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Komunistai Apgaudinėja 
Žmones Mooney Vardu.
JIE RENKA JO BYLAI (pasiekia nei manęs, nei Bil- 

AUKAS. Jingso, nei mano gynėjų.
,. . .-------~ . .... Komunistų agentai atliko

Darbininkų vadas kalėjime i ^a biauresnj darbą negu tas 
protestuoja pnes tuo. suk- !_jie perskyrė ma’ne Su Šil

čiu, ir prašo pinigų lingsu — 
jiems neduoti. - -

ANGLU KARIUMENĖ 
UŽMUŠĖ 20 NIGERIU*
Anglų kolonijoj Nigeri

joj, pietų Afrikoj, prasidė
jo juodųjų bruzdėjimas. Pe
reitą sąvaitę minia juodųjų 
apsupo Opobo miestelį. Bu
vo pašaukta anglų kariu- 
menė. Sakoma, kad juodie
ji ruošėsi plėšti miestelį ir 
puolė atiminėti šautuvus 
nuo kareivių. Kareiviai pra-

, - ko nejstenge per dėjo šaudyt ir 20 nigerių 
u . i , , i13 . padnry*1 buvo užmušta, o daugybė
Pasirodo, kad aukų nn- kun norėjo mus sunaikinti. sužeista. Po to juodveidžiai

Komunistų agentas tą pada- į“‘ ‘ ‘ ‘ *
rė

kimui komunistai griebiasi 
nešvarių priemonių. Jie pra .. - , bėgiojo ir kariumenė pasi-JIS šukele nesutikimus traukė atgal Dabar tvarką
dėjo vartoti tam tikslui net tarp Billingso ir manęs. Bil- AaUikn nnliriia Tam mž 
Tomo Mooney vardą, žino- lings pareikalavo, kad jo by- Lutų ir sužeistų' esą?8 ni- 
darni, kad darbininkai kars- la butų atskirta nuo manos; gerįJ moterų.
tai už Mooney stoja, komu- aš turiu žiūrėt tik savęs. i ® __________

• . • • — • *• • - • • 1 .. ~ - • — - — ------ _ _ į

i Sušalo 40 Žmonių.
. T. . ,- -- -----—■ Visa šiaurinė Amerika

Jau, du,^.ar^u..^uvo a^va* šiandien kalena dantimis ir 
bando išsikasti iš po sniego, 
kuriuo neapsakomos pūgos 
paskutinėmis dienomis ją 
užbėrė. Praktinai visa šalis 
yra užklota baltu klodu, iš
skyrus tik Californiją, Flo
ridą ir kai kurias vietas Nau
jojoj Anglijoj. Keistas da
lykas, kad Bostono apielin- 
kėj, kur daug sniego buvo

tai už Mooney stoja, komu- aš turiu žiūrėt tik savęs, 
nistai pradėjo rinkti aukas: “Gerb. ’Frank P. Walsh 
išvaduoti Mooney iš kalėji- paėmė mano bylą liuosu no- 
mo. Bet surinktų pinigų jie ru ir be jokio atlyginimo J 
jam neatiduoda. I ”

Taigi, kad užkirtus šitai žiavęs į Californiją, pats ap- 
apgavystei kelią, Tomas mokėjo visas išlaidas ir dir- 
Mooney paskelbė New Yor- bo kelis mėnesius ant peti- 
ko laikrašty “Monitor” sa-j ei jos dėl manęs paliuosavi- 
vo laišką, kur jis tarp kitako — - ’T1- ’------ '
sako:

“International Labor De- 
fence neturi teisės rinkti pi
nigus Mooney bylai. Tai yra 
įžeidimas gerb. Franko P. 
Walsho, kuris yra mano gy
nėjas. Jis jau pereitą gegu
žės mėnesį, o paskui vėl 
rugpiučio mėnesį'įspėjo ma
ne prieš šitą organizaciją, 
sakydamas, kad dirbti su 
tokiais žmonėmis negalima 
ir kad aš turėčiau pasakyti 
viešai, kad jie savo rankų į 
mano bylą nekištų. Iš pra
džių aš jo neklausiau. Aš 
maniau, jog bylai nieko ne
kenks, jeigu kas apie ją ra
šo spaudoje.-Bet pasirodė, 
kad vien rašymu komunis
tai nepasitenkina. Jie nori 
išnaudot ją savo tikslams— 
renka jai aukas, kurios ne-

r

Eksplozijoj Žuvo
57 Maieriai.

Metai XXIV

IŠKRETĖ STREIKUOJAN
ČIŲ MAINERIŲ OFISĄ.

West Frankfort, III.—Še
rifo įsakymu pereitą sąvai
tę čia buvo padaryta komu
nistinės National Miners’ U- 
nijos sekretoriaus ofise kra
ta. Šita unija paskutiniu lai
ku mėgino sukelti streiką 
minkštųjų anglių kasyklose. 
Šerifo pasiuntiniai paėmė 
visas knygas, laiškus, adre
sus ir nedidelę spausdinamą 
mašiną.

Sovietai su Kyliais ir Vėl 
Nutarė Sustabdyti Karą.Oklahomos valstijoj, Old 

Town anglių kasykloj pe
reitą sąvaitę įvyko baisus 
sprogimas, kuris užmušė 57 
angliakasius po žeme. Nuo 
ekspliozijos kasykla užgriu
vo ir užbėrė žemėmis 62 
darbininku, bet sušaukti 
200 gelbėtojų atkasė 5 dar 
gyvus. Tie buvo išgelbėti. 
Kiti gi visi žuvo. Vieni jų 
buvo užmušti sprogimo 
smarkumu, kiti mirė po griū
vančiomis uolomis ir žemė
mis.

Valstijos kasyklų inspek
torius pradėjo dabar tyrinėt 
sprogimo priežastį. Ameri
koj tyrinėjimai visuomet da
romi po to, kaip jau nelaimė 
atsitinka. Tai vistiek, kaip 
rakinti tvartą, kada arklys 
jau pavogtas.

Visas miestukas dabar 
ašarose paskendęs, nes be
veik nėra tos šeimynos, iš 
kurios nebūtų kas nors už
muštas. Tai toks yra užmo
kestis darbininkams, kurie 
krauna kapitalistams turtus. 
Apie užmuštųjų šeimynas 
dabar niekas nesirūpina.

52 Komunistai Nu
teisti Kalėjiman.
Bulgarijoj pereitą sąvai

tę pasibaigė didelė komuni
stų byla, kurioj buvo kalti
nama 52 žmonės. Visi buvo 
nuteisti kalėti. Sudėtos visų 
bausmės krūvon padaro 330 
kalėjimo metų. Trįs komu
nistų vadai, Stojanov, Ke- 
siakov, ir Panov, gavo po 15 
metų. Kiti nuteisti nuo 12 iki 
pusantrų metų kalėti.

Visi1 jie buvo kaltinami 
bandymu atgaivinti komu
nistų partiją, kuri 1925 me
tais buvo uždaryta ir ap< 
skelbta nelegale. Kuomet 
teismas paskelbė komunis
tams savo sprendimą, visi 
jie kartu sušuko: “Šalin fa
šizmas!”

25 SAUSIO PRASIDĖS 
TAIKOS DERYBOS.

Kiniečiai sutinka su visais 
rusų reikalavimais.

Iš Maskvos pranešama, 
kad tarp Sovietų ir Kynų 
jau formaliai sustabdyti vi
si mūšiai. Rusijos įgaliotinis 
Simanovsky ir Mukdeno 
valdžios atstovas Tsai Yun- 
šen susitikę Chabarovske 
pasirašė laikinąjį protokolą, 
kuriuo abidvi pusės pasiža
da nutraukti karo žygius ir 
atšaukti savo kareivius nuo 
rubežių.

Kiniečiai sutinka išpildyt 
beveik visus rusų reikalavi
mus. Rusai iš pat pradžių 
reikalavo, kad butų grąžin
ta senoji tvarka ant Man- 
džurijos gelžkelio, ir kinie
čiai dabar su tuo sutiko.

Be to, kiniečiai sutiko pa- 
liuosuoti visus rusus, kurie 
sąrišy su tuo gelžkeliu buvo 
areštuoti per paskutinius 6 
mėnesius ir iki šiol laikomi 
kalėjimuose. Bolševikai iš 
savo pusės sutiko taip pat 
paleisti suimtus kiniečius.

Bet, kas svarbiausia, ki
niečiai sutiko nuginkluoti ir 
išvyti iš savo žemės visus 
vadinamus rusus “balta
gvardiečius.”

Buvusieji bolševikų val
dininkai ant Mandžurijos 
gelžkelio tuojaus grįžta į 
savo vietas. Išvyti rusų kon
sulai taipgi grąžinami Man- 
džurijon atgal, o kiniečių 
konsulai atidaro savo ofisus 
Sibire.

Sausio 25 dieną Maskvoje 
susirinks konferencija, kuri 
išspręs visas smulkmenas. 
Po to prasidės pilni diplo
matiniai santikiai tarp abie
jų valstybių.

Reiškia, Kynai pamatė, 
kad prieš Rusijos kariume
nę jie visgi neatsilaikys, o 
juo labiau, kad jų genero
lai nori tuo pačiu laiku ir 
savo tarpe muštis.

Kunigas Pabėgo Su 
Mergina.

Amerikos laikraščiai pa
duoda įdomią istoriją apie 
“tėvelį” D. Downey, kuris 
būdamas katalikų kunigas 
turėjo pačią, o paskui įsi
mylėjo į vieną merginą ir su 
ja pabėgo, išsižadėdamas 
savo parapijos ir visko.

Kun. Dennis Downey tu
rėjo parapiją Marceline’o 
miestely, Missouri valstijoj. 
Nors jis buvo katalikų “dū
šių ganytojas,” tečiaus įsi
mylėjo į protestonę mergi
ną, Miss Maudie Myers, ir 
išdūmė su ja į Chicagą. Ka
da laikraščiai paskelbė apie 
jo pabėgimą, tuomet iš Lin- 
neus, Mo., atsišaukė jo tik
ra žmona, su kuria jis buvo 
slapta apsivedęs. Ji tuojaus 
pareikalavo per teismą di- 
vorso, ir teismas jos reika
lavimą patenkino.

Kunigėlis Downey dabar 
turbut romansuoja sau kur 
nors su jauna panele.

SPROGIMAS ANT LAIVO 
UŽMUŠĖ 4 ŽMONES.
Groningeno uoste, Olan

dijoj, pereitą sąvaitę spro
go vieno laivo katilas. Eks- 
pliozija buvo tokia smarki, 
kad sugriovė keliatą triobų 
netoli prieplaukos. Keturi 
darbininkai ant laivo buvo 
užmušti ir keliatas sužeista. 
Du lavonai buvo išmesti vir
šum stogų ir nukrito už ke
lių šimtų jardų.

mo. Jis nieko užtai neima ir 
nepori, kad aukos tam tiks
lui butų renkamos. Yra tik 
vienas komitetas, kuris rū
pinasi mano reikalais, — 
tai Tom Mooney Molders 
Defence Committee. Jis su
sideda i _ ... _
narių. Tas komitetas dabar ko aukščiau į šiaurę sto- 
renka aukas, bet ne bylai, o 
išleidimui mano bylos doku
mentų atskiroj knygoj.”

Todėl Mooney prašo 
“Monitor” redakcijos pa
skelbti, kad jis su komunis
tiška International Labor 
Defence nieko bendra neto- 
ri, ir kad niekas komunis-, Chicagoje sniego sluogs- 
tams neaukautų jo bylai, njs pasiekė 14 colių stoni
nes tai bylai pinigų ir nerei- mo Atstumus jį nuo gatvių 
kia. Sunnktas aukas komu- vidurio į šalis ir nukasus nuo 
nistai sunaudoja savo dyka- šaligatvių, abiem gatvių pu- 
duonių agitatonų uzlaiky- g^m pasidarė 6 pėdų aukš- 
mUL Jčio barai sušalusio sniego.

Aršiausia betgi žiema pa- ’ _• JI__- _____ A J
n į ir Montanoj. Apie Didžiuo-
KĖVOllUClia. sius Ežerus taipgi sunku 

T t » * žmonėms įssikasti. Vieto
tose A asconcelos, kuris mjg ne^ traukiniai sustojo 

-i SaV° kandidatūrą į vaikščioję. Apskaitoma, kad 
Meksikos prezidentus ir bu- per pugas ir 
vo sumustas, dabar pradėjo rejtą sąvaitę sušalo nema- 
orgamzuoti naują revoliu-;žia£kai 40 žmoni 
ciją. Jis sakosi esąs tikras

committee. Jis su- pereitą birželio mėnesį, da- 
įs moldenų imijos bartiniu laiku sniegas išny-

vi giliausia žiema. Kai ku
riose vietose pereitą sąvaitę 
šaltis siekė 40 laipsnių že
miau zero. North Dakotoj 
buvo 18 laipsnių žemiau ze
ro, o Floridoj, Miami mies
te, buvo 74 laipsniai karščio 
tuo pačiu laiku.

Nutarė Skelbti Du 
Audėjų Streiku.
Komunistinė “National 

Textile Workers” unija, ku
ri turėjo Patersone savo 
konvenciją, pereitą sąvaitę 
nutarė suruošti du visuotinu 
audėjų streiku Amerikoje.

Pirmas streikas bus ap
skelbtas jeigu vyriaųsis teis
mas nepaleis pasmerktųjų 
mirti septynių Gastonijos 
streikierių, kurie buvo pa
smerkti už policijos viršinin
ko užmušimą.

Antras streikas nutarta tinėse Valstijose, bet po Ka- 
apskelbti ateinantį pavasarį 
šilko audinyčiose Paterso
ne, Scrantone, Allentown, 
Pa., ir Pawtucket, R. I.

Konvencija taipgi pa
smerkė Amerikos Darbo Fe
deracijos pirmininką Gree- 
ną, kam jis pasakė Hoove-' 
riui, kad dabar, kai kapita
listai nukentėjo nuo Wall 
Streeto kracho, Am. D. Fe
deracija neskelbsianti 
kių streikų.

ŽYDŲ POGROMAS 
RUMUNIJOJ.

Bukarešto žiniomis. Jas-1 
sų universitete pereitą są
vaitę kilo riaušės prieš žy
dus. Patriotai studentai iš
ėjo ant gatvių ir pradėjo 
mušti žydus, daužyti jų lan
gus. Policija, buvo priversta 
pavartoti kulkasvaidžius,'mentas paskelbė, kad atei- 
nes kitaip negalėjo riauši-nančiais metais Meksikos 
ninku numalšint Daugiau armija bus sumažinta 3,000 
kaip 20 žmonių buvę sužei- kareivių. Joje bus 57,600 
sta. kareivių ir karininkų.

Įf | • «e • WT • I mitina Va-

Meksikoi Narna sidarė Dakot°j> Mmnesotoj 
_ * < lir Mnntanm Amo liid^inru.

Meksikos prezidentas ir vi- PAMIŠĘS NUO CIGARE- 
si žmones stoją uz jį tik ne- TO UŽMUŠĖ 4 ŽMONES.
buvę leista už jį balsuoti. 
Užtai gi jis nori dabartinę Meksikoje pereitą sąvai-
valdžią nuversti ir pats pre-Į^.v.a^u®jan^ traukiniu ka-

jo-

zidentu apsiskelbti. Dabar
tinių laiku jis randasi Jung-

lėdų ketina grįžti Meksikon 
ir paimti revoliucijos vado
vybę į savo rankas. Jis sa
ko, kad tik generolai einą 

j su dabartine valdžia; gi pa
prasti Meksikos kareiviai ir 
karininkai iki paskutinio 

i stoją už jį. Visi ginklų arse
nalai tuęjaus busią jo ran
kose.

Tuo tarpu Meksikos mie
ste Nogales buvo areštuo
tas ir pereitą sąvaitę sušau
dytas gen. Carlos Bouąuet, 
kuris organizavo Vasconce- 
loso šalininkus. Yra taipgi 
suimti 5 jo padėjėjau Ma
noma, kad tuo bus užkirstas 
revoliucijai kelias.

reivis Bernardino Domin- 
guez užmušė 2 oficieriu ir 2 
naujoku. Vėliaus pasirodė, 
kad jis buvo pamišęs nuo 
marihuanos, svaiginamo au
galo, iš kurio Meksikoj tan
kiai daromi cigaretai. Per
daug prie jo pripratęs žmo
gus išeina iš proto.

MINISTERIS GALI 
VOGTI.

Japonijoj išėjo aikštėn, 
kad švietimo ministeris Iči- 
da Kobaši yra įveltas į skan
dalingą šmugelį ir vagystes, 
todėl jis rezignavo. Tečiaus 
dabar iš Tokio pranešama, 
kad valdžia nutarė jo ne- 
persekiot, nes “nėra pakan
kamai įrodymų, kad jį gali
ma butų pasmerkti.”

MEKSIKOJ MAŽINAMA 
ARMIJA

Meksikos karo departa-

Amerikos Fašistų 
Lyga Panaikinta.
Amerikos^ fašistų sąjun

gos vadas, grafas Ignazio 
Thaoa Di Ravel. paskelbė 
pereitą nedėldienį New 
Yorke, kad jo vadovauja
moji organizacija jau užda
roma. Ji buvo įkurta čia 5 
metai atgal, kad supažindi
nus Amerikos visuomenę su 
“fašizmo idealais." Grafo 
Ravelio manymu, ji savo 
darbą atlikusi ir dabar esan
ti jau nebereikalinga.

Bet kaip spėjama, tai ji 
buvo uždaryta dėl to, kad 
senatorius Heflin. Amerikos 
“kliuksų” vadas. Įnešė Se- 
natan sumanymą, kad butų 
ištirta fašistų lygos darbuo
tė.

KRYŽKELIO SARGUr 
UŽMIGUS, NELAIMĖJ 

ŽUVO 15 ŽMONIŲ.
Ispanijoj pereitą sąvaitę 

traukinys sudaužė autobusą 
su žmonėmis, ir 15 žmonių 
užmušė, o 16 sužeidė. Nelai
mė įvyko dėlto, kad prie 
kryžkelio užmigo gelžkelio 
sargas.

NUŽUDYTAS ELEKTROS
KĖDĖJ.

Trenton, N. J. — Pereitą 
subatą čia buvo nužudytas 
elektros kėdėj Petras Ku- 
dzinovskis, kuris girtas bū
damas New Yorke užmušė 
mažą vaikutį.

Vėliausios Žinios 
Iš Lietuvos.

GAISRE ŽUVO 3 ŽMONĖS
Claremont, N. H. — Pe

reitą sąvaitę čia sudegė 
dviejų aukštų gyvenamas 
namas ir liepsnose žuvo 3 
asmenys: motina, duktė ir 
vienas įnamis. Trįs sunkiai _ 
apdegė. dainininkė.

RADO AUKSO, UŽDA
RYTAS KALĖJIMAN.
Iš Jeruzolimos praneša

ma, kad Užjordanėj vienas 
arabas rado lauke keliatą ! 
užantspauduotų skrynių. 1 
Manydamas, kad jose gali 
būt šaujami ginklai, jisai 
pranešė apie tai valdinin
kui. Skrynias atidarius, jo
se rasta 10,000 svarų tur
kiško aukso. Vargšas arabas 
tuoj buvo areštuotas ir už
darytas kalėjiman. nes, val
džios manymu, jis galėjo 
kelias tokias skrynias pa
slėpti.

KOVOS PRIEŠ AMERI
KOS AUTOMOBILIUS.

Čekoslovakijos automo
bilių fabrikantai pradėjo 
organizuoti visos Europos 
automobilių pramonę kovai 
su Amerikos automobiliais, 
kurie daro tenaitiniems fab
rikantams didelę konku
renciją.

MOTERIS NEGALI KAL
BĖT, BET GERAI 

DAINUOJA.
Laikraščiai praneša, kad 

Kopenhagoj gyvena 56 me
tų amžiaus moters, kuri ne
gali kalbėt, bet esanti gere I * 1 • • • B 9

ŽYDŲ SOSTINĖJ NEVA
LIA KEIKTI.

Žydų agentūra praneša, 
kad Jeruzolime dabar išlei
stas įstatymas, kuris drau
džia keikti. Kas garsiai prie 
kitų žmonių susikeiks, tas 
bus baudžiamas metais ka
lėjimo už piktažodžiavimą.

FABRIKANTO SŪNŪS IŠ
ŽAGINO DARBININKĘ.

Šiomis dienomis įteiktas 
kaltinamasis aktas Kauno 
fabrikanto sunui Ysakui Vi- 
slickui dėl išžaginimo savo 
fabriko darbininkės. Vislic- 
kui gręsia iki 10 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo.

DEL STIRNOS SKUN
DŽIA VALDŽIĄ

P-lė Kathėrine Burke ap
skundė Massachusetts vals- ventas. 
tijos valdžią reikalaudama 
$110 atlyginimo už automo
bilių, kurį jai sudaužė šią

PILNAS MIESTAS UBAGŲ
Šiauliuose dažniausia 

penktadieniais ir šeštadie
niais matosi gatvėmis, pa- 
krautuviais ir šiaip po na
mus vaikščiojant begalės 
ubagų, prašinėjančių išmal
dų. Atrodo, kad visas mies- 
jtas yra vien ubagų apgy-

SPROGO GRANATA
Panevėžio apskrity, Skil-

vasarą laukinis ožys važiuo- vonių kaimo ūkininko Šilin- 
jant per mišką. Kadangi skj0 pjemuo Pr. Marozas ne- 
stirnos priklauso valstijai, žinia kur radęs granatą, par- 
tai valstija turi būt už jas ir ginešęs namo ėmė ją dras- 
atsakominga, sako Miss kytj 
Burke.

Draskoma granata 
sprogo, vietoj užmušdama 
piemenuką ir sunkiai sužeis
ti ama dvi tuo metu kamba- 

N. J. — Poli- ryje esančias mergaites.
SUGAVO 2 BANDITU.
Elizabeth, 

rija sučiupo čia du plėšiku 
plėšiant gazolino stotį. Vie- PARDUOTA MIŠKO UŽ 
nas jų vadinasi Ulrich, ki- 1,300,000 LITŲ. 
\as — Harry George. Jiedu Šiomis dienomis iš varžy- 
yra kaltinami da ištisa eile tynių penkiose urėdijose 
kitų plėšimų ir užmušimu parduota miško už 1,300,000 
vieno savo sėbro. Jie iš litų. Varžytinėse dalyvavo 
Brooklyno. Vienas policma- apie 400 žmonių.
nų, suėmusių tuos plėšikus, Dabar miškas parduoda- 
yra lietuvis, Vilimas Yama- mas iš Taujėnų, Utenos ir 
kaitis. Ukmergės urėdijų.

415 Žmonių Išgelbė
ta Ant Jūrių.

Netoli New Yorko perei
tą sąvaitę ant jūrių atsitiko 
didelė nelaimė. Plaukdamas 
laike didelio ruko garlaivis 
“Alonąuin” pataikė Benau
dos garlaiviui “Fort Victo- 
ria” tiesiai į šoną ir kiaurai 
jį pramušė. Perskriostas lai
vas tuojaus prisisėmę van
dens, pasvyro ant šono ir 
nuėjo jūrių dugnan. Tečiaus 
žmonės spėjo išsigelbėt. 
Ant laivo buvo 250 pasažie- 
rių, kurie kartu su laivo tar
nautojais sudarė 415 žmo
nių. Ir visi jie buvo išvežti į 
krantą, nei vienas nežuvo ir 
net sužeistas nebuvo.

BOSNIJOJ PANAIKINA
MA POLIGAMIJA.

Musulmonų tikybos gal
va Bosnijoj išleido įsakymą, 
kad nuo Naujų Metų visiems 

, musulmonams Bosnijoj, 
Hercegovinoj ir Jugoslavi
joj bus draudžiama vesti 
daugiau kaip vieną pačią. 
Iki šiol Mahometo garbinto-

Į
jai tenai turėdavo po kelias 
moteris.
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Ūkininku BėgimasB APŽVALGA B

jausmas, 
užsienių 

versdavo

Orlaivio 
ios. 3Z pėdos bus aukščio ir 138 pėdos ilgio, 
.įpintas 8 motorais, po 1,000 arklių jėgos

rašytas ir j.s. Pajaujis,, bu
vo teroru priverstas po juo 
pasirašyti.

Jo politinių įsitikinimų 
nepakeitęs nei karo teismas,

1930 metais Amerika turės 4 šitokius ori; ivius. 
plotis nuo vieno sparno galo ligi kito bus 2» 2 pė<i 
Kiekvienas oriai vis svers po 721/i tonų ir bis ap: 
kožnas. šitokia masina galės nešti 200 žmor. u. Tai bus didžiausi orlaiviai visam pasauly. Juos 
stato privatinė kompanija Connecticut vaiš ijo .

Jų pastatymas lėšuos $2.000,000. 
. 32 pėdos bus aukščio ir 138 pėdos
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AMERIKA TURĖS DIDŽIAUSIŲ PASAULY ORLAIVIŲ.
y
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KAM REIKALINGOS KU

NIGINĖS MOKYKLOS?
Mes jau rašėm pereitame 

“Keleivio” numery, kaip 
Lietuvos klerikalai susikirto 
su valdžia dėl uždarymo ku
niginės “Saulės” mokyklos 
Utenoje. Jie rėkia visa ger
kle, kad valdžia griaujanti 
“švietimo darbą.“

Bet valdžios organas 
“Lietuvos Aidas“ gana tei
singai atsako Lietuvos pra- 
baščiams, kad jie čia veid
mainiauja. Prabaščiams čia 
rupi ne švietimas, bet savo 
klerikaliskos partijos krome- 
lis.

Dėl keliamo klerikalų j 
triukšmo “Lietuvos Aidas” 
sako:

“Kodėl tiek susirūpinimo? , 
Gal valstybinėse gimnazijose 
mokslas stovi žemiau. Niekas. . 
nė pats ‘Rytas.’ to neįrodė, ir 
negali įrodyti, nes. musų žinio
mis, yra greičiau atvirkščiai. ' 
O gal gi'valstybinėse gimnazi
jose nemokinama arba perma- 
ža mokinama tikybos? Irgi ši
to pasakyti negalima ir niekas 
šito nesako. Gal valstybės mo
kyklose auklėjimas blogiau pa
statytas, negu privačiose? šito 
irgi niekas neįrodė ir negali 
įrodyti ir niekas šito netvirti
na.

“Taigi mes nerandam ir ne
galim rasti nei vienos srities, 
kuri valstybės mokyklose bu
tų biobiau pastatyta negu mi
nėtose privačiose. O jeigu taip, 
tai aišku, jog triukšmas kelia
mas ne dėl to, kad, perėjus pri
vačioms mokykloms valstybės 
žinion, galėtų nukentėti moky
mas ar auklėjimas, bet kitais 
sumetimais, — kad galima bu
tų tam tikra kryptim paveikti 
jo politinį nusistatymą. Kai- 
kurios musų politinės grupės 
skuba paimli jaunimą savo 
rankosna ir stengiasi jam pri
mesti savo politinę ideologiją, 
kad turėtų' klusnių agitatorių 
bei sekėjų, šiam tikslui daž
niausia panaudojama tikyba, 
kurios vardu ir autoritetu 
daugiausia varoma grynai po
litinė akcija."

Ir “Lietuvos Aidas” visai 
teisingai pastebi, kad kuni
ginės mokyklos prie dabar
tinių sąlygų Lietuvoje visai 
nereikalingos. Sako:

“Jeigu valstybė neturėtu sa
vo mokyklų arba reikalingo 
joms tvarkyti ir prižiūrėti apa
rato, tada, žinoma, kitas daly
kas. Tada valstybė gerai da
rytų, duodama lėšas priva
čioms organizacijoms, kad jos. 
valstybės prižiūrimos, suvarto
tų tas lėšas švietimui. Dabar- 
gi ministerija turi savo mo
kyklas, savo didelį joms prižiū
rėti ir tvarkyti aparatą, ir dėl 
to ji elgtųsi labai netiksliai, 
labai neekonomiškai, jeigu ji. 
be būtino reikalo, davinėtų lė
šas tam pačiam darbui, kurį ji 
pati yra ex-professo pasiėmu
si dirbti.

“Kitą vertus, jaunimo auk
lėjimas yra labai svarbus rei
kalas. nes nuo jo pareina busi
mųjų piliečių dvasinė ir fizinė 
kokybė. Kitaip sakant, nuo 
jaunimo auklėjimo pareina vi
sa valstybės ateitis. Valdžia 
sunkiai nusidėtų savo parei
goms. jeigu ji nesirūpintų bu
simųjų piliečių auklėjimu ir 
atidavinėtų jį visiems, kas tik 
norėtų jį pasiimti, dargi duo
dama savo lėšas."

Žinoma, gali būt kartais 
ir privatinės mokyklos pa
teisinamos. Pavyzdžiui,

“ ‘Saulė’ ir ‘žiburys’ buvo 
reikalingi rusų laikais, kai bu
vo vien tik rusiškos mokyklos. 
Šitos draugijos tada vaidino 
svarbų musų tautai vaidmenį. 
Tada jos kėlė ir plėtė lietuviš
ką kvietimą, lietuvių kultūrą. 
Tad* ėjo rusifikacija, lietuvy-, 
bės naikinimas. Tada jas šelp-

t: ir remti buvo patriotinis dar
bas. Bet šiandien visai kiti lai
kai. šiandien mes turim savo 
lietuvišką valstybę, šiandien 
visa musų valstybė yra tas pats, 
kas anais laikais buvo ‘Saulė.’ 
‘žiburys.’ ar kitos lietuviškos 
kultūrinės draugijos.

"Taigi, kaip mes šį dalyką 
svarstysim. vis prieinam išva
dą. kad čia ne kultūros, ne mo
kymo bei auklėjimo, ir ne ti
kybos. o tikriausia tik politikos 
klausimas, čia norima pasilai
kyti savo rankose mokyklas ir 
per jas paremti savo partini 
kromeli."

Mes su ‘‘Lietuvos Aido” 
politika paprastai nesutin
kame. Bet šituo klausimu jo 
nusistatymui pilnai prita
riam. Tik vieną pastabą rei
kėtų prie to pridėt, būtent, 
kad Lietuvos vyriausybė 
turėtų panaikinti ir tą kon
kordatą, kurį ji nesenai pa
sirašė su popiežium, leisda
ma klerikalams kišti savo 
nosį į švietimo reikalus.
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KODĖL TARP LIETUVOS 
IR RUSIJOS NĖRA 

GINČŲ?
Vakarų Europoje, kuri iš

tisu frontu yra nusistačiusi 
prieš sovietų Rusiją, labai 
dažnai keliamas klausimas: 
kodėl tarp Lietuvos ir Rusi
jos nėra jokių ginčų, kodėl 
Lietuva yra vienatinis kraš
tas. kuris prieš-so vietinė j 
sienoj paljeka atdarą spra
gą-

"Lietuvos Aidas aiškina 
šitą klausimą taip:

“Savarankiškas žmogus ne
daug dėmesio kreipia į tai, 
kaip kiti jo elgimąsi vertina, 
jei tik jis pats žino, kad elgia
si taip, kaip jo dvasiniai ir ma
terialiniai interesai reikalauja. 
Panašiai yra su Lietuvos užsie
nių politika. Užsienių politiko
je Lietuva visada stengiasi 
žiūrėti tik savo tautos intere
sų ir savo valstybės labo. Iš
mintingas politikas niekada 
nesutiks realių savo krašto in
teresų aukoti už keno nors 
simpatijas arba antipatijas. 
Ne gražios, viliojančios teori
jos. bet daiktų realybė turi jo 
žingsnius nulemti."

Ir todėl visos buvusios 
Lietuvos vyriausybės laikė
si Rusijos linkui maž-daug 
vienodos orientacijos. Bu
vusi klerikalų vyriausybė iš
kilmingai vaišino Kaune 
bolševikų komisarą čičeri- 
ną. Buvusios liaudininkų 
valdžios vadas važinėjosi 
net į Maskvą su bolševikais 
tartis. Taip pat draugiškai 
su Maskva dabar gyvena ir 
tautininkai, nors namie sa
vuosius komunistus jie šau
do.

Pažymėjęs, kad šitie 
draugiški santikiai tarp Kau
no ir Maskvos prasidėjo 
tuojaus pasirašius taikos su
tartį, “Lietuvos Aidas” pri
duria :

“Nors dėl įvairių priežasčių 
kai kurie taikos sutarties 
straipsniai dar nėra įvykdyti, 
—vistiek. vykdant šią sutarti. 
Lietuva jau yra gavusi nema
ža naudos. Aiškiu pavyzdžiu 
gali būti kad ir tie 3.000.000 
aukso rublių, kuriuos Lietuva 
gavo iš SSSR, kaip sutartyje 
buvo sutikta. Vadinasi. Rusija 
Lietuvos atžvilgiu nuo pat pir
mosios sutarties pasirašymo 
yra lojali, čia dar pravartu pa
brėžti, kad tiek rusų tauta, 
tiek jų vyriausybė lietuvių tau
tai ir jaunai Lietuvos vyriau
sybei reiškė ir tebereiškia sim
patingą nusistatymą. Maskvo
je ir plačioje Rusijoje Lietu
vos vardas yra žinomas ir ga-( 
na gerbiamas. Lietuvos valsty- už padalytas 
bės likimu gyvai domimasi.

“Tarptautinės ]
klausimuose, kada tik būdavo^ kad ir tas “pareiškimas” 
paliesti gvvesnieji Lietuvos buvo pačios

reikalai, Maskva paprastai ne
palikdavo abejinga. Tiek tarp
tautinio teisingumo 
tiek realus Rusijos 
politikos interesai
rusus rimtai žiūrėti i Lietuvos 
užsienių politikos sunkius už
davinius."

Galų gale visa paslaptis 
gludi tame, kad Lenkija no
ri pasiglemžti savo hegemo- 
nijon visą Pabaltę. Rusijai 
tas gresia rimtu pavojum, 
todėl ji remia nepriklauso
mą Lietuvą, nes tokia Lietu
va neleidžia Lenkijos pla
nams įsikunyt. Iš to ir parei
na geri Lietuvos santikiai su 
Sovietais.

Į Dabartinis sovietų Rusi- Bet sovietų valdžios organai 
jas diktatorius Stalinas pa- ] 
įrašė šįmet bolševikų revo
liucijai dvylikos metu su
kaktuvėms paminėti straips- 

|nį. kurs tilpo sovietų spau
doj. Tame straipsny sako
ma: “Visu'smarkumu vyks
tam mes keliu prie industri
alizacijos ir socializmo. Mes 
busim pramonės, automobi
lių ir traktorių šalis. Kai 
mes savo sovietų sąjungą 
pasodinsim į automobilį, o 
ūkininką ant traktoriaus, 
tegu tada gerbiamieji ponai 
kapitalistai, kurie taip giria
si savo civilizacija, paban- 
-ud .n?p saję ’i-UEd smu op 
matysim, koks bus ateity ša-

________________________ lių padalinimas į pažangią- 
Romos italų spauda labai s*as *r atsilikusias.

išgyrė p-lę Mickunaitę, lie-į Gražiai ir drąsiai pasaky- 
tuvaitę dainininkę, kuri de- ta, bet ką gi sako faktai? 
biutavo tenai operoj -Don Rau(]onosios at.raijos or. 
rasųuaie. ganas “Krasnaja Zvezda”

» ... • j- • praneša apie vieną armijosArgentinoj pasirodė jau £ oIitinį in^tl.ul[tor^ pavJar. 
de Fedorovą, kurs jau armi- 

t joj taip pasižymėjo komu
nistiniu uolumu, kad, kaipo 
ištikimas ir uolus propagan
distas, buvo pasiųstas skelb
ti komunistinę evangeliją 
tarp “užkietėjusių” ukinin- 

ikų. Reginys, kurį Fedorovas 
matė sodžiuje, taip paveikė 
jį, kad jis “paklydo” ir tapo 
“atskalunu.” Savo kelionės 

'įspūdžius Fedorovas patie
kė dienorašty, kuris, žino 

Ima, negalėjo pamatyti švie- 
Jsos. Tiktai “Krasnaja Zvez- 
’da,” polemizuodama su Fe- 
’dorovu cituoja kai kurias
* dienoraščio vietas: “Mes 
■gavom įsakymą važiuoti ir,
• žūt būt, organizuoti kolek- 
jtyvinius ukius. Tečiau be 
Jgalo sunku prikalbinėti prie 
•kolektyvinių ūkių, jei ūki
ninkas visus metus gyvena 

1 pusbadžiu. Be galo sunku 
! agituoti už greitą šalies ūkio 
‘auginimą, jeigu niekur jokio 
'auginimo nematyti. Kaip 
1 gali tvirtinti, kad mes iš me
tų į metus gerinam darbinin
kų būklę, jei ta būklė kas 
kart darosi blogesnė. Mes 
prie to priėjom, kad darbi
ninkas dienai gauna vos 300 
gramų duonos ir 100 gramų 
mėsos, o sviesto ir kruopų 
jau senai visai nėra. Argi 
galima tokiomis porcijomis 
misti? Nėra laiko rūpintis 
kolektyviniais ūkiais, jeigu 
duonos nėra. Kai aš gavau 
įsakymą važiuoti agituoti už 
kolektyvinius ukius ir papa
sakojau savo šeimininkei, 
ši pastebėjo: ‘Senai žmonės 
jus butų išvarę su jūsų ko
lektyviniais ūkiais, jeigu ne
bijotų jūsų ginklų’... Ūkinin
kai šįmet gyvena daug blo
giau negu peniai.”

Niekas gal taip vaizdžiai 
nepiešia sunkios ūkininkų 
būklės, kaip masinis vokie
čių kilmės ūkininkų bėgi
mas. Tie vokiečiai gyveno 
Rusijoj daugiau pusantro 
šimto metų. Jie viso ko ma
tė. Matė visokias valdžias, 
karus, badą. Matė 1918— 
1921 metus. Bet vis dėlto ne
bėgo. Dabar gi jau žiemą 
meta savo ukius, viską pa
meta ir bėgą nežinia kur be 
lėšų, kad tik kaip nors išsi
nėšintų iš nepakenčiamos 
padėties.

Šitas masinis desperatiš
kas ūkininkų bėgimas dau
giau negu kas kitas atkrei- 
pė pasaulio dėmesį į Rusi
jos ūkininkų būklę. Apie 10 
tūkstančių pavyko išvažiuo
ti Kanadon. Bet Kanada 
daugiau priimti nenori. Tuo 
tarpu, kaip praneša iš Mask
vos užsienių laikraščių ko
respondentai, ties Maskva 
esą susirinkę nuo 13 iki 15 
tuksiančių ūkininkų, kurie 
prašo leisti jiems išvažiuoti.

iltį ncii'j '

nei kalėjimas, nei Smetonos
“malonė,” suteikusi jam* 
svetimos šalies kampą vi e- antras numeris lietuvių so- 
ton lietuviško kalėjimo. cialistų organo, “Argenti- 

----------- -— nos Naujienos.”
KAIP BOLŠEVIKAI* VAI
ŠINA SVETIMŲ ŠALIŲ 

DELEGATUS.
Europos laikraščiai juo

kiasi, kad atvykusius iš sve-j 
timų šalių darbininkų dele-Į 
gatus komisarai netik pavai
šina, bet ir apdovanoja. 
Taip nesenai atsitiko su Es
tijos darbininkų delegacija, 
kuri buvo nuvykus Į bolše
vikų revoliucijos sukaktuvių 
iškilmes Rusijoj. Fš viso de
legatų išvažiavo 13, bet su- 
gryžo tik 12. Pradėjus tei
rautis, kur dingo tryliktasai, 
paaiškėjo, kad išvažiuo
jant jis buvo taip girtas, 
kad negalėjo i gelžkelio sto
tį atvažiuoti ir pasiliko Le- 

iningra'de. Jis sugrįžo tik ve
lijau, kai išsipagiriojo.

Pas sugrįžusius delegatus 
buvo padaryta krata ir pa
sirodė, kad jie buvo gausiai

D-RAS PAJAUJIS BUVO
TERORIZUOJAMAS.
Nesenai buvo laikraščiuo

se rašoma, kad D-ras J. Pa
jaujis tapo paleistas iš kalė
jimo, kur jis buvo pasmerk
tas iki gyvos galvos, ir išva
žiavo užsienin "tęsti moks
lą.” Taip sakė Lietuvos 
spauda. Iš tokio pranešimo 
kiekvienas galėjo suprasti, 
jog Pajaujis išvažiavo už
sienin liuosu noru.

Bet dabar pasirodo, kad 
tai buvo melas. Pasirodo, 
kad Pajaujis buvo ištremtas apdovanoti — pas juos rado 
užsienin, štai, ką jis dabar-net du pudu <80 svarų! ko- 
rašo “Sandarai:”

‘‘Esamoji Lietuvos
atrado

munistinės literatūros. Tai-' 
gi neveltui suirrižę iš tokių' 

sau t,„Ramiau «««
iš kalėjimo keliolika valstiečių'^0 a <ą.
demokratų žmonių,‘tame s kai’-1 L4TyuA RUqšIAS AT- 
ntUJedlr kTė1im^7Uri-C n“’1 IMT KOMUNISTAMS 
nę? .d kalejime pa-į teises IR ŽEMĘ,
sizadejimą. kad as. atgavęs 
laisvę, išvažiuosiu i užsienį.i “Elta” praneša iš Rygos, 
Praėjo porą savaičių, kai aš kad Latvijos Seimo posėdy- 
kaipo tremtinis, su šeima ap- naujakurių a’-lovas Milber- 
leidau tėvynę. Per tą laiką iš- gas pasiūlė žemės ūkio k O-l 
sižiurėjęs apsigyvenau Eran- misijai pardr._ti Seimui įs- 
euzijoj, Gvenoblio apylinkėse, tatymo projektą, kuris nu- 
nuošaliam Alpų miestely, kur matytų atimt teises į žemę 
tikiuosi pragyventi i 
plunksnos darbo."

Taigi pasirodo, kad apie 
“tęsimą mokslo’’ Pajaujis ir 
galvot negalvoja. Jam ten
ka rūpintis, kaip ištrėmime 
pragyventi su šeimyna.

Rašydamas iš užsienio. 
D-ras Pajaujis iškelia da 
vieną įdomų dalyką. Jis pra
neša, kad jis buvo teroru 
priverstas prašyti pas Sme
toną “malonės.” Jis rašo:

“...šia, proga turiu pareikšti 
visuomenei, kad mano malonės 
prašymas, kurį padaviau 1927 
m. balandžio m. būdamas nu
teistas mirties bausme, yra 
išgautas iš manęs teroro prie
varta, grasant sušaudymu, jei 
nepasirašysiu įprastos apgai
lestavimo formulės — termi
nas 1 valanda laiko! Todėl jis 
vertas tiek, kaip ir kiekvienas 
aktas, išgautas. ’ pristačius 
šautuvą prie galvos."

Fašistų spauda buvo savo 
laiku paskelbus Pajaujo 

į “pareiškimą.” kur jis gailisi
“klaidas” ir kad daug vai.: i negali lan- 

pasižada toliaus jų vengti, kyt mokyklų, n s neturi dra-

LATVIJA RUOŠIAS AT
IMT KOMUNISTAMS 

TEISES IR ŽEMĘ.
“Elta” praneša iš Rygos,

pradėjo juos gaudyti ir vež- 
:i atgal. Žinoma, šie nenori 

grįžti į sunaikintus išpar
duotus ukius, nes ten jų lau
kia badas.

Šitų savo vientaučių liki
mu susirūpino Vokietija. 
Nors Vokietija formaliai ne
gali bėglių užstoti, nes tai 
ne .jos piliečiai, vis dėlto vo
kiečiai pradėjo jais rūpintis. 
Pats valstybės prezidentas 
Hindenburgas paaukojo iš 
esančių jo dispozicijoj su
mų 200.000 markių ir pata
rė visiems prisidėti prie gel
bėjimo. Bėgliams globoti 
vyriausybė paskyrė net ats
kirą komisarą, reichstago 
narį Stuckleną ir davė jam 
atitinkamas lėšas. Prie to 
prisidėjo vokiečių raudona
sis kryžius ir kitos labdarin
gos organizacijos.

Dėl šitų bėglių ir taip pa
staruoju laiku atšalę vokie
čių bolševikų santikiai, dar 
labiau pagedo. Ypač suer
zino vokiečius bėglių pri
verstinas atgal gabenimas į 
jų senas vietas.

Vokiečius bent yra kam 
užstoti, bet rusų nėra kam 
užstoti ir jie yra priversti 
kęsti.

Prisiminus, kad Rusijoj 
yra iš pusantro šimto milio- 
nų gyventojų darbininkų 
vos 10 milionų, o visi kiti 
ūkininkai, tenka stebėtis, 
kaip bolševikai mano pakel
ti savo šalį varžydami ūki
ninkus.

Visas sovietų valdžios dė
mesys yra nukreiptas į pra
monės kėlimą, industrali- 
zaciją. Bet kas gi naudosis 
tos pramonės gaminiais, 
jeigu ūkininkai bus sunykę?

Gupad oriu*.

Skandalas Vienuo-

^avo

•s

matytų atimt teises į žemę 
buvusiems raudonarmie
čiams, kovojusiems prieš 
Latvijos respubliką, o taip 
pat komunistams, kurie dir
bo okupacija metu tribuno
le ir kitose bolševikų įstai
gose. Pasiūlytas buvo pri
imtas 46 ba ais prieš 36, 
6 susilaikius. Prieš pasiūly
mą baldavo socialdemokra
tai. komunist .’, prof. Balo
ti is ir kai kui e mažumų at
stovai.

Vilniuje pt h rodė 
laikraštis, “V 'niaus 
Formatas mažas, VVU 111J d 
nuobodus, išvaizda menka. 
Kam jis reik, dingas. sunku 
suprasti.

naujas 
žodis.” 
turinys

Kaune ūži egistruota 6,- 
200 pavargėlių, kurie ar tai 
dėl nesveikai», ar dėl seno 
amžiaus negal dirbt jokio 
darbo ir neturi iš ko gyven
ti. . i!

įvedus Kaui privalomą
jį pradini mok ią, pasirodė,

politikos Į Dabar gi Pajaujis praneša, panų. Miestas turėjo paskir-
ti iš kasos 20.0'>0 litų nupir- 

žvalgybos pa- kimui jiems i ;bų.
I . ) i

VARNIUOSE.
I

Diena šilta, saulė šviečia.
O kalėjime tamsu.
Drėgnas oras, vienas langas, 
Ir tie narai, kur guliu.
O už durų stovu sargas. 
Kuris saugoja mane. • 
Neišeisiu aš ant laisvės, 
Nebevarginsiu savęs.
Ateik, mano mylimoji, 
Pas kalėjimo duris.
Pamatyčiau tavo veidą. 
Man gyvenimas prašvis.
Neišgirsta mano balso, 
Nors aš šaukiu kas diena.
O gal sargas neprileidžia. 
Nematysiu niekada.
Oi, tu sarge, mano sarge. 
Nuimk pančius geležies! 
Rankos mano jau nuveržtos. 
Langų štangų neišties.
Aš norėčiau dar nors kartą 
Šviesią saulę pamatyt.
Ir ramioj nakties padangėj 
Šviesias žvaigždes paskaityt.

II
Nors jos švietė daugel kartų 
Einant per tamsius miškus, 
O dabar ant rankų pančiai— 
Oi. gyvenimas sunkus!
štai, už durų pasigirdo 
Lyg kareiviški balsai;
Aš skubiai šokau prie lango, 
Sutarškėjo jų kardai.
Sudiev, tariau, jums, giružės! 
Nešlamėsit man daugiaus!
Sudiev, jum. girios paukšteliai, 
Nečiulbėsit man daugiaus!
Kartuvės jau pastatytos 
Rankom fašistų valdžios;
Jau ir virvės pakabintos. 
Laukia tik naujos aukos.
Bus nupintas man vainikas 
Iš erškėčių kruvinų;
Lygus keliai bus nukloti • 
Brolių kūnų nekaltų.
Sudiev, tariau, draugai mano, 
Nekalbėsiu aš daugiaus;
Už vargdienių brolių laisvę 
šimtą kartų mirt lengviau.

III
Man paduokit aštrų peilį. 
Aš perversiu širdį sau; 
Teprapuola mano vardas 
Ant šias žemės nedoros.
Saugok, sarge, kaip tik nori, 
Aš išbėgti negaliu.
Matau, arti mirtis mano, 
Tik numirti negaliu.
Kaip numirsiu, tai pakaskit 
Aukštam Vilijos kalne.
Kad matyčiau savo kaimą. 
Kur mažutis aš buvau.
O tu, mano mylimoji, 
Mano kapą aptaisyk: 
Tarpe rožių ir lelijų 
Man kryželį pastatyk.

Parašė Vacius Snieėka. 
Varniai, 
l-V-1927.

Lytiškai ištvirkusi vienuolė 
nušovė ravo “bendrę.”
Katalikų šv. Felicijos vie

nuolyne Lvove įvyko nepa
prastas skandalas. Laike pa
maldų bažnyčioje prie 23 
metų amžiaus vienuolės 
Chrostek priėjo vienuolė 
Olga Betek ir šovė jai į pa
kaušį. Revolverio kulka pa
dėjo Chrostek vietoje. Tar
dymas parodė, kad Olga 
Ratek buvusi lytiškai ištvir
kusi ir nužudytoji Chrostek 
buvusi jos meilės objektu. 
Paskutiniuoju laiku Ratek 
pastebėjo, kad josios .myli
moji jai jau nebeištikima ir 
tas iššaukė kruviną kerštą. 
Be to paaiškėjo, kad vie
nuolyne vienuolių tarpe la
bai įsiplėtusi vadinamoji 
“lesbiiška meilė.” “V.Ž.”

SUŠALO MOTERIS.
Miške, netoli Worceste- 

rio, pereitą sąvaitę buvo at
rasta šalia tako sušalusi Til
dą Wahl8trom, 44 metų am
žiaus moteris ir 8 vaikų mo
tina. Jos krepšy rasta tuščia 
bonka nuo degtinės. Ji bu
vo išėjus aplankyt savo kū
mučių ir grįždama namo su
šalo. Jos vyras kaltina mun- 
šainą.

t
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VIDDUAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’a Herbą L*x*tive yra 

Padaryta M Gryay žoH* ir 
Neturi Savyje Joki* 

Chemikai*.
Šis vaistas neužtraukia papro

čio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugr*žinti natūrali vidu
rį* malimą. Nereikia virint, o tik 
aumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, 
kūdikiams, lygiai kaip it suau
gusiems. Kaina o per pat* 
t* Me.

KUNDROTO APTIEKI
S9 Bedferd Av, Brooklyn, N.T.

o

v
t.



Kas skaito ir raio, 
Taa duonos neprašo. ®| AMERIKOS LlETUVflj JUDĖJIMAS Į© Į

1
; vis “geresnis” už “bedievį.” 
i Taip čia galvoja tamsuoliai.
Reikėtų jiems kun. X. Moc- 

jkaus. Daytono Padauža.

PUIKUS GRABAS L1NCOLNO SŪNUI.
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WATERBURY, CONN. 
Tiškino kalba anglų 

laikraščiuose.
Franas Tiškinąs, kuris 

lanko Yale Universitetą, pa
sakė čia amerikiečių susi
rinkime kalbą, kurią “Wa- 
terbury Amei iean” ištisai 
perspausdino.

Franas Tiškinąs pasisakė 
esąs gimęs Lietuvoj. Jo tė
vai buvo neturtingi, bet kar
šti katalikai. Jisai mokinosi 
Latvijoj, kuomet Rusijoj ki
lo 1905—6 metų revoliuci
ja. Tuomet jis pirmu kartu 
išgirdęs žmonių šauksmą: 
“Šalin Mikalojų II. Mes no
rime laisvės!” Tai buvo pir
mas kartas, kada jis išgir
dęs žodį “laisvė.”

Atvykęs Amerikon, 
nas Tiškinąs apsistojo 
terbury. Darbas gauti
viui buvo nelengva. Jis ga
lėjo jieškoti jo tik sekamais 
budais: prašyti draugų, kad 
gautų jam •vietą dirbtuvėj; 
arba eiti pačiam prie dirbtu
vės ir stovėti prie jos vartų, 
pakol atėjęs policmanas nu
varo šalin; arba kreiptis 
prie įvairių agentų ir žadėt 
jiems atlyginimą už darbo 
sujieškojimą.

Bet ir darbą gavus reikė
davo nuolatos vaišinti savo 
formaną, kad nepavarytų. 
“Aš atsimenu,” sako Tiški- 
nas, “kaip per du mėnesiu 
aš turėjau pirkti savo for- 
manui prezentus. Pinigų jis 
neimdavo, bet reikėdavo 
nusivesti į saliuną, užfundyt 
ir da nupirkti bonką ‘Old 
Crow.’ Dirbtuvėse svetim
šalius paprastai išjuokia tie, 
kuine gali angliškai kalbėt 
ir vadina save amerikonais. 
Įsivaizduokite sau inteligen
tišką ateivį, kurį dirbtuvėje 
mokina čia gimę ameriko
nai; jie kramto tabaką ir 
spiaudo į visas puses, bet 
daugiausia sau ant smakro, 
ir kas antras žodis vartoja 
keiksmą, nes ir prigimtos 
savo kalbos pakankamai 
nemoka. Ir prieš tokius 
žmones ateivis turi lenktis ir 
kas diena jų klausytis.”

Dabartiniu laiku Tikri
nąs mokinasi teologijos. Ži
noma, ką jis pasakoja apie^ 
tikėjimą ir Dievą, tai jau 
labai pasenę dalykai ir gai
la. kad jis tokį kursą sau pa
sirinko. Šiandien yra moks
lo amžius ir mokintis reikė
tų mechanikos, kuri tobuli
na pasaulį, o ne religijos, 
kuri kovoja su nesamu vel
niu. Waterburieti».

LOWELL, MASS.
Pranešimas Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų D-jos nariams.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugija čia pastaoioju lai
ku turėjo su pora narių ne
susipratimų. Jie atsidūrė 
teisme, kas sukėlė daug kal
bų kaip narių, taip ir pašali
nki žmonių tarpej

Esant didelei ‘ bedarbei, 
kuri čia siaučia jau keli me
tai, musų draugijos nariai
yra pasklydę po įvairius 
Jung. Valstijų miestus, ir 
draugijos valdyba gauna 
daug laiškų su paklausimais 
apie draugijos reikalus. Ne
galėdama visiems skirium 
atsakyti, draugija laikyta
me savo susirinkime 7 d. 
spalių nutarė atsakyti vi
siems kartu per spaudą.

Visų pirma, su kuo ir dėl 
ko draugija turėjo reikalą 
teisme. Mvkolas M-nis, ku- 
ris apsirgo 2 d. balandžio ir 
buvo draugijos priežiūroj 
ligi 20 d. balandžio, 1928 
m., vėliau netik kad ligonių 
lankytojams arba D-jos val
dybai, bet ir tiems žmo
nėms, pas kuriuos gyveno, 
nieko nesakęs kažin kur iš
važiavo, o 4 d. rugsėjo atėjo 
į susirinkimą ir paprašė pa
šalpos už prasirgtą laiką. 
Taigi veik visą vasarą neži
nia kur buvęs, rudenį atva
žiavo ir paprašė už visą lai
ką užmokesčio. Susirinki
mas nutarė užmokėti tiek, 
kiek buvo žinoma i 
daktaras liudijo, kad sirgo, ganizacija. 
tai yra, nuo 2 d. balandžio šį klausimą nedrįsdamas iš
ilgi 20 d. balandžio, 1928. kelti, prisiplakė prie pirmi- 
Bet M-nis su tuo nesutiko ir ninko, J. Šertkvieęio, ir šis, 
patraukė draugiją. į teismą, gal neapsižiurėdamas, Pru- 
kuris įvyko š. m. 12 d. kovo, seikos jubilėjų susirinkime 
Ir teismas pripažino draugi- iškėlė, 
ją pasielgus teisingai.

DAYTON, OHIO.
Darbštus korespondentas.

Žmonės išsiilgo kun. 
Mockaus.

Musų miestas nėra taip 
garsus kaip New Yorkas ar 
Chicaga, bet užtai mes tu
rim korespondentą, kuris 
kas sąvaitė reklamuoja Day- 
toną “Dirvoje.” Ar kas na
mą nugriovė, ar kas naują 
stato, ar kas “Dirvą” į Lie
tuvą užrašė, jis viską para
šo į tą pačią “Dirvą.” Apra
šo visas parapijos pramo
gas ir tautininkų sueigas, 
nors jis pats tenai niekad ir 
nenueina. Jei žmogus pa
rašo ką nors naudinga, tai 
verta pagirti; bet rašinėti 
visokias nesąmones, tai jau 
neverta. Ir reikia stebėtis, 
kaip laikraštis tekias nesą
mone?

Tul

jo gerą darbuotę, na, o čia 
šitie komunistiški vėplos no
ri visą dalyką supeizoti.

Žūt ar būt, Buivydas nu
taria šito dalyko nedaleisti; 
jis papasakojo visą Šert- 
kviečiui ir prašo Šertkvie- 
čio, kaipo lokalo pirminin
ko, kad jis kriaučių suvirin
kime to Gastonijos streikie- 
rių atsišaukimo 

[svarstyt.

Vienaip ar kitaip kalbė-į 
sime, vienok Buivydas vra v v
venas kredito už tą politika
vimą. Tas jo politikavimas ir 
mulkinimas komunistų neša 
netik jam asmeniškai nau
dos, bet yra naudingas ir 
abelnai Amalgameitų orga
nizacijai. Juk reikia žinoti, 
tad eiliniai komunistai ir jų 
pasekėjai yra tamsiausis ele
mentas ir juos turi kas nors 
vadovauti. Ir jeigu juos va
dovautų antiunijinis žmo
gus, tai organizacijai prida
rytų nemaža žalos; atsimin
kime, kas anais metais da
lydavosi musų lokale. Da- 
jar šiuo žvilgsniu visai ra
mu.

CHICAGO, ILL.
Prastos žinios musų 

padangėj.
Laikraštis “Labor” rašo:
“Apšvieta Chicagoje pa

sidarė ‘broke.’ Pereitą są- 
saitę miestas pranešė, kad 
mokyklos turi užsidaiyti, 
nes joms užlaikyti nėra pi
nigų.

■ • “Astuoni šimtai žmonių 
bus visai paleista, o 3,200 
kiti bus paliuotuoti porai 
mėnesių be užmokesčio, mo
kyklos užsidaro dviem mė
nesiams — gal visam gruo
džiui ir sausiui — ir vaikai 
paleisti tam laikotarpiui na- ’ 
mo. Daugumai jų tas reiškia 
gatvės gyvenimą. -

“Tai yra pasibaisėtinas 
dalykas. Išaiškinti tai gali
ma tik tuo, kad grafteriai 
valdžioje tiek vogė visuome
nės pinigus, kad ižde jau 
nieko nebeliko.”

Ištikro, tai yra pasibaisė
tinas dalykas. Visuomenė 
moka mokesčius mokyklų 
užlaikymui, o valdininkai 
tuos pinigus išvogę išmeta 
vaikus iš mokyklų ant gat
ves! Tai ve, ką reiškia de
mokratų ir republikonų val
džia!

Darbai taipgi kas sykis 
eina blogyn. Šiomis dieno
mis užsidarė ant 6 sąvaičių 
didelė “Majestic” radio 
dirbtuvė, o “Zenith” radio 
kompanija daug darbinin
kų atleido. Amatninkui dar . 
galima darbas šiaip taip 
susirasti, bet 
darbininkui 
šiuo laiku.

1 neleistų 
Šertkvietis ant to 

sutinka, ir tuoj pasklinda 
gandas kriaučiuose, kad ko
munistai nori $1,000 iš 
kriaučių išlupti. Atėjus 
kriaučių susirinkimui, Šert
kvietis neduoda komunis
tams tuo klausimu kalbėti 
ir vieną komunistę (kolek- 
torką) išvaro laukan iš su
sirinkimo, o klausimą užda
ro kaipo “nelegališką.” Bui
vydo veidas ir akys nušvin
ta, o komunistiški davatkos 
nulenkė galvas, nedrįsdami 
pasipriešinti. Tuomi vienas 
aktas Buivydo komedijos su 
paprastais komunistais pa
sibaigia.

Bet viena Buivydo bėda 
pasibaigė, tai kita prasidė
jo. Nors komunistiški vėp- 
I los nepajiegia Buivydo kom
binaciją suprasti, vienok jie 
ima zurzėti, kad ve jų vadas 
su “dešiniaisiais” bendra
darbiauja ir komunistų visai 
nepaiso. Girdi: “Jis mums 
buvo įpiršęs Kalpoką, kuris 
vėliaus mums kailį išvano
jo; vėliaus Vaitukaitį, kuris 
taip pat dabar su mumis ne
siskaito, o dabar jau ima 

kuris su 

jai pritaria, bet renkant į (|ar dužiojo karo metu ga- 
. . .... ~ na n€gražją rojg iošė.” čia

ir pažyrantys wpn>?aei-|vosukis, kaip tas davatkas 
jos reikalus. Na, o jau jeigu nuramjn^ nes jam reikalin- 
kriauciai tiktai tokius Leng- gj kriaučių susirinkimuose 
vmas, Jackus, Burksaicius: balsai
ir jiems panašius renka į. get §taj ateina. Pruseikos 
Pildomąją Tarybą, tai ge-( “jubilėjus” ir gimsta Buivy- 
nau butų, kad jie nupirktų dui mintis? kad iškėlus 
automatiškus balionus, n‘( kriaučių susirinkime tą “ju
ste Buivydo guziko paspau- bilėjų” bus galima šis-tas 
dimu nubalsuotų ir guziko padayyti. Jis žinojo gerai, 
paspaudimu ranka- žemyn kad kriaučių susirinkime 
nuleistų. Darbas tuomet eitų gįuo kiausimu bus daug ler- 
greiciau ir kriauc.ams pi-’ - .............
giau atsieitų, nes nereikėtų 
pusdoleriai mokėti už Tary-___
bos susirinkimus, o reikšmė komunistus 
ir rolė butų vis ta pati.

Po rinkimų davė raportą[ 
komisija, kuri pirtr.iaus bu-1 
vo išrinkta dėl paskolos Pi-[o_ _________ _____ <
liečiu Kliubui. Raportas iš-[savo mokytojui Pruseikai, 
klausytas ir priimtas. Kliu-Įnes pastarasis tokią pat ro- 
bui nutarta paskolinti antlę lošia abelnai komunistuo- 
namo $15,000. Delegato F. 
Vaitukaičio raportas šį kar
tą buvo tvarkinga.' ir Įdo
mus: jis apibudino New! 
Yorko kriaučių marketą,| 
kuris dabar beveik virai ap
miręs, ir papasakjo apie 
lietuviškų dirbtuvių padėtį. 
Tuomi susirinkimą- ir užsi
baigė.

Reikia žodis-kitas tarti [rėžia jiems pamokslą: “Jus 
apie J. Buivydo politika vi-[sakote, kad aš bendradar- 
mą su eiliniais komunistais biauju su ‘dešiniaisiais? bet 
kriaučiuose. Buivydui pata-[.dabar jus patys matote, ko
pus lokalo finansų sekreto- kį ‘dešinieji’ lermą sukėlė 
rium ir atsivertus*pi ie Amai- prieš mano sumanymą.” 
gameitų Unijos ir os virsi- Komunistai galvelėm lin- 
ninkų, komunistų eiliniai guodami pritaria: “Teisybę 
nariai ir jų šalininkai pra- sakai, draugas Buivydas.” 
dėjo pakampėse prieš jį Toliau Buivydas daro pa- 
zurzėti; vienok Buivydas reiškimą: “Jus girdėjote, 
savo sugabumais juos leng- kad Šertkvietį išmetė ‘ratel- 
vai apeidavo. Tečiaus vie- ninkai’ iš savo tarpo už vei- 
name komunistų Lygos su- kimą su komunistais. Tat 
sirinkime eiliniai komunis-'dabar, ateinančiam kriau- 
tai sumano gauti iš kriaučių čių susirinkime, kuriame 
lokalo tūkstantį ddei ių de! bus renkama pusė komiteto, 
Gastonijos streiko Buivy- mes jį vėl turime rinkti i lo
dąs tam griežtai pasiprieši- kalo pirmininkus.”
no, žinodamas, ka< toks lo- šitam Buivydo pienui tie 
kalo žingsnis Unij< - centro burės irgi nuoširdžiai pri- 
viršininkams nepatiks, ir taria. Ir štai. 11d. gruodžio 
jis, kaipo lokalo vi sininkas kriaučių susirinkime visi 
(sekretorius), užsitrauks komunistai, kaip mūras, 
ant savęs nuožiūrą iš cent- stoja už Buivydo pieną.
ro. Vienok komun; tai prie- Po visa to Buivydas trina 
šais Buivydo valia nutarė delnus iš džiaugsmo ir pasa- 

Į reikalaut iš kriauči ; $1,000. koja Vaitukaičiui, kad jam 
Buivydas ėmė nerimauti; ir iš šitos bėdos pavyko gud- 
Unijos centro yiišininkai riai išsisukti ir komunistus 
’ . ..............._ » takėlė už apmulkin i.

</ I 

pėda:’as 
jrana- 

Jis stovės Arlingtono kapinėse. Ma'r.inj?-

Karališkas sarkofagas buvo šiomis drenomisšitas
Robertui T. Lincolnui, buvusio Amerikos prezidento A 
mo Lincolno sunui.
tone.

BROOKLYNO KRIAUČIŲ REIKALAI.
BROOKLYN, N. Y. [ją Tarybą. Į kandidatu> ap- 

Ii kriaučių .u.irinkimų, |s‘ėmė neva buvę P. T. na- 
t , 1 .. iriai: Jackus u* Lengvinas, o
Lapkričio 26 d. atsibuvo1 nauji apsiėmė: A. Žilinskas 

kriaučių mėnesinis susinn-.ir j jonaitis. Balsuojant se
kimas. Į susirinkimą knau- nieji gavo didžiuma balsu il
čių atsilankė neperdaugiau- vėl pasiiiko Taryboj. Nieko 
šia, 1bet-Xlsi_™t^_?yar!tėiaš nesakau, kad Šertkvietis 

.......  1 pirmininku; tai 
žmogus, kuris turi visgi su- 
gabumų, iniciatyvos, pa
žysta organizacijos dalykus 
ir jos sudėtį; bet kad jau to
kius Lengvinus ir Jackus 
renka kliaučiai į- organiza- 

1 ei jos tvarkymo Įstaigas, tai 
i jau tikrai sarmata. Mano

dalykus iki pirmininkas ne-įDaAįiiko
įvėlė Pruseikos klausimo.! 
Dalykas štai kaip buvo: Ko-[ 
munistai rengė Pruseikai 25! 
metų jubilėjų jo darbuotės;
“literatūroje,” tad Buivydas 
(veikiausia, su paties Pru
seikos žinia) sugalvojo iš
gauti iš kriaučių kelis dė- 
l^ka1O^SnunU^lj£!®T^m^ net.u-'pMti“'kertkvi'etį,‘ tois'su

baldus kuri .J“ami-e‘U ‘ ‘ ' mUmis netik nesiskait0- b*
rengė komunistai kartu su takias vietas “turėtų žiūrėtų M

Ir “ SŽ ipaimŠd°ar; kad žmo^but« ir vėl Buivydui naujas gal-
l sirgo, ganizacija. Pats Buivydas Jr nazvstantvs orgamzaci- ,.^„1^

Čia tarytum kriau- 
čiai to dalyko tik ir.laukė; 

Tuo pačiu laiku ligonių diskusijose girdėjosi- “mun- 
lankvtojai pranešė, kad jie šainas,” “franeuziškas reu- 
rado* darbą dirbant narę B. matizmas, “žalmargės pa- 
Č—nę, kuri buvo laikoma uodegis ir kiti Pruseikai po
ligone. Kadangi draugijos dalykai. Užbaigus
konstitucija draudžia ligoje diskusijas, pirmininkas ren- 
dirbti, nežiūrint koks dar-gėsi leistu balsuoti, 
bas—naminis ar dirbtuvės Gausim 
—tai draugija, remdamosi ^r ne.

, ar au^
Pruseikai pinigų, 

Bet kriaučiai sukyla 
savo konstitucija, nutarė [r rėkti ant pirmininko, 
užmokėti pašalpą tiktai ligi kad jis neturi teisės leisti sį 
tos dienos, kada ji buvo at- klausimą balsuot, nes knau- 
rasta prie darbo, oantto-!čnl nepaprastas susirinki-

•s talpina.
Ii Daytono žmonės pa

sigenda kun. Mockaus ir jo 
prakalbų. Jau senai kaip jis 
čia nėra buvęs, o čia jam 
esanti gera dirva. Po pasku
tinių jo prakalbų anais me
tais daug ir katalikų prare
gėjo ir pradėjo protaut. Ką; 
talikų čia yra daug ir dau
guma jų gyvena tamsybėj ir 
munšaine paskendę. Gali 
būt didžiausia girtuoklis, bet

liaus pašalpa buvo sustab- m^s 
dyta. H'

B. Č—nė taip pat nesuti- ' 
ko su draugijos nutarimu ir ; 
pasekė M—nio pėdomis, pa
sisamdė advokatą Zakary 1 
ir pavedė visus reikalus ' 
jam. Jos byla buvo š. m. 23 ' 
balandžio ir pasibaigė taip į 
pat draugijos naudai.

Kadangi draugijos kons
titucija yra anglų ir lietuvių 
kalbose, tai keblumų daug 
nebuvo, bet visgi reikėjo > 
padaryti vertimai iš proto
kolo, reikėjo perkalbėtojo ir 
advokato, kas padarė nema
ža iškaščių. Žinoma, ir 
skundėjams neatsiėjo už- 
dyką. Nariai turėtų žinoti, 
kad jeigu nutarimai yra da
romi pasiremiant konstitu
cijos punktais, tai sunku ką 
nors ir teisme laimėti. Taigi 
mes smerkiame tokius na
rius, kurie kreipėsi į valdiš-z 
ką teismą, nemėginę pirma 
susitarti per Draugijos tre
čiųjų teismą, nes valdiški 
teismai tankiausia neša nau
dą tik advokatams, o Drau
gijai ir nariams, nuostolius.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos valdyba:

Pirm. A. Palubinskas, 
Sekr. V. Mikalopas, 
Kasin. L. Paulauskas.

(Antspauda)

Harvardo Universitetui 
užlaikyti per 1929 metus iš
leista $11,608,095. Paliki-

jei tik busi katalikas, tai jaujmo fonde yra $93,000,000.

nepaprastas susinnkj- 
► yra padaręs tarimą, kad 

politikoms neaukauti iš sa
vo iždo nei cento, o čia yra 
komunistų politikos reika
las. Įsikarščiavimo tempe
ratūra susirinkime kyla dar 
aukščiau. Pirmininkas pa
matęs, kad susirinkime gali 
įvykti muštynės, nuima tą 
Pruseikos klausimą nuo sta
lo ir viskas aprimsta.

Tai ve, kaip komunistai 
tykoja ant kriaučių sudėtų 
centų! Ir jeigu musų unijos 
skyriuje nebūtų komunis
tams opozicijos, tai jie kaip 
bematant kriaučių turtą iš
dalytų komunistiškiems 
murzoms. Tečiaus komunis
tai dėl to ir skverbiasi į ki
tas organizacijas, kad už
griebti jų iždus. Tatai žino 
kiekvienas, kuris atydžiai 
seka literatūrą ir tėmija ko
munistų veikimą.

Gruodžio 11 d. buvo 
kriaučių Amalgameitų 54 
skyriaus metinis susirinki
mas, kuriame rinkta pusė 
skyriaus komiteto. Perskai
čius protokolą ir atlikus ki
tus formalumus, buvo ren
kama skyriaus pirmininkas. 
Į pirmininkus apsiėmė bu
vęs pirm. J. šertkvietis ir J. 
Glaveckas, didžiuma balsų 
tapo išrinktas vėl Šertkvietis. 
Į Pildomosios Tarybos sek
retorius išrinkta Mažiulis. 
Toliaus netėnrijau, ką išrin
ko į kažkurias vietas, bet 
mane labai nustebino rinki- _____
mas dviejų narių į Pildoma-!jam $10.00 algos

mo ir pasipriešinimo, tad ši- 
ttuo pasipriešinimu Buivy
das galės paskui įtikrinti 

, kad ve jis su 
“dešiniaisiais” nesutinka. 
Tai viena. O antra, Buivy
das manė, kad bus galima 
gaut iš kriaučių kiek pinigų

Pasvirkalnietis.

NEWARK, N. J.
Pranešimas Newarko ir 
apielinkės lietuvių visuo

menei.
Nevvark’o lietuviai nutarė 

įaminėti 13-kos metų Lie- 
uvos Nepriklausomybės su

kaktuves. Tas paminėjimas 
atsibus vasario 16-tą dieną, 
1930 metų, 7 vai. vak., Lie
tuvių šv. Jurgio Svetainėj, 
180 New York avė., New- 
ark, N. J.

Newark’o lietuviai jau 
nuo pat Lietuvos Nepriklau
somybės pirmų metų ap- 
vaikščioja vasario 16-tą die
ną įvairiomis pramogomis, 
o ypatingai rengiasi prie ati
tinkamo paminėjimo vasa
rio 16-tos dienos 1930 metų. 
Tuo tikslu 1 d. gruodžio bu
vo sušauktas viešas susirin
kimas Lietuvių Šv. Jurgio 
Svetainėje ir vienbalsiai nu
tarta, kad vasario 16 dienai 
suruošti platų programą, ir 
šiam reikalui išrinkta komi
tetas iš penkių žmonių. Jis 
jau darbuojasi ir apie pa-

paprastam 
labai sunku 

Koresp.

EDMONTON, CANADA. 
Lietuvis išnaudoja savuosius

rengimo programą padarys N110 1927 metų čia buvo
pranešimą vėliaus, o dabar apsigyvenęs ponas Š—nys.
____ 1 1 X—I—Tie* nh’rlarn liofjivnaVoprašo, kad kiti viršminėtą 
dieną nieko nerengtų. Dirb
kime visi išvien, o bus geres
nės pasekmės.

Newark’o Liet. 13-tų Me- 
xų Lietuvos Nepriklausomy
bės Paminėjimo Komitetas: 

A. S. Trečiokas, pirm., 
J. Kralikauskas, sekr., 
S. F. Gudas, ižd., 
P. Alseika, narys, 
A. Stanišauskas, narys.

se, kaip Buivydas komunis
tiškuose kriaučiuose. Bui
vydas ir atsidūrė kriaučių 
susirinkime su Prurseikos 
“jubilėjum.” Tiesa, pinigų 
jis negavo Pruseikai, vie
nok pasitenkino ir tuo ler- 
mu. Po tam jis įsakė sušauk
ti Lygos susirinkimą ir Ly
gos susirinkime Buivydas

PLYMOUTH, PA.
Lotų savininkų žiniai.
29 gruodžio įvyks Lietu

vių Laisvų Kapinių metinis 
susirinkimas A. Stravinsko 
salėj, 40 Ferry st., 2 valandą 
po pietų, taigi visi lotų savi
ninkai yra prašomi pribūti 
paskirtu laiku.

Tiems, kurie turi jau iš
mokėtus lotus, bus duodami 
“dytai,” taigi patartina už
simokėti ir tiems, kurie iki 
šiol da nėra baigę mokėti.

Yra tokių lotų savininkų, 
kurie d a nėra užsimokėję 
assesmentų už 1928-29 me
tus. Draugijos yra nutarta, 
kad kožnas loto savininkas 
turi užmokėti $1 metams už 
lotų prižiūrėjimą. Taigi ne
pamirškite tuos mokesčius 
užsimokėti.

Sekr. A. Žukauskas.

Jis atidarė čia lietuvišką 
viešbutį ir priimdavo ką tik 
atvažiavusius ir nieko neži
nančius imigrantus. Kai su
žinodavo, kad imigrantas 
turi atsivežęs kelis dolerius, 
tai tol ji laikydavo, kol pas
kutinių centų neišviliodavo. 
Ką tu, girdi, važiuosi kur 
ten Į girias busiu kirsti už 
dolerį Į dieną. Ot, pabūk 
čia, tai galėsi gauti lengvą 
darbą už $4 ar $5 į dieną. 
Imigrantas savo geradėjui, 
žinoma, turėjo užfundyt, o 
prie stikliuko ponas Š. pasi
dėdavo kortas ir “grinorių” 
aplošdavo. Kai pinigų pas 
tą jau nelikdavo, tai p. Š. 
jau liepdavo jam važiuot į 
girias. To negana, vieną sy
kį šitas biznierius da įsilau
žė į svetimą padėjimą ir bu
vo areštuotas. Dabar jis iš
važiavo į Montrealą. Bet 
musų ausyse ilgai da skam
bės jo žodžiai: “Pameskit 
vyno ir einam kortuot.”

Nuskriaustasis.

“Keleivio” Kalea- 
dorius 1930 Metams

CHERRY VALLEY, MASS. 
Darbai visai sustojo.

Drg. V. Orentas rašo, buk 
vietos lietuviai pasipiktinę 
neteisingu Bučerio parašy
mu apie vietos sąlygas. Iš
tikrujų gi Bučeris parašė la
bai teisingai. Darbai pas 
mus šiuo laiku visai sustojo 
ir žmonės labai aimanuoja.

Vietos lietuviai yra pasi
piktinę ne Bučerio rašy
mais, bet ta šeimyna, kuri 
čia lošia šnipų rolę. Per tą 
šeimyną ir Lileikienė buvo 
įskųsta valdžios agentams.

Toliaus Orentas rašo, kad 
Bučeris neskaito jokių laik
raščių. Tas irgi ne tiesa. Jis 
skaito visus pažangius laik
raščius. Sena* Kareivis.

Jau išėjo iš spaudos “Ke
leivio” Kalendorius 1930 
metams. Jame telpa la
bai jdomių statistikų, infor
macijų, pamokinimų, moks
liškų straipsnių, eilių ir juo
kų.

Be to visko, Kalendorius 
1930 metams bus puikiai 
iliustruotas. Jis turės apie 
100 puslapių, dailiai pada
rytas ir kainuos 50 centų, 
bet “Keleivio” skaitytojai 
gaus jį už 25 centus.

Kurie jau esate “Kelei
vio” Kalendorių užsisakę, 
visiems išsiųsime po šven
čių, nes per šventes paštai 
apversti siuntiniais ir vis 
viena gromatnešiai nespėja 
išnešioti.

Užsakymus galima jau 
dabar siųstu Adresuokit ši
taip: “Keleivis,” 253 Broad- 
way, So. Boston, Mass.
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Aukso Gamintojas 
Miunchene.

RELIGINES ILIUZIJOS.
Pr±± ^‘..menkUliS aUkS° Prier darėTabl? VadT^Tal^ 'i^r

žinia apie kažkokį Tauzen- maišas.
dą. išradusi būdą gaminti Tikros reikšmės turėsią 
auksą. _ j tie band. mai, kuriuos Tau-

šis vyras dabar sėdi kalė- zendaa padarys su chemiš- 
jime ir sėdėdamas pade- kai grynais metalais, 
monstravo savo išradimą. | Vokiečių spauda ir vi- 

Tauzendas pradėjo savo suomenė iabai domisi Miun- 
veikimą 1925 metais. Jis ra- cheno by ia. Daugelis linkę 
do keletą sukalbamų ir go- skaityti *Tauzendą kankiniu' 
džių piniguočių, kurie davė už idėją ir statyti greta tų, 
jam pinigų plačiai organi- kurie senovėj už savo atra- 
zuoti aukso gamybą. :dimus mirė ant laužų.

Tauzendas savo kompa-l 
nijonams tvirtino, kad jo' 
aukso gamybos būdas—tai 
pakartojimas viduramžių 
alchemijos formulės “tink
tūrų tinktūra” ir tuo budy iš 
gyvojo sidabro galės gamin
ti kiek neri aukso.

Tam įrodyti kompanijo-

I

B. P.

Šis-Tas Iš Kiniečių 
Papročių.

—Tegul bus pagarbintas, vau, o dabar pasirodo, kad 
Maike! šventas raštas liepia kunigų

—Labo ryto, tėve! Kaip neklausyt. Jeigu galėčiau 
šiandien jautiesi? savo pinigus atsiimti, tai pa-

—Aš, vaike, visada gerai rapiją kvityčiau. Ot, Maike, 
fylinu, tik viena mislis ne- imk dabar ir išvirozyk, kaip 
duoda pakajaus. čia butų geriau man pasiel-

—Ar batai nuplyšo? gus?
—Batai, vaike, tai žemiš- —Aš jau pereitą sykį sa

ki daiktai. Apie tokius daik- kiau tau, tėve, kad tu to 
tus daug mislyt nereikia, švento rašto neskaitytum. 
Man rupi dvasiški klausi- nes jis pilnas prieštaravimų, 
mai. Tu man pereitą sykį ir ne vienas katalikas jį'zendas negaminąs t 
sakei, kad skaitant šventą skaitydamas jau iš proto iš-'aukso. 1929 m. sausio mė- 
raštą reikia protauti. -
• —Taip, tėve.

—Bet kaip aš pradėjau jos, tai aš tau patarčiau, tė-

Kinai yra ne tik gausin
giausia tauta pasauly, bet ir 

lam mvuyu nuiupaiuju- mandagiausia ir rupestin- 
nų akyse is gyvojo sidabro ^ausi 8 Kinu tautvb4 žm0. 
junginio pagamino aukso priskaitc;ma žemėj 450 
kruopeles. . , ( Imilionų.

Aukso gamyba toliau tos. Kjn^ v,.a nepaprastaj 
demCnstrac|josnentiejo. Ka- anda ■ Kj iaikraščio 
pitalistus kruopelėmis nu-,redakt'rius ,lie£a(i neatga. 
džiugino n viskas tuo bai-[kys va]^ju. plunkanagrau- 

a. i m i j -žiui, kad jo kūrinys netinka, ^etrakus Tauzendas rado b dedamas 'laikraštin. 
kitą sukalbamų žmonių gni-|Kinieči0 nuomone, tai yra 
pę. Čia jis pasisakė galįs pa-nemandagu. Kiniečių 
?-Tu ne, 1? ®?"'°^°|red3ttorius laiko savo pa-
sidabro, bet įs geležies. ireiga maždaug tokia forma 

žinoma, kūnam nebūtų; *neštj ,.8nei iam at. 
smagu įs geležgalio .pasi--Jakvm!,. niisi- 
glemžti aukso; Tiesa, ir čia 
Tauzendas parodė, kad iš

^.‘įsakymą: aš. Tamstos nusi- 
žeminęs tarnas, skaičiau ne- 

... .. ... '^paprastai įdomų iusų raštą,
geležes galima gauti tikro mane

Pagaliau ir pirmoji, ir an- la tik, kad mano menkas lai- 
ikraštfs nėra vertas, kad ja- 

, .... . , , |uic: mulu cua ^ciiiiiauia? wn.Sskunde policijai, kad Tau- kilnqg ,

I
i
i treji kapitalistų grupės pa-^ me“tatų"Š'pai]«itaZml7 toks

..“— kilnus kūrinys!
Kai karta kinų sosto įpė- 

i policija suėmusi alche- vaikščiojo laukuose,
Į aukso 

ėjo. Ta knyga turėtų būt su- ’ nesį _ 
naikinta. O kai dėl parapi- miką pasodino kalėjiman.

- - - . - Rugsėjo mėnesio pradžioj kad"Ttii vra kiaulės^
protauti, tai man galva pra- ve, prie jos pasilikti, nes ki- Tauzendo gynėjas advoka- mand«rinas žemai

’ r, . ’ - • , -v . tur ja^ net’n^- ^S"itas Pestaloca įteikė valsty-jęė prieš busimąjį valdovą ir
—Reikia uz nosies laikyt, nų zmomų tu negali dabartės ginėjui pareiškimą, maJdagiai at;uLė klaida, 
—Maike, šiandien as ne- prisidėt, nes tavo protas jau prašydamas leisti Tauzen-itardąmas: 1_ •________• __ • _ y’

gėręs, tai juokų aš nemyliu, perdaug atsilikęs, papro- dui teismo atstovų ir moksli-;patje tavp - ‘ - --
Aš noriu su tavim rimtai pa- čiai jau atgyvenę savo lai- ninku akyse pademonstruo- darai kur

1(1 ĮS * ♦■i rrn m ■» vi i «-» ’ 11 <■» I « « «

dėjo suktis.

mokyto mandarino lydimas, 
ir, pamatęs avis, pasakė, 

, žilas 
žemai nusilen-

Šiuo metu Lietuvoje pasi- damas “der feste Burg ist zijų išsklaidymas yra buti- 
_ __ __ ’ Gott,” vaizdavosi, na sąlyga darbininkų ma-

kalbėti“* religijos klausimais, kad asmeninis dievas ir jo sems įsąmoninti. Iš to— 
Universiteto profesoriai, net sūnūs palaiko jo pusę. Vadi- priešreliginės propagandos 
savo specialybę atidėdami naši, tik realiai vaizduoja- reikalas. Bet kartu kaip dia- 
į šalį, veržiasi į viešumą su ma dievo karalystė sukelti lektikai, mes turim atsimin- 
religine polemika. Kas per tą religinį entuziazmą, apie ti, kad religinės iliuzijos pil- 
dyvai? Argi grįžtų atgal tie kurį su pamėgimu kalba šių nai išnyks tik tada, kada 
laikai, kada scholastikai ra- laikų teologai. bus pašalintas skurdas eko-
šydavo ištisus tomus esmi- Dabartinė subjektyvysti- nominiame gyvenime. “To- 
niu klausimu, kiek velnių nė religijos srovė yra tik- dėl, reikalaudami išsklaidy- 
gali sutūpti ant adatos vir- riau herezija, nebe religija, ti religines iliuzijas, mes ko- 

,nes kiekvienas teologas, vojame už tokią visuomenės 
kad visas subjektyvistas, ją aiškina santvarką, kuri nereikalau- 

 -r. Ir kas dabar besu- tų iliuzijų”—sako Marksas, 
inscenizavi- vaikys, kuris tikresnis apaš-Taigi, antireliginę propa- 

-* • ’ « • 1.4 >---------------------------------------------------------------------- » • T'*. ____.1_______ 1_____ --- — ____- —

čiai su klasių kovos propa- 
Ir kaip bepalaikyti žmo- ganda.

nėse tą ano pasaulio iliuzi- Ką gi, pagaliau, siūlome 
ją, jei mokslas sutartinai tas mes ekonomiškai ir visuo- 
liuzijas sklaido, o ponai teo- meniškai išlaisvintai asme- 
logai ar teosofai kiekvienas nybei kaip dvasios peną? 
savaip ją gina. Akselrodo žodžiais atsaky-

Jau vien logikos sampro- sime: Viską, išskyrus ap- 
tavimais einant tokių iliuzi- gaulę ir šmėklas. Gamta, 
jų palaikymas yra jiesąmo- žmonijos istorija, visuome
nė, nes negi galima skelbti niškumas, laisvas mokslas, 
žmonėms neteisybę, nors ir laisvas menas — argi tai ne
gerą tikslą turint prieš akis, pakankami šaltiniai pilnam 
Musų- ideologas Marksas intensyviam, visapusiškam 
taip šiuo klausimu kalba: dvasios gyvenimui? Juk šios 
“Tegul būna, kas būna, bet sritys duoda galybę medžia- 
negaliu, nenoriu, laikau že- gos auklėti savo sieloje tai, 
minančiu žmogaus vertybę, kas dora, gražu ir sveika I 
gėdingu žmogaus protui da- Mirtis ir nemirtingumo 

nel^me žmogaus sir- problemos nekankina to, 
dziai užmerkti akis pnes tik- jaučiasi neišskiriamu vi- 
renybę ir jieskoti paguodos SUOmenės nariu, kas gyvena 
iliuzijose. Žmogus turi imtis žmonijos džiaugsmais, o ne 
drąsos pažinti objektyvų sjauru individualiniu gyve- 
pasauh, stoti kovon su tik- njmu — juk miršta atskiri 
ren.vbe ir nugalėt1 ją objek-įmonės, o žmonija nuolat 
tyviskai ir subjektyviskai. žengia progreso keliu, vis 

Mes neigiame religiją vi-jaunesnė ir grakštesnė! Kas 
sų pirma atsižvelgdami į jos moka visa tai atjausti, tas 
kilmę. Juk nereikia ilgai šio jausmo nemainys į dirb- 
aiškinti, pakanka tik pri- tinas religijos iliuzijas, 
minti, kad primityvusis grie- (“Ž.”) - Zadig.
besi dievybės sąvokos tada, ----------------

“Stebiuosi, vieš
patie, tavo išmintimi. Šis pa- 

. - .ninKų aKyse paciemonsiruo- daras, kuri tavo šviesios
^ . . . . . , auk^° gaminimą. Tauzen-|3kys dabar mato, turi, kaip

Ar,ta>, tu.non das tikrai mokąs auksą ga-!ir įiaulė> keturia^ koji. Bet
Maike, kad pne mano para- mlnti, tik nenorįs atidengti tikrosios kiaulės turi šerius, 
pijos tik durniai priguli? gaminimo paslapties, bijo-] - - - - - - • - -

—Ne, tėve, durniais aš 
jus nevadinsiu, nes tai yra darbo vaisių, 
koliojimosi žodis. Aš paša-' Prokuratūra ilgai nenorė-

šnekėt.
—.Bet tu pats, tėve, pasa

kei juokingą dalyką. Juk tu 
žinai, kad tavo galva yra 
priaugus, taigi ji negali suk
tis, kad tu ir kažin kaip pro
tautum.

—Na, tai sakysim, Mai
ke, kad razumas apsisuko. yj.a tamsus, neapsišvietę tu gynėjo reikalavimu, bet 

—Ir taip negerai, tėve, i žmonės. Jeigu tenai yra kas 
—Kodėl? „ nors mokytesnis, tai jis pri-
—Todėl, kad “razumas klaUso prie jūsų kokiais 

yra lenkų žodis. Lietuviškai nors išskaitliavimais. Pa
sakoma “protas. ’ vyzdžiui, kunigas ir vargo-

—Olrait, vaike, sakysim, nininkas pasidaro iš jus ge- 
kad man protas apsisuko. O! pragyvenimą. Aš ------
apsisuko tikrai. Ir tai nuo tėve, vieną žydą, kūi 
didelio mislinimo, vaike..................................
Aš skaičiau švento Morkaus 
evangeliją ir tenai radau ši
tokį punktą: “Saugokitės 
nuo rašto mokytojų, kurie 
ilgus rubus dėvi ir meiliai; ________________
ant turgaus sveikinasi ir my- šiandien tu teisingai nupa- 
li vyresnėse vietose moky- šakojai. Eik šen už kampo, 
klose ir česnyse už stalo sė- tai užfundysiu. 
dėti; jie praryja našlių na- —Ačiū, tėve, už gerus ta
rnus ir kalba ilgas maldas.” Vo norus, bet aš negeriu. 
Toliaus tuos žodžius, Maike, i —Olrait, Maike, man 
patvirtina evangelistai Ma- daugiau liks, 
teušas ir Lukošius. O prana
šas Mikas vienam punkte da 
šitaip sako: “Jeigu jiems 
užtektinai duosi, tai jie ge
rai prisieks; o jei ne, tai Vai
na bus.” Taigi čia, Maike,1 
mano trobelis ir prasidėjo.; 
Iš šitų žodžių lyg ir išeina,1 
kad Kristus liepia saugotis i 
kunigų, ba jie dėvi ilgus ru-; 
bus ir ilgai meldžiasi. Ale 
argi tai galimas daiktas, kad 
Kristus taip bedieviškai apie 
kunigus kalbėtų? Kaip aš 
pradėjau apie tai mislyt, 
kaip pradėjau figeriuot, tai 
galva apsisuko ir negalėjau 
nieko išfigeriuot.

—O aš, tėve, tavo vietoj 
būdamas visai tuo nesirū
pinčiau. i

—Kaip čia nesirūpint,)

;o kiaulės, kurioms vietoj še-
• 1 • 1 Jš damas netekti ilgu metų j-jų auga vilnos, kaip kad' 

a darbo vaisiu. iro rl iri o avimiejištai, yra vadinamos avimis!
Kiniečiai vra ne tik man-i • i j x •• • a i • ‘ lYiiLieviai vi et ne im nicui-kyšiu, kad tavo parapijonys jo sutikti su tokiu nepapras- U ^vaisiais bet ir la-

vra tumsiK nAanrisvi^ tn cn-noin ; CiagUS SU vaiSiaiS,Det ir ia

žinau, 
iris tan

kiai nueina jūsų bažnyčion 
ir kairia ranka žegnojasi, 
nes turi krautuvę ir nori, 
kad jus eitumėt pas jį pirk
ti.

—Aš rokuoju, Maike, kad

AR ŽINOT, KAS ČIA?

Tai

pagaliau nusileido. 
Vieną gražų

bai rūpestingi mirusiųjų at
žvilgiu. Jie tiki, kad žmogusj t# iv cir\.x^ xYciv< xxiv/ue

- .. . visiškai nedingsta numirda-
nėšio rytą is kalėjimo Tau- mas> ^et gyvena anam pa- tuliotis, esą, neduoda jai 
zendą atgabeno į Miunche-ijSau]y. pomirtinį gyvenimą nutinės laimėj Žmogus 
no monetų rumus. čia jo kiniečiai vaizduojasi labai to, kad jo gyvenimas i 
lauke tam tikra komisija įs panašų į žemišką. 'Numirė- tas. iaučia nelemtaii mi 
rumų direktoriaus, dviejų ijy dvasios yra giminių mai- 
aukstų valdininkų ir dviejų tjnamos. Numirėliui stengia- 
teismo policijos atstovų, tei-masj į kaistą įdėti netik 
smo ekspertizos specialistų, valgių, bet ir pinigų. Viduri-

. panašų į žemišką.'Ninflirė- 
rumų direktoriaus, dviejų dvasios yra giminių mai-

smo ekspertizos
Tauzcndą smulkiai iš- nės 

kratė: apžiurėjo jo rubus ir galima pastebėti tikrus ban- 
juose i 
mų daiktų, net dulkėlių.

Kinijos miestų rinkose

nerado jokių įtaria- kininkus, kurie pardavinėja'tuštumą, išgydyti žmogų iš
“ ‘ 1 ” “Požeminio pasaulio banko” nuolatinio liūdesio ir įpra-

Paskui jam davė du gra- (Bank Fo Ming Koo) bank- sminti gyvenimą. Ir tegul
mu alvio. iš kurio ištisas dvi n°tus. Teisybėj ano pašau- Dievas esimas butų ir hipo-

aunotj. v į Jį, -
si aparatai, kuriais Tauzen- .V? zemisKr,fi 
das naudojosi, 
rėti, kad juose kartais nebu-Pasau^- Taip antai, poze-1 • t _ ■« z\

j dolerių banknotas yra dorų 
manipuliacijas, kiniečių pardavinėjamas po 
iteikė nemiki kelis centus. Ne tik stambus 

,. , “sidabri-
miligramus niai” doleriai iš medžio ir 

popieros yra gaminami ano 
pasaulio reikalams, taip kad 

“bankininkai” nesi-

, „ . bus pašalintas skurdas eko-
Dabartinė subjektyvysti- nominiame gyvenime. “To- 

i yra tik- dėl, reikalaudami išsklaidy- 

šunės? j nes kiekvienas teologas, vojame už tokią visuomenės
Mums atrodo, kad visas subjektyvistas, ją aiškina santvarką, kuri nereikalau- 

šis lerrhas yra ne kas kitas, savaip. Ir kas dabar besu- tų iliuzijų”—sako Marksas, 
kaip dirbtinis inscenizavi-, vaikys, kuris tikresnis apaš- Taigi, antireliginę propa- 
mas, ir tai iš labai senų lai-'talas: prof. Šilkarskis, Do- gandą mes vedam lygiagre- 
kų repertuaro. Juk apsidai- vydaitis ar Šalkauskas... čiai su klasių kovos propa- 
rykit, ponai. Jūsų ginčo ob-Į 
jektas, toji religija, yra jau 
mirusi. Ji mirė ne nuo susi
mokėlių cicilikų rankos, ne 
nuo pragaro mašinos, — ji 
mirė senatve “Pauta rei”— 
sakė graikų galvočius De
mokritas; viskas teka, vis
kas keičiasi priežastingumo 
grandinėj — yra dialektinio 
materializmo obalsis. Kiek
viena gyvijos rūšis laikosi 
tol, kol aplinkos sąlygos yra 
jai tinkamos; ir sąlygoms 
keičiantis ji, jei nebeįsten
gia prie jų prisitaikyti, turi 
išnykti. Taip ir religija. Per 
daug jau nepakenčiamas ta
po jai žmogaus technikos 
įsigalėjimas ir jo proto iš
aukštinimas. Ji traukėsi, už
leisdama mokslui vieną po
ziciją po kitos, ir besitrauk
dama pranyko miglose, pra
skydo, išsisklaidė. Ir nieko 
nepadės samdytų verkėjų 
verkšlenimai jos aprėduo- 
se. nieko nepadės retorikos 
gudrybės,—senutė Religija 

mirus.
Mes, socialistai, pašlovin

ti bedieviai tik tuo ir nusi
pelnėm bedievių vardą, kad 
nenorim dirbtinai palaikyti 
te, kas jau yra miręs ir pra
deda puti. Mes norim eiti 
gyvenimo pryšakyje, siekti 
naujų laimėjimų, o iliuzijo
mis gyventi paliekame sva
jokliams.

Ir tenka nusistebėti, kai 
išgirsti nuomonę, kad socia
lizmas, girdi, esąs suderina
mas su religine pasaulio- 
žvalga. Argumentuojama 
tuo, kad, girdi, socializmas 
siekia vien ekonominio ger
būvio. Bet ir geriausios eko
nomines sąlygos, leisdamos 
asmenybei visapusiškai ru
tuliotis, esą, neduoda jai pil-

_ „ i ma
to, kad jo gyvenimas ribo
tas, jaučia nelemtąjį mirties 
būtinumą, ir jeigu nėra ki
to, — pomirtinio, — gyveni
mo, tai jo gyvenimas esąs 
beprasmis, ir ta mintis žmo
gų žudanti. Ir tik religija 

įgalinti užpildyt šią sielos

“Požeminio pasaulio banko” nuolatinio ledėsio 'ir’lpra-

valandas gamino auksa. Vi-p*0 pinigai yra daug pigesni 
si aparatai, kuriais Tauzen- už žemišku-, nes nėra tikrai 
das naudojosi, buvo apžiu-'žinomas P‘21^ kursas anam 

A* 1__ J i_______  _ 1 1 • 1 •

tų iš anksto įdėtos aukso^inio pasaulio banko ^100 
kruopelės.

r Baigęs
i Tauzendas ■—
dusiems nuo io akiu kontro-'^nknotaL bet ir

Įliėriams kelis
'gryno aukso.
į J tai atsakydami žymiau-
jsi Vokietijos fizikai ir che-
mikai pareiškė spaudai, kad .skundžia blogu bizniu. Pi
lie griežčiausiai užginčijaini^aL pas’r(>do, yra reika- 
Miuncheno bandymų rimtu- lin^ kiniečiui ir mirus. Ka
mą. Musų laikų mokslas, da mes kad turtų į

1 girdi, neužginčija galimumo pasaulį nenusinesi, tai 
iš bet kokių metalų išgauti kiniečiai tik sypsosi.

žymi, kad Tauzendo būdas'TRAUKINYS SUVAŽINĖ
JO ŽMOGŲ.

Šiomis dienomis Pagėgių
I -- -------- ------------------------------------------------------------- *

į

>•••

auksą, bet mokslininkai pa-
. ____

yra šarlataniškas.
I Matyt, aukso kruopelės, 
kurias jam pavyko gauti stoty manevrinis garvežys 
pertirpdžius metalą, jame pervažiavo Pagėgių gyven-

milionieriaus jau anksčiau buvo priemai-'toją Eriką Felgendrėjerį._______________________________ jaunasis   _ > _  
Maike, kad tiek metų prie Rockefellerio sūnūs. Seniui ko- gų pavidale. Kiekvienas kai-1 Nelaimingi ___ ____ ' ..I:.'  • —X 4-aVo nacii   • _ ’__________ t • « . . .. tparapijos prigulėjau ir už jas pakračius, '''jam teks nesu- 
kleboną visada balsuoją-'skaitomi turtai.y— . .* •

_ i.iam nupiauta 
nų inžinierius žinąs, kad kairioji a ir dešiniosios
kaikuriuose metaluose esą1 kojos pirš ii.

L Į

tezė, ar fantazija, bet dėl 
šios^ išganingos religijos 
reikšmės, jos bsą negalima 
išsižadėti ir kitiems ją iš
plėšti.

Visų pirma turime paste
bėti, kad šitokia pažiūra į. 
religiją kilo tik šiais lai
kais, kuomet mokslas su
griovė visas Biblijos pasa
kas apie asmeninį dievą ii 
realų dangų. O kiek tikyba 
pasireiškė praeityje, kiek ji 
buvo minių įkvėpėja ir isto
rijos veiksnys, tai ji tuomet 
buvo tiesioginis tikėjimas į 
dievo karalystę, kaip į ob- 
jektyvią realybę. — Atsi
minkite, kad žydai laukė Iš- 
ganytojaus, kurs juos išva
duotų iš romėnų verguvės: 
pirmieji krikščionys tikėjo 
Kristaus sulauksią sugrįž
tant dar savo amžiuje; vi
duramžių krikščionybė sie
kė realios pasaulinės krikš
čionių valstybės su Kristaus 
vietininku, popiežiumi pry- 
šakyje; o ir Liuteris, eaky-

kai jis neįstengė išaiškinti frnnff
kai kurių gamtos prajovų. LWp<*P*<*al<15 ZJIlUg 
Kadangi dabar vis T 
tojąs mokslas jau atsakė į 
daugybę tokių klausimų ir ~—. ... . ____
žmogus savo protu pasiekė •”.* ™*,neJa lala*u* ,r ?UT°’ 
tai, kas yra tolimiausioje d,neja’ kur ?adeh ,nuIud>'- 
žvaigždėje, tai dabar religi- lavonai.
ja kultūros pažangoj vaidi- Nesenai Prūsų vidaus rei- 
na tik nedėkingą stabdžio kalų ministerija paskyrė 
rolę savo nuolatine giesme: 10,000 markių dovanų už 
“Ignoramus et ignorabi- išaiškinimą žmogžudysčių ir 
mus.” Teisingai sako Mark- susekimą žmogžudžių Diu- 
sas, kad “Religija—tai vi- seldorfe (Reino provinci- 
sa sąmonė ir savijauta tokio joj), kur per šių metų de- 
žmogaus, kuris dar savęs ne- šimtį mėnesių paslaptingai 
surado arba vėl save pame- nužudyta apie 15 žmonių, 
tė.” Religija—tai paklydu- Paskučiausia žmogžudystė, 
šio žmogaus logika, kuris per kurią nužudyta 15 metų 
nenori ir nebenori rasti tik- mergaitė, Getrude Alber- 
rojo kelio. Mes suprantame mann, dar labiau atkreipė 
primityvųjį žmogų, kuris ne- visų dėmesį ir prispyrė mi- 
įstengdamas išaiškinti žmo- nisteriją padidinti dovaną 
gaus dvasios reiškinių, laiko dar 5 tūkstančiais markių; 
juos atskira dvasine esybe, be to, iš Berlyno pasiųstas 
atskiria savo psichinį gyve
nimą nuo savęs, paties sa
vęs, įsivaizduoja regimojo 
pasaulio ir savo asmens dua
lizmą ir lenkiasi prieš savo 
paties sukurtą šmėklą. Bet 
keistuolis yra šių dienų teo
logas, kuris dirbdamas nori Diuseldorfo, aiškinimas dar 
palaikyti savyje šią atavis- nei pėdos nepažengė iš vie
tinę iliuziją, nesiskaityda- tos. Net neišaiškinta, ar čia 
mas su tuo, kad šių dienų turima reikalo su vienu pik- 
psichologija ir fiziologija ją tadariu, ar su visa gauja, 
kasdien griauna. Iki šiol kriminalinei polici-

Kaip gi mes vaizduoja- jai pasisekė išaiškint aštuo- 
mės religijos išnykimą ir nias žmogžudystės tik tuo 
prieš-religinę propagandą? atžvilgiu, kad nustatyta, 
Kol žmogus yra vargo slė- jog iš šitų aštuonių nužudy- 
giamas ir tamsus, tol jo są- tujų keturi buvo vaikai, trys 
monė yra gera dirva religh moterys ir vienas darbinin- 
niams prietarams. Marksas, kas.
realiai žiūrėdamas į pasaulį,' Keisčiausia čia yra tai, kad 
suprato, kad religingumas žmogžudys pats pranešinė- 
yra masių visuomenės pade- ja raštu laikraščiams ir poli- 
ties rezultatas. Jis sako: cijai, kur yra nužudytųjų la- 
“Religija yra prispausto pa- vonai. Policija, pasinaudo- 
daro atodūsis, tai negailės- dama tais pranešimais, at- 
tingo pasaulio širdis, tai be- rado keletą nužudytųjų la- 
dvasių santikių dvasia. Ji— vonų.
, I Kuriais tikslais nužudo-

opijumas, tiek religija vie- ma tiek daug žmonių—visai 
nodai gelbsti užmiršti kas- neaišku. Gal ir čia žudo ko- 
iieninį vargą, priespaudą ir kie nors stiprių nuotikių 
išniekinimą. Kol masės guo- jieškotojai, persiskaitę kri- 
džiasi religinėmis iliuzijo- mmalinių romanų ir prisi- 
mis, jos apleidžia ekonomi- žiūrėję panašių dramų, 
nę kovą, taigi religinių iliu- L, B.

žody* Diuseldorfe.
daugybę tokių klausimų ir ~. ... . ____

, iš Berlyno pasiųstas 
dar vienas žymus kriminali
nės policijos komisaras — 
taip, kad dabar, su aukš
čiau pasiųstaisiais dviem, 
dirba.trys specialiai pasiųsti 
komisarai.
_ Tečiau, kaip praneša iš

kad nustatyta,

dvasių santikių dvasia. Ji— 
opijumas liaudžiai.” Tiek
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Visokios Žinios
Ir Turkijoj Yra 

Socialistų.
“Tautinė diktatūra” prieš 

darbininkus. I Pypkės Kankiniui
Jau ištisus metus Turkijos P«iiMveėLI«

darbininkų atstovai nedaly- MlaiyS 1 OIilIIlKI^* 
_ _ . ? t , • ■» v v v • • « w 'vauja Soc. Internacionalo 

kongresuose bei prof. sąjun
gų suvažiavimuose. Priežas
tys aiškios: turkų darbinin
kų atstovams socialistams Cheresui. - ~
arba asmenims, įtariamiems Sumanymą iškėlė mažiu- 
priklausant prie socialisti- ko Ispanijos miestelio Aja- 
nių organizacijų, užsienių montos savivaldybė. Tame 
pasai nebeišduodami. Tur- miestely gimė ir visą amžių 
kijoje dabar yra daug pa- gvveno pirmasis pypkorius 
vienių socialistų, bet nėra Cheresas. Ispanijoj tam pa- 
socialistų atstovų parlamen- minklui renkamos aukos, 
te, nėra socialistinio laikraš- bet kaip rašo laikraščiai, 
čio, nei socialistinės organi- jam duosiąs lėšas Ispanijos 
zacijos. Turkijos darbinin- valstybinis tabako monopo- 
ko balso negirdėti Interna- lis.
cionale dėlto, kad jis negali 1492 metais Cheresas iš
būti pakeltas, kadangi Tur- plaukė “Santa Maria” laivu 
kijos darbininkija po Ke- į Ameriką. Ilgus metus jis 
mal-Pašcs režimu padaryta išbuvo kelionėj. Grįžęs na- 
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žmogui dabar Rusijoj nega
lima gyventi. Visa komunis
tinė tvarka esanti pagrįsta 
sukčiavimu ir plėšimu.

Užsienių spauda praneša, 
kad Ispanijoj kilo sumany-' 
mas pastatyti paminklą pir
mam pypkoriui, Rodrigui de

MOTERIS MOKSLININKĖ LAIMĖJO DOVANĄ.

D-rė Florencija Rena Sabin, kuri gavo $5,000 iovanų už pa
sižymėjimą medicinos moksle. Ji atrado, kaip balti kraujo 
narveliai veikia džiovos ligoje.

Prekyba Žmogaus j NOR£J°centus. gavo

ICrRlini William Taber iš Hingh-
J * jam, Mass.. buvo apskundęs

Paryžiuje atsirado naujasnepaprastas verslas-krau-’laudan;as $Į°a00» atl-vg1!’.1' 
ioPp4yba. Užsiimti šia pre- ™

nebyle. mo jis, pasakodamas savo
Turkijos prof. sąjungos giminaičiams ir prieteliams 

uždarytos. Vienintelė dar- apie kelionės nuotikius, iš- 
bininkų streiko fondo kasa traukė iš kišenės kažkokį 
1927 metų vasarą tapo už- juodą, lenktą daiktą, įsikan- 
darvta. Po to laiko retkar- do ir visi aplink Cheresą bu
čiais susieina atskirų pra- vusieji žmonės i 
monės šakų darbininkai po- baimės: pro Chereso lupas 
licijos priežiūroj pašnekėti ir ncsį išvirto durnų kamuo- 
del darbo atlyginimo, nelie- liai. 
čiant jokių politinių klausi- Visi Chereso bičiuliai vos 
mų. 2 tabako fabriko darbi- gyvi'iš baimės išlakstė. Jie 
ninkės, kurios išdrįso to- nei kiek neabejojo, kad drą- 
kiam • susirinkime kalbėti sų Cheresą apsėdo pikta 
apie lygų atlyginimą su vy- dvasia. . j -
rais, buvo ištisoms sąvai- Tuoj ta baisi žinia pasie
tėms patalpintos kalėjiman kė kunigą, kurs, baimės per- 
už “kurstomas kalbas,” nes imtas, pranešė tą baisią ži

nią inkvizicijai.
Tuo reiškiniu susidomėjo 

pats Torkvemada ir “liepė 
atgabenti Cheresą Madri- 
dan. - . . L

Ilgai buvo nagrinėjama 
vargšo Chereso t^yla. Tik po 
kelių metų buvo paskelbtas 
sprendimas. Teismas nuta- 

", kad dėl rukvmo sielai 
pavojaus nėra ir paleido 
Cheresą iš kalėjimo.

Kalėjime Cheresas atpra
to rūkyti, o išėjęs laisvėn jis 
į tabaką iš tolo nenorėjo žiū
rėti.

— —- r—...........Europoj pypke- sutikt paaukotisdllį savo
dyrnų keliu. Konstitucijoje nūs iki pat mirties nebera- krauj0 ™ač jeigu ]igonjo 

f5A0u.tiek nelaimil2 sveikata reikalaudavo sku
bios operacijos. Dabar, įsi
kūrus minėtai draugijai, jau 
nebejaučiama kraujo sto
kos. Yra žmonių, kurie už 

v i . • parduodamą kraują daugKeleivis, Šiomis dienomis įž(iirba £enos 
Berlyne mirė o4 metų am- sanitaras pardav8 d’augijai

už “kurstomas kalbas, 
valstybės tabako monopolio 
pelnui gręsė pavojus. Tik 
ten, kur kalbama apie sve
timšalių fabrikus, ten strei
kai net valdžios palaikomi. 

» Tuo valdžia nori padaryti 
. užsienyje įspūdį, buk tai 

Turkijoje viešpatauja orga
nizacijų ir streikų teisės.

Konstitucijos šventai ža- rė, 
da politinių ir ūkiškų orga
nizacijų teisę, žodžio, susi
rinkimų. spaudos bei kitas 
teises, kurios yra supranta
mos kiekvieno demokratinė
je valstybėje; visos tos lais
vės buvo panaikintos parė-'

nutirpo isj. £a nįreikia jokio at<rnt0 padare jo telegramoj klai- 
resp lupas j/ypatingų komercinių ga- f»*nte telegrafu
nų kamuo- bu£į. J’kanka būti jlu- ?12o> °

nam ‘Sv»ikpm ir turėti da.m J? perdavė tik S2?. Bet venam, sveikam ir turėti daug 
kraujo.

Nuo to laiko, kaip gydy
tojams pavyko šviežio krau
jo perpylimu išgelbėti nepa
gydomų ligonių gyvybę, 
žmonių kraujo pareikalavi
mas labai padidėjo. Daž
niausia savo kraują ligo
niams “skolindavo” slau- 
gintojos, gailestingos sese
lės arba ligonių giminės 
Bet dėl augančio kraujo pa
reikalavimo mėgėjų aukoti 
savo kraują neužteko.

Nesenai Paryžiuje įsikū
rė draugija, kuri apsiėmė 
pristatyti ligoninėms reika
lingą žmonių kraujo kiekį. 
Ši draugija paskelbė, kad 
už suteikimą kraujo mokės 
po 200 frankų už 300 gra
mų..

, Pirmiau -gana sunku bū
davo surasti žmogų, kuris

paminėtos teisės iki šiol pa
silieka popieriuje. Kiekvie
nas socialistas, atvirai apie 
tai pasakęs, pavadinamas 
komunistu ir, kaipo toks, 
teismo įstaigų baudžiamas, 
net jeigu jis^visišką^ nedaly
vauja politni ę- Tur
kijos sociali persekioji

Mussolinio režimu. Prieš kuns buvęs savo tėviškę my- * * 
Turkijos socialistus nuo pat hs Prūsų lietuvis. Tarp kitų 
1922 metų buvo pavartoti jo kompozicijų likęs vienas 
šimtai sunkiųjų darbų kalė- didesnis kunnys vardu “Aus. 
jimo, daug jųjų sušaudyta. iLitauen (Is Lietuvos), ku^

Bet nebeužtvenksi upės riame tarp kito gražiais bal- 
bėjrimo “D. Balsas.” |sais supintos ir gražiausio

sios Prūsų lietuvių dainos.
BE- Rodos, paskutiniu laiku jis H 

■dar parašęs vieną kurinį iš į, 
k lietuviškų melodijų.

- ša.

jam suteikusio.

MIRĖ LIETUVIS KOMPO
ZITORIUS LAURINKUS.

Kaip rašo “Naujas Tilžės

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia 

JONAS BUTĖNAS. BARITONAS, SU
16141F (Gul Šiandieną

10” 75c. (Sveikas Jėzau Mažiausias 
16110F (Šventoji Naktis—

(, Pirma ir Antra Dalis
16109F (Tyliąją Naktį 

(Rami Naktis
16145F (Pragėriau Žirgelį (A. Vanagaitis) 

(Eisim Laukan (A. Vanagaitis)
16K7F (Katrutės Polka 1 . _

(Kląipėdcs Polka Singing by A. Šaukevičius—F. Yotko, Leader 
16148F (Senelio Polka ■ . .

(Jaunas Senis A. Vanagaitis ir Akiras, Pąsikalb. su armonika 
16138F (Kačiukas (A Vanagaitis) A. Vanagaitis ir J. Olšauskas

: (Vanagaitis) su Orkestras akompan.
Mahanojaus Lietuvių Mainerių Orkestrą 

Singing by Šaukevičius—F. Yotko, Leader 
Mahanojaus- Lietuvių Mainerių Orkestrą 

Panitelia Singing by šaukevičius, Urbas, F.Yotko 
LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ

PAJIEŠKOJIMA1

VARGONŲ AKOMPAN.

*.
*•

Vanagaitis ir <>i»aj|(įtas
_ , su Orkėstroą.. Akaofpan.

Mahanojaus Lietuviška Mainerių .Orkestrą

Pajieškau brolio vaikų Vinco ir 
Petro Petruškevičiaus, gyveno Broo- 

[klyn. N Y . Iš Lietuvos paeina iš Do- 
niantoniu kaimo, Trakų apskr. Pra- 

i šau atsišaukti, arba kas apie juos ži
no, malonės pranešti.

1 COP PETRUŠKEVIČIUS
162 Bolton st., So. Boston, Mass.
------------ ------------------  t -
■'Pajieškau brolio Frano (Gacko ir 
sesers Justės Rakauskienės, paeina iš 
Pakalnės viensėdžio, Semeliškių pa
rapijos. Sesuo seniau gyvpno South 

Į Bend, Ind., brolis Du Bois, Pa. Jų pa
čių prašau atsiliepti, arbai kas apie 
juos žino, malonėkit nraneiti.

MARCELĖ VITKIHNĖ
2297 Washington st., 1

Newton Lower Fa3s, Mass.

(Šalta žiemužė
16143F (Piatro Polka

(Vestuvių
16137F (Žalia Girele

(Lik su Dievu '
MAHANOJAUS

12” $1.25. Singing by A. Šaukevičius ir Marė Urbas, Fr. Yotko, Leader 
610U3F (Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma

(Lietuviška Veseilia, Dalis Antra
6100IF (Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis

(Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis
MES UŽLAIKOME VISOKIUS COLUMBIA ISDIRBYSTĖS 

GRAMOFONUS IR REKORDUS
Rekordai lietuviški, pagaminti geriausių artistų dainininkų, muzikų ir 

monologistų.
Pas muę galite gauti netik rekordų, kurie yra garsinami, bet visokių, 

kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Kreipkitės pas mus, o gausite 
visko. Reikalaudami katalogų, prsiųskit 2c. štampu — '

MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS.-
Nuo tų, kurie pirks pas mos Radi* ar Gramafoaą, priimam Bonus 

kapo daiį mokesties. Mažiau 6 Rekordų, per paštą nesiunčiame

GEO. MASILIONIS
377 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

■* - >

IŠ DARBO LAUKO

liaus kompanija šitą klaidą 
pastebėjo ir tuojaus ją ati
taisė.- Vis dėl to ponas Ta- 
ber patraukė ją teisman, 
sakydamas, kad dėl tos 
klaidos “labai nukentėjęs jc 
biznis ir garbe." Ir jis parei
kalavo užtai lygiai §10,000 
Bet teismas atrado, kad tik
ras jo nuostolis galėjo būt 
nedidesnis kaip 7 centai 
tai yra procentas ant SI 00 
už sugaištas kelias dienas.

užmušTžmoną ir
7 VAIKUS.

Three Rivers miestely, 
Kanadoj, išėjęs iš proto tū
las Day užkapojo kirviu 
savo žmoną ir 7 vaikus, o 
paskui ir sau gerklę peiliu 
persipiovė. Policija ji paėmė 
dar gyvą ir jis gal da pa
sveikti.

DANIJOJ.
Nedarbas mažėja. — Da

nijoj bedarbių skaičius kas 
sykis eina vis mažyn ir da
bartiniu laiku jis yra ma- 
žiausis nuo 1924 metų. Spa- 
ių mėnesio pradžioje užre

gistruotų bedarbių visoj Da
nijoj buvo tik 25,800. Per
nai šiuom laiku buvo 
34,400 bedarbių.

dar

FRANCUZIJOJ.
Stinga darbininkų. — Po 

karo šiaurės Prancūzijoj kas 
metai buvo jaučiamas dar
bininkų trukumas, bet šiais 
metais darbo rankų stoka 
pasireiškė jau visai griežtai. 
Apskaitoma, kad geležies ir 
plieno pramonėj tuojaus ga
lėtų gauti darbo kokie 50,- 
000 žmonių, jeigu jų butų.

LENKIJOJ.
Kolonizacijos planai. — 

Lenkijoj yra susidariusios 
dvi organizacijos, kurios už
pirko Peruvijoj (pietų Ame
rikoj) daug žemės ir gabe
na tenai lenkų šeimynas ko-

ziaiis kompozitorius ir mu- 4 ]jtn£ krauj« 
zikas Martynas Launskus, k i 26 tuks^nSusl
Lrnric hnvac cuvn tmnčvo c° „

KODĖL VOKIEČIAI 
GA IŠ RUSIJOS.

“Vossische Zeitung” 
respondentas aplankė 
mają vokiečių kolonistų' 
grupę, atvykusią įs Rusijos pracjėsiąs eit žemaičių tar- 
j Hamburgą, ir jam teko su- i 
žinoti priežastis, dėl kurių 
vokiečiai apleido bolševikų 
“rojų.” Vokiečiai bėgę dėl 
to, kad jų ūkis buvęs visiškai 
komunistų sugriautas. Pas
kutiniais metais iš vokiečių 
buvo pareikalauta 2093 pū
dų duonos, o jie tegalėjo 
duoti 1500 pūdų. Vokie
čiams liko spręsti, ar pirkti 
neužtekusią duoną, ar bėgti 
iš Rusijos. Kadangi jie lėšų 
neturėję nupirkti valdžiai 
duoną, tai jų turtas buvęs 
parduotas. Arklius ir karves 
pardavė po 3 rublius, vištas 
po 2 kap. Trobesiai, kurie 
kainavo kelis tūkstančius, 
buvo parduoti po 20 rublių. 
Troba kainavusi 20,000 rub
lių parduota už 100 rublių. 
Vokiečiai sako, kad darbo

APSIV ĖDIMAI-
Noriu susipažinti apsivedimo tiks

lu su protingu, viduramžiu vyru, ku
ris galėtų ir norėtų grižti ir apsigy
venti mažojoj arba didžiojoj Lietu
voj. Su pirmu laišku prašau prisiųsti 
paveikslą.

MRS ONA NAVARDAUSK1ENĖ 
4736 So. Wentworth av., Chicago, I1L

Pajieškau gyvenimui draugės, naš
les ar merginos, apie 45 metų am
žiaus, kuri mylėtų gyventi ant for
uos Pageidaujama kad butų laisvų 
oažiurų. (1)

J. W< MABTINANIS
Athol Road Box 14, Templeton, Mass. •

Pajieškau jaunos protingo*, ant Vi
dos gyvenimui draugėj*ados gyvenimui draugėj vienam 

nuobodų ir perdaug darbo: turiu biz
nį, namai; tinkama atsišaukit. (1)

Road 2,

i ir perdaug darbo; turu 
in*?’ tinkama atsišaukit.

BARONAS
Warren, Mich.

ANGLIJOJ.
Pašalpa bedarbiams. — 

Darbiečių valdžia įnešė An
glijos parlamentan įstaty- 
no* sumanymą, kad pašalpa 
bedarbiams butų mokama j 
visiems darbo neturintiems; 
žmonėms, pradedant nuo 
15 metų amžiaus. Jei tas su
manymas virs įstatymu, tai 
ateinančiais metais bedar
bių pašalpai bus išmokėta iš 
valstybės iždo apie $132,- 
500,000.

i

Farma ant Pardavimo.
175 skėriai: 135 akeriai dirbamos, 

40 a kerių girios ir daug didelių me
džių; tu budinkais, padarais ir gyvu
liais. viskas kain stovi. Kabia $6.000, 
reikia į nešt $3.500. žemė .visa lygi, 
smiltynų nėra. Norintieji pirkti, atsi
šauk it, plačiau paaiškinsiu laišku.

JOHN ADAMS (1)
R. 1. Bos 58a, Berlia, Md.

PRANEŠIMAI.
DYKAI SIUNČIAME dd rūkančių 

prabą puikaus tabako. Kreipkitės pas 
mus. (-)

Europa Book Co., 57 Dey Strett- 
| New Yurk, N. Y-

j KALENDORIAI 1930 M.
Birutė 25c. vienas; 5—už $’.00

Knyga daktaras namuose su Recep
tais tik .............................. . $1.00

Adresuokit: (52)
J. YERUSEVlčIUS

Bot 68, Laarenee, Maso.

J IEŠKAU DARBO
ANT FARMOS. Moku visokius 

^arbus ir nusimanau karpenderio 
darbą, pataisau visokius ūkės įran
kius. Esu da ne senas, su mokesčiu 
susitaikysime. Reikalaujanti tokio 
žmogaus, rašykite: J. J. (2)
P. O. Boa 1566, Būt te, Mont.

184 ŽMONĖS ŽUVO 
PER AUDRAS.

Siautusios užpereitą są
vaitę audros Europos pa
kraščiu pridarė baisių nuos-; 
tolių kaip ant sausžemio,' _
taip ir ant jūrių. Nukentėjo lonijcms steigti. Organiza- 
apie 100 laivų ir žuvo 184 cija vardu “Kolonja Polska ’ 

'žmonės. Daugiausia blėdies gavo iš darbo ministerijos 
i audros pridarė Anglijoj, leidimą išsivežti 200 šeimy- 
Ikur potvini?i užliejo daugy- nų. Ji turi užpirkus Peruvi- 
bę kaimų ii Triestu. joj 220,000 hektarų žemės.

GELŽKELIO KATASTRO
FOJ ŽUVO 14 ŽMONIŲ.

Oklahomos valstijoj pe
reitą panedėlį nežinomi pik
tadariai išjungė gelžkelio 
bėgius ir dėl to sudužo ke- 

ileivinis traukinis. Žuvo 14 
žmonių.

KALENDORIAILietuvos Žinios prane-i *““*“*’**''**““
. kad Mažeikiuose greit TV 1930 .“f dolcr'.- - - --- ® “BIRUTĖ. Vienas 2oc. Galite siųsti

• pašto ženkleliais (2)
A. F. SM'EETRA

135 Newbury Street. 
LAYFRENCE, MASS.

me laikraštis “Žemačių Že- 
me.

Sveikata
^-^TAI DIDELIS SVARBOS VEIKALAS

KIEKVIENAM 2M0GUL
T»> n* italai
Jm, FizMaąijo* ir HygieMB.

Km skaityt tą knygą, tas sutino* apie savo kū
no mechanizmą ir tokių dalyką, kokių pirma Bū
tinojo.

Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aitkiai gali supnati ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 840 pualapių, gražiai audimu apdaryta. 
Kaina S2.M.

KELEIVIS
253 Broadwą>, So. Boaton, Mass.

AUKSO RAIDĖM - ’
Padarome už $3 00, 100 laiškų ir 

konvertų juodom raidėm, su jūsų var
du, pavarde ir adresu ant geriaoaiaa 
popieros, visokiam rašymui Taiagi 
turime gražių laiškų su įvairiom (fau
nom ir paveikslais. 3 tuzinai už $1.00.

TIESA PUBLI8HING CO. (1) 
.244 N. 12-th su PhiUdclpfaia, Fa.

MEILĖS IR VEDYBŲ 
PASLAPTYS!

Norintieji pažinti meilės bei vedy
bų paslaptis, nusipirkite Jurgdaloa 
knygutes: (1) Meilės vakaras arba 
kaip vyrai myli moteris, (2) Antras 
meilės vakaras arba kaip moters my-’ 
Ii vyrus ir (3) Senbernių išpažintis 
arba kodėl šių laikų vyrai nenori ves
ti. Visos trys knygos prisiunčiamos 
už vieną dolerį. Atskirai kiekviena 
knyga 50 centų. Pinigus reikia siųsti 
su užsakymu. (.)

KULTŪROS KNYGYNA8
P- O- Boa 3, So. Boaton, Mm

I

VISŲ ŽINIAI
Už visokios rųšies smulkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpi n t pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

KALENDORIAI
1930 METAMS

Siunčiam Katalogą dykai, ii ka
rio pasirinksite visokių.

1333 S. Ashland Avė., Chicago, III.

Valsti’n ...Miestas

jums pasiųsime dykai ir persiun
timo nerokuostme. Tik išbandyk 
tą mišinį Kalifornijos Vyno ir 
medikafių žolių gali įsitikinti, 
kaip jis viršija visokias pilės, 
miltelius, druskas, tabletus ir ki
tokius vaistus. Pasiliuosuok nuo 
gasy. surukusių vidurių, nemie
gi), galvos skaudėjimų ir jaknų 
ligų. Veik tuoj. Išsiųsk kuponą 
šiandien. Didelis butelis $1.25. 
Visose aptiekose.

• ., Dept. 6

Neabejotais ženklas aitrumo 
apsireiškia uižyje ir viduriuo
se yra prtT kas nusilpnėjimas, 
greitas sus tinimas ir nerima
vimas dėl' r’sžmožių. Tada veik 
tikrai vidui yra užsikimšę ir 
reikalauja <j iuosavimo.

Trumpą^ aikui mes siųlime 
jums trijų . nų bandymo butelį 
Trinerio -us Vyno, liuosuo- 
jančio tonii kurį išimtinai var
tojo tukst;| i per 40 metų. Ta 
dovana Ietį i kainuoja 25c., o

DYKfV SAMPELIS TRINERIO KARTAI S VYNO
Jos. Trinei
Vardas ,.
Gatvė ...

AITRUMAS SUARDO 
RAMUMA

3-jų dienų bandymo gydymas 
DYKAI

*

JONAS KERD1EJUS
663 Fourth St, Dept K, 

South Boston, Mass.

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
r ISTORIJA

šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsinMnaą, 
Romos imperiją, joa demokratiją ir imperializmą, apie pn> 
džią krikičionybėa, Kristą, krikičionių kilimą Ir IMpIM- 
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie 
radimą Mahometo ir musulmoną tikybos, apie riduramtti 
krikičieniiką pasaul} ir kryžiaus karas, apie garsą kta$|> 
mongolų karo vadą Cfngla Chaną ir jo darbut, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” t

Knygoje yra daug paveikslų, žemlapių, pietinių. UMdo 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, pualapių 801.

Kaina .... 82.25.

KELEIVIS
25.3 BKOAI)WAY, SOUTH BOSTON. MASS.
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VISOKIOS BĖDOS.
Kožno žmogaus silpnas būdas
Skundžias drūtas, skundžias 

kudas.
snapso įsigėręs, 
slogą nusitvėręs.

Skundžias 
Skundžias 
Nėr žmogaus tokio šiandieną 
Kas tur paskolą tik vieną. 
Kam nesmutna, kad negali 
Sugrąžinti jų ners dalį. 
Geras daiktas yra sviestas. 
Jei tik bulvėms neatskiestas. 
Bet kad karvės pieno duotų. 
Reikia maisto koncentruoto. 
Kad sodybos neprakištų, 
Kožnas veisia ūkį vistą, 
Bet tos vištos ne kasdieną 
Deda kiaušius tik po vieną. 
Lašinių paskutęs šmotą, 
Gauni ponišką zoplotą. 
Nėr jau biznio, vis tik griekas. 
Pasisekt negali niekas. 
Vargas žmegų spaudžia, ėda. 
Lyg koks nopostis apsėda. 
Metų trisdešimts kai nori 
Ir aegal sueit porą.
Plikiui būti nors ne gėda, 
Bet tik musės baisiai ėda. 
Ir patiekos tas neranda. 
Kas jau košės neįkanda. 
Baisiai smutna, sunkus čėsai, 
Samagono kai svilėsai, 
Vietoj kvepiančio skystimo, 
taaio kailiu dvokti ima.
Koks čia džiaugsmas ar patieka. 
Kai sena pana palieka.
Bernui irgi smutnos dienos. 
Kai pakaušy plaukas vienas. 
Ir kai bėdos tokios graudžios. 
H visų šalių suspaudžia, 
Smogus be jokio ratunko, 
Ickaus pastalėn susmunka.

Rokas Kiksas.

man

GYVOS BINZOS.
Ji: Petrai, einam vėl Į tą pa

čią vietą vakarieniauti.
Jis: O kode! jau ten?
Ji: Ten gerai maitina.
Jis: Gerai, tai gerai, bet

nelabai patiko, kai aną dieną iš 
virtų binzų dvi binzos atgijo ir 
iš lėkštės pabėgo.

\ ■' •
• ■ PAŠTE.

— Perdaug, tamsta, ženklelių 
prilipinai prie laiško, sako paš
to valdininkas atnešusiam laiš
ką į paštą.

—Vaje, ponuli, kaip gi bus? 
Gal dar galima nuplėšti, nes ji 
pertoli nuveš...

LAIŠKAS BE SKIRIAMŲJŲ 
ŽENKLIUKŲ.

Vienas sūnūs, blogai mokėda
mas, parašė tėvams be jokiu 
skiriamųjų ženklų laišką. Laiš
kas išėjo toks: '‘Mieli tėveliai 
kiaulės kurias atsiuntėte visos 
išdvėsė liko tik vienas paršas 
jūsų sūnūs Jonas.”

DIDŽIŲ ŽMONIŲ MINTYS.
—Tebūnie nusiginkluota ju

rose — tarė Macdonaldas su 
Hooveriu, — o sausumoj kaip 
Dievas duos — pridėsime nuo 
savęs. *

—Gero daikto 
tarė Afganistano 
bibula. eidamas i

—ša, vyrai. — 
nerolai, — dabar
mušti, o tarp savęs galėsim vė
liau pasimušti.

APIE ŽMOGAUS KŪNĄ.

Delko vyrai yra stipresni 
už moteris?

Vyrai turi stambesnius 
raumenis, sudarytus iš dau
giau plaušų, ir dėlto jie gali 
susitraukti stipriau ne kaip 
gležni moters rautnenys. 
Tas raumenų didumo skirtu
mas atitinka ir kūno didu
mą, nes moterų kūnas yra. 

' apskritai kiek mažesnis kaip 
i vyru.

Dėl ko mes nuvargstame?
Musų raumenų plaušai 

bedirbant kiek pakitėja ir 
dėlto pasidaro jau ne taip 
tampius. Mokslas dar nėra 
tikrai išaiškinęs, ar tai pa
reina nuo to, kad išsieikvo
ja plaušų maitinamoji me
džiaga. ar dėlto, kad bedir
bant plaušams, juose susi
daro tokių nuodingų che
miškų medžiagų, kurios turi 
būti išleistos iš jų ir nuneš
tos kraujo srove. Galimas 
daiktas, kad abi priežastys 
veikia kartu, nelyginant kaip 
lokomotyvas išeikvoja be
dirbdamas tam tikrą kieki 
kuro, paversdamas ji i du
rnus ir pelenus.
Delko reikalingas miegas?

Paruošti raumenų plau
šus (o drauge ir kitas orga
nizmo dalis) naujam darbui. 
Bemiegant kraujas neliauja 
vaikščiojęs po kūną, nešio
damas audiniams naują 
maitinamąją medžiagą . ii 
išnešdamas iš jų daugybę 
griuvenų, pasidariusių nuo 
buvusio darbo.

Kuo skiriasi arterijos 
nuo venų?

Arterijos nešioja krauj? 
nuo širdies j raumenis ir i 
kitas organizmo dalis. Pei 
jas kraujas teka trukčiais, 
pagal širdies pulsavimą. Ar
terijų sienelės pačios trūk
čioja, stiprindamos pulsavi
mą. O venos nešioja kraują 
atgal i širdį: jis teka jomis 
ramiai ir iš lėto, nepulsuo- 
damas.
Nuo ko pareina plikumas?

Nuo nepakankamo veik
lumo plaukų narvelių, kurie 
visai nustoja gaminę plau
kus. Dažniausia plikume 
priežastis yra ta. kad krau
jas silpnai maitina narve
lius. Tokiais atvejais kartais 
padeda masažas ar kitos 
priemonės, sukeliančios 

kraujo vaikščiojimą galvos 
odoje, nes plaukų narveliai 
tada nenustoja gyvumo.
Dėl ko būna žmonių didelių 

ir mažų?
Pakaušyje po smegenimis 

yra tokia kaip žirnis .liauka, 
vadinama smegenų priedė
lis. Jeigu ta liauka yra per
daug veikli, tai žmogus iš
auga labai didelis, o jeigu ta 
liauka veikia silpnai, tai 
žmogus būna mažytis, Ii 
putas.

Nuo ko plaukai žyla?
Plaukų spalva priklauso 

nuo buvimo juose didelės 
daugybės smulkių dažinių 
kūnelių, kuriuos gamina 
plaukų pašaknėse esantieji

gai vos odoje plaukų narve
liai. Pražilimas pareina nuo 
to, kad tie narveliai persto
ją gaminę dažinę medžiagą, 
dėl maisto stokoj, o esantie
ji plauko viduj dažiniai grū
deliai yra suėdami klajojan-! 
čiujų narvelių, patenkančių 
j plaukus.

Ką veikia kepenys?
Kepenys yra sudėtingas 

chemijos fabrikas. Jos, pir
miausia, gamina tulži, rei- į krašėiai paduo( 

'.kalingą virškinimui ir,ne-lžiniu apie u< 
įbalų paruošimui. Paskui, jų įč^bus. Taigi ia 
i uždavinys yra ruošti cukrų. !(>iu $300 •£ .a^u 
Musų suvalgytas cukrus eina siuntinėti ^Kele ri” i 

sus metus, o ui doleri pri- 
siųskit man koką mokslišką 
knygą. Aš p -rsitikrinau, 
kad “Keleivis” yra geriau- 
sis laikraštis Amerikoje. P.

i kepenis, kurios paruošia iš 
i jo medžiagą, vadinamą gy
vulių krakmolas, arba gli
kogenas. Jeigu, pav., rau- 

reikalinga daugiau 
savo

Kas Mums Rašoma. KNYG0S (^^ĮjLKFLf,vl099

Leominster,’y acs. —Esu į kartu su kitais bedarbiais, 
tikras katalik; ii 
gaudavau pask; -vi 
vi,” bet jis laba man nepa
tikdavo ir aš et" jį labai iš
peikęs, kam ta pina žinias 
apie katalikų,k ragus. Pir
ma aš nenorėja tikėt, kad 
kunigai galėtų >kiais dar
bais užsiimt, kai "KJeivis” 
parašo. Bet dal ir aš persi
tikrinau, kad ir ng’dški lai

to kių pat 
kunigų

prisiun-
man 

per vi

kartais*tai keturis mus policija Re-į Piršlys Suvadžiotojas. vieno veiksmo 
■Relei, ginoj sugavo ir nuteisė atsė-ij^įt^

IS

la

meninis
cukfaus savo mitybai, tai 
kepenys paverčia tam tikrą 

i kieki to glikogeno vėl i enk-: 
irų, aprupindamos juo krau-' 
ją, kurs išnešioja ji raume- 
r ims. Kepenys gamina dar ir 
kitas medžiagas, daro ne
kenksmingus kai kuriuos 
r uodus ir atlieka daugybę 
kitų svarbiu chemijos užda- 
v inių.

Dei ko ašaros yra sūrios?
Visi esantieji musu kūne 

skystimai yra sūrus. Gyva 
esybė aplamai yra reikalin
ga suriujų skiediniu. Grynas 
vanduo išskalauja audinius, 
t. y. ištraukia iš jų druskas 
ir tuo žudo juos. Todėl, jei
gu ašaros nebūtų sūrios, tai 
jos žalingai veiktų akių glei-, 
vinę.
Kiek yra vidutiniškai plau

ku ant žmogaus galvos?
Baltosios rasės vyrai turi 

ant galvos vidutiniškai nuo 
‘0,000 iki 60,000 plaukų. 
Spalvuotų rasių žmonių 
plaukai yra retesni nekaip 
baltaodžių.

prašė

Štai Budas Išgydyt
Patrūkimą !

Stebėtinas Nr. minis Gydymas, Kuri
Kiekvienas Gali Vartoti ant Bile 

Patrūkimo, Didelio ar Mažo.
'TEKO NEKAINUOJA IŠBANDYT

Tūkstančiai patrukusią vyrą ir mo
terų gali pasidžiaugt ta žir.ia. kaė 
jilni nurodymai, kuriais kapit. Coli- 
ings išsigydė patsai dvigubą patrūki
mą. nuo kurio jis niekur nerado pa
galbos ir gulėjo lovoj daug metą, bus 
prisiunčiami dykai visiems, kurie ją 
įrašys.

Tiktai prisiusk savo vardą ir adre- 
Capt. W. A. Collings, Ine, Bcx 

70—c, Watertown. N. Y. Nekainuos 
i ims nei cento, bet galit turėt laimę, 
lakstančiai patrakusią patys per sa- 
;e pasigydė su pirp-.u dykai pabandy
tų. Pasiųsk tuojaus—DABAR—pirm 
-egu padėsi į šalį laikraštį.

REGINA, CANADA. 
Vergų rinka.

Vienas musų skaitytojas 
prisiuntė iškarpą iš Kana
dos laikraščio, kur ra Įdėta 
žinutė antgalviu: "Slave 
Markei at Regina” < Vergų 
rinka Reginoje), šita rinka 
p iejiama taip:

“Samdymo biuras pilnas 
ateivių darbininkų. Jie lau
kia samdytojų. Ateina vy
ras ir sako, kad jam reikia 
darbininkų. Da jo balsas 
nenutilo, kaip pasigirdo 
Įvairiomis kalbomis šneke
sys. Kiekviena., ji 
duot jam darbo.

"Vienas didelis vengras 
i prasimušė j priešakį ir pra
dėjo laužyta angių kalba 
kalbėt:’ ‘Mister, me buv•ė 
pick, me buy shovel, me 
good man, pienty big.’ Ka
da darbdavis p; klausė te 
vengro, kiek jis r.ori algos, 
šis atsakė: ‘Mebbt 25 cents, 
mebbe 20 cents, a- yuo tink, 
jou good man.’ Darbdavys 
ji pasiėmė.”

Musu korespon entas pri
duria. kad jis pat- tame ofi
se buvęs ir ištikru į taip at
sitikę. Darbdavys pareika
lavęs 24 darbininkų, o prie 
jo puolę apie 10<> žmonių. 
Darbdavys reikalavo tiktai 
tokių, ką moka angliškai ir 
siūlė po 40 centų valandą, 
bet kaip vengrai sutiko dirb
ti už 20 centų Į valandą, tai 
jis pasiėmė juos, kad ir ne
moka jie angliška:.

Toliaus musų korespon
dentas rašo apie savo var
gus. Sako: “Važiavau frei- 
tu arba tavoriniu traukiniu

_____ 9

s ra- 
ap- 

žže" os

ŽMOGUS 
su ŽUVIM

J
IS reiškia tvirtą sveikatą millonuoac
mų visame pasaulyje. Jis suteikia 

saugą seniems ię jauniems prieš J' 
drėgmę ir šalti. Jis šypsosi ku iikĮans, ■ u- 
riems reikia daugiau saulės šviesos, 
pasiūlo jums lengvą—malonu būdą 
tą didįjį maisto toniką—cod liver oil 
bandykit jį. Kiekvienas aptiekininkas

dėt 21 dieną kalėjime arba! 
užsimokėt $10 pabaudos. ’ 
Bet pinigų pas mus nerado, 
tai palaikė 4 dienas kalėji
me, davė po dolerį ir liepė 
važiuoti iš to miestuko. Bet 
Įgrąsfno, kad jeigu da kaitą 
važiuosime tavoriniu trau
kiniu, tai gausime po 60 die
nų cypėj sėdėt.

“Tai m^tot, kaip Kanadoj 
bedarbiai gyvena. Pasažie- 
riniu traukiniu važiuot ne
galima. nes pinigų nėra, o 
bilietai brangus; bet jeigu 
išgirtai žmogus, kad ten ir 
ten atsirado koks darbas, 
tai norisi važiuot, gal gausi 
padirbėt kiek laiko. Bet va
žiuoti reikia freitu, nes kito
kios išeities nėra. Bet jei 
koks išgama pamato, kad 
freitu važiuoji, tuoj sako, 
kad tu bomas, tingi dirbt. 
Bet paklausk jo, kur galima 
darbo gauti, tai jis nežino.

“Su darbais Kanadoj da
bar labai bloga. Kaip ateina 
vasarą javų valymas, tai 
darbas gaut nesunku, bet ne 
ilgam laikui. Jeigu atvažia
vusiam iš Lietuvos pasitaiko 
greitai darbas gaut, tai jis 
tuoj rašo Lietuvon laišką ir 
giriasi, kad uždirbąs Į die
ną nuo 4 iki 5 dolerių, tai 
reiškia, nuo 40 iki 50 litų 
Lietuvos pinigais. Žmonės 
tenai skaito ir mano, kad’ 
Kanadoj tikras dangus. JįeįL^į*“įį^DrIS1PnFO^Sh' 
nežino, kad Čia Šimtai ir; Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai- 
ukstančiai kenčia didžiau-;43 Kauia ............................ 2*
U vargą ir tankiai neturi Materiališkas Istorijos Snąratimas. , * . & j », i Lapeliai iš proletanškos filosofijos.ąsniO duonos. I Je; nori žinot, kas gimdo pasaulyje

! įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitą knygelę..Kalba labai lengva. Kny- 

• ga protaujantiems darbininkams neap- 
■ kainuojama. Medega imta iš Greilicho 
' Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
; Mass, 1913. nusL 80.....................  25=
Monologai ir Deklamacijos, šioje kny

goje telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionierišfcos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. V Įsos 
skambios, visos geros. Tsnka viso- 

' kiems apvaikščiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai- 

.............. 25c.

moters ir 5 vyrai.

Kunigo Meilė. Vieno valksmo Komedi
ja. Parašė Be n Rumšas. Juokingu 

veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
ters. ‘Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kaina................................. -5c
"Jaunystės Karštis* Vienaveiksmė 

komedija-fursas. Parašė K. S. Kar- 
aovičius. ir Susižiedavimas Pagal Su
tarties. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
Špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
lialogas, Su. Boston, 1916 m.........10c.
Kunigą Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatystės istorija, pasekmės ir ją 
doriškas nupuolimas. Šią knygų turėtų 
perskaityti kiekvienas vy ras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad ją mote
rį*. dukterįs ir mylimosios nepapultą į 
tokią kunigą globą. Parašė kun. Geo. 
Tovruseud Fo*. D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia.................. 25c.

Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žin
geidi knygutė iš politiškai-ekono- 

miško klausimo, kurią turėtą kiekvie
nas protaujantis darbininkas perskai- 
kyti. Pagal K. Kautskį, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston, Mass., 1914 m., 
puslapių 28...................................... 10c-

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.
Rankius reikalingiausią žodžių ir 

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
li sakiniai. pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, pas daktarą, pas barzda
skutį. pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St.
Michelsonas. Pusi. 95..................... 35c.

Lieuvią Šeimyną Istorija Juškevičiaus
Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno

vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tą krygą. Lš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vvtus. Labai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z. _ 
Alekna. ........................................... 2?°
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c.

Redakcijos Atsakymai
Gamtos Sunui. — Netal- 

pinsime. nes tamsta nepa
rašei redakcijai tikros savo 
pavardės.

J. V. — Nemokantis ra
šyt gali ivažiuot, jeigu gaus
viza nuo Amerikos konsulo
anapus jūrių. Bet dabartiniu ja.^o. Boston, 1914 m , .
laiku labai sunku gaut \ ižą. Tragedija trijuose aktuose.

F. B. ---  Jeigu jau tamstai * Veikalas perstoto nužudymą c"0
taip rupi Žinoti, kaip pasi- gęenoj perstatomas veikalas. Iš
baidė tos ristynės, tai galim viso reikalaujamos tik 28 vpatos. _ 
tamstą painformuoti, kad So Boston’1913’ p“®1- 6e •■■■■ — 
Požėla išėjo lygiomis (nei ' Socializmas ir Religija. 7

J į • Vr Vr>xr<To QitMn svarbiuvienas nepergalėjo), o Ko
maras I 
kajrtu ir pralaimėjo. Cigare- 
tų skelbimus, kaip ir visus 
kitus skelbimus, laikraščiai į 
deda dėlto, kad iš vienų’ 
skaitytojų negali užsilaikyt.’ 
Jeigu nedėt skelbimų, tai, 
reikėtų pakelti prenumeratą' 
bent dvygubai. O to nei vie-j 
nas skaitytojas nenori.

S. Ūseliui.—Lenkijos pre
zidento pavardė yra Mos
čioki.

F. B. — Jeigu jau tamstai Veikalas pers ta to nužudymą caro

Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy
bė labai gražią eilių ir dainą. Daug 

gražių, spalvuotą' paveiksią. Popiara 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusL Popieros 
apdarais ..................................... $1.00
Audimo apdarais ...................... $1.50
Ben-Hur. — Istoriška apysaka iš 

Kristaus laikų. Parašė Lew
V» allace. 472 pusi........................... $2.00
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
romansas M. Bernatowicz’o.
468 puri......................................... $1.50
Moteris ir Socializmas. Parašė August 

Bebel. vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime.
Pusi 429, 1915 m............................$2.00
Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
ik: užgimimo Kristaus. Įgijęs šią 
krygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina.............................. $1.00
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt? ‘ 

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kiuu mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir. kitą panašių da
lykų? Kode! jam reikia riebalų? Si
tais klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina ..................................  15c.
Kaip Tapti Suvienytą Valstiją Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 
Įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ................................................ 25c.
Kaip Senovės Žmonės Persistatydavs

Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš- 
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalto*-” Parašė Z. Aleksa. 
40 pusL ........................................   10c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 

lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji .buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas’ didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli- 
>;a ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visą mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Brutais audeklo apdarais...........$1.50
Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa

23 grafos eilės, aaugype straips
nių, juoku, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pusi....................................25c.
“Salomėja,” arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglą rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaitytu .......................................... 25c.
“O. S. S.” arba Šliuoinė Iškilmė. — 

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina ____15c.
Džian Bambos Spyčiai. — Ir kitos 

fonės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj muEŠaino. Šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi..........................t... 25c.
Davatką Gadzinkos. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingų “Da
vatką Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo- 

ikingų dainų, eilių, parodiją, ir tt 
i Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
dckiamacijoms. šešta pagerinta 
laida. 48 pusi.......................................10c.
Kur Musą Bočiai Gyveno? — Arba 

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c.

i Paparčio Žiedas ir keturios kitos 
apysakos: (1) Neužsitikintis Vyras;

, (2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
i rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt.....................................  15e.
Apie Dievą. Vehūą, Dangų ir Praga- 

' rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar- 
f ' si tusias pasaulyje kalbėtojas ir Bib

lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu .......................................... 25c.
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainą. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
PusL 32...............................................15c.
Iš gyveninio lietuvišką Vėlią bei Vel

niu. Pasakos surinktos d-ro J. Basa
navičiaus. Šioj knygoj telpa keli šim
tai gražių pasakų, apie rojų (dangą), 
čyščiu; peklą; apie giltinę, marą, cho
lera; apie dvasias (dūšias), velnius, ją 
vaidinimąsi ir tt. Pasakos užrašytos 

i tokioje tarmėje, kokioje buvo gir- 
' dėtos, pusi. 570. Popiercs apd. $1.50 
i Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip 
i Nojus galėjo surinkti į kelias die- 
’nas visų veislių gyvur.us, kurie gyve
na išsimėtę po visą, žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų ? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 

i is Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 

! ir kitą veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitu klausimų, į kuriuo® negali atsa- 

; kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
laiškiai išdėstyti šitam veikale Knvga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak- 

, tas; kas sakinys — tai naujas kunigą 
argumentas griūva Mokslas if 
mokslas nuo pradžios iki galo.

’ Kaina .............................................
KELEIVIS

253 Broadway, 1
So. Boston, M«4

.......... 25c.

.. ___ Labai įdomi
knyga šituo svarbiu klausimu.. Ją 

turėtą peskaityti kiekvienas katalikas
____ ______ » 

vertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
1915 m., pusi. 24________________ I®6-

švento Antano Stebuklas. Dvieju vei
kimą komedija. Perstatymui reikia

10 aktorių. 8 vyru ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas......... 25c.

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

seka įčių dalią: (1) Giria ir moterų 
vogimas; <2> Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusL 32................................10c.

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
vei- Panašios knygos lietuvių kal

boj ki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokias dievus garbino senovės indai 
bei trijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. SI .00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25

Žeme ir Žmogus. Labai įdomi ir pamo
kinanti knyga. Iš ios sužinosi, kaip 

žmogus gyveno žiloje senovėje., kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslą įvairiu rasią 

i žmonių, vyrų ir moterų. Pagal Ė. Rek- 
I liu parašė Z. Aleksa. So. Boston,
Mass., 1912 m., pusi. 63.................  25c.

buvo priplotas du ir socialistas. Parašė E. Vandervelde.
_ _ __ V ovrlunoc So Rnsiton. AIhss..
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Pabandyk Dykai

11
iti salos

VAŽIUOJA ŽMOGIŲ ŠAUDYT HAITI SALOJE.

REM01A
GYDO 

RAUDONA JA GYSLĄ 
KAM KENTĖT kad mes

tis su REM-OLA yra taip 
maloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie- 
koriaus, arba parsisiųsk dovanai 
Samuelį—paprastai apvyniotas ir 
užpečėtytas Rašykit Henry Thayer 
& Ca, Cambridge, Masa

po truputį — 
karalius Ha- 

kartuves, 
tarė Kinų ge- 
ėisime rusu

GRAMATIKA.
• —Algiuk. pasakyk, kaip ii žo

džio vaikas bus daugskaita?
—Ne vienoda — kartais dvy

nukai, kartais trynukai.

UU
Paveikslėlis parodo būrį Amerikos jurininkų, kurie anądien buvo nusiųsti ant 

sukilusių žmonių malsint. Jau keliasdešimts sukilėlių nušauta ir sužeista.

Amerikos Lietuviai! Jys patarnausite daag Lietuves pa
žangai ir savo, artimiem Lietuvoje naudingą makmumą su
teiksite, užrašydami jiem

KULTŪROS ŽURNALĄ
POPULIARUS MOKSLO, LITERATŪROS, MENO, ILIUS
TRUOTAS ŽURNALAS
Kaina metams: Lietuvoje 2 dol, pusei metų 1 dol. 
Amerikoje išsirašant metams 4 dol., pusei metų 2 dol.

žurnalas teikia daug žinią apie mokslo ir technikos ste
buklus, apie kitę kraitę pažangos laimėjimus, visuomenės 
gyvenimo susitvarkymą ir kūrybą.
Užsakymui siųsti galima atatuuciant pinigus paštu, bankų čekiais aa- 
ba Įvertintuose laiškuose. Adresuokite sekančiai:

KULTŪROS ADMINISTRACIJAI
x Šiauliai, Dvaro gatvė Nr. 83, Lithuania.

Baru aaia pastanga paremsi kaKaroe it pataagoa darbą.
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1US GIRDĖTI LIETUVOJE
( <uo musų korespondentų ir H Lietuvos Laikraičių.) !’

APSIKRĖTĘS PRIVALĖS 
GYTYTIS, O UŽ APKRĖ 
TIM k BUS BAUDŽIAMAS

S eikatos departamentas 
yra šdirbęs labai svarbų įs
tatyt 10 projektą.

Tt o projektu numatoma 
įstat; mo keliu kovoti su ve- 
nero> ligomis. Manoma įves-j 
ti segančių lyties ligomis f 
priverstiną registraciją, pri-i 
valomas gydymas, prievolė 
veng.i kitų užkrėtimo ir tei
sė prieinamai gydytis 
valdžios ir savivaldybės pa
galba.

Kiekvienas sergąs tokia 
liga turi įsiregistruoti, I 
toji registracija laikoma pa
slapty. Jei kas nors iš sani- „
ta ri jęs organų tarnautojų tą'tiniai darbininkų vaikai, ku- 
pastepti išduos, tai uz tat 
bus baudžiamas. Tai daro
ma tam tikslui, kad žmonės;
dėl baimės nevengtų regist- įurės pasitenkinti pradžios 
motis. , • -

iuvnkjiu, iiv.

Sergąs Veneros ligomis šų jų leisti 
būtinai privalo gydytis. Jie mokyklas, 
skirstomi į 2 grupes: vieni 
—be. igydą laisvu noru už 
tat gauna lengvatų ir gydo
si visai nemokamai, gali pa-i 
sirinl-ti sau savo noru gydy
mo įstaigą ir gydytoją. Ant
roji grupė — sąmoningai 
vengiančių, gydytis — gy-l 
dom^ priverstinai, talpina- į 
ma Į gydyklas. Už gydymą i 
iš jų išjieškomas tam tikras 
mokesnis. *

Kas dėl vengimo užkrės
ti, tai gydytojai turi teikti 
ligon ams venerikams spaus
dintos medžiagos ir paaiški
nimų žodžiu, kaip apsisau
goti nuo užkrėtimo.

Kas žino ar gali žinoti, 
kad sergą Veneros liga, bet 
vis tik kitą užkrečia, bus 
baudžiamas. Taip numatyta 
projekte — kaip už sunkų 
kūno sužalojimą.

Ka s žino ar gal spėti, kad 
t serga ir vis tik veda, bau

džiamas tuo pat budu. Tik 
byla už tat keliama nuken
tėjusio vyro ar žmonos 6 
mėnesių laike po vestuvių 
(nevėliau) ir skundą atsiė-Į 
mus byla numarinama.

su;

BLOGOS NAUJIENOS.
į .

Rozalimas, Panevėžio ,ap. 
Tamsus, atsilikęs nuo gyve
nimo progreso miestukas. 
Čia dirba “pavasarininkai,” 
šauliai ir “Jaunosios Lietu
ves” būreliai. Bet tos orga
nizacijos neturi energingų 
vyrų ir todėl jų veikimas yra 
apmiręs. Čia jaunimas dau
giau mėgsta smukles, o ne 
didinti proto žinias.

Nuo pat Lietuvos įsikūri
mo pas mus veikė vidurinė 
mokykla. Bet ją pernai švie
timo ministerija uždarė, jos 
vietoje žadėdama įkurti 
amatų mokyklą. Bet, deja, 
nieks tų pažadų neišpildo.

Dėliai mokyklos uždary
mo daugiausia nukenčia vie-

riuos tėvai butu galėję pra- 
mokinti.

Bet daba)' tie vargšeliai

mokslu, nes tėvai neturės lė- 
Į kitų miestelių

AMERIKOS PILIETIS 
LIETUVOJE BE DUONOS.

Šiomis dienomis Kaune 
buvo atrastas vienam kieme 
suvargęs ir išalkęs 14 metų 
amžiaus vaikas. Paaiškėjo, 
kad t #i Amerikos pilietis 
Antanas Gegžda, kuris prieš 
du metu atvažiavo i Lietu
vą su p. Grybausku, gyve
nančiu Obelaičių vienkie
my, netoli Gudžiūnų stoties. 
Neilgai v pabuvęs pas Gry
bauską, Antanas Gegžda iš
ėjo ir bastėsi po Lietuvą, 
j ieškodamas būdų išvažiuo
ti pas tėvus Į Ameriką. Da
bar jis buvo atrastas Kaune 
be jokios prieglaudos ir bu
vo nuvestas Amerikos at- 
stovybėn Lietuvoje, kuri 
pasiėmė Antanuką savo glo
bom

NUBAUDĖ KLERIKALŲ 
LAIKRAŠČIUS.

Žinios iš Lietuvos sako, 
kad valdžia nubaudė du kle- 

Irikalų laikraščiu tenai. “Lie
tuvos Darbininkas” tapo už- 
■ darytas visam karo padė- 

Te<s praplėsti gydymo įs-^ies laikui. Jis nusidėjo tuo, 
taigų tinklas. Tam reikalin-i’’ 
ga daug lėšų, kas ir sudarys 
svari iausi sunkumą naują 
projektą įgyvendinant.

Įstatymo vykdymą pri
žiūrės vietiniai sveikatos ap: 
saugos komitetai.

Jį priėmus, bus panaikin
ta piostitucijos registracija

*

S. S. George Washington 
S. S. America...................

45 Broadway, New York Cit y

Sausio 
Sausio

Ameriką
Pirkit United Statės Lines

Laivakortes

CUNARD LINUA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko į 
Southampton kas Seredą vienu iš milžinu ekspresinių laivų 
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
Iš BOSTONO: L ACONIA—Gruodžio 13. AN DANĮ A—Sausio 12 

LANCASTRI A—Vasario 23.
paskui sausžemiu į Kauną

S". S. Fres. Hardinę ......................... Sausio
S. S. Eres. Roosevelt .......................Sausio

Sustoja Flymouth — Cherbourg — 
Southampton — Hamburg.

Pilnų informacijų, kainų ir tt. klauskit savo vietinio 
agento arba rašykit tiesiog į

[f

NAUJIEMS AMERIKOS DIRIŽABLIAMS ANGARAS
=

šitas milžiniškas angaras yra statomas Akrono >‘e. Ohio valstijoj, kur bus daromi mil
žiniški dirižabliai, dvygubai didesni už vokiečių “G: .: Zeppeliną,” kuris nesenai aplėkė aplink 
visą žemės kamuolį.

1OO KNYGŲ RINKINYS
“BIRUTĖS” KALENDORIUS 1930 METŲ 

“MARGUTIS” PER VISĄ METĄ 
VISKAS UŽ $7.50.

Didžiausias lietuvių knygynas “Lietuva” teikia gigantinę progą 
visiems Suvienytų Valstijų, Kanados, Ontraiinės ir Pietų Ameri
kos lietuviams įsigyti 100 knygų rinkinį — kiekviena knyga skir
tinga, didelių ir mažų, naujų ir senesnių, įvairiausio turinio: apy
sakų, romanų, dainų, juokų, daktariškų, moksliškų, filozofinių, is
torinių ir dar kitokių ir sykiu su šitoms knygoms gausite šiuos prie
dus dykai: “Birutės” Kalendorių ir mėnesinį žurnalą "Margutį,” ku
rį leidžia ir redaguoja žymus humoristas ir kompozitorius Vanagai
tis. “Margutis” užpildytas juokais, dainomis, paveikslais. Tą viską 
dabar gaunate už $7.50, gyvenantiems ne Suvienytose Valstijose— 
užsieny, kainuoja tiktai $8.50 Visų kolonijų lietuviai kviečiami nau
dotis šita proga skubiai — dar sykį raginant visus apšvietus mylė
tojus nepraleisti šito musų pasiulijimo — geriausių lietuviškų kny
gų, apie $40.00 vertes, taipgi “Margytį” ir dar “Birutės” Kalendo
rių gaunate už $7.50. Sykiu su šitoms knygoms arba atskirai pri
siusime savo knygyno naują katalogą. Pinigus siųskite šiuo ad
resu:

KNYGYNAS “LIETUVA”
3210 So. Halsted St, Chicago, III.

ŠUNADVOKAČIO BYLA 
DĖL IŠŽAGINIMO.

Lapkričio 23 d. Kauno I 
nuovados .taikos teisėjas 
nagrinėjo vadinamojo šun
advokačio N. L. ir ponios 
M. St. bylą. Moteris sakė, 
kad tūlas laikas atgal ji už
ėjusi pas kalbamą “advoka
tą-’ pasitarti protestuotų 
vekselių reikalu. Jai besi
ruošiant apleisti “advoka
tą,” šis griebęs ją glėbin ir 
ėmęs bučiuoti. Ji ištrukusi ir 
pabėgusi. Apie tai pranešusi 
policijai. Policija betgi nu
statė, kad šita moteris pa
leidusi minėtą kalbą norė
dama “advokatą-’ apšmeiž
ti. Taigi jis patraukė dabar 
ją teisman už melagingų 
gandų skleidimą. Bet taikos 
teisėjas išnagrinėjęs bylą, 
nutarė ponią St. išteisinti.

I

I

l

’ ŽYDAS GAILESTINGES
NIS UŽ KLEBONĄ.

Palėpiai (Ariogalos vai.), 
švietimo ministerijoj lan- Diržionių dvare nesenai mi- 

kėsi Vilkaviškio "žiburio” rus vieųai tarnaitei, pil. L. 
gimnazijos tėvų kumitetas,nuvažiavopasvietinįklebo- 
kuris prašė ministerijos gim- na užpirkti mišių, pasisko- 
naziją suvalstybinti, švieti-‘linti karūną ir kryžių. Mote- 
mo ministerija jau anksčiau! ris pinigu neturėjo ir klebo- 
buvusi susirupinusi gimna-!nas sutiko palaukti. Bet kitą 
ziją suvalstybinti, tečiau no-: dieną nuvykus suminėtų 
rėjo tatai padalyti po Naujuf daiktų pasiimti, klebonas 
Metų. Kilus streikui ir pasi-i^e pinigų atsisakė duoti, 
kartojus tėvų komiteto pra- \ Tuomet mirusios giminės 
šymui, Švietimo ministerija kreipėsi į vieną žydą ir šis 
neatidėliodama gimnaziją mielai joms padėjo nuo ku- 
suvalstybino. jnigo išgauti kryžių ir kitus

Pirma šitą gimnaziją val-iPr^e mirusio daiktus.
dė vieni kunigai su davat-i --------------- _ ...
komis. Dėl to mokiniai ir j SLAPTAS DUONKEPIŲ 
pakėlė “revoliuciją.-’

VILKAVIŠKIO ŽIBU
RIO” GIMNAZIJA 
SUVALSTYBINTA.

VERKDAMAS MEL
DŽIASI.

Kaune, Kalnų ir Mickevi
čiaus gatvių kampe 8—10 
metų berniukas, nuplyšęs, 
alkanas sėdėjo aną dien iki 
vėlyvo vakaro ir garsiai 
verkdamas meldėsi. Praei
viuose sukėlė susidomėjimą. 
Ilgai žiurėjo ir kalbino ber
niuką, rodos, prof. Volteris, 
kvietė pas save užeiti. Pasi
rodė, kad vaiko tėvas žemai
tis—juodadarbis žmogus. 
Gyvenąs ties 8-tu fortu, tū
lis 5 vaikus ir žmoną. Dar- 

ibams sustojus tenka badau-

Atsikvieskit savo mylimuosius
♦
l

Jei raąstct apie kelionę į tėvynę išplaukiančią ii 
New Yorko bet kuriuo United Statės Lines 

pagarsėjusiu garlaiviu.

Sausio išplaukimai

kad išleistą -dabar žemės 
reformos įstatymo pakeiti
mą įdėjo juokų skyriun. Va
dinasi, išjuokė tautininkų 
valdžios įstatymą.

Kitas nubaustas klerikalų 
laikraštis yra “Rytas.” Jo 

, redaktorius Jokubauskas 
nubaustas užsimokėti 50 li
tų arba atsėdėti 3 paras 

■ kalėjime užtai, kad paliko 
i savo laikrašty baltą vietą 
ten. kur cenzūra išbraukė 
straipsnį.

Sulvg tautininkų įstaty
mo, išbrauktas vietas redak
cija privalo užpildyt kito
kiais raštais, kad žmonės ne- 

• .matytų cenzūros pėdų laik
raščiuose.

LEIS ŽURNALĄ KALBOS 
REIKALAMS.

“Lietuvos Žinios” rašo:
Teko patirti, kad apie 

naujus metus pasirodys Nr. 
l-ma? “Kalbos” žurnalo, 
kurs ketinamas leisti sąsiu
viniais po 3—4 spaudos lan
kus kiekvienas, 3—4 kartus, 
per netus. Žurnale busią 
nagrnėjami įvairus praktiš
kos kalbos ir rašybos klau
simai, dedami moksliški 
strai jsniai, recenzuojamos 
kalbos ir kt. atžvilgiais nau
jos knygos ir tt. 1

“Kalbą” leisianti “Saka
lo” Bendrovė. E__\' _______  ___T____
komisija tuo tarpu sudary-; ko darbas, ir išmėtė jį. Jo 
šią Dr. Pr. Skardžius: mok................
J. Talmantas ir maj. J. Lau
rinaitis. Atsakominguoju 
redaKtorium pasirašinėsiąs 
dr. Pr. Skardžius. Bendra
darbiais busią kviečiami vi
si kalbininkai. Prenumera- 

v tos kainos žurnalas tuo tar
pu neturėsiąs, bet atskiro 
numerio kaina numatoma 
ne pigesnė kaip 2 litu. Žur
nalą busią galima išsirašyti 
iš leidėjo, kad siuntinėtų 
kas tartas apdėtu mokesčiu 
arba pirkinėtis atskirais 
numeriais __ 
kioskuose. .

PAPILĖ APSIVALĖ NUO 
ŠNIPŲ.

Papilėj buvo keliatas ju- 
došių, dėl kurių nekalti 
žmonės būdavo persekioja
mi ir iš vietų šalinami. Kai 

i kurie buvo net nubausti. Pi
liečiai supnato, kad tai vals- 

Red akcijos i čiaus raštininko Arbočiaus-

NUTEISĖ TĖVO UŽMU
ŠĖJĄ.

Šiomis dienomis Panevė
žio apygardos teismas na
grinėjo bylą Tado Kriuke
lio, paeinančio iš Didėsios 
kaimo, Rokiškio valsčiaus. 
Jis su savo žmona labai 
skriaudė seną savo tėvą. Se
nis nebegalėdamas pas sūnų 
gyventi, pusę žemės perrašė 
ištekėjusiai dukterei Žyvi- 
liauskienei, ir nutarė tenai 
eiti gyventi. -----j—------------- ----------

Ir pereitą gegužės 15 d. Berniukas jau antrą die- 
tėvas išėjo pas dukterį. Su-;n3 nieko nevalgęs, 
nūs Tadas jį pasivijo miške!---------------
ir akmeniu sutriuškino gal-’ VAGYS DARBUOJASI, 
vą. Užmušęs tėvą, nuvilko: Akmenė. — Lapkričio m. 
nuo jo drapanas ir nunešė į nakties laiku vagys įsibrio- 
policiją, buk tėvas kaž kur vė per stogą į Mencovskio 
dingęs, tik drapanas ant ke- manufaktūros krautuvę. Pa- 
lio radęs. Policija sūnų su- sirinkę geresnės medžiagos, 
laikė. Užmušto tėvo lavoną išnešė jos už 20.000 litų, 
rado paslėptą pelkėje. Teis-: Prieš porą mėnesių Ak 
mas T. Kriukelį nubaudė iki menėj apiplėšė Ramanaus 
gyvos galvos kalėti. ; ko traktierių, išnešdam

---------------- ! daug degtinės ir dešrų. B 
NUŠOVĖ UŽ TAI, KAD to, per tą laiką apylinkėj pa 

TRUKDĖ VOGTI. į vogta keletas karvių. Ka 
Alytaus apskr., Kaimynų kurios surastos ir pora va 

kaimo gyventojas Juškaus- sugauta.
kas buvo mirtinai peršautas? _ ----------------
žmogžudystę padarė staro- STREIKAI KLERIKALŲ 
vietas Žebrauskas. Nustaty- MOKYKLOSE PLEČIASI, 
ta, kad žmogžudystė pada-1 Beveik visose klerikalt 
ryta dėl to, kad Juškauskas mokyklose Lietuvoje prade 

žeb- jo streikuoti mokiniai. Jie 
reikalauja, kad jų mokyklos 
butų apimtos iš kunigų ran- 

BYLA DĖL FIRMOS VAR- kų ir suvalstybintos. Pirmas 
DO PASISAVINIMO. toks streikas kilo “Saulės” 

gimnazijoj Utenos mieste
lyje. Paskui kilo streikas 
Plungėj. Daba laikraščiai 
praneša, kad sustreikavo 
Mariampolės ir Vilkaviškio 
mokiniai.

Utenoje “Saulės” gimna
zija jau uždarytu, o jos vie
ton atidaryta valstybinė 
gimnazija.

jam trukdė vagystę, 
rauskas pasislėpė.

Akmenė. — Lapkričio m.

SUSIRINKIMAS.
Kauno policija užtiko pas 

vieną žydą duonkepį nele
galų stambesnių duonke- 
pyklų savininkų susirinki
mą. Jie tarėsi, kaip priversti 
mažesnius duonkepius par
davinėti duoną ta pačia kai
na. Mat, smulkesnieji duon
kepiai pardavinėja duoną 
mažesne kaina.

ŠIURPUS ĮVYKIS VILKA
VIŠKIO LIGONINĖJ.
Lapkričio 23 d. Vilkaviš

kio ligoninėj Jurgis šer
mukšnis po sunkios opera
cijos ėmė klegėdamas vaikš
čioti, bandė iš II aukšto per 
langą iššokti; tai nepasise
kus padalyti, išmušė langą 
ir stiklo skeveldra pasipio- 
vė.
Nuga-Tone sustiprino jo 

nervus ir raumenis.
Ponas S. P. Anderson, Geneva, Pa., 

mano, kad tai yra jo pareiga pasaky- 
| ti ir kitiems žmonėms, kaip jam liko • 

’’1 grąžinta sveikata. Jis sako: “Ašsu-| 
1 adau, kad man Nuga-Tone labai pa- 

elbčjo. Jos subudavojo mano siste- 
tą ir padaugino mano stiprumą. Kai- 
>o gyduolės nuo r.ervų ligų jos netu- 
i sau lygių.” Tokių raportų kaip šis 
ra gaunama tūkstančiais nuo vynų ir 
toterų, kurie vartojo Nuga-Tone ir 
ts patvirtina, kad jos yra tikrai ge
is gyduolės ir budavotojos stiprumo 
r energijos.

Jei jus esate silpnas ir kenčiate, 
□rite prastą apetitą, nevirškinimą 
kiurių, turite trasų viduriuose arba 
arr.ose, turite pūslės, inkstų ir ke- 
enų t rūbelius, galvos skaudėjimą, 
vaigulį, reumatiškus skausmus ir 
tuolat jaučiatės nuvargusiu, menke- 
at ir svarumas mažėja, turite chro- 
tišką užkietėjimą arba prastą miegą, 
>andykit Nuga-Tone tik keletą dienų 
r pamatysit kaip geriau jus jausitės. 
'Juga-Tone yra parduodamos pas vi
rus gyduolių vertelgas. .Jei jūsų ver- 
elga neturi jų pas save stake, rvika- 
aukit kad jis užsakytų jų iš olselio 
vaistinės.

UNITED STATĖS LINES
75 Statė St-, Boston, Mass.

o
Pamatykite Londoną pakely. 
Taipgi tiesiai Į Londoną ka3 
Pėtnyčia nauji, aliejų varo
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės į abu galu iš 

CUNARD LINE

New York į Kauną $203 Ir bran
giau. Atskiri kambariai,- erdvi 
vieta, geras naminia valgią, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tų informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykit pas,

33 Statė Street,
Boston, Mass.

KELIAUKIT I LIETUVĄ PER ' 

KLAIPĖDĄ 
Laivais Baltic Amerikos Linijos

vietininkas Klipštas taipgi 
buvo provokatorius, bet tą 
pati valdžia pašalino, nes 
jis buvo įtartas Kimino per
šo vimu. Pas jį rado ii’ revol
verį.

Trečias brudas čia buvo 
šaulys Stugevičius. Bet da
bar papiliečiai ir jo nusikra
tė, nes jis gavo metus kalė
jimo ir nuo šaulių būrio va
do pareigų atleistas. Vieną 
kartą ir rinktinės vadas su
prato, kad tokie žmonės ne
gali būti kitų vadais. Dabar 

knygynuose ir j nuo šlamšto Papilė apsiva- 
jlė, bet ar ilgam. Pažiūrėsim.

DO PASISAVINIMO.
šiomis dienomis Kauno 

apygardos teismas nagrinė
jo Rygos gilzių fabrikanto 
savininko “Romos” turinčio 
Šiauliuose skyrių bylą. Jis 
buvo kaltinamas padirbime 
Kauno gilzų fabriko “Marš” 
etiketės. “Marš” etiketė bu
vo “B DiE,” “Romos” savi
ninkas padirbo “Ekstra B 
Di E.” Teismas Rygos fab
rikantą už padirbimą etike
tės nubaudė 5 paras arešto ir 
75 lt. pinigais. Be to, sukon- 
fiskuoti visas gilzes su kau
niškio fabriko ženklais.

SULAIKYTAS PINIGU 
DIRBĖJAS.

Vilkavišky policija sulai
kė Antaną Bizą beplatinant 
netikras padirbtas monetas. 
Bizas nuolat gyvenąs Pilviš
kių miestely, kur, manoma, 
jis turėjęs pinigams gamin
ti dirbtuvę. Pas sulaikytąjį 
rasta 35 monetos po 5 litus 
ir 6 monetos l>o 2 litu.

Neleiskite tam 
kosuliui laikytis
Krnnooj.mtis ko« 
jūsų merkta.
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LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musų populiarią laivų 
Nepalyginamai švarumas ir 
patarnavimas visose klesoue. 

—>203.00—|
NEW YORK į KAUNA 

IR ATGAL 
(Pridėjus $5. S. V. jeigu 

Takaus.) Trečia klės*.

Pinigus persiančiam greitai ir 
žemomis ratomis.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitą 
informacijų klauskit pas rietės 
agentus arba pu

Hzmtarg-AittriaB Line
209 Tremont St.. Boston, Mass.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI J

KLAIPĖDĄ IR ATGAL
Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi 

sučėdysite sau pinigų.
Trečia klase..................................................$107
Trečia klase į ten ir atgal, tiktai........... 181
Turistine trečia klase, Main Deck.........129.50
Turistine 3*čia kl. į ten ir atgal, tik .... 216.
Cabin....................t..........................................147.50

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax” atskirai.
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Euro ją—nuo 

Birželio 15 iki Liepos 15—o į Ameriką nuo Rugpjū
čio 1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidinamos $7.50 
vienan galan, ir $12.50 į abu galu.

Baltic America Linijos laivų populiarumas lietu
vių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai ei
na tiesiai į Klaipėdą, bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistus ir patarnavimas.

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORKO

“L1TUANIA” Jan. 30 “ESTONIA” Febr. 20

Dėl visų informacijų kreipkitės į vietos agentą arba 

BALTIC AMERICA LINE 
8 Bridge Street, New York.
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LIETUVIŲ BYLA DĖL 
KORTŲ.

Jar-U-^u. iiloie ii V.i- 
taičio $600 notą, bet nega

lėjo iikolektuoti.
Kazirninkų šaika atėjo 

andai pas Viktorą Vaitaitį, 
kuris turi South Bostone ga
ražą, ir prikalbino jį palošti 
iš pinigų. Žulikai turėjo su
ženklintas kortas ir jie Jar
malavičių taip “aptrimino,” 
kad tas pralošė netik visus 
savo pinigus, bet ir įsiskoli
no jiems $1,600.

Už ta skolą jis davė jiems 
notų. Vienam davė notą ant 
$1,000, o kitam ant $600. 
Vėliaus Vaitaitis $1,000 no
tą išpirko, duodamas žuli- 
kui naują automobilių ir 
$200 pinigais.

Antra nota, ant $600, bu
vo duota Jonui Jarmalavi
čiui. Bet Vaitaitis atsisakė 
už ją mokėti. Tuomet Jar
malavičius pasiėmė iš 
Brocktono advokatą Petrą 
Kvaraciejų ir patraukė Vai
taitį teisman. Šiomis dieno
mis buvo South Bostone by
la, ir teisėjas Day nuspren
dė, kad Jarmalavičius nega
li tos notos sukolektuoti. 
Vaitaitis‘tuo budu ‘‘laimė
jo?’

Lietuviai, saugokitės.
Nesinešiokite prie savęs 

j kišenva
giams dabar rugapiutis.1 
Ypatingai švenčių laikotar
py, kada žmonės daugiau 
važinėja su visokiais reika
lais, kiekvienas turi prie sa-; 
vęs daugiau pinigų. Vagi-’ 
liai gerai tai žino ir išnaudo-i 
ja tas progas. Pereitą pėt- 
nyčią vienas So. Bostono' 
lietuvys išsiėmė iš banko; 
$450, vagiliai tai pamatė ir 
lipant jam į karą ant Scol- 
lay skvero, Bostone, visus 
ištraukė iš kišeniaus. Todėl 
lipant arba išlipant iš karo,1 
turint kišeniuje pinigų, rei
kia gerai saugotis. Bet ge
riausia apsauga, tai daug 
pinigų su savim nesinešiot. 
Daugiausia reikia saugotis 
einant į bažnyčią, svetainę, 
krautuvę, arj>a važiuojant 
karais, nes kišenvagiai į to
kias vietas ir eina vogti.

DIDELIS ARTISTO JUOZO BABRAVIČIAUS

KONCERTAS Persitoj aubfUąj buvo 
trumpiausia mteM diena. 
Saule buvo mat&M tik 9 
valandas. Nuo diąbr diena 
eina jau ilgyn.

Pereito nedėldieido naktį rl 
plėšikai išnlėšė du seifu po Q 
numeriu 83 8ummer st Iš g 
vieno pavogė $12, o iš kito D 
$100 ir pašto ženklelių už g 
5 dolerius. n

UŽKLUPO “SLAPTĄ” 
BAN KIETĄ.

Phohibicijos agentai nurin
ko nuo stalų 18 bonkų. .
Pereitą sąvaitę Statlerio 

Hotely buvo Naujos Angli-

Neužmirškit art Babravi
čiaus ir p-lė* Tataroniutės 

koncerto.
Ateinantį nedėldienį, 29 

gruodžio, South Bostone bus 
artisto Babravičiaus ir p-Iės 
E. Tataroniutės koncertas. 
Taigi neužmirškite kaip 
7:30 vakare ateiti į Lietuvių 
Salę.

Ponas Babravičius retai 
Bostone pasirodo, o po šio 
koncerto gal daugiau jo jau 
ir nebematysime, nes jis 
trumpoj ateity ruošiasi va
žiuot Lietuvon. Taigi gaila

į ŽOK1A1 IR BALIUS
> Lietuvių Palaipinės D-jos 
“Uąudis,” įvyks Gmodžio- 
Dee. 28, 1929, subatos va
kare, Lietuvių Žinyčioje, 
kampas Atlantic st, So. 
Bostone. Kviečiame visus 
dalyvauti.

L. D. Komitetas. 
------------ :— i

KVARTUKŲ tOKlAl į
IR BALIUS. i

Įvyks Lietuvių M. Žiny- 
čioj, utaroinke, Gruodžio- 
Dec. 31, 1929, 8:00 vai. vak. ' 
Dovanos bus duotos tiems,' 
kurių kvartukai išrūdys pui
kiausiais. Ratelietės kviečia 
visus ateiti ant šokių ir drau
ge praleisti su jomis senus 
metus ir sutikti Naujus Me-! 
tus. L. M. Komitetas.

LINKĖJIMAI.
Lietuvių Žinyčios Minis- 

teris linki Žinyčios nariams 
ir jos rėmėjams linksmų Ka
lėdų ir pasekmingų Naujų 
Metų.

B. F. Kubilius, Ministeris.

PARSIDUODA LABAI PIGIAI 
Dorchestery šešių šeimynų po šeši* 
kambarius, atskirai šilumos; kieto 
medžio fliorai. Kaina $14,500. Pirmo 
morjričio bankoje $11,000. (52)
Klauskit: M. Znnaris Columbia 6919

DAKTARAS*”

A.LKAPOCIUS
L1BTUVU DBNTISTA8

VALAMDOB: Nuo S M lt tuną
• auk.

- t-5 ■ NEDtUOMIS:

2S2S2S3S252S25Z52S2S2S2S2S£StS2!

KVIETKAS
BILE LAIKU—gĮLE KUR 

nusiimti***
GREIT. SAUGIAI— 

UŽTIKRINTAI 
Pristatymas Tatografu. 

JAMES P. THORNTON 
108 Dorchester St, 
South Boston, Mass.

TaL 8. B. MSA. Miltam 7H3.

GYDYTOJAS U RUSUOS 
375 DORCJ1ESTER STREET

tactater Cltthia{ Shp
SIUTUS, OVERKOTŲS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
STYMU VALOME IR PROSl- 
NAME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS PUTRAS IR PERMO- 
DEUUOJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS ' 
MASINAS.

MARTIN WALUUS
J *54 Dorebester a*e-» 

DORCHESTER, MASS.
TeL Columbia 3240

lietai

Išegzaminūoja akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amŪyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laika.

J. L. PASAKARNIS, O. D.
447 Broadwajų Sa. Boston, Ra—

• ų . . • •• £,1UVI UlUlUVUll. JLCUK1 įLdkkCL

kebų statymo akacijos butų paskutinj kartą jo neiš- 
J girdus. Puikesnių daininin- 

vavo 1,300 svečių. Kada i- jj lietuvių tauta da ne- 
« buvo jau gerai jsilinks- £y J ¥ Juk ne be
mtoę, salta mejo būrys pro- ikį10 žmonės vadina jį 
tabicijoa agentų ir tuoj puo- „D aįn Karalium.” Reikia
U pne stalų, kur stovėjo da 
dOaob bonkos. Jie konfis
kavo iš viso 18 bonkų, bet 
žmonių nekliudė, nes prie 
Malu sėdėjo gubernatoriai, 
miestų majorai, bankinin
kai ir kitokie “dideli” žmo
nės.

Prohibicijos agentai da
bar turte gero snapso šven
tėms.

Dainos Karalium.” Reikia 
žinoti, kad į Maskvos vals
tybės operą bile kas nega
lėjo ineiti, o musų Babravi
čius turėjo tenai vieną žy
miausių vietų. Šiame pusla
py telpa jo paveikslas. Tai 
iš “Rigoletto” operos.

Kartu su artistu Babravi
čium šiame koncerte daly
vaus ir p-lė E. Tataromiutė, 
nesenai baigusi Radcliffe 
kolegiją ir dabar užimanti 
muzikos mokytojos vietą 
vienoj aukštoj mokykloj.

Taigi šiame koncerte pa- 
■ <T -• matysime ir išgirsime ne

jas Logan. Vagys nuvazia- kokius mėgėjus ir savamok-

Nedėlios Vakare, 29 Gruodžio
LIETUVIŲ SALĖJ, SOUTH BOSTONE 

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžanga 50c., 75c. ir $1.00.

Tikėtų galima gauti “Keleivio” ofise, p. Šidlausko 
aptiekoje, pas p. Mikalonį ir Kupstį.

Apvogė South Bostono 
teisėją Log&ną.

Pereitą sąvaitę buvo ap
vogtas South Bostono teisė-

•vo jo automobilių. Jis pa- sjjus< tikrus profesiona
lui® savo mašiną ant De- Tokje koncertai pas mus 

kire streeto bes savo retai pasitaiko.
i, ir kada vėliau išėjo, __________
enai jau nebuvo. , PAMEČIAU

Karo metu Loganas buvo , . .
Amerikos armijoj generolu Portfelį su koncertinio re- 
ir komandavo 26-tą divizi- pertuaro gaidomis, gruo- 
j»; todėl ir šavo automobi- džio 18 d. Važiavau vidu- 
Httn Mėtoms jis visuomet dieny nuo Revere st. Fen- 
gauna numerį 26,101, kas way busu, subway ir City 
reiškia 26-štą diviziją ir Point karu. Buvau nesvei- 
101-mą pėstininkiją, kuriai kas, tuo laiku neapsižiurė- 
jis vadovavo. Bostono poli- jau, tik antrą dieną paste- 
cija šitą numeri iš tolo pa- bėjau kad nėra portfelio, 
žįst:;, ir, rodos, vagims ture- Kas rado, prašau grąžinti.

’ •-** Mikas Petrauskas,
319 E St., So. Boston, Mass.

■f-

1146 daktarams gręsia 
bausmė.

Daktarų registracijos 
Massachusetts valstijoj vir
šininkas Dr. Frank M. Vau- 
ghan išleido patvarkymą, 
kad gyvenantis šioj valsti
joj daktarai parodytų kiek
vienam savo miesto klerkui 
savo registracijos certifika- 
tą. Iš viso’ Mass. valstijoj 
yra 6090 registruotų medi
cinos daktarų ir 4944 iš jų į tais ši valstija išleis 
savo registracijos liudymus J — —n-
jau parodė, bet likusieji 
1146 da neparodė: Jeigu jie 
tuojaus to neparodys, visi

Valstija skiria $105,460,000 
darbams.

Massachusetts valstijos 
gubernatorius Allen prane
šė prezidentui Hooveriui, 
kad ateinančiais 1930 me- 

" ’ ' i viešiems 
darbams $105.460,000. Iš 
tos sumos pati valstija iš
leis $20,000,00*», o miestai 
ir pavietai pridės likusius.

PROF. A. ZIDANAVIČ1U8

Lietavižka

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

tų bus sunku pabėgti, o vis 
dėlto jie pabėgo.

Sprogsta vandens rynos 
po gatvėmis.

Pereitą sąvaitę Bostone 
trijose vietose sprogo di
džiosios vandens r^nos že
mėje. Paskutinis toks spro
gimas t“ “t 2
avė., Roxbury. Šitie įvykiai 
privertė miesto valdžią su
sirūpinti ir ji surado, kad 
visam miestui gręsia potvi- 
nio pavojus, nes daugelis 
vandens rynų Bostono gat
vėse yra sudėta 75 metai at
gal ir jau senai turėjo būt 
pakeistos naujomis.

Pereitą sąvaitę federalės 
laidžios agentai Bostone 

arė daug kratų ir kon-

,minti Kalė- 
ide jie sučiu- 

trvką alkoholio.

RADIO
XVI-ta* Metinis

BALIUS!
Lietuvos Dukterų ir Sūnų Drau
gystė. Cambridge. Mass. rengia 
puiku Balių New Year Day, 

buvo*ant BrookHne Nan* MetŲ Sertdoje’
1 SAUSIO-JAN

CYPRUS HALL
40 Prospect St., Cambridge.
Prasidės 3 vai. po pietų, tęsis 

iki 12 nakties.
Gerbiamoji Visuomenė:—

Malonėkit atsilankyti skaitlingai j 
šį gražų Balių. Lietuvos Dukterų ir 
Sūnų Draugystė visados surengia 
gražius Balius ir visi būna patenkinti. 

Bus skanių vaisių ir gėrimų. 
Svetainė puikiausia. Orkestrą bus 

labai gera, grieš Lietuvius ir Ang
liškus šokius vadovaujant A. Žvinglas 

Kviečia Liet. Dukt. ir Sūnų Komit.
8 Sausio-January, 1930. bus L. D. 

ir Sūnų Dr-stes susi-inkimas po num. 
40 Prospect st., Cambridge. Nauji na
riai bus priimami už pusę įstojimo.

Važiuojant į Balių iš kitur, išlipkit 
ant Centrai skvero, netoli ir svetainė, 

i

vo nemaža gėrimų^ ku- 
buvo pagai___  ___

t.

kX

L, 1930,

Vienas iš geriausių Radio Amerikoje Majestic, 
kuri* žavėja savo muzika kiekvieną. Be abejo, rei
kia prisiklausyt tos stebėtinos radio muziko* h* tik 
tada galima suprast jo spėką ir malonumą tono 
to stebuklingo radio.

Artimas ir tolima* stotis gausit parankiai ir grei
tai. Naujausius išradimus kokie tik yra radio, rasite 
MAJESTIC. Didžiausia gvarancija. Geriausias pa
tarnavimas ekspertų ii musų kompanijos.

Majestic Jubiliejinis Modelis, sudėtinė grožio, 
tolumo ir spėkos, lyginasi su luskvietei ktyi radio 
aparatu net brangiausių kalnų. Leiskit ų pademon- 
struot jums MAJESTIC. $5.00—DC WN—{MO
KĖT, kitkas ant lengvų mėnesinių ar s veltinių nu- 
mokėjimų; didelis atrokavimas ant jus| seno radio.

Smmvžs Liatarių ttayčia




