Taipgi dainavo lietuvių 
choras ir griežė rusų stygų 
orkestrą. Publikos buvo apie 
150.

♦ ♦ ♦

Nesenai čia sudegė didelė 
dirbtuvė. Gaisre žuvo 2 dar
bininkai, o 29 tapo sunkiai 
sužeisti, kurių 10 jau mirė. 
Nors ugnis padare nuostolių 
apie tris milionus dolerių, 
bet fabrikantai nenusiminė, 
nes jų turtas buvo apdraus
tas. Apdraudos kompanija 
už nuostolius jiems atlygins. 
Bet kas atlygins žuvusių 
darbininkų šeimynoms, nete
kusioms savo duondavių? \ 

V. B. K.

Gilius; nuo SLA. 90 kuopos 
j—S. Bakanas; nuo Lietuvių 
j Piliečių Draugijos — W. 
Stačinskas ir K. Stravinskas; 
nuo A. P. L. A. 7 kuopos — 
J. Ambrozaitis ir J. Mekeš- 
ka; nuo A. P. L. A. 8 kuopos 
—A. Adomaitis, J. Samulis 
ir J. Urbonas.

Po trumpam apkalbėjimui 
nutarta rinkti dienos tvarkos 
vedėjus. Išrinkta aklamaci
jos budu: pirmininku — J. 
Virbickas, sekretorium — P. 
Dargis.

Paimta ant apkalbėjimo 
klausimas: Ar yra reikalinga 
organizuoti Pittsburgho Lie
tuvių Draugijų Tarybą? Po 
visapusiško apkalbėjimo 
vienbalsiai nutarta, kad rei
kalinga organizuoti Pitts
burgho Lietuvių Draugijų 
Tarybą, kuri rištų Pitts
burgho ir apielinkės draugi- 

' jas jbendrą organizaciją dėl 
geroves pačių draugijų ir 

• dėl abelno lietuvių labo.
Apkalbėta ir nutarta, kad 

šią draugiją užvardinti Pitts- 
burgho ir Apielinkės Lietu-1 
vių Draugijų Taryba.

iškeltas klausimas, kaip: 
galima butų suorganizuoti■ 
visas Pittsburgho ir apielin
kės draugijas Į Pittsburgho 
Lietuvių ir Apielinkės Drau
gijų Tarybą, išsireikšta Įvai
rių nuomonių ir nutartais-; . . ,.
rinkti organizatyvę komisiją Perflaug nusiminti, nes eze- 
išsekančiu ypatų: P. Dargioj™8 nedegę, o .r gražioji J. Virbicko,!(^Stravinsko,
S. Bakano ir J. Kuizino. Į— -----

Nutarta atsikreipti Į visas .. .
draugijas laiškais kviečiant Pasiuie> 
jas prisidėti prie Pittsburgho šokdavo, 
ir Apielinkės Lietuvių Drau-^nt į gaisro 
gijų Tarybos ir prisiųsti at-'D1^ni^us ^us 
stovus Į sekanti Pittsburgho 
ir Apielinkės Lietuvių Drau
gijų Tarybos susivažiavi
mą, kuris nutarta laikyti 26 
d. gegužės. 1927 m., 7 vai. 
vakare, L. M. D. Svetainėje, 
142 0rrst., Pittsburgh, Pa., • - , ... ...
kur bus aptariama platesnė bar tas progresyvių Įtūži įas 
darbuotė ir bus išrinkta pa-atslūgo it viskas 
stovi valdvba ir pagamintos P1 a^ef^a aprimti. Gal per 
taisyklės/ vasarą bus ramu, bet ant

Susirinkimą uždarė dienos ; žiemos, man rodosi, kils aud- 
tvarkos vedėjas J. Virbickas ra: kunigas, jkandęs vieną 
kaip 5:30 vai. vakare.

Dienos tvarkos vedėjai: 
Pil-m. Juozas Virbickas, 
Sekr. stud. Paul Dargis.

I

r Faktai Apie

JaTouraine 
Coffee

£XTRA
Tai yra daugiausia 
parduodama kava 
Naujojoj Anglijoj, 
g.mt.nėj geriausių 
kavų Amerikoj.
Tai yra kava, kuri 
duodama daugelyje 
pragarsėjusių sa
vo kavomis valgyk
lų.
Ji duodama visuose 
Statler Hoteliuose. 
Puikiame “Shore- 
land” Chicagoje. Ji 
vartojama žymiau
siuose šalies na
muose išimtinai.

J

Ne kaip daug
Bet kaip gera

Tai yra vienintelis protingas1 kelias pasirinkt kavą. 
- Kuomet jus perkate svarą La Touraine (Extra), 

jus gaunate 30 puoduku geriausios kavos, parink
tos, sumaišytos ir išspargintos sulvg garsios I.a 
Touraine sekretnos formulos.

Išbandykit šitą kavą ant jūsų pusryčių stalo ir pa
klauskit savo šeimyną, kaip jai ta kava patinka. 
Mes žinome, kad visi bus patenkinti jos rinktiniu 
skoniu ir kvepėjimu.

“Jums Patartina Pasirinkt Geriausia”

9 T »

i

53c. už svarą dVftheb

fa Touraine Coffee imMi 
------- W S OJJINBY CO /Z

New York BOSTON Chicago

NORWOOD, MASS. 
Visko po biskį.

Pereitą sąvaitę čia apdegė 
visiems žinoma Aliuko far- 
ma, kur netik Norwoodo, o ir 
Bostono lietuviai piknikus 
įrengdavo. Vienok nereikia

, ras nesudegė, o ir gražioji
I • • v 1•! _ •

ka. Net kokiu tai stebuklin
gu budu išliko sveika irta 

kur piknikieriai 
Taigi, neatsižvel-
* ~ i “demičius,” 

piknikus bus galima rengti 
po senovei.

$ * ♦

Norwoodo progresyviai 
lietuviai buvo smarkiai Įtūžę 
ant kun. Taškuno už kišimą 
savo “švento snapo” Į Lietu
vių Svetainės reikalus. Da-

lių pasiuntė Į “grave yardus” 
ir daug šoferių Į ligonbu- 
čius. Vieną kartą Narbuto 
višta ant to kryžiaus užėjo ir 
ta galą gavo. Tai tikrai už
kerėta vieta.

Tamošius.

z - "■ **■

PITTSBURGH, PA. 
Pittsburgho Lietuvių Draugi

jų Tarybos susirinkimo 
protokolas.

Balandžio 24 d., L. M. D. 
Svetainėje Įvyko steigiama
sis Pittsburgho Lietuvių 
Draugijų Tarybos susirinki
mas. Susirinkimą atidarė 
L. M. D. atstovas Juozas Vir- 
vickas, 3 vai. po pietų, paaiš
kindamas tikslą šio susirin
kimo ir kvietė dalyvaujan
čius atstovus priduoti savo 
Įgaliojimus.

Įgaliojimus pridavė se
kančių draugijų atstovai: 
nuo L. M. D. — J. Pociūnas, 
J. Virbickas ir A. Vaišno- 
rius; nuo šv. Andriejaus 
Draugijos — Alex. Kucevi- 
čius, J. Dambliduskas ir J. 
Kuizinas; nuo A. L..T. San
daros 36 kuopos — P. Dar- 
gis, P. Savickas ir B. Lapei- 
ka; nuo Šv. Povylo Draugi
jos — M. Gurevičius ir Alex. 
Krivickas; nuo D. L. K. Ge- 
demino Draugijos — J. Am
brazaitis ir J. Mekeška; nuo 
Meno Draugijos —* Petras

i sykį, bandys kandžioti ir to- 
iliau. Progresyviai, bukite 
prisirengę, kad sudavus kan- 
įdžiotojui per dantis. Prie to 
rengianties, žiūrėkite, kad 

! butų Luogeriausia tvarka 
Į visuose Lietuvių Svetainės 
• parengimuose.

♦ ♦ *

Pasirodo, kad naujas mu
sų biznierius J. Taurinskas 
kuris užlaiko Čeverykų krau
tuvę Neviacko name, ne juo
kais žada apleisti Norwoodą. 
Jis jau pradėjo išparduoti vi- 

ne'są savo tavorą žemiausiomis 
j kainomis. Žmonės naudojasi 
proga — perka čeverykus ir

Gaila, kad Taurinskas
■ mus apleidžia. Geras žmogus
■ buvo ir gerus čeverykus par
davinėjo.

* * ♦

A. K. Neviackas turi du 
automobiliu: naują Buicką 
ir “twenty second hand” 
Fordą. Jo jauna žmonelė va
žinėja Buicku, o jis pats 
barškina Įsisėdęs Į seną “ka- 
lamašką.”

*• *

DOVER-FOXCROFT, ME.
Farmerys išgydo vėžio ligą.

Negaliu susilaikyt nepra
nešus lietuvių visuomenei, 
kad musų apielinkėj yra far
merys, kuris visai lengvu bu
du išgydo vėžio ligą. Tasai 
farmerys vadinasi John R. 
Hughs. Jis gydo- vėžį ne pa- 
tentuotom gyduolėm, i _ 
piaustymu ir ne stebuklais, 
tik jo paties namie padarv-i proga— i 
tom gyduolėm, kurios jau jais džiaugiasi, 
buvo žinomos Hugheso die-' 
dukui.

Su šitom gyduolėm Hughs 
ištraukia vėžį ant paviršiaus į 
kūno ir paskui lengvai ji i 
prašalina.

Kad tai yra tikra teisybė, 
tai štai faktai.

Lietuvė Marijona Urbai- 
tienė, kuri turėjo vėžio ligą, 
jau baigia pas tą farmerį gy
dytis. Taipgi nesenai tapo iš
gydytas Charles Pollard. A- 
merikonams šitas žmogus 
jau senai yra žinomas ir kas 
tik šioj apielinkėj apserga 
vėžio liga, visi prie jo krei
piasi. Ir visus jisai pagydo.

Minėtas farmerys yra bied- 
nas ir už gydymą ima labai 
mažą atlyginimą. Gydymo 
slaptybės jisai niekam nepa
sako nei už jokius pinigus. 
Jisai sako, jog mirdamas se
kretą pasakys savo sunui.

Hughs man pasakojo, jog 
pas jį atvažiuoja gydytis to
kių ligonių, kuriuos daktarai 
atsisakė gydyti, o jisai pa
sekmingai išgydo. Sako, jam 
yra suriku gydyti tokius ligo
nius, kuriuos daktarai yra 
supiaustę.

P. Aušnirienė.

* ♦

Iš visų Norwoodo biznie
rių draugiškiausias ir svetin- 
giausias yra P. J. Babilas. 
Jis su visais moka mandagiai 
apsieiti ir visiems draugiškai 
patarnauja. Todėl jam ir 
biznis sekasi. Jeigu prisieitų 
kada South Norwoodui rink
ti majorą, tai P. J. Babilas 
butų aprinktas vienbalsiai.

♦ ♦ *

Kitų miestų automobilistai 
turėtų žinoti, kad Norvvoode 
yra “mirties kryžius.” Kas 
ant to kryžiaus neatsargiai 
užvažiuoja, tam būna ka
put. Tasai “mirties kryžius” 
randasi ant kryžkelės Dean 
ir Pleasant gatvių, prie senio 
Narbuto rezidencijos. Šitas 
kryžius jau daug automobi-

EVERETTSVILLE, W. VA. 
Ekspliozija anglių kasykloj. 

Žuvo du lietuviai.
Balandžio 30 d., apie 3 va

landą po piet Federal anglių 
kasykloj ištiko baisi eksplio
zija, nuo kurios sudrebėjo 
žemė visoj apielinkėj. Durnai 
su liepsna išsiveržė iš kasyk
los per visas kalno skyles. 
Du darbininkai, kurie dirbo 
ant “tipelio,” tapo ant vietos 
užmušti, o devyni sunkiai su
žeisti. Teko girdėti, jog du iš 
sužeistųjų jau mirė. Apie 
105 darbininkai, jų tarpe ir 2 
lietuviai, pasiliko degančioj 
kasykloj ir jų likimas neži
nomas. Veikiausia visi bus 
jau žuvę. Didžiuma darbi
ninkų — juodukai. Ant ryto
jaus i nelaimės vietą pribuvo 
kareiviai, kurie užsidėję ga- 
sines maskas bandys leistis i 
degančias kasyklas.

Kadangi tą dieną buvo iš
mokėtos darbininkams al
gos, tai 25 darbininkai visai 
neatėjo i darbą. “Superis” 
prikalė “notas” prie kasyk
los, kad visi tie, kurie neatė
jo tą dieną i darbą, bus visiš
kai pavaryti iš darbo. Dabar 
tie 25 darbininkai džiaugia
si, kad neidami i darbą išgel
bėjo savo gyvastis.

C. Jess.

darni pakelti tos vergijos, 
slaptai pabėga iš plantacijų 
ir kokiu nors budu dasigau- 
na į miestus. Man teko ma
tyti keletą tokių pabėgėlių, 
kurie nei i žmogų nėra pana
šus. Jie pasakoja, jog Lietu
voje ūkininkas šunį geriau 
užlaiko, negu plantatorius 
savo vergą-žmogų.

Skaudžiai apsirinka tie 
Lietuvos žmoneliai, kurie 
paklauso agentų ir važiuoja 
j tą prakeiktą Braziliją. Visi 
norėtų grįžti atgal Į Lietuvą, 
bet nėra iš ko. Daugelis svei
kų ir jaunų lietuvių čionai 
savo gyvastį prarado. O dir
bančius ant plantacijų kir
mėlės gyvus ėda. Lietuviams 
ypač yra sunku čia gyventi, 
nes jie nėra pripratę prie 
karšto klimato. Aš dar tik 

j pora mėnesių pagyvenau 
1 Brazilijoj, bet labai gailiuo

si, kad važiavau. Už klaidą 
; reikės gal gyvybe užmokėti.

Antanas Pangonis.

kad tikrai nežinau, ar su ko
munistais debatavo kokis pa- 
rapijonas, ar pačių komunis
tų išmokytas Rusijos garbin
tojas. Esu betgi linkęs many
ti, kad komunistas, prisiden
gęs klerikalo vardu.

Pabaigė komunistų “opo
nentas” kalbėti. Balsą paima 
Andriulis. Žinoma, “sukriti
kuoja” savo oponentą. And
riulio priešininkas vėl ima 
balsą. Po jo vėl kalba And
riulis. Ir vėl kartojama kuo
ne tie patys argumentai. Ir 
taip mulkinimas tęsėsi iki 
galui. Kuomet komunistai 
paėmė “viršų,” tai rinko au
kas saviems reikalams.

Rep.

I

• ____________

CHICAGO, ILL.
Kaip komunistai su savo 
“debatais” apgaudinėja 

žmones.
Kadangi Amerikos lietu

vių visuomenei jau Įgriso 
klausytis komunistų keiksmų 
ir kolionių, tai ji liovėsi lan
kiusi komunistų prakalbas. 
Komunistams prisiėjo jieš- 
koti naujų priemonių žmo
nėms mulkinti.

Viena tokių priemonių da
bar yra ve kokia: komunis
tai paskelbia, kad jie rengia 
prakalbas, kurioje kalbėsiąs 
koks nors Įžymus asmuo, bet 
ne komunistas. Arba jie pra
deda garsinti, kad rengia de
batus. sakysime, su sanda- 
riečiais. socialistais ar kleri
kalais. Nors niekas nesutin
ka jų parengime dalyvauti, 
komunistai tečiaus garsina, 
kad debatai Įvyksią.

Taip darė komunistai gar
sindami savo debatus, kurie 
Įvyko balandžio 26 d. Brid- 
^eporte. Jie skelbė, kad de- 
batuosią ši syki su klerika
lais, kunigų dienraščio 
•Draugo” atstovais. Klerika
lai pareiškė, kad Į debatus 
su komunistais jie nestosią. 
Komunistinių akiplėšų, žino
ma, tokie pareiškimai, nesu
stabdė. Jie garsino savo. Jie 
spekuliavo ta mintimi, kad 
kai kuriuos žmones galima 
mulkint visą laiką. Ir neapsi
riko. '

Nuėjęs debatų salėn, ra
dau joje gana skaitlingą su
brinkusiųjų buri. Komunis
tų vyriausias spykeris jau 
buvo pabaigęs kalbėti. Kal
ba koks ten vyrukas prieš 
komunistus. Kalba ir, maty
ti, pats nežino, ką kalba. 
Kalba taip idiotiškai, kad 
tiesiog gaila jo. Gina dabar
tinę Lietuvos smurtininkų 
valdžią. Andriulis, komunis
tų spykeris, sėdi netoliese, 
užrašinėja notas. Apatinė jo 
lupa atsirėmus Į smakrą. Vi
sa jo išvaizda reiškia di
džiausio pasitenkinimo.

Klausiu pažįstamo:
—Pasakyk, ar “Draugo” 

atstovas kalba?
—Kur tau! Ar manai, kad 

“Draugas” nebūtų suradęs 
ką nors geresni atsiųsti, ne- 
kad šį žmogų? Greičiausia 
bus tai, kad patįs komunistai 
pastatė iš savo tarpo kokį 
nors “dumy,” idant pridavus 
debatų išvaizdą šiam savo 
bizniui. Juk taip žioplai, taip 
kvailai joks apsukresnis kle
rikalas r.eloš komunistams į 
ranką.

Ir turiu atvirai pripažinti,

O,

WORCESTER, MASS. 
Tverkime socialistų kuopa.

Man rodosi, pas mus jau 
pribrendo dirva ir atėjo lai
kas tverti socialistų kuopą. 
Komunistai jau baigia krikti 
ir prieš socialistus rimtos 
opozicijos jie negalės pasta
tyti, nes vietos lietuviai ko
munistams beveik visiškai 
nepritaria. 0 socialistų sim- 
patikų ir pritarėjų čia yra 
gana daug.

Susitvėrusi socialistų kuo
pa galėtų sudaryti “bendrą 
frontą” su sandariečiais —ir 
tada progresyviams butų 
lengva atremti kaip komu
nistų, taip ir fašistų puoli
mus. ’ ‘ . ...

Aš tikiu, jog prie socialis-.svetainę ir atliko savo parei
tų prisidėtų ir tie seni musu £$• Susirinkimas pasmerkė 
darbuotojai, kurie pirmuti-.Lietuvos smurtininkus visu 
niai sklaidė tamsybės miglas griežtumu. Buvo kalbama 
Worcesterio kolonijoj. japie teikimą pagelbos Lietu-

Taigi darban, draugai!;vos socialdemokratams jų 
Pasitarkime, padiskusuoki-,sunkioj kovoj su juodomis 
me ir nevilkinant sušaukime jėgomis. LSS. 61 kuopa dar 
steigiamąjį LSS. kuopos su-tun 9 dol. 13c., kurie liko 
sirinkimą. Pakvieskime prie nu° surengto protesto 25 d. 
darbo ir senus musų drau- gpi0flžio. Kad tą sumą padi- 
gus, • kurie šiandien nepri-idinus bent keliariopai ir pa
klauso jokiai politinei srovei i siuntus socialdemokratams, 
ir liuosą nuo darbo laiką nutarta tam tikslui parengti 
užmuša” prie kazyrų, mun- pikniką. ....

LAWRENCE, MASS.
Pirmos Gegužės paminė

jimas.
Kai viso pasaulio darbi

ninkai minėjo Pirmą Gegu
žės, tai ir musų LSS. 61 kuo
pa neatsiliko. Nors masinio 
mitingo negalėjo surengti, 
nes tautiška parapija buvo 
užėmus Kliubo svetainę, 
vienok socialistai ir jų sim-, 
patikai susirinko Į žemutinę' 
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NEW YORK, N. Y.
Vietos lietuviai labai užinte- 
resuoti boksininku Sharkey.

Bostono lietuvis boksinin
kas Jack Sharkey-Žukaus- 
<as smarkiai treiniruojasi 
Stillmano gimnastikos rū
muose, Ne w Yorke. Jis nu- 
aučia, kad Jim Maloney 
zra pavojingas oponentas. 
Jeigu 19 d. gegužės Yankee 
Stadiume musų tautietis su
muš Maloney, tuomet jis pa
kels netik savo, o ir visų lie
tuvių vardą. Tada jam bus 
atviras kelias muštis su 
Dempsev ir su Tunney ir 
tapti milionierium. Tą viską 
Sharkey gerai supranta.

Pereitą ketvergą ir aš nu
ėjau Į Stillmano gimnastikos 
kambarius pasižiūrėti Shar- 
kio treiniruotės. Publikos 
radau apie tūkstanti. Visi 
stebėjosi nepaprastu Sharkio 
smarkumu ir mitrumu. Pri
ėjęs paklausiau, ką jis mano 
apie Maloney. “Sumušiu jį!” 
—be jokio abejojimo prata
rė Sharkey,

Sporto kritikai sako, kad 
Sharkis gali sumušti netik 
Maloney, o ir Dempsey. 
Mums, lietuviams, labai 
smagu tai girdėti, nes Shar
key savo vardu kelia ir lietu
vių vardą.

A. Lepeška.

Redakcijos Atsakymai
K. Pempei. — Jūsų eilės 

spaudai netinka. Jeigu norit 
iš Kanados Į važiuot Į Suv. 
Valstijas, užsiregistruokit 
pas Suv. Valstijų konsulą 
Kanadoje.

J. Grybui. — Jūsų prisiųs
tos eilės spaudai netinka.

G. Stupur. — Advokatai 
protauja galvomis, o kunigai 
—pilvais, todėl pirmuosius 
artistai piešia didelėmis gal
vomis, o antruosius — sto
rais pilvais.

K. Vidikauskui. — Su tais 
žmonėmis, kurie sveikina 
Lietuvos žmogžudžius-fašis- 
tus, mes nenorime turėti nie
ko bendra.

Joe Salatkai. — Tamsta 
skaitei turbut ne “Keleivį,” 
bet koki fašistų organą, jei
gu tenai buvo pasakyta, kad 
fašistai yra “geriausi žmo
nės.” Musų laikraštis niekuo
met taip nerašė. Iš “Kelei
vio” straipsnių, apžvalgų ir 
rezoliucijų, rodos, žmogus ir 
su medine galva galėjo jau 
Įsitikinti, kad fašistų mes ne- 
garbinam, bet smerkiam 

Daugelis lietuvių, negalė- dio Komitetui. ’J. Urbonas, juos. __

U.

šaino arba žuvaudami.
Socialistas A. R.

Šiame susirinkime buvo 
skaitomi laiškai iš Centro, 
kuris ragina sukrusti prie 

■darbo, kad suteikus pagelbą 
(Lietuvos kovotojams. Taipgi 
buvo prisiminta ir apie am
žinos atminties senelį Debsą, 
kuriam socialistai nori pasta
tyti amžiną paminklą 
(dio Stoti, iš kurios bus sklei- 
Jdžiamos po visą pasaulį 
Dėbso idėjos. Todėl musų 
draugai sumetė ant to auku
ro 9 dol. Aukavo: J. Mika
lauskas 1 dol., Motiejus Dva
reckas 1 dol., A. Daumantas 
1 dol., Stasys Puidokas 
dol. Po 50c. davė: K. Čiur
lionis, J. Urbonas, S. Sabo
nis, V. Piskarskas, P. Garjo- 

Įnis, J. Norvaišis, B. J. Vait
ekūnas, K. Kapeika, V. Kri- 

r____ _____ įvas. Po 25c.: J. Pogis ir P.
skolingas kokius 500 mile-į Raugevičius. Viso 9 dol. Pi
nų. 'nigai pasiųsti Į Bostoną Ra-

SAO PAULO, BRASIL. 
Lietuviai kenčia didelį vargą

Brazilijon atvažiavę lietu
viai kenčia didžiausį vargą. 
Miestuose darbo negalima 
gauti, todėl pribuvusius lie
tuvius siunčia j kavos planta
cijas ir atiduoda visiškon 
plantatorių vergijon. Dirba 
žmonės tik už maistą, o dra
bužių negauna. Laimingi tie, 
kurie atsivežė iš Lietuvos 
daugiau drabužių, tai tiems 
nereikia nuogiems valkiotis. 
Kiti išdirba ant plantacijų 
metus ir daugiau ir kuomet 
paprašo pas poną pinigų, tai 
jis atsivertęs knygas pažiūri 
ir pasako, kad dar jam esi « «• n i • • 1

Ra
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Didžioji Nelaime
“Lietuvos Žinios" rašo:
Mes jau esame ne syki nu

rodę. kad menkas susirūpi
nimas žemės ūkio kultūros 
kėlimu pas mus privedė prie 
to, kad net vidutiniai ūkinin
kai galų su galais nesuveda. 
Dėl aukštų nuošimčių, ku-
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apie aukso kalnus tolimuose 
kraštuose ir atsisako Lietu
vos. kur jis mato tiek vargo, 
neapykantos ir kur jis yra 
bejėgis dabar ką nors pa

Iš Trečiojo Seimo Paskutinio Posėdžio.
mato išėjimą iš sunkios kraš
to ekonominės būklės, bet 
jam šiuo tarpu aiškinama, 
kad visos krašto nelaimės 

......................- Pąrejna nuo musų blogos, 
riuos reikia mokėti ukinin- giidi. konstitucijos..Pakeitus 
kams už paskolas, šios nas- 

! kolos jiems yra neprieina
mos, o be paskolų, be pinigų

■ jokių pagerinimų žemės ūky 
i padalyti negalima. Iš kitos 
.pusės, naudingų žemės ūkio 
srity žinių platinimas taip 
pat pas mus nebuvo laiku iš
vystytas. Mes prisisteigėme 
i daug gimnazijų, seminarijų.
■ bet į žemės ūkio mokyklas 
j iki paskiausio laiko mažai 
t kreipėme dėmesio. Ar reikia 
(todėl stebėtis, kad ir be to at
silikęs pas mus žemės ūkis 

I visai negali prisitaikyti prie 
Inaujų, susidariusių po karo, 
[ekonominio gyvenimo sąly- 
!gų? Tos sąlygos susiklojo že- 
įmininkų nenaudai. O mokės- 
jčiti aparatas dar smarkiau 
’pnspaudė kaimą. Todėl šian
dien nežymi ligi šiol emigra
cija iš Lietuvos virsta stačiai 
musų tautos ir valstybės ne
laime.

Iš visų Lietuvos kampų at- 
kad ūkininkai

s . - * v - .-i savo

tokį pleisą labai tikčiau. O, ukius ir keliauja Brazilijon. į išsiveža svetimoje valiutoje
1 '

liu. Visi tavęs bijosi, visi po-(asmens, tai šiemet kai kur voje turtą. Pinigų keitimo 
i iš tolo pasikelia ištisi kaimai. Juk kontoros čia negali duoti tik- 

o tu sau eini šoble štai praėjusią sąvaitę iš karto 
ni.^ SonVi ■ “ša-Į iškeliavo grupė, susidedanti

Tž ŽŽŽ  ________.\. Emigracijos
’ ~x^x_~x’l _ *1 1111

-J-

so, kiek tik nori! Visos trak- kasdien iškeliauja i “laimės" 
ternės tau atdaros,, ir(pinigų šalis nuo 70 iki 100 žmonių.

Reiškia, per mėnesį emi
grantų skaičius siekia maž
daug 2,500 žmonių, o per

' t ~ ii
mu" 5iĮĮvalstybės gyventojų prie-

“* AU. Pr. Dailidės kalba svar
stant L. Valst. Liaud. inter
peliaciją ir D-ro J. Pajaujo 

suėmimo klausimą.
Dailidė (vi). Gerbiamieji Sei

mo atstovai. Atst. dr. Juozo Pa
jaujo suėmimas yra pirmas mu
sų parlementarinėje praktikoje 
Seimo atstovo imuniteto laužy
mas. Patiekta Seimui byla todėl 
yra ne tik asmeninio, bet ir prin
cipinio pobūdžio ir mums tenka 

į visu rimtumu šitą bylą išnagri
nėti ir padaryti tokį Seimo nuta
rimą kurs kaipo precedentas 

i atsilieptų į 
musų politines tradicijas.

Mes esam šiandien išklausę iš- 
suaugUbių asmenų. D'Į semianti išrinktos Seimo tam 

kuli Lenas jų viuutims-Įreika!ui’ komisijos pranešimą.
Kai gali uzdllbtl per mėnesi padarytą Seimo atst. Toliušio, ir 
loO llvU, tai išeitų, kad del;iš kitos pusės paaiškinimą, kurį 
enilgiaciJOS mes pei vienus į davė kaipo atsakymą į interpe-

konstituciją, girdi, viskas 
busią kitaip. Suprantama, 
kad sveiko kaimiečio proto 
tokie išvadžiojimai neįtiki
na. o tik stiprina jo pasiryži
mą išsinešdinti iš Lietuvos.

(Cenzūros išbraukta)
Kokios gi nuolat augan- , •

«os emigracijos pasėkos? ate;tvje teiĮ,iamai 
•Jeigu skaityti, kad per vie
nus metus iškeliauja tik 20,-! 
000 r---- -----------------. ’
kad kiekvienas jų vidutinis-

jeina žinios,
aš esu vyčių generolas, tai į pusdykiai likviduoja—Tegul bus pagarbintas, 

Maike!
—Sveikas gyvas, tėve.
—Sei, Maike, ką tu misli

ni apie Lietuvą?
—O kam tu nori mano 

mintis žinoti, tėvp?
—Aš, vaike, noriu važiuot 

Į krajų, užtai nogėjau pa
klausti tavo rodos. v

—Aš, tėve, laivakop-čių ne
parduotu, todėl ir patarimų 
apie važiavimą negaliu su
teikti. •

—Apie važiavimą patais 
mų man nereikia, vaike, ši- 
pas mane parveš kur reikia. 
Ale aš norėjau pasirodavot 
apie tai, ar nepakilusiu aš į 
b£dą tenai parvažiavęs>...

—O ką gi aš galiu apie tai 
žinot, tėve? Aš ne pranašas. 
Geriau paklausk kunigo.

—Kunigas, vaike, už dyką 
nieko nesako. Nuėjau aną 
dieną, kad ant dovernasties 
pasirašytų, ir tai paėmė tris 
dolerius. O mano kūmas nu
ėjo pas žydą, tai tas už kvo- 
teių pasisainino.

—Tu, tėve, tankiai pyksti kad 
ant manęs, kad aš kunigus Despotai visuomet gyvena 
kritikuoju: o dabar patssa- baimėj, nes jie retai miišta 
kai, kad žydas teisingesnis savo mirtimi.
už kunigą. ( —Ve, ve, Maike, šito tai ir

—Jes, Maike. jis mane nu- aš bijausi! Parvažiuot į Lie- 
skuto nekatalikiškai. Bet tuvą. tai ir durnius patro- 
tiek to. Aš visgi mislinu, kad pvs, ba pačiam kelio jieškot 
tu. Maike, ęali i---- ■
tokių patarimų duoti, tik ne- kortę, ir šipas tave nuveža, 
nori. tAle klausimas, kaip bus to-
—tėve, neskaitai liau? Pakol žmonės d a klau- 

laikraščių? so, tai gali ponavot; ale kai J
—Kai gaunu kur už dyką, ’susibuntavos, tai gali visus 

tai skaitau. , kumendantus iškart O aš,
—Taigi tu pats gali žino- Maike, smerties labai bijau, 

t i. kas dabar Lietuvoje deda-1 —Jeigu taip, tai aš tau pa
su Laikraščiai rašo apie ją tarčiau, tėve, sėdėt Ameri- 
gana plačiai. 
.. T“0 Maike, nič nieko; _v 
is jų negaliu suprasti. Kai ke, ar tcnaj bus sukilimas? 
paskaitau “Darbininką,’ tai _Aš tikiu, tėve, kad Smc- 
įsrodo, kad Lietuvoje dabar tona su Voldemaru ilgai ne
tikras rojus: o kai perskai- viešnataus 
tau “Keleivį,” tai tenai išro- 
do prasti pyragai. , ______

—Reikia mokėti suprast, kaVata'likų partija"'iJetii- 
kur parašyta teisybė, o kur vo; vra didžiausia, 0 valdžią 
ne. I

—O kaip < _ " '?
daiktą suprasti, Maike? Juk 
dėdami žinias laikraščiai ne
paženklina, kad čia. ve, yra 
melas, o čia teisybė. Kai 
skaitai, tai išrodo, kad visur 
teisybė; o kai paimi du laik
raščiu ir sudedi į daiktą, tai 
pasidarai visai durnas ir ne
žinai, katram tikėt. Už tai aš 
ir pastanavija’i pats nuva
žiuot ir viską sav > akimis pa
matyt. Prie to, noi Aiau susi
pažinti su dabartine Lietu
vos načalstva, pasve mti 
Smetoną ir Voldemarą, 
jie ir man kokią službą du<>-

tik metus nustojame darbo 
pajėgų 36 milijonų litų su
mai. O kadangi su kiekvienu 
iškeliaujančiu suaugusiu as
meniu mes nustojame darbi
ninko ne vienam, o bent de
šimčiai ar dvidešimčiai me- 

itų. tai lengva yra suprasti, 
kokių milžiniškų nuostolių 
turi valstybė nuo šios nelai
mingos emigracijos. Be to, 
nereikia užmiršti, kad kiek
viena iškeliaujanti šeimyna

liaciją ministeris pirmininka.- 
prof. Voldemaras. Musų pareiga 
iš patiektos mums medžiagos pa
daryti išvadas ir nusistatyti tei
singai. To iš musų 
musų sąžinė ir kaipo 
stovų ir kaipo piliečių 
kaipo žmonių.

Pažiūrėkime dabar.

reikalauja 
Seimo at- 
ir bendrai

vaike. aš toki ciną labai my- Jeigu pernai tai darė atskiri pinigus už likviduota Lietu-iV IT* * x 1 ** • • • | C7 A e , e *11 TV • 1 •. •
nu vadina, kepures iš tolo,pasikelia ištisi kaimai 
nusiima, o tu sau eini šoble štai praėjusią sąvaitę iš 
barškindamas-ir šauki: ;
lin iš kelio, durniai!” Ir visi iš 800 žmonių, 
prieš tave traukiasi. O šnap-( statistika rodo, kad dabar __ !-• xf1___ M __ x__1- ...

nereikia niekur mokėti. Išgė
rei porciją, užsikan jai. kum- 
ščia parodei, ir eik sau...
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; —Jeigu tau tokią tvąrka metus iki 30.000 žmonių. Ta 
patinka, - tė^e;rAtai ,gah’.|a-riau daugiai, negu visas 

nes Lietinyje dabar r 
taip.ir yra, kad konieridantų įiį^s. 0 juk ’ hėfeikia 
kumsėiavisą valdo.; -" •, (miršti, kad iškeliauja . „ 
j. j — Maike, man toks j kiausi, stipriausi ir gabiausi 
parėtkaš Jabai patinka. Ale Suaugusių žmonių
aš bijausi, kad tenai nekiltų vieton gema kūdikiai, kurie 
rivaliucija. Aš girdėjau, kad (emigrantų darbo jėgos pa- 
ir Smetona su Voldemaru la-j keisti negali, 
bai bijosi. Naktimis esą už
drausta žmonėms ’ 
po Kauną: tai reiškia, kad 
načalstva bijosi miegot.

■ —Tu. tėve, negali norėt
■ žmonių sprandais jodinėt ir

[ žmonės tave mylėtų.

yramos daliai, tai iš to beliko da- 
-yti išvada, kad kairysis Seimo 
sparnas esąs opozicijoj Lietuvai, 
o su opozicija Lietuvai galima ir 
reikia kovoti. Ir šios išvados kaip 
tik buvo taikomos kairiajam Sei
mo sparnui. Ponas ministeris 
pirmininkas kovo 8 d. aiškiai pa
sisakė. kad vyriausybė kovos su 
Seimu, tegul ne su visu Seimu, o 
tik su jo kairiuoju sparnu. (Cen
zūros išbraukta) Čia nesvarbu, į 
kokią Seimo grupę žeminimas 
vra nukreiptas. Jeigu šiandien 
matyčiau, kad panieka yra at
kreipta prieš kokią nors dešinę 
grupę, net ir pačią desiniausią, 
tai aš prieš tai lygiai protestuo- 
jiau. (Atst. Ambrozaitis, iš vie
tos: Pats netiki tam, ką sakai). 
Todėl aš manau, kad šitas kairio
jo sparno neigimas ar paniekini
mas. kuris buvo pareikštas kovo 
S d. iš Seimo tribūnos, buvo ne 
kas kita, kaip apsireiškimas ko
vos. kuri visą laiką po gruodžio 
17 d. jjerversmo eina tarp vy- 
riausybės ir Seimo. (Cenzūros 
išbraukta), šita kova privedė 
jau prie atviro grasinimo iš vy
riausybės pusės opozicijos at
stovams iš Seimo tribūnos ir pa
galiau šitas grasinimas balan
džio 4 d. tapo įvykintas. Aš ne
žinau. ar yra ryšys, tiesioginis 
ryšys, tarp p. ministerio pirmi
ninko grasinimo kovo 8 d. ir Dr. 
Juozo Pajaujo suėmimo balan
džio 4 d. Bet esant tokioms apv- 
stovoms, pasireiškus tokiai vy
riausybės tendencijai, apie Dr. 
Pajaujo bylą susidaro ypatinga 
atmosfera ir mes-negalime už
miršti vyriausybės anksčiau pa- 
larytų pareiškimų, kada šian
dien mes balsuojame už ar prieš 
D-ro Pajaujo paliuosavimą. Visi 

•šitie motyvai turi būti musu pri
imti domėn, kada mes tariam sa
vo žodį, tuo labiau, kad vyriau
sybė šiandien mums yra aiškiai 
pasakiusi iš šitos tribūnos, kad 
ji Seimo atstovą Pajaujį nepa- 
liuosuos. ir kad jeigu bus Seimo 
priimtas nutarimas paleisti Dr. » 
Juozą Pajaujį, kaipo neteisėtai 
suimtą. (Cenzūros išbraukta) 
tai tada busiąs išspręstas tautos 
atstovybės likimas. Iš to pasaky
mo man visai yra aišku, kad Sei
mas bus paleistas. Jeigu vyriau
sybė tokius pareiškimus daro iš 
Seimo tribūnos, reikia manyti, 
kad ji juos ir įvykdys. Aš pilnai 
pritariu p. ministerio pirmininko 
nusistatymui, kad jeigu Seimas, 
kaipo toks, negali atlikti tinka
mai savo pareigu, ar susidaro ne
galimos jo darbui sąlygos, ar dėl 
to. kad vyriausybė Seimu nepa
sitiki. net ant tiek, kad sakysi
me. negali Seimui. Seimo išrink
tai komisijai. įduoti tų doku
mentų. kurie liečia Seimo atsto
vo suėmimo klausimą, tai aiškus 
lalykas. kad tokiais atsitikimais 
seimas turi būti paleistas, jeigu 
tik vyriausybė yra tikra, kad 
šeimas neatvaizduoja tiksliai 
krašto valios.

Krašto vidaus padėties konso
lidacija reikalauja, kad šiais at
sitikimais Seimas butų paleistas 
ir aš manau, kad vyriausybė, 
kuri šiuo Seimu nepasitiki, tai 
padarys. Norėdamas kad šitas 

1 žygis butų įvykdytas, aš ir pa
reiškiu. kad tiek aš. tiek mano 
draugai valstiečių liaudininkų 
frakcijos, prieiname išvados, jog 
mes tomis aplinkyljėmis. kokio
mis yra šiandien sprendžiamas 
klausimas dėl atstovo Pajaujo iš- 
lavimo. turėsime Išalsuoti už 
Šeinio išrinktosios komisijos re- 
x>liuciją. Greta šito, mes, vals
tiečių liaudininkų frakcija, žino- 
lami. kad vyriausybė mums, 
kaipo tam tikrai Seimo grupei, 
vra pareiškusi nepasitikėjimą ir 
kad tuo pačiu yra pareikštas ne
pasitikėjimas ir visam Seimui, 
nes valstiečiai liaudininkai su so
cialdemokratais ir mažumomis 
ris dėlto sudaro šiame Seime 
laugumą. taigi ir mes, (Cenzū
ros išbraukta) negalime atsily
ginti kuo kitu, kaip tik tuo, kad 
ir iš savo pusės turėsime pareik
šti vyriausybei nepasitikėjimą. 
(Kairėj triukšmingas plojimas).

(Pabaiga straipsnio cenzūros 
(“L. žin.”)

ministerių pirmininko duotus r 
Seimui paaiškinimus, einant si-1 
tuo kriterijumi, mes turėsim pa-1 
sakyti, kad čia musų pasirinki
mas greičiau turės linkti į komi
sijos pusę, negu j ministerio pir
mininko pusę. Dėl ko? O štai dei 
ko. Ministeris pirmininkas labai 
plačiai ir. reikia pasakyti, vaiz
džiai. išanalizavo paliestas bylo
je juridines sąvokas. Bet mes to
mis sąvokomis negalime sulyg jo 
pranešimo operuoti. (Cenzūros 
išbraukta) Čia nurodyti du svar
biausiu dėsniu, kurie svarstomo
je byloje negali būti aplenkti. 
Pirmas dėsnis yra tas. kad Seime 
atstovas gali būti išduotas tik 
prokuratūrai reikalaujant. Šitą 
labai aiškiai pareiškė 47 Seimo 
posėdy savo kalboje prof. Volde
maras. Antras dėsnis — tai Sei
mo pritarimo reikalingumas. De’ 
mtro dėsnio p. ministeris pirmi
ninkas ir šiandien nesiginčija 
Apie atstovo Pajaujo suėmimą 
buvo Seimui pranešta, šiandien 
mes ti} klausimą svarstom. Bet 
kai dėl pirmo dėsnio, tai jis šian
dien yra visiškai pamirštas.

(Cenzūros išbraukta)
Bet vyriausybė ėmėsi atsako

mybės pati, nežiūrint nurodytos 
aplinkybės, iškelti bylą, ir net 
nepranešdama teismo organams 
ryžosi Seimo atstovą suimti. To
kiomis apystovomis mums gal: 
atrodyti, kad čia iš tikrųjų eini’ 
koks tai puolimas iš vyriausybė.- 
pusės prieš Seimą, ir kad atstovo 
Pajaujo byla taip pat yra iškilu
si prie nenormalių sąlygų. Ir tik- 
■ai visi, kurie seka spaudą po 
gruodžio 17 dienos, galėjo paste
bėti. kad santikiai tarp Seimo ii 
vyriausybės visą laiką buvo 
•tempti ir pastaruoju laiku tas 
tempimas didėja. •

Kuo ta kova reiškiasi ir kokios 
jos priežastys? Trumpai sakant 
priežastys yra tos, kad vyriau
sybė yrą sudaryta ne iš Seime 
daugumos atstovų.: Seimo dau 
(urna yra kita ir todėl aišku, 
kad susidarė nenormalios parla
mentarinės sąlygos ir ta aplinky
bė iššaukė neigiamą vyriausy
bės nusistatymą link Seimo, nor.- 
Seimas ir darė pastangų su vy
riausybe susitaikinti ir nė nėj< 
skersai kelio vyriausybei, kuo 
met ši kreipėsi i Seimą su nau
dingais kraštui įstatymų projek
tais. Tokiu budu puolančioji pu 
sė visą laiką buvo valdančiosio- 
>artijos ir jų sudaryta vyriausy
bė.

(Cenzūros išbraukta)
Juk valdžia kaip visur, taip i 

jas mus susideda iš Seimo, vy
riausybės ir teismo. Visi šitie 
trys aukščiausieji valdžios orga 
įai lygiai privalo turėti pagar 
x>s ir nei vienas iš jų neprivak 
■ieškoti sau pirmenybės, niekiu 
lamas kitus.

Pagaliau ir pati vyriausybė 
šiuo klausiniu jau aiškiai pasisa 
<ė. Ponas ministeris pirmininkas 
yivo kalboj, pasak yloj iš šios tri 
>unos kovo 8 d., aiškiai pareiškė 
talbėdamas į socialdemokratus 
kad jeigu p. Kairio grupė pa 
eikštų jam pasitikėjimą, tai bu 

tų tiktai didžiausia krašte pro 
>aganda. Ir aš manau, visi Seime 
atstovai iš tų žodžių suprato, kad 
>areiškimą pasitikėjimo iš kal
iojo Seimo sparno dabartinė vy
riausybė laikytų neigiamu reiš
kiniu. Kitaip tariant, tai lyg ir 
paniekos pareiškimas visai Sei
mo grupei. Aš manau, kad kiek
vieną Seimo grupė, ar ji yra de 
•inėje. ar kairėje, lygiai yra ver- 
‘a pagarlx>s. kol eina savo parei 
zas šitoj aukštoj įstaigoj. (Atst 
Toliušis, iš viet: Visai teisingai.) 
Todėl niekinti nei socialistų, nei 
lešiniujų grupių, manau, nerei 
ketų. (Cenzūros išbraukta). Bet 
<ada šitas pareiškimas buvo pa- 
tarytas. tai buvo padaryta tam 
tikru tikslu. Buvo pasakyta, kad 
šeimas, jo kairysis sparnas, ypač 
socialdemokratai, dirba prieš
valstybinį darbą. Ir buvo paaiš
kinta, kad kas busiąs opozicijoj 
vyriausybės programai, tas bu
siąs opozicijoj Lietuvai. Kadan
gi valstiečiai liaudininkai ir so
cialdemokratai aiškiai buvo opo-

kokia v*ra 
mums patiekta šitoje byloje me
džiaga. Jeigu įsigilinsim į prane
šimą komisijos referento, kurs 
šituo atveju atstovauja Seimą 
kaipo rinktos komisijos atsto
vas, tai mes pamatysime, kad 
dviem pagrindiniais klausimais, 
būtent Seimo atstovo imuniteto 
klausimu ir kitu grynai juridinio 
pobūdžio klausimu, būtent sąvo
kos in flagranti aiškinimo klau
simu, atstovas Toliušis patiekė 
(Cenzūros išbraukta) įrodymų 
būtent, kad. pirmiausia. Seime 
atstovo asmuo yra neliečiamas, 
vadinasi, kad jisai turi imunite 
tą. (Cenzūros išbraukta)

Iš kitos pusės mes išklausėm 
taip pbt lygiai išsemiantį prane 
Šimą-ministerio pirmininko prof 
Voldemaro: ir išklausę galėjome 
gauti įspūdį, kad pirmiausiai Sei
mo atstovai imuniteto neturi 
kad jeigu kai kurie formalumi 
ir liko suimant dr. Juozą Pajaujį 
neišpildyti, tai tie formalumai 
nėra esminės reikšmės, ir gelbė 
jant valstybę, valstybės reikalus, 
į tuos formalumus. į raides, nėra 
ko žiūrėti. Iš kitos pusės, p. min 
pirmininkas patiekė labai plačius 
išvadžiojimus, paremtus citato
mis ir įvairių įstatymų straips
niais dėl sąvokos in flagranti. Iš 
tų išvedžiojimų mes galėjom pa
daryti išvadą, kad bendrai visą

ros skaitlinės, kadangi di
desnė dalis likviduoja savo 
turtą už dolerius ir Į konto
ras dėl keitimo pinigų nesi
kreipia. Bet ir čia apytikriai 
galima pasakyti, kad emi
grantai išgabena per metus 
ne mažiau 10 mil. litų.

Todėl savaime yra supran
tama. kad auganti emigraci
ja virsta didžiąją-musų tau
tom nelaime ir kovtai su ja turi 

I būti mobilizuotos vliŠos val
džios organų ir visuomenės 
d^ėgos?

-----------------*■«**■• •'---------- :------ :------—------- -

I

i Marekui bylą, kai- laik* k* iriais atsitikimais tu

man šiokių- nereikia: užmokėjai už si p-; Rid uodą agentų pasakoms mas M areka išteisino.

C.

Lietuvoje reikia daug, c ktain

patinka, - tėte:,- ,
: t* • * .

uz-
svei-

KETURIOLIKA MILIAR- 
DŲ UŽ KOJĄ.

Viennos teismas pabaigė 
svarstyti įdomią bylą. Inži
nierius Mareikas, kuris nese
nai apdraudė savo sveikatą 
labai aukšta, 14,000,000,000 
kronų suma, trumpam laikui 

: po to praėjus neteko vienos 
(kojos ir pareikalavo minėtos 
apdraudimo sumos. Apsi
draudimo draugija iškėlė in
žinieriui 
tindama jį, kad jis norėda-

. , Iš to lengva yra suprasti,
vaikščiot kokius nuostolius turi musu T • T T ’ *■

kraštas dei vis augančios 
emigacijos epidemijos.

Neužtikrintas rytojus, ne
konsoliduota vidaus padėtis 
duoda progos Įvairiems emi
gracijos agentams bauginti 
musų kaimiečius tai gręsian
čiu lenkų puolimu, tai vidu
jiniu karu, laike kurio viskas 
gali būti sunaikinta. Ukinin- mas gaut?aukštą atlyginimą 
kas užvis labiausiai brangi- i pats sau nusikirto koją. Nuo- 
na ramybę. Todėl dažnai pa- dugniai ištyręs dalyką teis-

koj.
—O kaip tu mislini, Mai-

viešpataus.
—Man irgi taip išrodo, ba 

jiedu ir katalikams nepatin-

J laiko savo rankose Smetona
;,.s tyh 1 su Voldemaru, katrie neturi

beveik jokios partijos, 
taip negali būt.

—Ir taip nebus, tėve.
—Na, tai ačiū, vaike, už 

rodą. As ne važiuosi u. Nors 
ir gerai butų kumendantu 
pabūt, ale baisu, kad paskui 
nereikėtų užtai savo kailiu 
užmokėt

G1NKLAI NEBUS PAŠTU 
SIUNČIAMI.

Nuo pereito utan ;»iko įė- 
io eralen Kongreso įsn *”s 
fi ku.i 'bauda.

tų. Juk dabar kumendantų|siu:.iu va-». «»iįa
mūs {gi—k.

rime padėtį in flagranti. ir kad 
tą visą laiką Seimo atstovas gal 
būti suimtas, (Cenzūros išbrauk
ta) Čia jau jokio imuniteto 
kaip matote, nėra.

Tokiu budu šitoje svarbioje ii 
principinėje mums byloje mes iš
girdome čionai dvi priešingas 
nuomones. Norėdami išnešti tei 
singą sprendimą, nies turimi 
jieškoti. kur yra tikra tiesa. Ta 
yra nelengvas uždavinys, kadan 
gi komisijos atstovas mums pa 
reiškė, kad visa medžiaga nebu 
vo komisijai duota, kad buv< 
duotos tiktai kai kurios ištrau 
kos. liečiančios dr. Juozą Pajau 
jį ir kad komisija negalėjo tin 
karnai su visa byla susipažinti 
Gal būt. kad šiuo tarpu turimos 
medžiagos ir nebegalima viešu 
mon kelti. I»et aš manau, kad šis 
motyvas čia vargiai gali būti tai 
komas Se nio komisijai. Dėl t* 
motyvo aš išsitarsiu dar toliau 
I'aktas lieka tas. kad Seimas vi
sos medžiagos neturi ir ta me 
džiaga nėra patiekta. Tode 
mums ir kyla sunkumu, esant 
reikalui aiškiai nusistayti. Be1 
nežiūrint į visus tuos sunkumus 
mes vis tik galime prieiti pri< 
tam tikros ir aiškios išvados.

Kada man asmeniškai kyla 
klausimas, kaip čia surasti tiesą 
aš pirmiausiai statausi tokį klau 
rimą: keno pusėje gali būti la 
biau objektinga tiesa. Nes. jieš 
kodam i tiesos, mes turime kalbė 
ti apie objektinga tiesą. Objek
tinga tiesa, mano supratimu, yra 
tokia, ' ori visur ir visomis aplin
kybėmis _ i +iesa. Imdami er- 
tin’i _r.\ne£imą ir p. ricijoj žymiai vyriausybėm pro- išbraukta.)



rems mus moraliai, tai tadajdamas “dėl Dievo meilės” P A ||pč|Tfl 1IM AI 
apie fašizmą Lietuvoj nėra nežiopsoti ir sveikinti. Ge- • 
ko ir kalbėti. Nebent grįžęs riau butų padaręs 
Amerikon šimutis galės vi- las” Kneižys, jei nesibalado-r

----------- . —sus įtikinti, kad Lietuva be tų su savo maršrutais, o dąų-
Jei prieš devynerius metus šiam rašinėliui pasiekus Bo- fašizmo, kaip žuvis be van- giau galvotų ir laiku pasvei

kus butų pasakęs amerikie-! stoną, pas mus jau bus nau-idens, negalės gyventi. Bet kintų savo “bosus” Lietuvoj, 
čiams lietuviams, kad jų jas politinių jėgų pergrupa- gana šiuo kartu. Kitą kartą j Perilgai ir “Vienybė” vartė- 
gimtinis kraštas bus įvairių I vimas, bet šiandien dar turi- vėl prie progos apie save pri- si. Vis tik prie toįaties fina- 
aferistų, fašistų, diktatorių me braškančią Voldemaro minsime, 
ir nepažabotų leitenantų diktatūrą.

be-^a_' Tai diktatūrai palaikyti ir 

kęSb^F»^-^ no “Darbininko” adminis-
ta.”*: 
per amžius kęntėjusiam nuo 
į-usų caro “nagaikos,” dikta
tūra, i 
smurtas tuomet išrodė ne
įmanomi dalykai. Tada lie-

Iš “Laisvos” Lietuvos. “genero-:

sus įtikinti, kad Lietuva be tų su savo maršrutais, o dąu-

Pajieškau apsivedimui našlės arba PARSIDUODA FARMA 
gyvanašlės, l»'8vos. inteligentiškos, p^ios mylios nuo Nashua, 90 ak- 
turtingos ir mylinčios Jr ru žemės, gera 6 kambarių stuba, vi-
gyvenimų, tarpę 30 ir 4o. As ęsu 4- išfornišiuota, taipgi Fordsun Trak
sėtų nuslys, turiu namų ir žemes pui- ^orįus< plūgai, akėčios ir visi kiti far- 
kioj ir ramioj vietoj, esu doras, blai- .»■... „ , , ,
vus, amatninkas. Yra visokie gaspa- 
dinvstės įrankiai, tik gaspadinės rei
kia. Pilna vigada gyvenant. Norinčias

■ apsivesti meldžiu atsišaukti tuoj ir pa- 
* veikslčlį prisiųsti, kurį visoms grąžin
siu reikalaujant. Pirmutiniai atsišau
kusiai už gražų paveikslą skiriu 5 d. 
vertės dovanu knygoms iš “Keleivio” 

J ’zė Dubriudaitė-Milerienė, pa- redakcijos. Adresas: 
jieš'i aa giminių: Lodžiau' Dub' indo, i MR. DORAS NAŠLYS
Kazimiero Rudiko ir Marcelės Ridi- | Rox 61, Rockland, Mass.
kaitos iš Lietuvos jie paeina iš Juot-------------------------- ------------------------
pėnų kaimo, Šimonių vaisė., Panevė- Pajieškau apsivedimui apysenės mo
žio apskr. Amerikoje apie 20 metiy, terš, gali būti 50 metų ir ųenesnė. Aš 
gyveno Philadelphia, __ .. . . .
šaukt arba žinantieji teiksis prarasti suteiksiu per Jais' a. 
jų adresus.

MRS JUZĖ MILLER
35 Lyndhurst avė..

Hamilton, Ont. Canada.

Penkios mylios nuo Nashua, 90 ak- 

sa išfornišiuota, taipgi Pordąon Trak

iuos įrankiai, Dodge trokas, Ford 
touring automobilis, 6000 to mačių die
gų, 13 karvių, 2 arkliai, 50 vištų.

REGIT MVSTAFA (22).
283 Main sL, Nashua. N. H.

Pajieškau seserų Bronės ir Marės 
(ar Marcelės) Ivanauskaičių. kiek 
man buvo žinoma, jos gyveno Bostone. 
Turiu labai svarbų reikalų. Kas apie 
jas žino malonėkit pranešti arba pa
čios teiksis atsišaukti.

ADOMAS IVANAUSKAS 
Klaipėdos gatvė 9, Kretinga,

Lithuania.

...... pa* mus jau uu* imu-jv^~, -• Bet kintų savo "bosus” Lietuvoj, 
kad jų jas politinių jėgų pergrupa- gana šiuo kartu. Kitą kartai Perilgai ir ienybė ’ vartė-

ilo butų priėjus. Tad sveikiau 
-ibutų buvę ir jai. ir visai smę- 

tonijadai, jei ji anksčiau bu
tų Lietuvos diktatūrą pager
busi.

Jei turite keletą dolerių, 
tai prisiųskite “šifkdrtę” ir 
ponui St. Miliauskui. Sako, 
kad Lietuvoj jis gaunąs labai 
mažą honorarą ir baigiąs 
sudžiūti. Mėgstame džiovin
tus surius ir rūkytas dešras, 
bet sudžiuvusio ir suliesėju
sio amerikiečio nenorime. 
Šių dienų Lietuvoje ir be jų 
turime pakankamai sudžiu- 
vusių protų.

Norėčiau su jums žinomu 
Viraku pasakyti “sudiev, 
broliai ir seserys,” bet atsi
minęs, kad rašau ne “giliai” ------ _ _ _ -

labai "cicilikiškam” 
“Keleiviui,” sakau: iki pasi- 

Kaunietis.

j Dabar baigdamas savo ra
šinėlį nonų amerikiečius lie
tuvius už vieną dalyką pa
barti. Kodėl jus taip pasivė- 
linot su sveikinimais naujai

žiausio abejojimo amerikie- S1

"Esi kreizis, ir pabaig-unutsu
Mažam ūkininkų krašte, Kneižio skelbiamas (o 41 < vy^*aFsybeV Mussolini Pa’ 
am..»c . * ' į- . sveikino, Chodasas pasveiki-

Įvykdytas) prakalbų „„ vardu net
» x: _ ''•i-. . “*«* ut<i» įminus tuma t o-

riyžygįams išaiškinti. Kepa- 
gelbės ir Brooklyno tetulės

____vw_»» ____ Li____ i . 1
tuvių dauguma (taip vra ir „•
- • >. . . i r . ii pauait
demokradn^Lietoos^^S"“ PU ^iškentėirviešaiperUu-
publikų. Atsimenam, su ko-|“havičių-jr .-na^ų” lei-!

dabar)

I'a. Malonės at- esu 60 metų. Palipau žinių apie save sime kitai iogą.

•2-2-2T
MIKE GUDMAN

3 Lvndaie st., Chicago, III.

GEROS PROGOS! 
FARMOS NEPIRKIT PAKOLEI NE- 
APŽ1URĖS1T MUSŲ KOLIONUĄ IR 
NEPAMATYSIT MUS!

Mes turime tokių farmų, kokių tik 
Jus reikalaujat ir užtikrinam tų, kų 
žadam. Musų yra didžiausia lietuvių 
kolionija Amerikoje Rašykite, prisių- 

(-) 
PHILL1PS & M ATTIK

R. 2, Box 83, Scottville, Mich.

jau
maršrutas Lietuvos diktato- i no, Šimutis jūsų vardu net 

kelis kartus pasveikino, o jus 
anei be, aneime! Laukėm, 

*Vienvbi^” atrivPrtimas ku paukėm ir “susignievojom.” Vienjbė^ atsivertimas, ku- Tautininkų trįjų atstovų Šei
rį padare pakuta ir žemai i: . -•*, Alodo «««■ -- • - 1.1 mo frakcijos treciasis nary s‘ pnes Voldemaro. „ , •Jt- vipžni npr taii-

kiu pasipiktinimu Lietuvos 
liaudis pasmerkė žinomo 
Gabrio karališkas machina
cijas!

Turtingi amerikiečiai, is
panų infantai, vokiečių 
Urachai liko be karališkojo 
sosto, o Lietuva pradėjo eiti 
nors ir labai vingiuotu, bet 
vis dėlto demokratišku keliu.

Šiandien padėtis Lietuvoj 
žymiai pakitėjo. Delko tai 
pasidarė, nesunku suprasti. 
Per devynerius nepriklauso
mojo gyvenimo metus Lietu
voj atsirado nemaža balta
rankių ponų ir ponaičių, ku
riems pirmon galvon rūpėjo 
ne krašto reikalai, o savo ki- 
šenius, garbė ir titulas. Tam 
pasiekti jie pasikinkė į vals
tybinius ratus demagogiją ir 
laimingai privažiavo prie 17 
gruodžio smurto- Smetonos, 
Voldemaro ir kitų “tautinin
kų” inspiruojami leitenan
tai paneigė visos tautos valią 
ir: filiai įžeidę teisėtai pa
statytą Lietuvos vyriausybę, 
Šėiiįį perdavė Lietuvos val
džią keliems uzurpatoriams. 
Tie pasikvietę talkon krik
demus jiems artimas par
tijas, terioru ’ ir persekioji
mais pradėjo malšinti ne
sančią Lietuvoj “kramolą.”, 
Naujosios vyriausybės tvirti
nimai, kad Lietuvai gręsęs 
komunizmo pavojus, ligšiol 
nėra Įrodytas. Nauji Lietu
vos viešpačiai nepaskelbė 
nei vieno dokumento, kurs 
parodytų, kad komunistai 
ruošė' Lietuvoj perversmą. 
Keturių kairiųjų užmušimu 
jie neįtikino nei savęs, nei 
kitų, kad komunistų pervers
mas Lietuvoj buvo galimas. 
Tečiau reikėjo pasiteisinti 
pasaulio akyse, ir pasiteisi
no... persekiojimais, represi
jomis, varžymais, kokių lie
tuviai nepatyrė ir sunkiuoju 
misų carizmo laiku.

Savo teisėms praplėsti ir 
Lietuvos liaudies burnai už
čiaupti, dabartiniai valdonai 
paleido ir Lietuvos Seimą, 
kurs nors buvo bejėgis, bet 
vis dclto, kaipo teisėtas Lie
tuvos atstovas, kliudė smur
tininkams sauvaliauti. Bet tą 
Seimą paleido jie su didele

liai įžeidę teisėtai pa-

“narsių” 
tenantų proteguojamą.

Šiandien, kaip ir prieš de- Vėliau* po kelių mėnesių kai 
vynerius metus, lietuvių tau- pradėjo jusu “federeišiniai” 
ta yra giliai demokratiška.: jr vyčiai sveikinti, mes jau 
Tai aiškiai rodo dabartinės• nebctikėjom ju nuoširdumui, katalikiškam "Darbininkui, 
valdžios didelis susinervini- Atrodė, kad kažkas pasiuntė bet v ----

kė, kad iš amerikiečių lietu
vių nebuvę jokios naudos.

n

mas. Negalėdama krašto rei-1( ir ištikrujų pasiuntė) ame-
kalų tvarkyti demokratiniu rikiečiams telegramą, ragin- matymo, 
budu, ji daro iš kariuomenės i 
baubą ir kasdien grąsina juo! 
krašto gyventojus. Beveik 
kiekvienam numery “Lietu
vis” primena Lietuvos visu o-' 
menei, kad dabartinė padė
tis esanti “kariuomenės no
ras ir valia,” kurie šventai 
vykdomi. 0 ta “valia” reiš
kianti. kad reikią pakeisti 
konstituciją, susiaurinti Sei
mo teises, o praplėsti vy-

v♦ V <

Įvairios Žinios

PARSIDUODA FARMA
l 1 Viena iš geriausių, 77 akrų žemės,našlio be va!kų. tarpe ir 42 metų, | pus- per ilgus

'metus, laikomi gyvulini Dabar yra <0 
"ia 5 ^arv’*y! 1 bulius, 2 arkliai, 9 kiaulė.', 

800 vištų, naujos mašinos vištoms pe
rinti, vištininkuose šiluma, geri bu
dinkai, 8 kambarių stuba, didelės bar- 
nės ir visi įrankiai, kas tik prie far- 
nios reikalinga. 100 vaisinių medžių, 
2 ganyklos, daug gerų malkų stataus 
miško, yra ir sukirstų 40 kordų. Par
siduoda pigiai. Pasiskubinkit, pakol 
dar neužsėti laukai galėsit pigiai pirk
ti A. SILKINIS
Shaw'hc<n st.. Te* ksbury. Mass.

lau-’r..., j’’~ r*? - geistina kad butų liuteronas. As esu i 
ir šeimyna 40 našlė 38 metų, turiu 5 dukterys. < 

Dabar džiausiu yra 7 melų, o mažiausia - 
Kas apie jį žino, malonės mėnesių. Su pirmu laišku prisiųskit 

‘ ‘ ‘ . j savo paveikslą, kurį pareikalavus su
grąžinsiu. Turiu savo namą ir 1 lotus 
žemės. Platesniu žinių suteiksiu per 
laišką. MARY BERTULIS 

628 So. 5-th st., Baltimore, Md.

Pajieškau Jono šipuliausko, jis gy
veno su savo žmona i 
Granite st., Worcester. Mass. 
jo ten nėra. I’ . 
pranešti arba pats lai atsišaukia.

JONAS CIVINSKAS
110 No. 3-rd st., Brooklyn, N Y

Pajieškau Simanaičių Juozo. Anta
no ir Kazio, paeina iš Grigaičių kai- 

. mo. Suvalkų gub. Jie patys malonės 
atsišaukti aiba žinantieji teiksis pra
nešt. vra svarbus reikalas.

JONAS MIKALAJŪNAS 
Skerpėjų kaimo, Lankeliškių vaisė.. 

Vilkaviškio apskr., Lithuania. (20)

Pajieškau tetos, kuri yra ir mano 
krikšto motina, Kastancijos Poplaus- 
kienės. paeina iš Luokės miest., Tel
šių apskr. Suvirš 30 melų gyveno New 
Yorke; pirmas vyras miręs ir girdėjau 
lad apsive<iė su antru. Malonės ji pa’i 
atsisaukt arba žinantieji teiksis pra
nešt jos adresą, už ką busiu dūlei dė
kingas.- (20)

GABKIEL F. POPLAUSKAS
966 Avė D.. Rochcsler. N. V

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 30 iki 10 metų amžiaus. Katrai at
sibodo vienai gyventi, malonėsit atsi
liepti, nes ir man atsipyko vienam 
gyventi. Aš esu vaikinas 38 metų. Pla
čiau sužinosit per laišką. (20) 

M. J. KRIKS.
1263 — 149-th st., East Chicago, Ind.

FARMOS
Geriausios fanuos pne Loveli ir 

Grand llapids miestų, ant gerų kelių 
prie puikių marketų Kas mylit jsigyti 
puikių farmų. matykit arba rašykit 
pas: JOS STANTON (28)

Rraltor Ixiwell, Mich

FARMOS! FARMOS!
16 .MYI.1V NUO BOSTONO. 55 ak

rai žemės. 8 karvės, 2 arkliai, kiauliiu 
vištų, geros triobos. įtaisai ir didelis 
sodnas. Našlė tari parduri už žemų 
kainų arba mainys ant namu mieste.

Į 13 MYLIU NUO BOSTONO. 60 ak- 
' rų geros žemėtų puikus sodnas. g<-ri 

budinkai. ir daug gyvulių. Kaina 
$1 l.tMM). Mainys ant 2 ar 3 šeimynų 
namo Bostone. (20)

JUOZAS BAU SZAITIS
545 Bntadway. South Boston. Mass. 
Tel.: So. Boston 06<>5 ir 0418-R.

ja. Nuo 10 iki 15 metų jos ,
■ skiria veidrodžiui 15 min. į 
dieną; nuo 15 iki 20 metų —

■ 22 min. ir nuo 20 iki 70 metų
411V V piapiCOU * * * "1TL ' —po puse valandos kasdien,
riausybės ir prezidento tei-’*?¥**' zm°gau.-> lytj. N^u-, Vadinasi, moteris per 70

detm.o bandymo dėka galt-.]netu amHaus veidrodžiui 
ma patirti kraujas: v.vro ar . valandų, ai-

STJ įS’ 8 mėnesius, skaitant die-
nas ir naktis. - •

Šie skaičiai liečia tik šve
dės. o kitų tautų, ypač romė
nų kilmės moterys, dar daur 
giau laiko veidrodžiui skirja.

ISPANIJOS DARBININKŲ 
PADĖTIS.

Visų amatų darbininkų 
profsąjungos uždarytos dau
giau kaip prieš metus. Darbi
ninkų jėgos išsklaidytos. Ka
lėjimai pilni politinių kali
nių. Neleidžiama net rinkti 
aukas politiniams kaliniams 
šelpti. Aukų rinkimas eina 
slapta.

KRAUJO PASLAPTIS 
ATSPĖTA.

Rusijoje d-ras Manuilovas 
atrado būdą tiriant kraują

Pajieškau savu brolio A«iom<> Ka/Jo 
ščukos ir sesers Marės Ščukiutės. po 
vyrui Radžiunienės. Mano brolis ir se
suo mums persiškiriant gyveno New 
Britain, Conn Meldžiu atsišaukti ar
ba kas apie juos žino malonėkite man 
pranešti šiuo adresu: (20)

ONA SCUKIUTĖ
Box 29, Broughton, Pa.

ses.
Bet kaip tai įvykdyti, neži

no nei patys šių dienų valdo
nai. Seimo nėra. Skelbti nau
ji rinkimai pavojinga. Ne
duok, pone Dieve, visuome
nė nenusigąs visų pastatytų 
komendantų ir vėl paves val
džią kairiesiems, —tada dik
tatūrai “kaput,” ir eik šunų 
lodyti. O kokia kompromita
cija butų prieš užsienius? 
Urbi et orbi buvo paskelbta, 
kad lietuvių tauta nuolan
kiai “pritaria” perversmui ir 
jo “didvyriams.” Esą, kai
miečiai iš tolimiausių ir tam
siausių Lietuvos kampelių 
siunčia “prašymus” pakeis
ti konstituciją, sumažinti 
Seimo atstovų skaičių, “ap
saugoti” »juos nuo komunis
tų, “cicilikų” ir kitokių “tau
tiškai ir valstybiškai nusista
čiusių Lietuvos ėdikų.”

Tečiau labai keista, kad 
tokioms “palankioms” sąly
goms susidarius, dabartinė 
vyriausybė drąsiai rašo apie 
konstitucijos pakeitimą ir 
kitas reformas “Lietuvy,” 
bet praktiškai nieko nedaro. 
Referendumo sumanymas 
gelsta ministerių kabineto 
portfely, o be jo, Seimą pa
leidus, nepakeisi konstituci
jos ir. neišrinksi “amžino 
prezidento.” Pavojinga su 
demokratija žaisti, ir šiuo 
tarpu visas musų “didvyrių” 
darbas prasideda ir baigiasi

į jį tam tikro mišinio, daros? 
bespalvis, o moterų — lieka 
be atmainos. Bandymai duo
da 98 proc. tikro nusakymo. 
Tečiaus maža to: galima, pa
ėmus nėščios moters kraują 
pasakyti ar gims berniukas 
ar mergaitė. Jeigu kraujas 
liks bespalvis — berniukas, 
jeigu toks, koks buvo —mer
gaitė. Be to, dar d-ras Ma-

Mariiona Bbsgienė. paiieškau bro
lio Jurgio Petkevičiaus, jau 23 metai 
kaip atvažiavo i Kanada iš Anglijos. 
.Jis pats malonės atsisaukt arba kas 
apie j> žino teiksis pranešti, už ka bu
siu labai dč' i n-a. <2'»)

MRS. MARIJONA BLASGIENĖ 
924 E. Ilarrison st., Springfield. III.

FARMOS! FARMOS!
60 AKtŲ-, dirbamoji žemė lygi, be 

akmenų. 8 kambarių štuba. barnė. viš- 
tininkai, visos triobos gerame stovy
je, prie steit r ad. 1 mailė i miestą. 
Parduoda už fcJ.800; į mokėt $2,000.

30 AKRŲ, 24 dirbamos lygios ir be 
akmenų žemės., 2 karvės, 1 arklys,. 
įrankiai. 50 vištų. 15 minutų eit į mie-1 
sta. Parduoda už $4,000.

Turiu ir didelių farmų. Klausk ko
kios nori. (20)

A. 2VINGILAS
R. F. I). 1. Je»ctt City. Conn.

FARMOS, GERIAUSIOS 
FARMOS!

Prie Corry ir Petersburgo miešti) 
ant gero kelio. Kurie mylite įsigyt ge
rų ūkę rašykit arba kreipkitės ypatiš
kai. Aš turiu daug farmų visokios rų- 
šies, žemomis kainomis. (21)

W. MEŠKAUSKAS
R. D. 1. CORRY, PA.

Pajieškau savo vyro Juozapo PaRa- 
nio, kinis pa'iko mane blogame padė
jimo. Aš verkiu kiekviena dienų norė
dama apie ji sužinoti. Policja ii jieško 
ir iam ires a katėjimas.Aš Is*bai neno
rėčiau. kad jis butų pasodintas kalėji
man Todėl meldžiu t»ve«. Juozeli, pa
rašyk man laiš' a. Nebijok manės, aš 
niekam tavo laiško nerodysiu ir nie
kam apie tai nesakysiu; Buk geras, 
neužmiršk ir‘neišsižadėk manęs. ( 20 > 

A. pA|XANIEN’C.
187 Grant st.. • Akro n, Ohio.

- 4 -• - , <  ; - - -, • - s- 
nuilovas surado būdą iš 
kraujo atspėti net žmogaus 
tautybę. Pasirodo, kad krau
jas įvairių tautybių žmonių 
nevienodai juosta. Pasinau- 
dojafit šia kraujo ypatybe ir 
spalvuotų reaktyvų pagalba 
galima ištyrus kraują pasa
kyti ar jis priklauso vokie
čiui ar rusui ir tt. Iš 222 tokių 
bandymų 187 davė tikrą nu
sakymą. Šis išradimas svar
bus ne tik medicinai, bet ir 
kriminalistikai.Išradėjo ban
dymai patikrinti Berlyne. 
Paryžiuje ir kitur davė tei
giamų vaisių.

Pajieš' au Pran^ Petraičio. phein» iš 
S'razdžių kai no, Gruzdžiu parapijos, 
Šiaulių apskr. Meldžiu atsišaukti.

JUM A PETRAITYTĖ «JO > 
53 Dupre I^ine, Montreal, Canada.

GERIAUS1OS FARMOS.
Ncw Jcrscy valstijoj, tarp didelių 

miestų, prie gerų kelių ir prie niarke- 
t'i. Aš turiu visokių farmų. mažų ii 
dideliu Platesnių žinių apie farr.ias 
klauskite: (22)

TONY MORKŪNAS
Box 11.

GRAŽI ŪKĖ PARSI
DUODA

25 akeriai, 7 kambarių namas, bar- 
nč, garadžius. daug medžių namų rei
kalams.. Gražį vieta auginimui paukš
čiu arba vasarnamiui; aštaptadalia 
mailes nuo vieškelio. 1 karvė, veršis, 
30 vištų. Kaina S3..5OO Įnešimas susi- 
tartinas. JOHN B. KING
Southford. Southburv, Conn.

c - u v ■ . lietus 1SNSI *1Sergeantville. N. J. . šiuo adresu:

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 2 LOTAI 

PATERSONE
Vieta gera, miestas auga ir bizne- 

vas Lota: dideli. 25x125. Kaina m»;a. 
Gera proga norintiems pirkti. Parda
vimo priežastis — savininkas išva
žiuoja į Lietuvą Norėdami pirkti 
kreipkitės prie savininko rašydami 

Į lietuviškai arba ateikit ypatiškai po 
-------J.---- : (19)

JOSEPH UOSILUS
66 Stagg st„ Brooklyn, N. Y.

i

kompromitacija, atatovų'don-kišotiška kova su vėjo 
daugumai pareiškus dabartį- malimais.
nei vyriausybei nepasitikėji-j Bet jei ir pavyktų represi- 
mą. Dėlto nereikia šiandien jos keliu padaryti reiįkSilin- 
stebėtis, kad to akto nusi- gas “tautininkams” , atmai- 
gando net buvę tautininkų nas, tai kitas svarbus klausi- 
santarvininkai Skipičio, Leo-mas: kas bus toliau? Į tą 
no, Zubuvo ir kitų lietuvių klausimą negali šiandien at- 
inteligentų vedama ukinin- sakyti nei orakulas Volde- 
kų partija, ir net Krupavi- maras, negali jo išspręsti nei 
čiaus krikdemai. Pirmieji Glovackiai ir Plechavičiai, 
Voldemaro vyriausybę pa- tik viena “Tautos Valia” 
smerkė Seimą paleidžiant, o skelbia, kad bus fašizmas, 
antrieji, pamatę, kad dabar Nors mes tikrąją tautos valią 
už visus darbus bus atsako- (be kabučių) labai gerbia- 

u«k;. — “Tautos Valiai” su 
skubiai ruošiasi at- kabutėmis nelabai norėtume 

• tikėti. Roma su Mussoliniu 
labai toli, o Mussolinio ad
jutanto prisiųstas musų vy
riausybei pasveikinimas dar 
nėra rimta garantija, kad

“AUKSINIŲ VESTUVIŲ” 
REKORDAS.

Kuomet vedusieji išgyve
na kartu 50 metų, tai jie ke
lia taip vadinamas “auksi
nes vestuves.” Anglijoje. 
Leister grafystėje yra žino
mas batų pramone Dorado 
miestelis su 5,000 gyventojų. 
Nesenai šiame miestelyje 
vienu ir tuo pačiu laiku 19 
porų kėlė “auksines vestu
ves.” Tokių “auksinių vestu
vių” skaičiumi šitas miestelis 
pasiekė pasaulinį rekordą.

TAS GALI SU ARDYT 
BILE ŠEIMYNOS 

LINKSMUMĄ.
Vienas blogas pilvas gali 

suardyt visos šeimynos links
mumą. Netvarka pilve dau
geli vyrų priveda prie to, 
kad jie palieka “pikčiurno
mis.” Nedasileiskite prie to, 
kad pilvas butų priežasti
mi tų ne vietoj ištartų žodžių,

Pajieškau pusseserės V’k*orij-s 
Meškavski 'tės. paeina iš R'Vigab'® 
miestelio. Kauno rėd. Apie 26 nvt< 
Amerikoj. Jei kas žinotų meldžiu pra
nešti arba ji patį laj atsišaukia. (20)

Monika I'ambrausk'n'č-Mallac" 
517 I-eonard st, Grand Ripids. Mich

Aš. Fortūnatas PetrašaiVs. ha'ieš
kau draugu ir pažįstamų, labirn la i> 
Montreal. Canada. Aš c ii :š K- 
rėdybos, Telšių aps’ r. Mosėdžio 
ranijos. Naujukų sodos. Nuo k 
draugų girdėsiu, duosiu at ak; 
kožnam. Mano vardas ir pr*v: 
angliškai: (20

F. PETERSON
9-th Band C. A. C Fort Rauks. 

YVinthrop. Mass., U. S.

PARSIDUODA FARMA
MEIHVAY. MASS.

18 akrų žemės, dnue obelių, grašių, 
greipsų, rtroberių, vištininkai, barnė 
ir garadžius; 8 kambarių stuba, su 
maudyne, šiltu ir s.Jtu vandeniu, garo 
šiluma, elektra ir telefonu, prie stei- 
'avo kelio. 5 minutės į mokyklas, 
bažnyčias ir fabrikus, prie g’cležkelio 
'Ieties ir galvckarių, 21 mylios į Bos
toną. Be agentu. Adresas:

R. F. D. 204. 
MEDU'A Y. MASS.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda namas — dviejų šeiny 

nų, naujas garadžius dėl dviejų ka 
rų, taipgi- Exprėss trokas parsiduoda 
sykiu su na’~»n; Kaina Reikia
įmokėti $2,000. likusius pinigus ant 
lengvų išmokėjimų. Kurie nupirl šit- 
nesigailėsite: labai gera vieta dcl ;>u 
tomobilių mechanikų, karpenterių 
Galima užsidėti Lunch Ruimį. nes yra 
daug dirbtuvių aplink. Kam tokia vie 
ta reikalinga, atsišaukite kuogreičiau 
šia. noriu parduot greitai, nes išva 
žiuoju į Lietuvą. (21)

Mrs. Anna Davidavičienė
210 Java st. (Greenpoint daly), 

Brooklyn, N. Y.

(19)

Baltimoriečių Žiniai!
lšsirandavoja kambarys gražiai iš 

taisytas, vienai ypatai.
MRS'. ZINK

16 W. Stricker st.. Baltimore. Md.

-ir 

Aš Petronėlė Gal>artukė-Z 'karaii'- S , 
l ienū pajieškau dėdžių Antano Švciš-iK _ 
čio. Prano Jucaičio. Jurgio Juraičių ir:g 
tetos Onos Jucaičiutčs. Meldžiu atsi- , g 
šaukti nnt sekančio antrašo: (21) jg

Petronėlė Zakaraaskienė ' ru
14 W. Denritt st.. Pana. III. [pi

Pajieškau pusbrolio Jono Zidclio. įX] 
paeina iš Valkininkų parap.. Pašalei"1^ 
kaimo. Jau apie 30 metu kain Ameii ”J 
koje. Meldžiu atsišaukti, arba žinan b] 
tie'i rr’neškit jo a<lresą, už ka busiu.Įn 
dėkingas. (21)

SIMONAS TAREJLA
273 Roget.s st.. Loįvcll. Mass,

ANSONIA, CONN. M

PRAKALBOS
NEDĖLIOJĘ

-1Aš. AGNIEŠK A GAIAIAVTCH. f g 
pajieškau sesers l.iudvisčs lautkus ir g 
s- n-i Mikolo ir Jono Petrauskų. Jie g 
p-'cina iš L:"tuvos Telšių apskričio.1 ru 

j Rietavos miestelio. Nuolankiai prašau rO 
i - •*- .atsišaukti ant sekančio antrašo. (23) rūpaskui gailesites.' Agnieška galkiavk h 3
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3VAL. PO PIETŲ

J. WARIH0LIK SVETAINĖJE
kurių jus _____ _______
Miiionai Žmonių prašalino Box G7W> Johanncsburg. So. Africa. 
visus pilvo nesmagumus, ku-'

.rie paprastai prasideda nuo
KIEK MOTERIS SUGAIŠ
TA PRIE VEIDRODŽIO. ___ _ _______________

Vienas švedas, pastebėjęs, maisto nevirškinimo, su Tri- *-
kad jo žmona daug laiko su-; nerio Karčiuoju Vynu. Yra nftšlvv IV* molu ICmirilrifna
gaišta Į veidrodi žiūrėdama, smagumas gerti tokį vyną 
sumanė patirti ar ir kitos mo- f 
terš tiek laiko veidrodžiui 
suima, kaip ir jo žmona. Tuo 
tikslu jis parašė daug laiškų 
įvairaus amžiaus luomų ir 
verslo moterims, klausdamas 
jas, kiek būtent, laiko kiek
vieną dieną jos praleidžia su 
veidrodžiu. Iš gautu atsaky
mų jis sudarė įdomią lente- 

Mussolini pames namincsilę: būtent, nuo gimimo iki 6 
problemas ir su savo juod- metų amžiaus moterys mažai 
marškiniais vyks į Lietuvą kreipia domės veidrodžiui, 
fašizmą skiepyti. Be Musso- nuo 6 iki 10 m. — vidutiniš- 
linio, musų trumpakelniams kai kasdien prie veidrodžio 
fašistukams vargu bau pa-stovi 7 minutas. Toliau, mo- 
vyks Lietuvą sufašistinti. Jei terims bręstant, savimi do- 

lalykas, kad, amerikiečiai lietuviai dar pa- mėjimasis nepaprastai didū-

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos ar

ba našlės, apie 50 metų amžiaus, kat- 
— , ' 1 

našlys 55 metų amžiaus. Kreipkitės 
šiuo adresu:

J SEREIKA 
Sams Valley. Orrgon.

CasCBTa P. S. Kas nori farmų pirkti. 80 ak-

mingas tik ministerių kabi- me, bet 
netas, ■ —----- — —
šaukti iš vyriausybės savo at
stovus Bistrą ir Karvelį.

Nereikia manyti, kad tas 
atšaukimas yra daromas at
sižvelgiant tautos reikalų. 
Ne! Krikdemai pajuto, kad 
Voldemaro ministerių kabi
netas plačiais žingsniais eina 
p/e liepto galo ir, nenorėda
mi -arikompromituoti, gud
riai, .• :iio tas Pilotas, nuplau
na savu kas.

Galima-
* » ----- —

kuris yra padarytas ij tyro 
Kalifornijos vyno, 1
sagrada ir kitų medikaliskų J?. parduosiu pigiai. Rašykit aukš- 
žievių ir šaknų. Įsigyk bonką —------------------ .----------------------- -
nuosavo gyduolių pardavė^ Į Paireškau apsivylimui merginus iš 
. -w. .. , c 1 • I Montreal. Canada arba apicbnkcs,
jo šiandien! oampaią gausi- tarpe 17 ir 25 metų amžiaus. Aš esu 
te pasiuntę 15c. Joseph metų vaikinas, uvėriu 165 svarus. 5

" _Bonu «Y fi z»zxliii n»»V«Sz»»/x A Zi rMmnon via

Triner Company, 1333 So. 
Ashland Avė., Chicago, IIL 
Bukite pasirengę prašalint 
nepakenčiamas muses ir uo
dus! Vienas kenas Trinerio 
Fii-Gass turi savyje tiek nuo
dų, kad gali užmušti milio- 
nus šitų insektų. Naujai su
taisyta violetiniu mišiniu. 
Puse Dantės 40c., pante 75c.
(per našta 50 ir 90c.)

pėdų ir 10 colių aukščio. Aš manau šių ' 
vasarų važiuoti i Montreal su imigra
cijos reikalais. Tai pagal musų sutiki
mų apsivedę galėsime sugrįžti Ameri
kon. Su pirmu laišku prisiųskite savo 
paveikslų su vpatiško budo aprašymu.

MAIKIS BUKONIS
P O. Box 2006.

Philadelphia, Pa., U. S. A. 1

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarpe 20 ir 25 metų, turi būti laisva. 
Su pirmu laišku prisiųskit ir paveiks
lą. T-aiškų rašv’-it angliškoj kalboj. 
Atsakymų duosiu kiekvienai.

J. S.
23C8 WUlcu at., L'ttriiv, llich.
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t Kalbės N. P. Armoška 
iš Waterbury, Conn.

Tema: Pa.skutinis Baisusis Ka
ras arba susikuopimas visų tau
tu į Armegedoną.

Po tai baisiai Katastrofai, pa
seks amžina taika ir laisvė visai 
žmonijai.
įžanga veltui. Rinkliavos nebus.

ANSONIA, CONN.

Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaitės:
Visus be skirtumo tikėjimo ir partijos, kviečiame atsi

lankyt ir išgirst tų svarbių dalykų. Juk kiekvienam rupi 
savo likimas, kiekvienam rupi geresnis, šviesesnis rytojus. 
Todėl, brangus darbininkai ir darbininkės, nestumkit tos 
progos nuo savęs. Ateikit išgirst ir bukit linksmus visada.
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Humoristika

FASISTŲ TRO1KA.
(Smetona. Voldemaras, M užteiki.-1 
Tris fašistai susitarę 
(lando žmones ir juos karia— 
Tralia, tralia. tralia-lia— 
Gaudo žmona ir juos karia.

rVisi, matyti, tos “štrou-: 
pas” nor — pamislijau. Ir iš
traukęs iš kišenes ar 10 litų 
poperį buvau badoudąs tam 
reibioujam ponou. Vo tas 
kap pašoka, kap kažina kon j 
ten suklykė, mažne er longaa, 
išbira. Aš tep išsigondau, 
kad mona ir strėnas prakai- 
toute pradėję.

Kažkoks su rendeliu apsi
movęs prusatis pripoule pri 
mones — ir išvertė visas mo
na kišenes ir kitus pašalius. 
Atėmė mona prašportą, pi
nigus ir visas kvitancijes. 
Dar kažkon kits, i žmogų pa- 
dabnas, ponatis prirašė, pri- 
peklevoje. Tumet vėl tas 
diūktasis pons susuka:

—Es virt gerikt. Rau^!
Ir tas su rendeliu prusatis 

didelee naviežlybaa moni 
pro duris išlydėję.

Ulyčioo atsidūręs, ba vei- 
na gala majedne pasijutau. 
Četun pinigų ir kvitancijų 
didele iškada. Vo če čėstis, 
l)eiva malone, kad tep leng
va viskas pasibenge. Jau i 
tokius nagus ikliute — na- 
douk nadavęs: išdirbs tavi, 
kap šilta vilna.

Priėjęs pri vežimą atsi- 
d ūksėjau:

Ek, Klaipėdale, aš ba ta
vęs, tu ba monęs!

Į jėpkį įvažiavęs, arklius 
pasišėriau ir didele apsi
džiaugiau, kad dar ton 10 li
tų saujie tabturis. Ir iš to šir- 
deis skausmą išėjau brong- 
vyna kaštavote. Aplee pa- 
strajus ir pusbatius nabėr ko 
ii- barokoute.

Kol arklee pasiėde, ir aš 
našpetnaa sava duše patai
siau. Jau ir visus pripotkus 
užmiršau. Vo ont nomų braz
dėdamas, net dainiuote 
dėjau:

Aš vorėlkos nėgėm, 
Kopūstų navalgau 
Senų mergų namylu,— 
Jaunų nesugaudau...
Ton vorėlką tiktaa geru, 
Kuri yra saldi,—
Ton mergelę tiktaa mvlu, 
Kuri yra daili...

Če vėl maža nalaimė atsi- 
tika. Par ton bruki bavažiou- 
jant kažina kap išlėkė ratų 
užkyštis, ir tekinis į parkasą

i Lietuvių Burtai ir Prietarai SVARBUS PRANEŠIMAS 
VISUOMENEI.

šiomis dienomis mes gavome daug namų ant 
pardavimo visose Boetono dalyse, kaip tai So. 
Bostone, Dorcnestery. Roxbury, Koslindale. 
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 dėl mainymo. Nepraleiskite šios 
progos.

Skoliname pinigus ant pirmų ir antrų mortgitių. taipgi mums reika
lingi pinigai dėl pirmų ir antrų mortgičių.
Mes parduodame anglis ir malkas. Išrandavoįame kambarius. 
Inšurinanie vislią, kaip tai. automobilius, gyvastis, nuo nelaimių (na
mų savininkams) sveikatos, ugnies ir vagystės.
Reikale kreipkitės pas:

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

Tel. So. Boston 1662-1373 arba 0441.

Duoną kepant reikia ne-: Kad mergaičių gerai aug- 
Įvarstyti durų; nes visi kepa-|tų ki-utys, reikia jas patrinti 
lai sutrūksta ir atšoka pluta, su kepure.
(Tame gali būt tiesa, nes nuo * * *
durų trankymo gali pečius ' Kad užaugtų geri linai, 
sudrebėti.—Red.) reikia, juos pasėjus, sėjikui

* * * duoti kiaušinių valgyti; jei-
Jeigu nusičiaudėjai — tei- gu kiaušiniai lupasi, tai linai

sybę pamislijai. gerai valysis, jeigu nesilupa
* • —nesivalys.

Jeigu višta gieda — tai * * *
prieš kokią nelaimę; reikia Piaujant gyvuli, reikia jo 
vištą pagavus risti nuo gie- nesigailėti, tai jis greitai nu- 
dojimo vietos iki artimiau-1sibaigs. 
šiam slenksčiui. Jeigu pasi- 
taikvs ; * .
tai galvą nukirsti, o jeigu jeigu ko nusigandusi grie- 
vucdega, tai vuodegą. Ibiasi arba užsideda ranką

$$ e

.Jei šuo staugia 
brangus asmuo.

S s s

Pavasari, išgirdus gegutę 
pirmą kaitą kukuojant, kas!pirmuosius vaisius, reikia 
turi su savim pinigų, turi saugoti, kad kas jų nenu- 
juos skambinti, tai jie tiek vogtų, nes jeigu kas nuvagia 
kartų padaugės* kiek kartų vaismedžio pirmuosius vai-i 
gegutė užkukuos. I sius, tai toks vaismedis ne ve- i

* * * Ida daugiau vaisių.
Jeigu atsitiko nelaimė nu- *

mušti gyvuliui strėnas, reikia Padėjus vištai mažą kiau- 
pagali, su kuriuo gyvuliui su-piniuką .(kas atsitinka bai-; 
davei, perlaužti pusiau ir su
dėti kryžiavai gyvuliui ant 
strėnų.

Kaip buvo sutvertas 
redaktorius.

Kai Adomas ir Jieva buvo 
išvyti iš Rojaus už suvalgy
mą užginto obuolio ir kai 
žmonių giminė išaugo ir išsi
plėtė po visą žemę, Ponas 
Dievas Įsakė savo angelams 
sušaukti visus žmones pas jo 
>ostą. J is liepė angelams at
nešti dideli maišą, kuriame 
buvo įvairių amatų ir profe- 
sinių priemonių, ir tarė susi
rinkusiems:

| —Nusprendžiau, kad kiek- 
!vienas jūsų savo triusu už- 
Įdirbtų visa lai. kas reikalin- 
'/j. gyvenimui, ir nebūtų ki
tiems sunkenybe.

Ir tuomet kiekvienas žmo- 
ę us gavo iš Dievo malonės 
rinkamą amatą ir buvo pa-.. JO..

Įlt likimas pats ir visi jo arti- 
■ i: lieji.

Paskirsčius amatninkų 
pi ofesijas, atėjo eilė sunkes
nėms ir daugiau komplikuo
toms.

Turintieji gerą iškalbą ta
po advokatais, drąsus ir nar
sus — kariais, mokantieji 
greitai bėgli buvo paskirti 
iždininkais; žmonės, netu
tintieji jokios programos,ga- 

i vo ministerių vietas, kas ne- 
Įrnėgo moterystės ryšių—tapo 
kunigu, kas smerkdavo iš
naudojimą — pasidarė pirk
lį u-biznierium; kas turėjo il
gą liežuvi — gavo davatkos 
laipsnį; kas mokėjo badauti 
- tapo menininku.

Toliaus Ponas Dievas pri
siminė ir tokius, kurie turėjo 
kentėti už svetimas nuodė
mes, ir juos paskyrė valstie
čiais, darbininkais, mokyto
jais, valdininkais ir rašyto
jais. Kai visiems žmonėms 
buvo paskirstyti darbai, iš 
kažin kur pasigirdo nedrą
sus ir gailus balsas:

—O man. Pone Dieve, ar 
neduosi jokio amato?

—Paskirstymas jau yra 
baigtas: visi amatai jau išda- 

tare nubudęs sutverto jas. Bet 
. v” . 1 .• 111 KAVA. AZGAIIIOk? VVO 41
is ;y non muilyti aį,dovanottti darbai 
rurnu kitą. j i.„ __ ix

~ wa’ ■ po bisK— koks Lietuvoje b(daiis
. .. amatą.

Kunigai sau pilvus spaudo 
Ir bedievius gaudo-šaudo— 
Tralia. tralia. tralia-lia— 
Ir bedievius gaudo-šaudo.

Konstituciją suminsim 
Ir neklaužadas sutrinsim— 
Tralia. tralia. tralia-lia— 
Ir neklaužadas sutrinsim.

Mes juos visus įsnaikinsim, 
jų spaustuves išsprogdinsim— 
Tralia. tralia. tralia-lia— 
Jų spaustuves išsprogdinsim.

Mums jų raštų nebereikia,
• Musu bombos gtrai veikia— 

Tralia, tralia, tralia-lia— 
Musų bombos gerai veikia.

Kunigus nuo priešų ginam. 
Laisvę po kojų minam— 
Tralia, tralia, tralia-lia— 
Laisvę po kojų minam.
Mes kariavom ir kariausim. 
Kas mus pnesas,tą nušausim— 
Tralia. tralia. tralia-lia— 
Kas mus priešas, tą nušausim.

Mes deguto nepadėsim. 
Visur tepsim kiek galėsim— 
Tralia. tralia. tralia-lia— 
Visur tepsim kiek galėjim.

Pustapėdis.

I 
I

Kalbasi du dzūkai.
\ iename dievobaiminga- jvlj ga gj ag tau (jUOsiu? — 

me Lietuvos baznytkiemy * .................... ~ ■
šventadieny suėjo du dzūkai, 
ir viens f ’
.savo gudrumu kitą.

—Pasakyk man, — pra
deda jis, -
yra aršiausias graužikas?

—Zuikis — atsako šis ne-!
galvodamas.

—Ne.
—Na tai voverė.

i- —riGal būt žiurkė.
Ne.

—Kralikas.
—Ne. -.7
—Aha. žinau, tai Ims ma-{

no uošvėj

graužia neblogai, bet tai ne
pac aršiausias. Matai, bro-:()šiek.tiek mokslo. 
lĮu sicie nors ir graum, bet, _Dabar aš žinau, vno 'L'oc i-i£xlrQa» m > . w «

pra-

I

iiviau pamąstęs kreipėsi į.sinnkau. Bet niekap nabgu- 
r - - js: 1-u tOb aseis į stabulę baitro-

—Žinote ką, sudėkite visi .py^- Ar ronkas pradėję vii - 
p., biski savo dalies, kad šis! Pčti, ar kažina kas pasidarė, 

turėtu koki nors prosai! etos žmogelis, tataa, 
,moni įsgelbeje.

' Žmonės tyliai murmėdami . {os visos nečėstys, kap su 
(sutiko, bet kiekvienas noriai l<irs^u. J a^ls - tf!n
iduvė kuoblogiausią savo'^eraJ?1 zm0?°? ”e‘ 
’a^atodalL ; ko-vaziuotę. Dėl to as links-
! Advokatas atidavė biskį flus: P0I?ei ^ees^ams’ ir J 
suktybės, menininkas nenu-^raH, !au: .. ,

, i rimstančią troškimu truputį, ^virblis varnų pnsagautlęs 
vertelgos- akiplėšiškumą, turgų vaziava, 
poetas — apgraužtą paišelį. V o tas katms basijoukdam. 

.davatka ilgą liežuvį, teplio- Ko trukę nagava.
v ~ .. ... Irius — juotlų dažų, burtinin-ežy8

- Ne. Tiesa, sis paskutinis _ įėjimą pranašau- | clblJhM vazb ..... 
ti įvairias eras, mokslininkas P3^ 
d Tvp šiok-tiPk mokslo. Jtad tur daktą gi az}.

j va <]a_ Uz susėda daržines 
vis dar kas nors liekasi, gi* .MuY^^uko** bedarbis, žy(ls barzdą kratydams, 
grieti tai Clk
; —Na, tai kas gi bus? Dzie-.^rtO’ 

važi, nežinau.
—Nagi, o laikraščius ar 

skaitai? — paklausė žino
vas.

—Ne, — prisipažįsta tas.
—Taigi, brolali, paskai

tyk, tenai pamacysi ir suži
nosi. Tas graužikas yra fašis
tų cenzorius. , •

Į turgų važiava,

nūs Į cibulių važi,

» « »

ant slenksčio galva,! Būdama moteris nėščia,

biasi arba užsideda ranką 
kur nors, tai užgimusio kudi- 

_ mivslkio, tame pačiame daikte, 
Į būna raudonas plėtmas.

♦ » $

Užmezgus vaismedžiui

i

« Dr. Med. LEO J. PODDER iš Petrogrado
Specialistas Slaptą ligą Moterą ir vyrą, krauto ir o4oa Kalba ba
ltiškai ir rusiškai. Telefaaaa Sayiaarkat J3SU
1 ALLEN ST, Cur. 'himberi St.. BOSTON. KASO.

GROBLEWSKIO “ZMIJECZNIK” 
nuo

SKAUSMŲ ir DIEGLIU 
GROBLEWSKI & CO. Plymouth, Pa 

“Trink kur Skauda.”
giant kiaušinius dėti), sako
ma, jog tai gaidžio kiaušinis, Geriausios Gyduolės Nuo 
reikia jį padėti po perinčiaj ~
višta, tai aitvarą išperės.

❖ ♦ *

Geriant degtinę, reikia 
gerti po pilną stiklelį — akis 
bus neidubusios.

$ « »

Susiėję ketini asmenys, 
jeigu visi kanu kryžiavai pa
sisveikina, tai i tą vietą per
kūnas netrenks.

♦ ♦ ♦

Pasveikinus ką nors su vil
ktas užaugąs pas arklius iri none pirštine — avys gerai

# # ♦

Kad nebūtų svirplių, tara-

- Sava pate vydams.
-Kuo gi pagaliau busi? ■ ,. to syke kap moni tep 
ii TVdVl.nJ didelee navezlvbaa tas pru-
—Busiu redaktorium.. reP4eliu

_________ • lydeje, as jau su Klaipėda 
«• 1. -_______v\ • - buvau atsižegnojes. A bude-
Kap Kulių zematli Klaipė- |ęms anos monej reek? J 

don važiavo. ___________
Aš sava sodne turu irsal- Ir pinigai neeiliuotų. 

cdinių, ir cukrinių — keik tik- Jie— Musų laikais daugu- 
ta monei reek. ma: jaunų vyrų vedasi daž-

Bet kap aš nasispyriau, niausią dėl pinigų! Tu, Jone- 
kap nasiprašiau, vo nėkap U, žinoma, taip nedarysi?

~ 1 Jis:—O, ne, brangioji!
Iš kur svietas paeina. kap nasiprašiau, vonėkap U, žinoma, taip nedarysi? 

Kunigas klausia vaikus negalėjau išsispordolte. Du Jis:—O, ne, brangioji!
1 ’ j:— Katras iš jūsų'sulopytu prusu atšoka mona Tavęs, padėkime, aš už ,įo-mokykloj:—L____ . ... .

žino, iš kur svietas paeina? (arklius irpri kažikoki dideli kius pinigus nevesčiau. ' ,
Niekas iš vaikų kunigui į Koma privežė. , !

tą klausimą neatsakė. ‘ Į Įėjus Į vidų — nasvietišks
Vakare Jonukas parėjo I kamontinėjims prasidėję. ! 

namo ir klausia motiną: I
—Mama, t_ __ " , ,r

kur svietas paeina ? ' kupacijes laikų autponus pa-
—Vaikeli, kai tu busi 21 dabnus. 

metų, tai pats dažinosi, —’ —Jok mataa, ponali, kad 
atsakė motina. išveizu kaį) veins, vo na kap
i Ant rytojaus Jonukas nu- du: Kad būt ir pusvaikis ku- 
ėjo į mokyklą ir pasitikęs pėįėo’ važiavęs, būt galėjęs 
kunigą sako: . ■< verns priarklių iššokte. Tad

_ Kunigėli, kaip tu busi nabutirnuto bėgonte butale
21 metų, tai pats 
kur svietas paeina.

$ » ♦
Jeigu pamatęs pažįstamą 

asmenį, jo iš karto nepažįsti, 
lai jis bus turtingas.

$ $ #

Pirkti gyvuliai iš žmogaus, 
kuris yra nuskandinęs arba 
šiaip nužudęs mažus kačiu
kus, nesiseka.$ ♦ ♦

Išlupus arklio “vilkdan- 
čius” (vilkdantis yra tam ti- 

kitus naminius gyvulius dan-|>ekasi. 
tys, kuris kliudo gyvuliui ės
ti ) juos reikia sukalti į tvar
to durų ušoką; tai pavogtasjkonų ir kitokio brudo,— 
arklys sugrįžta pas savo šei-1 luobkasys užkasęs numirėli, 
mininką. j privalo parnešęs lopetą tuo-

* *, )* | jaus ją užmesti ant pečiaus
Nukirpus ar nusvilinus ka-1 irba i tą vietą, kame tas bru-

tei usus — ji negaudo pelių. I ias laikosi.
♦ I » * *

Jeigu varnas ore skraido! Jeigu užpuola piktvotės, 
—bus vėjų. Itai jas galima išsigydyti se-

* ♦ • I pančiu budu: reikia nueiji į
Vaikinas, kuris nebijo! Kiaulių tvartą ir nuogai nusi-

mergaičių kutenamas — jir I -ėdžius išsivolioti jų migyje, 
jų nemyli. I * * *

Kad pirkta višta greit pri- 
Jcigu jaunavedžių rudos-1 prastų prie savo naujųjų šei- 

akys, tai jiems bitės vesis. I mininkų, reikia numazgoti 
I jos kojas ir tą vandenį palieti 

Jeigu vakare vištos anksti |oo stalu, 
eina tūpti — ant rytojaus: Į * * *
bus pagada; jeigu vėlai — I Kad agurkai gerai mėgstu, 
bus lietus. I moteris juos sodi/idama turi

’ ’ * | įpie visą savo sijoną prisi-
Nereikia su ugnim žaisti,!mėgsti mazgučių.

nes galima naktį, lovoje be-1 
miegant, “nusišlapinti.” j Nukirpus arklio kaltūnus,.

* * * 1 arklys apanka.
•Jeigu su šluota gavai muš-l

ti — niekas į kumus neims. 1 Nukirpus žmogui kaltu-
* ♦ • I nūs, žmogus apanka. Kad iš- j

Kūčių dieną, jeigu pas| vengus, kaltūnus reikia kirp-,
ūkininką ateina vyriškis,, tai Į ti tam asmeniui, kuris jų turi 
visi vaisingi gyvuliai atsive-| nematant, miegant. 
da vyriškos lyties vaikus;! » « ♦
jeigu moteris — tai moteris-1 Paleidus iš lauko arklius 

‘ kos lyties. I pietų laike, reikia plėškes su-
* * * I tvarkyti, bet nepalikti taip,

Pagimdžius katei kačių-1 kaip iškinkome arklius, nes
kus, reikia juos girti, kad j jeigu taip paliekame, tai ark- 
gražųs, tai katė juos mylės, o jliai nepasilsi, 
jeigu peiksime — nemylės. I * * *,(.t

* * ♦ I Jeigu žmogus pirkdamas
Jeigu ima noras giedoti, tai!gyvulį pasilieka savininkui

mirs kas nors — reiks eiti į! skolingas ir paskui nenori tų 
šermenis. I pinigų grąžinti, tai toks gy-

* * * Ivulys nyksta.
( Kučių naktį reikia tvartų! * * * .

duris nerakinti, bet užsi-J Jeigu vaikinas žiuri į mer- 
ženklinti sau vienam kokiulginas primerkęs vieną-akį, 
nors žinomu ženklu, tai kadįtai ant primerktosios akies 
kas ir padarys gyvuliams ko- iškyla miežys. 
kius čėrus, bet jie bus ne-| * * ’
veiklus, nes ryto metą, radę] Valgant bulves virintas su 
ženklą netvarkoje, žinome,!duona, užpuola sukata, 
jog kieno, tai butą tvarte ir’ * * *
tokiu budu čėrai nustoja sa-

Silpnų Inkstų ir Pūslės
Kuomet Nuga-Tone, žinomos kūno 

, budavotojos, jos j trumpą laiką susti
prina kūną ir yra kaipo tonikas dėl 
neivų, raumenų ir svarbių kūno orga
no visame kūne, šios sveikatą stipri
nančios gyduolės prašalina pūslės ^įe- 

; malonums ir suteikia naują jėgą ir 
stipt urną dėl inkstų, kepenų, skilvio ir 
kitų svarbių kūno organų. Taipgi pra
šalina nervų ir raumenų skausmus, 
reumatiškus skausmus, galvos skau
dėjimą, prašalina svaigulį ir panašius 
nemalonumus.

I.aike paskutinių 35 metų milionai 
žmonių suiado Nuga-Tone puikiausi 
sveikatos ir stiprumo budavotoją. Jos 
taipgi yra geros nuo prasto apetito, 
nevirškinimo, silpnų kepenų, nustosi
mo svarumo arba miego, praradimo 
stiprumo, silpnų nervų, svarbių kurio 
organų ir abelno nusilpnėjimo. Nuga- 
Tone yra parduodamos pas visus vais
tininkus ir turi suteikti tikrą užganė- 
d nimą arba jūsų pinigai bus grąžina
mi. Nusipirkite butelį šiandien. Neim- 

, k.c pavaduotojų — reikalaukit tikrų 
Nuga-Tone.

DIDELIS PASISEKIMAS

Feenamint
Cheuing LAXATIVE

9
Malonus ėiugumis, kuris 
palaiko pilvo reguliarišku- 
mą. Vaikai myli jį.

15c. ir 25c.

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

tA.se 'vgK maa*

vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

Babies Love It
Neo visą pilvo ir farsą >•*. 
Hiagumą, kurie paeina &ae 
dantį; augimo nieko gereanio 
Kūdikiais ir vaikams nėra, 
kaip

Draugai! Skaitykit ir 
platinkit “Keleivį.”

^Irs. Wihslow’S

For Cnts and Wounds
Apsisaugnkit nuo užairo- 
zinimo. Gydvkit kiekvieną 
įpjovimą, žaizdą ar įdrče- 
kima su stipriu ir nenuo
dingu aptiseptiku. Zenite 
užmuša bakterijas ir pa
gelbsti gyti.

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

~%3cfrtle/nX
EAGLE BRAND

CONDENSED M ILK

’l

| SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME
Per ilgą la^ką aš sirgau ir tiek buvau suvargęs, nuslabęs. kad net

0 ir gyventi buvo atsibodę, kiek uždirbdavau daktarams ir išmokėdavau,

Pirmoji pageiba.
Moteris:—Daktare, grei- 

__ Į —Astduausveis!—-susu-tai gelbėk mino vyrą, jis 
ar tu žinai, iš ka didelee nusiėdęs pons, į miršta...

Daktaras:— O kas su juo 
atsitiko?
; Moteris:—Jis per klaidą 
vieton munšaino išgėrė bon- vo galios, 
ką rašalo.

Daktaras:— ~Ar teikėte 
jam kokią pagelbą? E„..v.vjv „

Moteris:—Taip, daktare, šuo, tai kiaulė atsiveda par- 
prikimšau pilną bumą suge- šus tokios 
riamos popieros. šuo.

♦ • •

Varant kiaulę pas kuilį, 
jeigu pakelėje užpuola ją

žinosi, iš pasibaidę.
| —Pąpyre! — vėl suriką.

I »

ŠUO.
f

• ♦

spalvos, kaip tas
•y* ■

I
<f h

♦ * *

Jeigu rankos dreba —viš
tą vogei.

• ♦ •

Kad ant kojų kyla perau
gos — reikia su skaudamąja 
koja patrinti rupužę, tai jos 
daugiau nekils.

J. Bakanas.

F
$ $
S
į

Dabar Pirmiau

ir buvau pristigęs vilties kad henasveik- 
siu.

Mane kankino vidurių nedirbimas, pil
velio nu.'labnėjimas, skilvio begalimas ir 
nervai; skaudėdavo galvą, krutinę, strė
nas ir tt. neturėjau apetito .r neskanius 
atsirūgimus; abelnai buvau visai suvar
gęs.

Matydamas, kad niekur negaunu pa- 
geibos, ėmiau tyrinėti pats. Ir man tiek 
pasisekė surast vaistus, vardu SALUTES 
BITTER1S VYNAS ir j 6 mėnesius pali
kau sveikąs ir tvirtas, ir dabar čionai aš 
pasirodau visuomenei: taipgi yra tūks
tančiai žmonių pasveikę nuo SALUTES 
BITTEKIO VYNO ir dėkoja jo Geradė- 
jystei. .

Taipgi veliju ir jumis, kurie tik norite 
būti sveiki ir tvirti, tai naudokite SALU
TES BITTERJ ir jums suteiks sveikatą, 
siidrutins vidurius ir prašalins galvos, 
po krutinės ir strėnų skaudėjimą ir abel- 

gerą apetitą, miegą irnai visu® nesn-.ag'imus prašalins, ir suteiks perą apetitą, miegą ir 
tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingas nuo influen- 
zos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip ap- 
tiekose. ir jam panašiose vietose. Kaina 1 bonka $1.00, 12 bonkų $0.00. 
Siunčiant j kitus miestus už vieną bonką $1.25. o už 12 bonkų $11.00.

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gauti, 
tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taipgi norėdami 
greit aplaikyti, siųskite sykių su užsakymu ir Money* Onderi dėl paden
gimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusime dėl 
tamstų reikalaujamu gyduolių. (19)
PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuokit taip:

SALUTES MANUFACTURING CO.
616 W. 31-at Street, Chieagti. III.. Tel. Boulevard 7351 *

i
k

Į >F

$4
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SPORTININKO STASIO NELAIMĖS SU ARKLIAIS. 
SABALIAUSKO LAIDO- Škėmai, Rokiškiu vai. Ko- 

TUVĖS. jvo 3 d. pasibaidžius arkliui
Kaunas. ] , _

ninko šūvis netikėtai išplėšė,su moterim. Balandžio 7 d.
KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

(Nuo namų korespondentų ir ij Lietuvos Laikraščių.)

BLOGI DARBAI VIS IŠ
KYLA AIKŠTĖN. . . .

1918 metais bermontinin- 1ir petr3 Razmą devyneriais^jauską. Velionis, budamasjigonbuti vežti, 
kams okupavus žiemių ryti- /?etais sunkiųjų darbų kalė-j Į*af visai

$196.

I

I

AQUITANIA” 45,647 TORŲ Į
ekspresinio ( unard- 

bivu-paif>ciu

BALTIKO AMERIKOS UNUA i

9

VAŽIUOKIT ŠI PAVASARĮ Į LIETUVĄ 
SU AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMU, 
KUR JAUNIMAS TEN GYVUMAS, TEN 
SMAGUMAS.

IšPILDYKIT TOS ŠIRDIES TROŠKI
MUS, PAMATYK1T SAVO TĖVYNĘ, 
BROLIUS, SESERIS IR GIMINES.

Ką akimis žmogus pamatai, tai amžinai neužmiršti.

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

Turistine ____
Revenue Tax ir Head Tas Atskiram.

LIETUVĄ 
išplauks iš New Yorko 

(per Southampton)

GEGUŽES 31

Kainos stačiai į Klaipėdą: 
Trečia kliasa .... $107.

Turistine trečia .. $117.

1 1

t

203

9
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pašto Įstaigų su 221S tarnau
tojų.

fo ir telefono Įstaigų skai- ?

.iš Xfw York 
į Kauną ir atyal 
(Pridėjus S. V. 
įeitu Taksus.į

Iš IR I

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didžiausio ir greičiausio 
Vokiečių laivo 

COLUMBUS 
ARBA KITAIS ŠIOS LINUOS 

LAIVAIS
TIK ASTUONIAS HIENAS 

Puik ios kajutos Trečiai Klesai— 
Tiktai Steitrumiai

NORTH GERMAN

LLOYD
65 Statė St., Boston, Mm. 

arba pas vietos agentus

Dėl surTįžimo leidimų ir kitų in
formacijų klauskit pas vietos 
ajrentus arba pas

Hamburg-American Lina
United Ameriran Line*. Ine.

Centrai Agents
131 Statė St, Busto*, Mass.

IŠ IR I

LIETUVĄ
HAMBURGĄ

Ant Tnii.'ti tri-triubiniu
i N,rį»*4<jiiivęiiaiijas) H A M. 
; OEUTSCHLANI).
k> įįiALBERT BALI.1N, 
L' 'JBKOI.UTE. REI.IANCE.

ir'.- ant poptiĮįa^iškų vienodais 
kambariais, laivu Cleveland, 
Hestphalin ir Tl>urin"ia.
Savaitiniai išplaukimai iš New 
A <jrko. Laivai Thurinjria ir 
Hestjlhalia atplaukia i Bostoną. 
'Petsonaliai. lydimi j Europą 

išvažiavimai.

PER
laivą 

Nęą'¥ORK<iiaujas) H A M BŪRO

> A LBERT BALIU N,

PAŠTO ĮSTAIGŲ AU
GIMAS. a

Kasmet susisiekimui tobu- $
Nelemtas polici- j buvo užmuštas jaunas vyras lojant, auga ir pašto, telegra- 

unv. ~ _________ L.I.... ‘ _ « fo ir telefono Įstaiguskai-J-
iš gyvųjų tarpo brangų ne tik į Rokiškio m. pasibaidžius čius. Pav. 1918 m. pašto Įs-$ 

uuuni uvviiKai metu Antana vieniems sportininkams, bet arkliui buvo sužeista U lyte-11 tarnaut0- g 
iVasiliauską dešimčiai metu » vi^i Lietuvai Stasį Saba-j lės Kriukelienė, kuri teko į 0 i®26 mg°300 ''

bau^ka Velionis, būdamas heonbuti vežti. 114^ tam., oiuzum. dou

I
liuoni dvylikai metų, Antaną

nę dali Lietuvos, Kurtuvėnų J,mo- 
apylinkėje veikė gai-si be- --------------
laisvio Gruzino plėšikų gan- PERDAUG ĮSIKARŠ- 
ja. Gauja buvo gerai organi- ČIAVO.
zuota, turėjo gerus ginklus, G...
kad drįsdavo užpulti ir api- ganios teismas Kėdainiuose 
plėšti visą kaimą. j sprendė tokią Alekso Baltru-

Taip rugpiučiu 6 dienos ’ kėno bylą: 
nakty buvo apiplėštas uki-j Pereitą vasarą liepos mėn. 
ninkas Izidorius Gylys. Aš- * " ’ ' ' ’ *
luoni apsiginklavę šautuvais 
plėšikai išvertė duris, suėjo 
vidun ir, surišę šeimyną, at
ėmė apie 2000 rublių pinigų 
ir kitokio įvairaus turto. Pra
ėjo apie penkeri metai, Gy
lys netyčiomis sužinojo, kad 
Gruzino gaujos vienas žmo
gus Fridrikas Lemkis gyvena 
Šiauliuose ir Dvaro gatvėje 
turi porą didelių namų. Ka
dangi jo žmona buvo gerai 
Įsižiūrėjusi plėšikus,- tai Gy
lys pasiuntė pramanytu rei
kalu žmoną pas Lemkų. Ji 
pamačiusi Gylienė aiškiai 
pažino, kad tai tas pats plėši
kas, dalyvavęs jų apiplėši
me. Lemkis buvo suimtas. 
Atsirado ir daugiau apiplėš
tų žmonių, kurie atvykę ka- 
lėjiman pripažino juos api
plėšus} Lemki. Tardymas ne
davė aiškių Įrodymų, kad 
Lemkis yra buvęs Gruzino 
gaujos narys. Bet pats Lem
kis irgi neturėjo kuo patik
rinti savo nekaltumą. Dar 
bevedant bylą, Lemkis mirė. 
Šiaulių apygardos teismas, 
nesenai sprendęs šią bylą, 
pripažino, kad mirusis Lem
kis yra dalyvavęs plėšiko 
Gruzino gaujoje, kuri vėliau 
buvo iššaudyta. Bet kadangi 
Lemkis jau buvo miręs, tai 
tik iš jo turto buvo priteista 
nukentėjusiems penki tūks
tančiai litų.

į jaunas, vos dar1 
baigdamas komercinės mo- 
kyklos mokslus, savo nuola
tiniu darbu, savo pasiiyžimu

KERDŽIAUS KOMPA
NIJA.

Užpereitų metų liepos 13 
d. Vištukėnų kaimo, Kulių 
.valse., Kretingos apskrities 
ūkininkas Jonas Pašilis su 
savo darbininkais anksti ry
tą išėjo šienauti: namuose li
ko tik viena Pašilio žmona 
Rožė. Parėję vyrai pietų ra
do Pašilienę surištą virvėmis 
ir paguldytą lovon. Klausta 
Pašilienė papasakojo, kad iš

OFICIALĖ LINIJA

Lietuvos Vyčių Organizacijos
PRANEŠA, KAI) DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA METĄ 

—ĮVYKS— A

Laivu “UTUANIA” iš New Yorko, Birželio 141

TIESIAI I KLAIPĖDĄ
TIE, KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON 

ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI

Laivu “ESTONIA” Gegužės 24 d
VIENU LAIVU KLAIPfiDON

I $ 
!

......-—, -J 
metais tuo pat laiku tik 17. $ 
šių automobilių pirkimo di- $ 
Įėjimas aiškinamas tuomi, ‘ 

Kad jie dabar yra ištobulinti 
ir geriau tinka musų keliams.

NELAIMINGI ATSITI
KIMAI.

milu _ Balandžio mėnesio 9 d.
buvo sutraukęs ne tik visų Ukmergės pi. važiuodamas 

i simpatijas, bet jau ir visą ei- automobilis, kurio numeris 
~ . c -1

į tu vos sportinę garbę užsie- pilieti Miką Kemežį, 39 me- 
jniuose. tų amžiaus. Sužeistasis sani-

Sportininkų tarpe jis jau tariniu automobiliu nuga- 
huvo suspėjęs būti sportinės ’ x*- * --- x '•
ištvermės, disciplinos ii j 
sportinio draugiškumo pa-

’ Velionies Stasio netikėta . 
mirtis ypač skaudžiu smugiu 
atsiliepe sporto kliubui “Ko
vui,” kurio jis buvo vyriau-i 
sias organizatorius, jo dva-i 
šia, nuolatinis “Koxo” fut-*

ČIAVO.
T) -j i*- o 1 Tr j 2»iiup<2.LA ucv v* uui,vinv/uin^, nuuu IlUIUUri^

kart«gy>.«sLie- nežinomas, pervažiavo girų

Žeimių valse., Karaliukų kai
mo gyventojai Aleksas Balt- 

susigineijo dėl to, kam vie
nas per kito lauką v aziuoja. 
Gerai išsibarė. Alek>as.Balt- 
■ ukėnas Įpykęs, ryžosi Vosy
lių pamokyti. Pasiėmęs re-r- 
volveri ir netoli kelio pasi-j'-
i- - V J 1 TTl J |>1U, I! UU1ČZU 1YUVU XL4L-.

^rePe- Ka<1a vakat e Vladas jb0io komandos kapitonas. ,

ukėnas ir Vladas Vosylius ' *
• • w» • iii i • * V l X> 1 L< •iioiDfi*i/«i i/i /IzaI t /“k l/nyvi .

bentas i miesto ligoninę.
Balandžio mėn. 11 d. Kau

to miesto ligoninėje mirė 
)il. Emilijonas Skirgaila iš 
vendžiogalos valsčiaus 68 
netų, kuris per neatsargumą 
evolveriu persišovė vidu
pius.

FORDO AUTOMOBILIU 
VARTOJIMAS DIDĖJA.
Šiemet per pirmuosius tris 

mėnesius Amerikos Liet. 
Akc. B-vė pardavė 45 Fordo 
automobilius, o praėjusiais

i- I

PLANUODAMI ATSILANKYTI 

LIETUVOJE 
“Plaukite po Amerikos Vėliava"

DĖL MOTERS ŠOVĖ 
VYRĄ.

Panevėžio apygardos teis- 
nas kovo 5 d. nagrinėjo 

čepukaičio bylą, čepukaitis 
neilinosi su Bukausko žmo
na, kuriai susivaidijus su vy
žų, čepukaitis Bukauskui 
peršovė kojas, čepukaitis 
gavo pusantrų metų sunkių
jų darbų kalėjimo.

Vosylius su pusbroliu Pranui 
Vosylium jojo į ganyklas, 
Baltrukėnas paleido Į juos 
penkis šūvius, kuo Vladą Vo
sylių visai nužudė, o Praną 
Vosylių sunkiai sužeidė. Į šū
vius subėgo kaimynai. Balt- 
rukėnas ir jiems pagrąsino 
iššaudymu, o pamatęs Joną 
Vosylių, puolėsi ir jį nužudy
ti. Bet likusieji du šoviniai 
nešovė, ir supuolę kaimynai 
nai-vertė Aleksą Baltrukėną 
r atėmė revolveri.

Pasirodė, kad tarp Baltru- 
kėno ir Vosylių iš seno buvo 
kerštai tai už paneles, tai dėl 
lauko.

Teismas Aleksą Baltrukė
ną nuteisė aštuoneriais me
tais sunkiųjų darbų kalėji
mo ir nužudyto šeimynai po 
tūkstantį litų kasmet iki gy
vos galvos.

BROLIAI ŽMOGŽUDŽIAI.
Kovo 24 d. Liudvinavo 

miestelyje, Mariampolės ap
skrityje, nužudytos savo bu
te smulkiųjų prekių krautu
vės savininkė žydė Šapirienė 
ir jos senutė motina. Gyvas 
oaliktas tik 12 metų Šapirie- 
nės sūnūs, žmogžudžiai pa
ėmė apie 700 litų, 15 aukso 
rublių, visokių brangesnių 
daiktų ir prekių — saldai
nių, arbatžolių, papirosų. 
Kriminalinė policija nustatė, 
kad tą baisią žmogžudystę 
padarė to pat miestelio gy
ventojai Antanas ir Juozas 
Gelbudai, dar visiškai jauni 
vyi-ai. Kratant jų bute rasta 

vfe Ir nustatvta dar keletas 
j -
prisipažino kaltais, žmogžu
džiai uždaryti galėjime!-

--------------------- s
ŽUDYMAI IR NUSIŽU

DYMAI.
Kaip daug žmonių ’ Lietu

voje miršta nenaturale mirti
mi, parodo šios skaitlinės:

1926 metais vien tik Pane
vėžio apskrity padaryta 50 
lavonų skrodimų, būtent7 
nužudytų, 10 nusižudžiusių, 
4 naujagimių nužudytų kū
dikių, 7 staiga mirusių, 10 
nelaimingų atsitikimų ir 12 
Įvairių nenaturale mirtimi 
mirusių. Saužudybių ir ne
laimingų atsitikimų skaičius 
pastebiamas daugiausia pa
vasario ir rudens metu —nuo 
kovo iki gegužės mėn. ir nuo 
rugsėjo iki gruodžio mėn. 
1927 m. nuo sausio 10 iki ko
vo 30 d. padaryta 13 lavonų

ryto 8 vai. išėjo i tvartą pas prekių iš Šapirienės krautu-
gyvulius. Grįždama pastebė
jo, kad grįčios durys yra at
daros. Įėjus rado gličioj sė
dint du nepažįstamus vyrus, 
kurie Įš karto pareikalavę 
valgyti,, bet tuojau, šoko su 
revolveriais rankose ir gra
sindami nušausią pareikala
vo atiduoti pinigus. Pašilie- 
nė išsigandus pasakė, kur 
paslėpti pinigai. Plėšikai ta
da Pašilienę surišę paguldė 
lovon ir pagrobę 340 aukso 
rusų rublių, kiek litų, auksini 
laikrodėlį ir kai kurių valgo
mų daigtų, pasislėpė.

Po mėnesio Repšaičių kai
me, Kulių valse, nakčia plė
šikai, išėmę langą, įlindo Į 
ūkininko Diburio namus, ka
maroje surišo berną Virkelį, 
toliau išlaužę duris Įėjo Į vi
dų ir surišę visą šeimyną, 
ihušdami, grąsindami revol
veriais pareikalavo pinigų.

Balandžio 19 d., velionis 
Stasys palaidotas Šančių ka- į 
pinyne. =
jaunimo minia, vainikų ir gy
vų gėlių daugybė, išsirikiavę 
sporto kliubai “Kovas,” K. 
S. K., “Makabi,” lydėję ve- 
lionies karstą, parodė, kiek 
brangus ir mylimas buvo ve
lionis visam Kauno ir Šančių 
jaunimui.

Įvairių organizacijų ir 
draugų moksleivių atstovai 
savo kalbose prie kapo duo
bės su dideliu širdies skaus
mu išliejo savo sielvartą dėl 
brangaus draugo mirties, 
bet, žinoma, nieko daugiau 
tam brangiam draugui nega
lėjo linkėti, kaip tik, kad jam į runkelių, raginami sudaryti 
butų lengva ir ramu ilsėtis tuo reikalu sutartį su Lietu- 
šaltoje kapų žemėje. p

Daugtukstantinė žvalgybos sekretoriaus Alpo įMin Tiniv^i ir m’ 1 o*** i_ 1 .a, i

ARKLIŲ PERTEKLIUS.
Statistikos daviniais?Lietu

voje yra arklių perteklius, iš 
kurio galima butų parduoti 
užsienin apie 30 tūkstančių. 
Arklių kainos žemos, nes jie 
yra užsienio akimis žiūrint 
labai blogos veislės.

ORGANIZUOJAMA CUK
RINIŲ RUNKELIŲ SĖJA.

Šiemet, kaip ir praėjusiais 
metais, organizuojama cuk
rinių runkelių sėja. Ūkinin
kai, gyveną ne toliau 15 klm. 
nuo geležinkelio stoties ir 
nori pas save sėti cukrinių

vos ūkininkų sąjunga Kau
ne. Reikalaujama, kad run
keliais butų užsėtas nema
žesnis vieno hektaro žemės 
plotas. Rudeni jie gausią po 
4 litus už runkelių centneri.

I] 
H ti t ’
S' Ir _Žiniom Kreipkitės į Vietos Agentus ar į bendrovę:
| BALTIC AMERICA LINE 8-10 Bridge Street, New York

Sekanti laivai išplauks tiesiai į Klaipėdą:

ESTONIA May 24-tą. 1927. 
LITUANIA June 14-tą, 1927. 
LITUANIA July 19-tą 1927.

Nupiginta ten ir atgal kelionė 
trečia klesa j 
LIETUVĄ 

tik $203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremea 
Išplaukimai Biržely: 

per AngHją-Franciją-ar Vokietiją 
S.S. PRESIDENT ROOSEVELT 

Birželio 1
S.S. LEVIATHAN 

Birželio 11
S.S GEORGE WASHINGTON 

Birželio 15
S.S. PRESIDENT HARDING 

Birželio 22
S.S. PRESIDENT ROOSEVELT 

Birželio 29
pASTRINKITE bilr iš tų laivų o gaubite 

neprilygstamų patogumų ir patarnavimą 
kuris teikiamas ant visų Suvienytų Valsti
jų Valdžios valdomų ir operuojamų laivų. 

Speclalė Ekskursija j Lietuvą
Išplauks laivu S.S. Prcsident Roosevelt, 

Birželio 1 po asmeniška vadovybe M r. 
Josepli Bcrkovitz iš rhiladelphios ofisu 
United Statės Linijos.

Darykite dabar pianus keliauti tėvynėn 
smagioje draugovėje savo tauūečiij kaitan
čių jūsų kalba. Mr. Bcrkovitz parnoS 
viską jūsų kelionei išauk s to.

Klauskite savo vietos laivakorčių agento 
pilnų informacijų, arba rašykite pas 

United
Statės Lines

Ekskursija
1NAMINIŲ PAUKŠČIŲ IR 

GYVULIŲ AUGINIMAS.
Balandžio 10 d. Kaune 

Įvyko naminių paukščių ir 
smulkių gyvulių augintojų 
draugijos narių susirinki
mas. Iš pranešimo paaiškėjo, 
kad tik nuo draugijos Įsikū
rimo laiko i Lietuvą Įvežta 
veislinių vištų kiaušinių apie 
3,000 ir vištų lizdų apie 100. 
Galima esą spėti, kad Lietu
voj dabar esama apie 60,000 
veislinių vištų ir apie 30 as
menų visai pavyzdingai ve
dančiu savo lizdvnus.\

BELGAI PERKA ARKLIUS
Belgų pirkliai per paskuti

nes 2-3 sąvaites Lietuvoje su
pirkinėja po provinciją iš 
privatinių savininkų nedide
lėmis partijomis arklius. 
Arkliai parenkami mažo 
ūgio, stiprios sudėties, taip 
vadinami “poni.” šitie ark
liai skiriami darbui po žeme 
belgų geležies ir anglių.ka
syklose. ' 45-;'

Kamajai, Rokiškio afjhkr. 
Balandžio 3 d., „r ' '
dvarininko buvo pavogta 5 
maišai rugių ir vienas dobilų. 
Vagis sugautas.
• Kurkliečiai, Rokiškio vai. 

Nuo balandžio 4 iki 6 d. bu
vo pavogtos trijų žydų trys' 
karvės. Karvės rastos miške rimą, jau šiais metais eis prie: 
pririštos. Matyt, kad vagi- natūralaus miško želdinimo 
liai nesuspėjo paslėpti. budo.

MfšK^TŲR^^VAlfo

Miškininkų Įsitikinta, kad 
iš vietinio į dirbtinas miškų želdinimas 

brangiai kainuoja ir nevisa- 
da atsiekia tiksią. Daug pi
giau atsieina ir geresnių re
zultatų duoda natūralūs miš
ko želdinimas, žemės ūkio 
ministerija, sekdama ši paty-t

O 75 Statė Street. Boston. Masu. 
45 Broadwav. New York City

budo.

Plėšikai apkraustę namus, vo 30 d. padaryta 16 lavonų; 
pagrobė 730 aukso rusų rub- J skrodimų. Palyginus tą patj • 
liu įvairiu brangenvbiu ir pa- laiką su praeitais metais, šie- ■ 
sislėpė. ’ " j met skrodimų skaičius nesu-

. Policijai bejieškant, tuo- mažėjo, 
jau išsiaiškino, kad plėšimus 
darė Bauskarolių dvaro ker
džius Petras Razma ir jo . .
draugai, Petras Keliuonis ir šakių apsk.). Balandžio 6 d. 
Antanas Vasiliauskas. Raz-( važiuojant iš miško Vincas 
vna piemenis visklausineda- Mitkus Braziūkų kaim. nusi-- 
vo, kuris ūkininkas turi pini- laužė koją. Jis važiavo ant 
gų, o paskui su draugais ei- medžių vežimo galo, besisu- 
davo plėšti. Suimti plėšikai kant į šoną medis prispaudė 
prisipažino apiplėšę Pašilį ir koją prie kelmo ir nulaužė. 
Di^irį; I Tą pačią dieną obliuoda-.

Nesenai Šiaulių apygardos mas lentas Braziūkų k. Juo-Į 
teismas nuteisė Petrą Ke- zas Pupius išsilaužė pirštą, j

NUSILAUŽĖ KOJĄ.
Braziūkai (Lekėčių vai.,

Didelė Ekskursija j Lietuvą
Francuzų Linijos Laivu

11 dieną Birželio-June
Knrią Tadmaus ir asmeniškai prižurčs Vice- 

Prezidentas Susivienijimo Lietuvių Amerikoje, 
VIKTORAS KAMARAUSKAS, 179 Slocum St, 
iš EdwardwviIIe, Pa. Užsisakykite kelionę dabar. 
Prisirengkite iš kalno. Klauskite agento visu in
formaciją anie pasporto arba grįžimo leidimu.

Lietuviai nenilni Amerikos piliečiai gali gauti 
Suvienytu Autstiįą valdžios leidimą iiuosai su
grįžti į šią šalį, neatsižiurint j įleidžiamąją kvotą. 
Įtiks leidimas vra geras vieniems metama ar il
giau. PLATESNES INFORMACIJAS SUTEIKIA 
ANT UŽKLAUSIMO FRANCUZV LINIJA 
(FRENCH LINE) arba bile autorizuoti agentai. 
Arba PETRAS J. BALTUŠKA (Ekskursijos ren
gėjas), A. * J. HI RU ITZ Banker’s House. 
« EAST MARK ET ST.. W ILKES BARBE. PA.
(3-čios dury m nuo Pablic Sąuare —2-ros lubos)

“Vienybės Spaudos Bendrovė, Lietuvią Prekybos Bendrovė,
193 (.rand Street. .w, Broądfray,
Brooklyn, N- . So. Boston. Mass.
V . Stulpinas, . “Naujienos” •
II So. Halstcd St, 1739 Srt. Halsted St,
Chicagn. III. , Chicago. III.
I ŽSJSAKYKIT KELIONĘ DABAR — MUSĘ GERAS AGENTAS 

MIELAI JUMS PATARNAUS KELIONĖS SUTVARKYMR
— ■ 

po asmeniška vadovybe p-no C. FRUTON, prityrusio ke
liauninko iŠ Cunard štabo. Iš Southamptona keleiviai spe
cialiu traukiniu bus nuvežti i Londoną, kurs sės ant laivo 

ištiestai Į Klaipėdą. Fruton prižiūrės keleivių bagažą“ if ap- - 
rūpins viską reikalingą kelionei: pridabos jų gefovpirisu-» 
teiks užtektinai palinksminimų. Tai puiki proga keliąiiti f 

draugėje stivo tautiečių. Privatiški kambariai trečioje kleso- 
je ir švarus bet patogus vieši kambariai pasižmonėjimui. 
Naminis viHnms. 5 . i >

: ’t’/.: • / • * ’' i
Papigintus 3 klesus laivakortėsįi ąba galu. 

Prieinamos kainas antroje tiesoje.
Kad apsaugoti savo pinigus, pirkite čff.
CU.NARD TRAVELKES CHECKS.

* Jie geri visur.- .
Tolimesnių inf. klauskit pas vietos agentą ar pas:

* CUNARD LINE
33 SUte St.,

Boston. Mass.

Į , 4
t».. r

f

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO ISTORIJA
Siame 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 viduramžio
krikščionišką pasauli ir kryžiaus karus, apie garsų kinų- 
mongolų karo vadą Čingis Chaną, ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” ,,į. ; , <

Knygoje yra daug paveikslų, žemlapių, piešinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdarytą, puslapių 301,

Kaina .... $2.25. < 5 v

KELEIVIS
255 BR0ADWAY, SO. fiOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
Masinis So. Bostono lietuvių ir jeigu policija pagaus auto- 
sus trinkimas pasmerkė Lie- mobilių su blogais 

tuvos žmogžudžių-fašistų 
terorą.

Atėjus iš Lietuvos žinioms

“brei- 
kais,” jam bus atimtos blėtos 
su numeriais ir registracijos 

  korta. O pagauti galės kiek- 
apie pasmerkimą mirtin Sei- vieną, nes policija darys tam 

~ • • - .tikras “ablavas:" užstos kur
---- ------- 3 kelią ir egzaminuos 

lietuviai kiekvieną automobilį, žino-

Įkavo $500. Advokatas Mur
ins Hillųuit prisiuntė telegra
fu $100. Po šimtinę aukavo 
daug kas. South Bostono lie
tuvių socialistų kuopas var
du irgi buvo prižadėta su
rinkti $100. Advokatas R<»e- 
wer aukavo $75. mokytojas 
Lewis $50, adv. Bagočius 
$25, adv. Bearak $25 ir tt. Iš 
’iso buvo surinkta $3.02 >.

PAJIEŠKAU BARBERIO J 
PARTNERIUS.

i:.zuis labai gerai išdirbtas per ilgus 
■-'•■tus partner s gali prisidėti su ma
ža: pinigų. Malonėkit atsišaukti grei
ta. Labai sunku vienam, o su darbi- 
.::.sa:s sunku vest reikalą. (21) 

J J KAS
7ii| l)e>dor st. ladiana liarbur. ’nd.

mo atstovo D-ro Pajaujo ir 
dviejų karininkų. South Bos- 
tono progresyviai E__ ’-l . ..
ant greitųjų sušaukė masinį visai nežinos, kur jis ga- 
susirinkimą. kuris ivvko pe- lės į sląstus papulti.
reitą nedeldienį ‘Lietuvių Automobilių registracijos 
Svetainėje. Pirmininkavo j diktatorius Gooduin reika- 
“Keleivio” leidėjas J. G. Ge- Jauja, kad važiuojant 20 mv- 
gužis. Kalbėjo‘“Sandaros” i uų I valandą, kojiniais “brei- 
red. Pronskus, “Keleivio” j kais” galima butų sustabdyt 
red. Neviackas ir A. L. T. S.l-Utomobilių nepravažiavus 
sekr. Paulauskas. Visi tris Pėdų, o rankiniais arba 
kalbėtojai aiškiais faktais iš- t^P vadinamais “emergen- 
parodė, kad fašistai-žmog- $/’ “breikais” — neprava- 
žudžiai terorizuoja Lietuvos žiavus 80 pėdų.
liaudį, mindžiodami jos kon
stitucines teises, areštuoda
mi ir be aiškios kaltės smerk
dami mirtin žymesnius dar
buotojus ir net Seimo atsto
vus.

Susirinkimas vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, kuri pa
smerkia fašistinių teroristų 
valdžios žygius visu griežtu
mu. Aukų kovai su žmogžu- 
džiais-fašistais susirinkimas 
sumetė 30 dol. Vėliaus buvo 
priduota dar 7 dol. nuo tų 
žmonių, kurie Į susirinkimą 
negalėjo ateiti.

py rodė

Ta pati taisyklė taikoma ir 
lengviems trokams.

Sunkiems trokams duoda
ma daugiau vietos sustoji
mui. Dviejų tonų trekui duo
dama 80 pėdų kojiniems ir 
100 pėdų rankiniems “brei- 
kams.”

I

Protesto rezoliucija priimta 
8 d. gegužės masiniame 

susirinkime.
Mes, Bostono ir apielinkės 

lietuviai, Lietuvos ir Ameri
kos piliečiai, susirinkę i ma
sinį susirinkimą, gegužės 8 
d., 1927 m., Lietuvių Svetai
nėje, So. Bostone, atsižvelg
dami į neteisėtai pasiskelbu
sios valdžios darbus Lietu
voje ir tenykščių musų brolių 
terorizavimą, priėmėm se
kančią rezoliuciją: .

1. Griežtai pasmerkiame 
Smurtu susidariusiu valdžią 
uz šaudymą ir kalinimą žmo
nių, stovinčių už konstituci
nę ir demokratinę tvarką.

2. Griežtai reikalaujam, 
kad nuteistieji mirtin ir už
daryti amžinam kalėjimui 
Seimo atstovas Dr. J. Pajau
jis, karininkai Tomau ir Že
maitis, ir kiti smurtininkų 
įtarti veikę prieš juos, tuoj 
butų paleisti iš kalėjimų ir 
jiems laisvė grąžinta.

3. Reikalaujame, kad ka
ro stovis ir karo lauko teis
mai tuoj butų panaikinti.

4. Reikalaujame, kad ša
lies piliečiams butų grąžinta 
konstitucinė asmens nelie
čiamybės laisvė.

5. ' Taipgi reikalaujame, 
kad tuojaus butų paskelbti 
naujo seimo rinkimai, ir lai 
šalies piliečiai savo balsais 
išsirinkssau valdžią, kuri ni- 
pinsis jų reikalais ir krašto 
vedimu prie laimingos atei
ties.

To neišpildžius, mes laiko
me ir laikysime smurtu pasi
skelbusią valdžią kaipo tero
ristų šaiką, nekaltų žmonių 
žudytoją ir vedančią musų 
kraštą į prapultį.

Mes, pažangieji Amerikos 
lietuviai, pasižadame, kad 
visomis išgalėmis gelbėsime 
Lietuvos žmonėms kaip gali
ma greičiau pasiliuosuoti iš 
po smurtininkų jungo ir at
statyti teisėtą demokratinę 
konstitucinę šalies tvarką.

Nutarta ši rezoliucija pa
siųsti pasiskelbusiam prezi
dentu Smetonai, prof. Vol
demarui ir pulkininkui Mer
kiui, taipgi paskelbti lietu
vių spaudoje.

J. A. Palaima, pirm. 
J. G. Gegužis, sekr.

Socialistų vakarienėj surink
it $3,025 Dėbso radio stočiai

Pereitos pėtnyčios vakarą 
American House viešbuty 
buvo suruoštas bankietas so
cialistų radio stočiai, kuri 
norima pastatyt Dėbso at
minčiai. Svečių buvo pilna 
salė. Po vakarienės buvo kal
bos. Kalbėjo keli vietiniai 
ir rašytojas Norman Thomas 
iš New Yorko. Jis faktais iš- 
jaredė. kaip dabar reakcinių 
ja jėgų yra kontroliuojamas 
oras. Viešai yra skelbiama, 
kad Amerikoje žmonės turi 
didžiausią žodžio laisvę: bet 
tegul Socialistų Partija ar ki
ta kokia pažangi organizaci
ja bei asmuo pabando pasi- 
samdyt savo propagandai, 
kurią nors radio stoti, tai vi
suomet gaus atsakymą, kad 
stotis užimta: o jeigu socia- 
istui pasisekė kada nors pra
kalbą per radio pasakyti, tai 
tik tokiu laiku, kuomet visi 
žmonės jau miega. — po 12- 
tos valandos naktį. Bet ir to
kiuose atsitikimuose kalbėto
jas visuomet turi iš kalno 
pristatyt radio stoties valdy
bai savo kalbą ant rašto: 
jeigu pasirodys, kad joje kri
tikuojama imperialistinė

Ateistų prakalbos.
Pereito nedėldienio v;, 

ra Paine Hali. Bostone. į 
ko Amerikos ateisiu org; 
zacijos prakalbos. Kame ■ 
laktaras Taylor. vietinis. :r 
harlesSmith išN\ w 'i .. . 

\inerikos ateistu orgaii'.'/.ac - 
jvs pirmininkas. Kalhg 
abiejų žmonėms labai pa’:- 
ko. Smithas savo kalboje a.>- 
kiai išdėstė,
ir prie kokios 
žmones veda. Ji
i kio daikto, 
velnias, pekla.

vv-

kas yra religija' 
katastrofos ji | 

.me, kai i
, kaip d*e\ ar*, i 
, dangus visa; j 

nėra ir niekas apie tai r.ezi-; 
no. Anot Smith’o. katalikai1 
r abelnai tikintis žmonės esą j 

k uviniausi žmonės pasauly
je; jie, sakė jis. netik gena 
svetimų žmonių kraują, bet 
ir trokšta jo, kaip kad žuvys 
v; ndens.

Smith’as labai kritikavo 
Harvardo universiteto suma- 
n mą būdavot! bažnyčią at
minčiai didžiajam kare žu
vusių to universiteto studen
tų. Jis išparodir.ėjo. kad ka
iti iikų užmušti Franci joj stu
dentai iš Harvardo universi
teto didžiumoj buvę ateistai 
ii todėl bažnyčia tik reikštų 
jų garbės įžeidimą. Harvar
do studentai dalyvavę pra
kalbose aiškinosi, kad pro
jektuojamos bažnyčios min
tis esanti kitokia. Bet tuo sa
vo aiškinimu Smith’o jie ne
įtikino. Smith’as kerta religi
jos mokslą iš pat šaknų.

Kitą nedėldienio vakarą 
Smith’as buvo paskelbęs pra
kalbas apie gimdymo kont
rolę, bet Bostono valdžia 
fjam tokias prakalbas už
draudė. Rep.

PAJIEŠKAU PARTNERIO 
ANT ŪKĖS

PAVIENIO ARBA ŽENGTO 
iuriu 100 akerių, 6 kambarių stuba, 

■iv barnč, vištininkai; 2 automobi- 
i inės yra dirbamos ir daug miš-

- Pyifcbrst 500 kordų medžio.
.. :k:iu vienas. Kuris norC-tų, galė- 

■ pigiai įnešti reikia S550. 
ų žinių klauskite ypatiškai ar-

* (19)
STA.NT.EY KL’RVOSKAS 

\tl-.ens st, So. Boston, Mass.

A

I

\

REIKALINGAS PART
NERIS

. G.iradžlaus, toks, kur s iii-.ketų 
i 'i»i!ius taisvt. Atsišauki* pas 

C. KAVOLIS
iiarrison avė, Boston. Mass.. I

> R '
i: ‘t V

A:

SVARBI ŽINIA
Parduodu laivakortes į Lietuvą ant 

geriausių laivų. Taipgi laivakortes iš 
Lietuvos. Lenkijos ir kitų šalių į A- j 
meriką ir Kanadą. Padarau doviernas- ' 
tis. įgaliojimus, pardavimo ir pirkimo 
aktus ir kitokius raštus. Siunčiu pini
gus į Lietuvą, Lenkiją, Rusiją ir į ki- 

;tas šalis Užlaikau krautuvę visokių 
reikalingiausių dalykų. Iš toli ar arti 
visad kreipkitės: (-) j

JONAS SEKYS
177 Park st, Hartford, Conn.

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

rius, sudedamos naujas klejonkes. lovas, ai*baksius, kupa- 
rus, naujas vaikams karietukes ir kitokius daiktus. Mes 
nustatėm speciales kainas šilu daiktu departamentuose. 
Jums apsimokėtŲ pas mumis šituos daiktus pamatyti, 
pirm negu jys pirksite kur kitur.

JAMES ELLIS FCRNHURE COMPANY
I KANADĄ.

Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta-: 
mus. kaip vyrus, taip ir motelis ar 

į nu*, ginas įš Lietuvos j Kanadą. Mauo 
patarnavimas yra Sąžiningas, saugus, 

I greitas. Mano patyrimas laivakorčių 
: b:* nvje per 20 metų tai liudija. Taipgi 
j tie kurie jau įkt mane atsitraukė sb- 
Į v«. gimines yra man dėkingi už Hiatui 
i rup'-stingą patarnavimą. Kaip mergi- i 
I ooms, tHp ir visiems keleiviams pa- 
(cu-inu gera- apsistojimui vietas Ka- i<

na-ioje Mano Įiatarnavimas ir ka*n<>s ; o» o IKr,irv.lL..Y»>.
'a akorcių yra pigesnės, negu kitų Pajieškau giminiu ir draugu 
.g*n(Ų. Dėlei platesniu informacijų I ... -

Vi a i kreipkitės pa- mane <iu-> adresu: g.' vcnanciŲ Amerikoje. As gyve- 
\I.EX \NI>ER S. LEHIS
Tourist Agent (-)

Vlindsor St., Montreal.
P. Q.. Canada.

i

I

t
I t.’.

VISOKIE NAMŲ RAKANDAI.
405 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

REIKALINGI
\l. MOTERYS IR MERGINOS 

u<>se ir vasariniuose Resortuo- 
-aukite pas

MRS. GOK ALSE \
St.iniford st, Btsten. Mass.

SENAS NAUJOS ANGLIJOS 
PRODUKTAS

K \ M BARIAI SU ŠILUM A.
.1 kambariai ir maudynė, ap

šildomi garu, elektrikus šviesa ir 
kiti parankumai. Klauskite “Ke
lelio" ofise. 255 Broadway, So.

PATIKRINTAS DAUGE
LIO GYDYTOJŲ IR 

APTIEKORIŲ.
PFR SUVIRS 77 METUS VARTOJA

MAS TUKSTANC1U ŠEIMYNŲ. 

DR. HARTSHORN’S No. 18

nu Raseiniuose. Jonas Vizgirdas. 
: Acresūs priduokit N. Gcndroliui. 
i i’ajieškau Leopoldo Milevskio.
1922 m^ jis gyveno Sun, W. Va. 
Kas apie jį žino, malonėkit pra
nešti; yra svarbus reikalas iš I I 

Į
Lietuvos. N. Gendrolius
255 Broadway. So. Boston. Mass

Bostone.

PARANKI VIETA OFISUI
“Keleivio” name yra gera 

v ieta ofisui, su dideliu langu iš 
ganės. Su šiluma ir šviesa, ran
dus <60 i mėnesi.

PARDAVIMAI.
P JISIDl ODA MOV1NG PIKČIER1U 
'I \šl\ t, Francijoj padaryta. Aš mo-j 
< .3 $200, parduosiu už mažiau kaip I

■t■ kainos. (20)
JONAS URBONAS

1^7 C st.. So. Boston. Mass.

A

i

A

LUHNENT

PLUNKSNAS. Pukua. PadaJkaa, 
F a ta Ina, Kaldras ir visokias lovą 
irėdaies, parduodam pigiausiai, 
kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausią sandė

• K
Europe&n Feather Co. 
2S Loveli Street^ Boeton, Mace.

*
v
v

Telefonas So. Boston 2304. S
LIETUVIS UENTISTAS ė

Or. St. *. GALVARISKI |
(GAL1NAUSK.AS)

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki S 
5:30 dieną. Nuo 7—• vakar*. d 
Nedėliumu pagal sutartiaa X 

414 BROADWAY. |
SO, BOS1ON, MASS- £

PARSIDUODA
M ASO.N IšDIRBYSTĖS

PIANAS
:’4M) dolerių. Parduosiu už

na'iuusuoja užkimimą ir išgydo skau
dančią gerklę, prašalina skausmus 
krutinės ir strėnų, išgydo išsisukimus 
ir nusimušimus, romatizmą. ir daugelį 

i odos ligų.
GI ^RANTUOJAMAS KAIPO SAl- 
Gt S. PAGEI.BIN'GAS IR MALONUS 
V RTOJIMI I.

KLAUSKITE SAVO APTIEKO-|
RiAL’S arba rašykite įoęję 10c. pa.-

DR. HARISHORN & SONS.
Dept. D- 220 Milk st.. Boston. Mass. j 

(21) i
I

IKTERNATIONJL PAPER (0.1

75
. Kreipkitės “Keleivio” ofisan.

DIDELIS BARGENA9
ii-r.ą kaitą i šimtmetį. 3 šeimynų 
a>. 6 karų plytų garadžius. 30.000 
: ž^mės. Geriausia vie* a Roxnųry 

aukite pas H. BLACKMAN,
M inthrnp st, Rosbury, .Mass. Tel. 

. ' Jarui 9354.

lis. Gvarantoojam 
nžsiganėdinimg.
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pu
tus.

I DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas J

Valandos: 10—2; 5—S J
Sekmadieniais: 10—2

3327 So. Halsted Street j 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483 tI
j

Ugnis nušlavė 125 vasar
namius.

Hamilton, Mass. — Netoli 
nuo čia pereitą nedeldienį 
ugnis sunaikino visą Asbury 
Grove resortą. kur per vasa
rą susirinkdavo metodistai. 
Sudegė iš viso 125 vasarna
miai.

----- ------ -- ------------- i 
Coolidge’o politika Kinuose, j 
Meksikoje ar Nikaraguoj. 
tai tokią kritiką cenzorius iš- ! 
brauks.--------------------------- i

Kalbėtojas papasakojo 
vieną atsitikimą, kaip jam 
sykį pasisekė gauti leidimas 
pasakyti per radio prakalbą. 
Jį užtikrino, kad jis turi pil
ną laisvę, bet kuomet jis pri
statė savo kalbos turinį ant ; 
rašto, tai jam buvo paaiškin
ta, kad tokios kalbos jisai 
negali sakyt: vietoj to, cen
zorius pasiūlė jam kitą rank
raštį, kur buvo garbinama 
valdžios politika.

“Jeigu Tamsta nesilaikysi 
rankraščio ir pradėsi savo 
kalboje kritikuoti Coolidge’o 
politiką, tai Tamstai visai 
nežinant Tamsta busi atskir
tas nuo oro, ir nors Tamsta 
kalbėsi, bet niekas Tamstos 
kalbos nugirdės,’’ paaiškino 
socialistų kalbėtojui radio 
stoties perdėtinis.

Tai šitokia yra žodžio 
“laisvė” Amerikoj. Jei no
rim teisybę pasakyti, tai tu
rim turėti savo radio stotį, 
sako drg. Thomas. Kur tokia 
stotis bus — New Yorke, 
|Chicagoj ar Bostone — da 
nėra galutinai nutarta. Bet 
vieta netaip jau svarbus d a- ‘ 
lykas. Svarbiausis dalykas, 
tai surinkti pakankamai pi
nigų jos pastatymui.

Ir todėl prakalboms pasi

SPORTAS

fI

I

PARSIDUODA NAMAS.
. šeimynų po 4 kambarius, rar.dos 

mėnesyje. \ isi naujausi ital
ai. Į nešt reikėtų neperdaug. Kai- 

. >11.6 '0. F. POšKl'S
Kcli. v court. Brighton. Mass.

New York. Kovo 30, 1927
įloti r d of Direktoriai paskel

bė kvartalinius dividendus po 
Penkiasdešimts Centų (50c.) i 
nro šėro ant Common Stock virš- 
ir.'nėtos kompanijos, išmokamas 
Gcri’žės 16 d.. 1927, Common Še
rų savininkams, ant sutraukos 
bi nio Gegužės 2. 1927.

čekiai bus išsiuntinėti. Perkė-! 
Iii .o knygos nebus uždarytos.

0WEN SHEPHERD. j 
Vice-President & Treasurer.,

LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Mes pabudavojame geriausius 

> amus ir pigiai Taipgi padarau 
va-okius planus, išmėruoju žemę ir 
etc. 
lės

395
Te!.:

Visokiais reikalais kreipki- 
(-) 

TITUS P. GREVIS 
Broad*ay. So. Boa t o n.
So Boston 2340.

DAKTARAS
LANDAU

32 CHAMBERS ST, BOSTON. 
Gydo ypatiškai ir pasekmingai 

Veneriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki
JO. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8. 
Nedėkiieniais nuo 9 iki 12

Lietuvis Optometnstis
Tel. South Boston 3520

Residcnce U-niversity 1463-J.

S. M. Puišiutė-Shallni
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
366 Broad*ay, So. Boston, Mase. 

*-• Room 2.

i

f šeczarninuojo aku, priskirtu 
•kimus kreivas akla atiti«ainu 
ir amblyopiškoM (akioee) aky
se sugražinu iries* tinkamu 
laiku.
j. L. paaakarnis o. n
<47 -<«• Rnjtn*

Sarpalius paguldė “pasiutusi 
skočą” McPherson. — Juška 

smarkiai treiniruojasi.
Pereitą ketvergą Grand 

Opera House musų čampiįo- 
nas Sarpalius vėl laimėjo. .Jis 
paguldė “pasiutusi skočą" 
McF herson. Žiauri kova tę
sėsi 41 minutą. Abudu risti- 
kai buvo kruvini. Tą pati va
karą McGill paguldė Kapla- 
ną, Malcevičius -— Luricką 
ir Spellman—Montourą.

Šiame ketverge risis iki 
galutinos pergalės Garka- 
vvienko su-McGill, Kranas 
Juška su Stanley Stasiak ir 
Sam Skorsky su McGuire.

Juška pradėjo smarkiai 
treiniruotis. Per paskutines 
dvi savaites jis važinėjo su 
Bovvseriu ristynių tumamen- 
te ir jam gerai sekėsi. Jis ant 
žut-but pasirišęs atgaut lie
tuvių čampijonatą.

Reikalavimai

PARSIDUODA PUIKI 
BUČERNĖ IR GROSERNĖ 

S*: geriausiais naujais įtaisymais, 
ioj vietoj; biznis išdirbtas per 15 

Savininkas apleidžia šaiį, turi 
5:u reikalu Lietuvoje. Parsiduoda 

(2»)) 
La»reoee st.. La*rence. Mass.

ARSIDUODA-MALDENE 
kambarių vienos šeimynos stuba, 

-ymai. keturi lotai žemės, gara- 
vaisiniai medžiai. Kaina $3,800. 

’ifšti $100, o likusius išmokėsite kai- 
■ renda. RICHMOND. Room 605, 
2' S ’.iool st., Boston, Mass. Telepho- 

Main 7224.

■’ARSIDUODA NAUJAS 6 
FAMILIJŲ NAMAS 

o pastatyti $15,500. pardlio- 
z "i. Pirmas mnrgiėius yra 
<• l'i.in'.rtinis su ?50O eash paima 

Savininke *u’*i kuo^reičiausia 
iuot*. Krrink t*’ * (1D>

FRANCIS BREZ IA
• ' hapcl x{reeU Nor*ood. Mass.

»

1

I

' Jei plaukai f lenką? J 
Naudok *

Ruffles~£
4

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

-’necialistae sekretny ir chroniš
kų vyrų ir moterų lirų

261 Hanover St.. Boston, .Masa. 
Room 7

Tel.: Richmond 0668. (-)
Valandos; Nuo 9 ryto iki 8 rak. 
'•dėidieniaia iki 4 vai. po pietų

IFi’MOS rūšies langų

R EI K A 1.1 N G A S D A RBININK A S 
prie ūkės darbų: darbas nuolatinis. 
Mylintis dirbt ant ūkės, malonėkit at
sišaukti tuojaus. (20)

F. NAVIKAS
R. F. D. 4a, Brooklyn. Conn.

REIKALINGAS APYSE
NIS VYRAS

Kuris norėtų gyvent ant ūkės (far- 
nios). Galėtų gyvent ant visados. Už- 
irikymą duosiu goriausi pagal mano 

mokestis sulyg sutarties. Pra- 
baigUS buvo renkamos au- šau atsišaukti greitai, nes man yra )a- 
kos.

_ __ , • ~ < , iivruirtua i.nniu namivjt. eM'lgU KUTICadv. Roewer UI paklausus, norėtų pirkt farmą. gali gaut šioj apy-

Perspėjimas automobi
listams.

Lietuviai biznieriai ir dar
bininkai, kurie turite auto
mobilius, žiūrėkite, kad jų 
“breikai” butų tvarkoje. Nuo 
16 gegužės dienos'įneina ga- stojo vienas draugas ir pa- 

įstatymas apie >‘breikus,” p1-;- —

Telefonas 31234 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J NIK0LAIT1S
v a landos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

trio 7 iki 8 vakare
J i»7 SU.MVIF.i: S I it EI.T.

L A A JiENCE. M \SS.

ARMONIKAI
i

SIETELIAI:
Gah znizuoti 2-. už ket.'irlanię i>čilą. 
JI ••DAS 1*'<c. už ketvirtainę pėdą. 

Raliai po )<•(• pėdą
Sei/ ii 23 coliu — 30 coliu — 32 colių 

— 31 — 36 colių.
K ' ’ yhč yra ai:r:ibeži>io»a — Nelauki
te -- pirkite pirm
SI
R n

l-elefonae «II2-W.

Dr. A. Gmaii-Dmtiskas
LIETUVIS DENTINTAS

VALANIM4S:
Nuo
Nuo 
Nuo 

NettelhiMia Nuo
<oj N. M»>n St. kamp Broad S4.

MoNTELLO. M4SS

---------------------------------------------- . ----------—I

negu vi<i išpirkti.
»i;^is Surf:«ce ROOFING >2..5O rolis

•’.-niis ar žilins. a’>dcn*;« 100 kcl- 
vir'ainių pėdų.

■sjtas -u vinimis ir cementu—pir
mos r*:š'cs t a voras.

DĖL BILE KOKIO 
KIAURO STOGO

S E H K O
Ri't'F COATING 5 galioną tena* 

$1.25. I g lionas 94c.
,'sphalt ir A-bestos Sudėtinis.

FMOOT SI RFACF. ROOFING
A I Gerumo. Lengvas S 1.39 už rolį. 
Vidutinis $1.69 už rolį. Sunkus $1.95.
Žolės Plovėjai 14 colių $6.39 
ųUEE-N ANNE PAINT $2.25 už gal. 
Tai labai geras penias už žemą kainą. 
Parašykit, kad prisiųsttimėm spalvų 

kortelę. 16 spalvų ir balta.
MALIAVOS Ir VARNIŠIAI
Dupont's Pento Prašalintojas gi. $1.50. 

i Bronze Green l’aint, žalienas už 98c. 
Tinkamas dėl tvartų ir tvorų.

1 SHELLAC 5 svarą blėkinės. Gal. $2.75 
Orange ir Baltas.

ATLANT1C FLOOR VARNISH 
galionas už $2.25.

ATLANT1C OUTSIDE SPAR 
VARNISII. gal. už $2.50.

SAMPALINIAI PENTIMI I ŠEPE
ČIAI už pusę kainos.

Vietiniams dykai pristatom tavorą.

I

ST

16 12 dieną
2 5 po pietų
A—8 vakar* 

10-12 diena

PARSIDUODA GERAS 
BIZNIS 

GlfflSERNĖ IR RI ČERNĖ
•!-igu nori geriau gyventi, nepra- 

* šios progos. I\<nis daromas iš 
ių tautu žmonių Swininka- išva

žiuoja i Lietuva, todėl nori parduoti 
itai ir pigiai. O'J)

Klauskit: 365 W. Second st,
So. Boston, Mass.

IŠSIRANDAVOJA 
KRAUTUVE

Miera 25x30, 451 East 8-th strryt, 
arti byčių. Didelė ledaunė ir grąžys 
bi'fetas Atskiras kambarys užpakaly 
Randus $30 į mėnesį. Pirmesnis savi- 
nirkas pardavė namą ir išsikraustė. 
Kreipkitės prie naujo ,-avininko.

JOSEF AN'DRZEJEC
Telephone Hvdc Park 1375.

Aie. laairbMin 
ir importuoja
mi visokių rū
šių rankomis 
dirbtas Itališ
kas Akordinas 
geriausias 
pasaulyje.
Ant 10

I

>

«u 
ka 

(-)

SPECIALISTAS NERVU IR 
hRONIšKU UGI PER Sll- 
VIRš 25 METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORI.

Dr. KILLORYr
mAtų gva )•_ 
rantoutos. į 
Musų kai- Į; 
noa žeme- t 
mča negu kitų išdirbėjų. Dykai
teikiam pamokinimus Reikalaukit 
talono, kuri prisiunčiam dykai

RUATTA SERENELLI & CO.
1#H Blue Ialand av. Dnt. 80. Cbiea»<

Vilkam nirmininkui bai reikalinsras prižiūrėtojas. Aš pats , . P_ i i_ nevisada bu nu namieje. Jeigu kurie

ar gali kas paaukuoti šitam linkčJ Pisrių T Prie ir
reikalui $1,000, tuojaus atsi- m dienas - ..............

. nerasinėti.
„ — - ' P\UL

klojo tūkstantinę. Kitas au-p. o. b«x m, ‘

Bereikalingai malonėkite 
. . (19)

KATRUN'AS 
"East Lynn, W. Va.

DABAR YRA GERIAU
SIAS LAIKAS DĖL ATSI
TRAUKIMO SAVO GIMI

NIŲ J KANADĄ.
Mes atitraukiame jūsų gimines i- 

visų kraštų į Kanadą greitai ir gausi
me vietas dcl jų Kanadoj. jo£ kaip 
atvažiuos neturės jokios bėdos. Jei 
tamstų giminės yra sveiki, moka skan 
tyti ir rašyti savo kalboj, tai dau- 
giaus mes viską patį*- parūpinsime, 
gausime dėl jų affidavitus, ant kurių 
pasirašys atsakomingi žmonės. Mes 
jau per 10 metų daug žmonių esame j 
Kanadą atitraukę ir mes esame po. 
kaucija (Bonded agents). Visuose Ka-

iI
I

nados reikaluose kreipkitės ypatiškai j 
arba per laiškus prie musų (-) 

GEO KAUPAS & CO.
Lietuviška Agentūra laivakorčių 

Pardavimo ir Pinigų Siuntimo 
6603 Su Clair Avė, Cleveland, Ohio.

SouthEnd
1

1095 Washington Stre«t,
arti Dover St., EI. Stoties,

BOSTOr4, MASS.

P. Trechokas ir Vaitaitis.

PARKWAY 
AUTOSĖRUICE 

and FILLING STATI O N
STUDEBAKER KARU AGENTŪ

RA IR TAISYMO STOTIS.
Jeigu norite, kad Jūsų automobilis 
ilgai laikytų, tad duokit pataisyt 
Petrui Trečiokui. Darbas geras, 
kaina prieinama. Jeigu norit, kad 
Jūsų karau irerai trauktų, imkit 
geeoliną paa mu*.
415 Old Cotonv Avė. 

SO. BOSTON. M f i f
Telefonas: So. Boston $075-W.

i^jwuinniyj‘i~ri‘———

I

60 3COLAY SQUARE
BOSTON.

OLYMPIA TH KATRE BL1X,.. 
ROOM 32

VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 is rvto iki "i vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
i dieną.

TeL So. Boctoa WB-W '
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS i
LITUV1S DANTISTAS ] 

V ALANDOS: Noo » fld 11 diena ;
Nno 1 Ik! • va* ; 
NEGILIOMIS: i 
iki 1 o. »o plot* <

Soredomia iki 11 diena.
OOaaa "Keleivio” namo. Į 

tJU Rroadw»v tarpe C Ir D M. < 
SO. BOSTON. MASS. j

' i

t

5t




