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Colorados Kasyklose 
Siaučia Baisus Teroras.

ORGANIZUOTI KAPITA
LO RAZBAININKAI 

DŪKSTA.
Visas angliakasių mitingas 

suvarytas kalėj iman, jų salė 
užkalta lentomis.

Colorados kasyklose atsi
vėrė tikras pragaras. Nusam
dyti ir organizuoti kapitalo 
šunes pradėjo dūkti su tokia 
furija, kokios kruvino io 
Rokfelerio laukuose iki šiol 
da niekas nebuvo matęs. 
Nusamdyti kompanijų pro
vokatoriai įpylė nuodų į vie- Į 
ną šulinį, iš kurio skebai se
mia sau vandeni. Niekas tuo 
vandeniu nenusinuodijo, nes 
iš kalno žinota, kad jis bus 
užnuodytas, bet kapitalo 
agentai paskelbė viešai, buk 
vandenį užnuodiję streikie- 
riai.

Ačiū šitai provokacijai, 
kasyklų agentams pasisekė 
ąukurstyt Trinidado mieste 
višą tamsųjį gaivalą ir apie 
5,000 tokių juodašimčių bu
to pašaukta policijos tarny
bon (policija tenai tarnauja 
kasyklų kompanijoms).

Kompanijos agentams va
dovaujant, visa šita gauja 
užpuolė angliakasių susirin
kimą ir daugiau kaip 100 
žmonių buvo nuvaryta į ka
lėjimą. Kitokio apkaltinimo 
jiems tečiaus nesuranda, 
kaip tik tą, kad visi jie pri
klauso prie I. W. W. unijos.

Susidaręs “piliečių sargy
bos komitetas” pavogė visas 
organizacijos knygas iš sa
lės, o salės duris ir langus 
užkalė lentomis. Sakoma, 
kad tie “piliečiai” visus salės 
langus ir duris pirma išdau
žė, o paskui užkalė.

Trinidade stovi valstijos 
milicija po adjutanto gene
rolo Newlono vadovybe, bet 
ji nei pirštu nepajudino, 
kad apsaugojus streikuojan
čių darbininkų turtą ir as
mens neliečiamybę, ką kiek
vienam piliečiui šalies kons
titucija gvarantuoja.

Išrodo, kad valdžia, yra 
tiktai tam, kad padėtų kruvi
nam kapitalo smakui smaug
ti beginklius darbininkus.

Toks pat teroras siaučia ir 
Pennsylvanijoj. Donoros 
miestely tenai prieš Kalėdas 
kasyklų kontroliuojami ka
zokai užpuolė streikuojan
čių angliakasių namus ir iš
krėtę juos areštavo 4 maine- 
rius. Juos kaltina “maištu.” 
Bet pas juos nieko nerado, 
kaip tik socialistinės litera
tūros, kuri buvo išleista da 
prieš karą. Ir visa tai darosi 
“laisvoj” Amerikoj.
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KRUVINI MŪŠIAI Nl- 
KARAGUOJ.

Suvienytų Valstijų juri
ninkai, kurie gina reakcinę 
Diazo valdžią Nikaraguos' 
respublikoj, pereitą pėtnyčią 
ir subatą turėjo karštą susi
rėmimą su revoliucionie
riais. kuriuos kapitalistų 
spauda vadina ^“banditais.” 
Revoliucionieriai pagavo 
amerikiečius tokiuose sląs- 
tuose. kad šie vos ištruko. 
Penki jurininkai buvo už
mušti ir 23 sužeisti.

Jeigu Amerikos visuome
nė butų daugiau susipratusi, 
ji neleistų savo valdžiai lai
kyti Nikaraguoj jurininkus 
ir vesti tenai karą su vietos 
gyventojais.

IŠSPROGDINO SCRAN-. f 
TONO LAIKRAŠTI- Į , LAIMINGŲ NAUJŲ 
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bėjimo. Spaustuvėj tapo su-1j 
ardytos mašinos. : 
dideli roliai popieros ir nuo 
trijų aukštų namo nuneštas 
visas stogas. Spėjama, kad 
buvo padėta 16 plytelių di
namito. Bet kas jį padėjo ir 
kokiais motivais, niekas tik
rai nežino. Ekspliozija atsi
tiko nakties laiku, kuomet 
darbininkai buvo išėję na
mo. todėl iš žmonių niekas 
nebuvo užmuštas.

dinta dienraščio “The 
Scranton Sun” spaustuvė. 
Sprogimas buvo taip smar
kus, kad per tris blokus ap
linkui išbirę jo beveik visi 
langų stiklai ir miestas su
siūbavo kaip nuo žemės dre-

INDIJA REIKALAUJA 
AUTONOMIJOS.

Indų tautos kongresas 
Madro mieste nutarė reika
lauti Indijai kuoplačiausios 
savivaldybės ir paskyrė ko
misiją parašyti Indijai kons
tituciją. Dabar indų tautą, 
laiko prispaudusi Anglija.

v

Vėliausios Žinios
Iš Lietuvos.

GANDAI APIE PLEČKAI
ČIO ŽYGI PRIEŠ LIETU

VĄ YRA NETEISINGI.
“Žemaitis” rašo:
“Telšių karo komendan

tas išleido paskutiniomis 
dienomis skelbimą, kad už 
platinimą gandų sąryšy su 
lenkų puolimu prieš Lietuvą 
ir Plečkaičio žygius bus gan
dų skleidėjai griežtai bau
džiami.”

Vadinasi, i 
džia jau pripažįsta, kad tie 
gandai apie Plečkaičio ruo
šiamus žygius prieš Lietuvą 
yra grynas melas.

METŲ.
Visįenu “Keleivio 

Rėmėjams: 
Skaitytojams, 
Korespondentams, 
Agentams ir ąiaip 
Draugam*, 
Laimingų 1928 Metų 
Linki Visas
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159 MAINERIAI ŽUVO 
PER LAPKRIČIO MĖNESI.

Per 11 mėnesių kasyklose 
buvo užmušta 2,002 

darbininkai.
Per lapkričio mėnesį ang

lių kasyklose Suvienytose 
Valstijose buvo užmušta 159 
angliakasiai. Tai yra oficia- 
lės skaitlinės, surinktos Wa- 
shingtono valdžios Biuro ka
syklų reikalams. Trisdešimts 
•astuoni maineriai buvo už
mušti Pennsylvanijoj, o liku
sieji 121 žuvo minkštose ka-

Minkštųjų anglių per tą 
mėnesi buvo iškasta 40,628,- 
000 tonų, taigi ant kiekvieno 
miiiono tonų išpuola apie 3 
mainerių mirtįs.

Kietųjų anglių per lapkri
ti buvo iškasta 6.902.000-to- 
nų. taip kad čia ant kiekvie
no miiiono tonų išpuola po 
5.5 mirčių.

Per 11 mėnesių 1927 me
tais Suvienytų Valstijų ka
syklose buvo užmušta iš viso 
2.002 angliakasiai.

Tai ve, kiek turi žūti dar
bininkų, kad kasyklų kom
panijoms padarius riebių di-

ir Lietuvos vai- vjdendų! Ir už tokį pavojin-

Kai kurie oro žinovai, 
Lietuvoje spėlioja, kad ši 
žiema busianti labai šalta.

Nesenai ministerių kabi
netas priėmė plentų tiesimo 
planą.

Tarpe kitų plentų bus taip 
pat tiesiami plentai Žemai
čiuose. 'būtent: Telšiai-Tryš- 
kiai-Mažeikiai ir Viežaičiai- 
Gargždai.

i

Studentų būrys Kaune 
greit išleis naują laikraštį 
“Kaunas.”

namus užpuolė. Butkų kai- 
\ asiiiauskas Jonas, 

• (senis 62 metų amžiaus, atbė- į i— v* i
I t 
I

“Keleivio’’ Štabo, i
______________ ____ I

AFRIKOJ PALIUOSUOTA 
250,000 VERGŲ.

Nuo pirmos-šių metų die
nos anglų valdomam Šiem 
Leone (Afrikoj) tapo pa- 
liuosuota iš vergijos 250.00C 
juodveidžių. Iki šiol pasau
lis visai nežinojo, kad kultū
ringi anglai laikė vergijoj 
šitiek žmonių. Šitą paslaptį 
iškėlė aikštėn vieno Angli
jos liberalo žmona, būtent 
Lady Simon, todėl buržuazi
ne valdžia susisarmatijo ir 
paskelbė vergijos panaikini
mą.

Šių metų vasario’ 16 d. su
kanka lygiai 10 metų, kaip 
Lietuva pasiskelbė nepri
klausoma. šioms iškilmėms 
paminėti jau sudarytos Kau
ne tam tikros komisijos.

Apskaičiuota, kad bend
rai paėmus kas met iš Lietu
vos iškeliauja apie 10,000 
žmonių jieškoti sau gyveni
mo kituose kraštuose.

1928 metais Lietuvos val
džia siųs į Pietų Ameriką iš 
trijų žmonių būrelį, kad iš
tirtų kur geriau butų musų 
krašto išeiviams gyventi.

gą darbą kompanijos da ne
nori maineriams žmoniškų 
algų mokėti, lokautą jiems 
skelbia, iš namų mėto, areš
tuoja juos ir jų organizaci
jas ardo!

VALDŽIA ATSISAKO 
PERSEKIOT DIDŽIUO

SIUS GROBIKUS.
Jei vargšas darbininkas 

pavogs alkaniems savo vai
kams kepalą duonos, tai jis 
gaus kalėjimo. Bet kai “šim
taprocentiniai patriotai’’ pa
vogė valstybės aliejaus lau
kus, tai valdžia paleido visus 
juos be jokios bausmės. Šio
mis dienomis paskutinis tų 
grobikų buvo paleistas Sin- 
clair, o kiek laiko atgal buvo 
paliuosuotas Doheny ir pora 
buvusių Hardingo ministe
rių. Jie buvo apvogę valsty
bę.

Vadinasi, vogti galima 
tiktai milionais. Po truputį 
nevalia.

59 PASMERKTIEJI 
BANDĖ BĖGTI.

SKANDALAS NEW 
BRITAINE.

go žiūrėti, kas Butkuos de- Jobubinai perpjovė mvo pa
kasi. .Jis manė, kad jo am- čia* pilvą, o Kadžauska* »pa- 
jžiusjįnuo smurtininkų ran- 
!kos apsaugos. Bet šaulių bu- 
• rio vadas Gaideli* sumušė ir 
Vasiliauską. Gaidelis kirs-________________ _
damas \ asiliauskui per gal- skandalai atsitiko. Franas 
vą gumine lazda, perkirto Jokubinas, 51 metų amžiaus 
ausies grybelį. parapijonas, parėjęs vakare

Tuo pat metu šauliai su- namo girtas, susiginčijo su 
ėmė jaunesni Butkienės sūnų savo pačia ir drožė jai peiliu 
Antaną. 22 metų amžiaus į pilvą. Moteris dabar guli li- 
jaunuolį ir nusivedė nakties goninėj. ir jeigu ji pasveiks, 
metu į mišką. Miške pastatė sako daktarai, tai ačiū tiktai 
prie medžio, o šaulių būrio tam, kad ant pilvo ji turėjo 
vadas Gaidelis padavė ko- labai daug lašinių ir peilis 
mandą i Antaną šauti. Nešo- nepasiekė vidurių. Jos vyras

Jie buvo gabenami iš Sing 
Sing kalėjimo į Danne- 

more, N. Y.
Prieš Naujuosius Metus iš 

Sing Sing'kalėjimo buvo ga
benama į Clinton kalėjimą 
(Dannemore, N. Y.) 59 sura
kinti kaliniai. Vienas jų pa
siprašė išeinamon vieton. 
Tenai jisai kažin kokiu budu 
pasiliuosavo iš geležinių sa
vo pančių ir iššokęs per lan
gą leidosi bėgti. Traukinys 
tuojaus buvo sustabdytas ir 
sargai leidosi jį vytis. Pasi
naudodami šita proga liku- 

- - ... - įsieji kaliniai irgi nutarė bėg-
ve todėl. xad vienas saulys, dabar sėdi už geležinių gro- ti. Bet kiekviename va'gono 

gale buvo palikęs vienas sar
gas. Kaliniams sujudus, tie 
sargai išsitraukė revolveriu* 
ir pradėjo grąsinti šaudymu, 
šaudyt jie nešaddė, bet ar- 

, , ... , ,. - - - čiau priėjusiu^kalinius mušė
in0€t31\ \ o n niekuo nebuvo tus unt pvobution. .medinėmis 'buožėmis per

_ - — -y— kaltinamas. Tą patį ęųbatvakarį pate-galvas. Tuo budu trįs kab
ėdama sunaus išduoti — ■ Nukentėję, dėl visai su- ko bėdon ir Stasys Sausana- niai tapo parmušti ir gulėjo 

klausiama nepasakė jiems, f prantamų pi’iežasčių. savo vičiu^.faipgi geras katalikas be žado. Tas nugazdino ki- 
kur jis slepiasi. Šaulių būrio budelių netraukė teismo at-iš ištįKimas parapijonas. Ji--tus ir kaliniai nedrįso per gu- 

sai pasirodė apie vidurnaktį ilinčius savo draugus veržtis 
-------------- ,*n.t gatvės be švarko, be ke-'laukan.

PALEIDO 534 JURININ- purės ir be čeveiykų, tik su j Tuo tarpu sugrįžo kiti 
KUS IŠ KALĖJIMO. pančekom, ir pribėgęs prie ‘sargai ir traukinvs nuėjo pir- 

Amerikoslaivyno sekreto-policmano parsivedė jį na-'myn. Pabėgusio kalinio sar- 
rius Wilbur liepė paleisti iš mo. Jo pati ir duktė tenai gai nesugavo, bet vėliau jį 

534 jurininkus, pasakė, kad jis parėjęs namo .suėmė policija.
pradėjęs po namą' 

blaškytis, kelti triukšmą ir 
paskui išbėgęs laukan. Jis 
taip darąs beveik kiekvieną 
subatvakarį. Policmanas jį 
areštavo. Teisme Sausanavi- 
čius turėjo užsimokėti $5 ir 
įgavo da 30 d. kalėjimo, bet 
(šita bausmė buvo suspen
duota.

--
KUN. KELMELIO MO

KYKLA TEISME.
Vienas musų skaitytojas 

prisiuntė iš Newarko. N. J., 
iškarpą iš Newark Evening 
News,” kur pranešama, kad 
lietuvių kun. Kelmelio vaka
rinė mokykla atsidūrė teis
me už žiaurų mušimą vaikų. 
Mokytojas Antanas Stan- 
kauskas skaudžiai sumušęs 9 
metų amžiaus mergaitę, Ju- 

.'zę Maksiutę. Teisėjas Alba
no perdavė mokytojo Stan- 
kausko bylą į grand jury

Lietuvos Fašistą 
Barbariškumas.

tu “prisiegą” aptaisė.
New Britain, Conn.—Apie 

Kalėdas čia buvo daug sen
sacijų. Vieną subatą net trįs

Maždaug į 10 dieną po 
Tauragės sukilimo 154-to 
šaulių būrio vadas Gaidelis 
(girininkas) su 8 šauliais, 
kurių tarpe buvo taip pat 
Tauragės gelžkelio stoties 
žandaras Augustas Stepaitis, 
atvyko į Šilalės valsčiaus, 
Kreivių kaimo, mažažemę 
Butkienę Marę. 70 metų am
žiaus moteriškę. Pareiškė, 
kad atvyko jieškoti jos sū
naus Jono, kaltinamo daly
vavime Tauragės sukilime. 
Sūnaus namie nerado. But
kienė, nežinodama ar neno- 
ėdama sunaus

i Čeras Jonas, užprotestavo, tų.
Bet šautuvų buožėmis ii- gu- Ignas Kadžauskas taipgi 
minėmis lazdomis sudaužė susimušė su savo “prisaega.” 
jaunuoliui Antanui galvą. Jis davė jai špatu į galvą ir 
burną, krutinę, pečius. suardė veidą. Teisme jis už-

Antanas Butkus sukilime mokėjo $10 ir tapo pastaty- 
nedalyvavo ir niekuo nebuvo tas ant “probation.” 
kaltinamas.

Nukentėję.

sakomybėn.vadas Gaidelis ir žandaras 
Stepaitis užsidarė Butkienę 
į seklyčią ir mušė guminėmis 
lazdomis. Mušė per galvą, 
per veidus, per nugarą. Kuo
met senė sugriuvo ant že
mės, tai mušė gulinčią. Se- kalėjimų 
kantį rytą Butkienės kūnas i Apie kita tiek da pasilieka ginas 
buvo mėlynų dėmių nuklo- kalėjimuose.

ant gatvės be švarko, be ke- 'laukan.

KOMEDIJA ŽENEVOJ.

DIDELĖS PŪGOS 
ALASKOJ.

Alaskos pakrašty paskuti
nėmis dienomis siautė labai 
didelės audros su sniegu. 
Netoli Akutano prigėrė 4 
žmonės, kuomet audra ap
vertė jų laivelj. Vienas lai
vas prapuolė be jokios ži
nios. Jo pasažierių skaičius 
da nežinomas.

Kaip Voldemaras Žcaevoį ▼arė Pilsudskį į ožio ragą. 
H Kauno Lietuvos diktatorius lėkė kaip sakalas, o že 

■evoj sutupė kaip vabalas.

i

PER 1927 METUS AMERI
KOJ NUL1NČIUOTA 

16 JUOVEIDŽIŲ.
Tusgegee miesto institu

tas Alabamoj skelbia, kad 
per 1927 metus Suvienytose 
Valstijose buvo nulinčiuota 
16 juodveidžių. šeši tų ne
laimingų buvo išimta iš kalė
jimų. o šeši atimta iš polici
jos rankų, šeši jų buvo gyvi 
ant laužų sudeginti, o du bu
vo pirma užmušti, ir paskui 
sudeginti.

Buvo dar 42 pasikėsini
mai prie linčiaus. bet nepa
vyko. Juodveidžių linčiavi- 
mas. tai juodžiausia dėmė 
ant Amerikos kultūros.

47,000 VAIKŲ RUSIJOJ > 
PASIMETĖ NUO TĖVŲ.

Rusijos raudonas kryžius 
jau pabaigė rinkti žinias

NYKSTA MIŠKAI.
Žymus švedų miško P1 a'rankas, o tuo tarpu kaltina- 

monės žinovas Storjonsa»!majį pag^ė po $1,000 kau- 
pranašauja. kad už kelių de-;cjja#

jc*vl ĮJctUcIliCt- I 11 irk vi v , 1’ * - J***
apie pasimetusius vaikus. SĮmciU metų pasauliun iš y Kun. Kelmelis 
Paskelbtas sąrašas parodo, Įimtas pavojus likti >e mis- 
kad per didi ji karą, per viso- k°-. '.’a l.a;
kius pogromus ir paskui per 'turtingiausios mmkas * J

irgi buvo 
. prieš teisėją pastatytas. Kal- 

ka" bamoji jo mokykla randasi 
y y jprie lietuvių šv. Traicės pa- 

revoliuciją 47,000 vaiku Ru- 1 Brazilija ir Kanada ve<la rapįjos šitokiu nekulturin- 
sijoj pasiliko be tėvų ir pas- uk!.b$ jokio plano, ne- gu pasįeigjmu musų katali
kui jie pateko į valdžios Is-1 tvarkingai ,ir t(XĮe_*. UnJ^kai daro sarmatą visiems lie- 
taigas. Daugelis tėvu išva- i *aį sparčiai mažėja. tuviams, nes mušti mažus
žiavo į Ameriką ir visai ne- ! miškų tuose kraštuose >tmai- vaikus mokykloje pas ameri- 
žino, kur jų vaikai dingo, o .? gaisrai !esa; (konus skaitosi didelis bar- 
vaikai nežino, kur ju tėvai m,s,kų atsargą tu" (,ar Rus!‘|bariškumas.
randasi. įja, bet, trūkstant pervežimo 

priemonių, tik nežymi jų da- 
PERS1ŠOVĖ ANT LAIVO ^ab bul’ išnaudojama. rEKolSUVE AM LAIVO. DaugWTla Rusijos n ypatin-. 

Kuomet į Ne w 5 orką atė- gai Sibiro miškų pasilieka i

BUENOS AIRES MIESTE 
AREŠTUOTA 70 ŽMONIŲ.

_ __________t i Dėl išsprogdinimo dviejų
jo iš Bostono garlaivis “Ro- neSesti. Iš turtingesnių miš-Amerikos bankų Argentinot 
bert E. Lee,” vienoj kajuto j kais kraštų tik viena Šved i-j sostinėj Buenos Aires buvc 
rasta moteris su —- • • • •• _x-----
galva. Ji buvo n __________  _______ __ 1
New Yorko ligoninėn ir sa-j Švedijoje apsėjamos mišku kad jie nieke bendra su tais 
koma, kad pasveikti jai nesą'pelkėtos ir kitos negyvena- įvykiais n -utį, todėl visi bu- 
vilties. Policija mano, kad ii'mos sritys. Tuo budu nori- vo i -----
pati norėjo nusišautu Joaąj- ma apsisaugoti nuo galimo* 
resas nežinomas. " * miško stokos ateit v

peršauta ia priauginanti tiek miško,^areštuota 70 žmonių et iš- 
ugabenta kiek sunaudojanti. Be to.(klausinėjus juos pasirodė.

$159,734 PAŠALPOS 
STREIKUOJANTIEMS 

MAINERIAMS.
Amerikos Darbo Federa

cija išleido i unijas atsišau
kimą, prašydama aukų strei
kuojantiems angliakasiams 
minkštųjų anglių kasyklose 
Pennsylvanijoj. Ohio ir 
West Virginijoj. Federaci
jos pirmininkas Green dabar 
praneša, kad į Federacijos 
fondą Įplaukė jau $159,734. 
Bet to d a neužtenka, nes 
daug angliakasių šeimynų 
badauja ir išmestos iš kom
panijų namų kenčia baisų 
vargą.

Jeigu farme vs neduoda 
pakankama’ maisto ir šilu
mos savo gyvuliams, tai pat- 
•iotiška draugija gyvuliams 
globoti tuojaus traukia ii 
įeisman ir teismas sunkia* jį 
baudžia. Bet kuomet k?- ita- 
•istų kompanija išmef\ dar
bininkus su vaikais \nt snie
go ir marina ju< > badu, tai 
šito nemato n< patriotiškos 
draugijos, r.ei teismai. Ištik- 
rujų, tai pačių teismų įsaky- 

I nu maineriai ir buvo iš na
mų išmesti.

ūsuoti. Spėjama, kad 
.s oankus išsprogdino Sa- 

■jco-Vanzetti šalininkai.
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jo vienmintis Bistras atsidū
rė emigrantų skaičiuje. Tai
gi “Draugas” prispiovė tą 
šulini, iš kurio dabar ir jam 
reikės atsigerti.

KĄ VEIKIA KOMUNISTŲ 
MOKYTOJAI FRAINA IR 

NOSOVICKIS.
Savo laiku Amerikoje bu

vo labai pagarsėjęs komuni
stų vadas ir mokytojas Frai- 
na. Jis veikė daugiausia Bo
stone, kur leido ir redagavo 
komunistinę laikrašti t ai du 
“Revolutionary Age,” kuri 
komunistai skaitė, kaip da
vatkos kantičką.

Apie tą pati laiką ar kiek 
vėliau buvo pagarsėjęs ir tū
las Nosovickis, kitas žymus 
komunistų vyras.

Bet keliais paskutiniais 
metais apie juos nebuvo jau 
nieko girdėt. Gal ir patįs ko
munistai tankiai stebisi, kur 
tie jų misijonieriai dingo.

Pasirodo, kad tie komu
nizmo apaštalai tebėra da 
sveiki ir gyvi, tik jie dirba 
jau kitokį “darbą.” “Naujie
nos” paduoda apie juos šito
kių žinių:

“Senato komisija, betyrinė
dama Hearsto laikraščiuose 
paskelbtas ‘dokumentus’, kurie 
buk parodą, kad Meksikos val
džia mėginusi papirkti keturis 
Jungtinių Valstijų senatorius, 
—pašaukė tarp kitų liudininkų 
ir vieną šnipą—Nosovitski. šis 
‘džentelmonas’ prisipažino se
nato komisijai sufabrikavęs du 
‘Meksikos dokumentus’, bet ki
ti Hearsto paskelbti popieriai 
esą, pasak jo, taip gremėzdiš
kai sufalsifikuoti, kad jam. 
Nosovitskiui, kaipo ‘ekspertui’, 
butų, girdi, gėda, jeigu jie butų 
jo rankų darbas.

“Tuo savo paliudijimu šnipas 
uždavė dįdelį smūgi visai Hear
sto kampanijai prieš Meksiką.

“Bet Nosovitskio pasirody
mas senato komisijos tyrinėji
me yra įdomus da ir kitu at
žvilgiu. Tas dokumentų fabri- 
kavimo ekspertas kitąsyk buvo 
didelis Amerikos komunistų 
veikėjas.

“Komunistų partija buvo iš
rinkusi jį, kartu su kitu ‘garse
nybe’ — Fraina. delegatu į ko
munistų internacionalo suva
žiavimą. Be to, jisai ilgoką lai
ką veikė, kaipo specialis Ame
rikos komunistų kurjeres, ku
ris vežiojo svarbius laiškus iš 
Amerikos į Europą ir iš Euro
pos i Ameriką.

“Per tą visa laiką Nosovits- 
ky tarpavo ir kaipo šnipas. 
Kiekvieną laišką, kurį- jam 

t keikdavo Maskvos agentai Eu- 
- opoje arbž komunistų lyderiai 
r 
t 
į 
Į

•t

bylinėjančiosios pusės. Barasi, į 
koliojasi. tik ką nesipeša. Byli
nėjasi žmonės dėl mažiausiu 
menkniekių. Vieno ūkininko; 
karvė perėjo per antro ūkinin
ko nedygusius lubinus — jau ir 
byla, jau ir teismas. Antram 
višta svogūnų kelias galvutes 
iškapstė — ir vėl byla teisme. 
Treti bylinėjasi ur-1 ežių, dėl 
paršų, dėl šunų ir ti. Liudinin
kai nugirdyti, akys apsitrau
kusios, patys s.yruoja ir teisė
jo žodžių negirai — kartoja tik 
tai. ką jo girdvtojas prašė sa
kyti. Jie nesupranta net to. kad 
teisėjas graso, jog reiktų pri
siekti ir dėlto turi teisybę saky
ti. Jiems vis tiek. Keletas liudi
ninkų sėdėdami kampuose mie
ga.”

Tai taip išrodo katalikiš
kas teismas: ant stalo kry
žius, o prieš tą kryžių riejasi 
nusigėrę katalikai!

"Darbininko" redaktorius 
turbut padavė toki raštą su
statyt visai jo neskaitęs, nes 
tai juk baisi kompromitacija 
katalikų tikybai

|

“Tuo tarpu, žiniomis iš Ze-Į 
nevos. Tautų Sąjunga rengiasi 
primesti mums santikių su 
lenkais atnaujinimą be jokio 
mums atlyginimo iš Ix*nkijos 
pusės.”

O toks santikių atnaujini
mas, tai juk tikras Vilniaus 
išsižadėjimas. Tečiaus prieš 
Voldemarą niekas neprotes-

vis viena, bet nekataliką. Jei 
dabar mes nepajiegiame gauti 
'■misų daugumos, renkant Sei
mus, kas bus tuomet? Juk aiš
ku, kad sumažės tuomet katali
kų inteligentų skaičius, jauni
mas suvyrės nekatalikiškas, o 
daliartiniai mažyčiai, busimas 
jaunimas, virs palaidūnų libe
ralų gauja.”

Ir todėl, šitas klerikalas 
■tako, Voldemaras turėsiąs 
žlugti. Girdi:

“Kiekvienai valdžiai pasaky
ta: — ‘Iki čia eisi, toliau nebei
si’. Kaip galingas buvo Trockis, 
milionus paskerdęs velnio gar
bei. O dabar tie patys bolševi
kai jį, iš savo tarpo išmetę, iš- Juk kas organizuos “pulkus 
daužė supuvusiais kiaušiniais ir 
senais kaliošiais apmėtė. Krito 
galvos valdančiųjų žmogžu
džių. tokių, kaip Robespieras. 
Maratas ir kitų. Rumunijoje 
Bretianu įvedė diktatūrą ir 
smaugė, kiek įmanydamas to 
paties dievaičio garbei, kuriam 
tarnauju ir Voldemaras.

“Bratianu susirgo gerkle, da
rė jam operaciją ir papiovė. Jei 
Voldemaras užsispyręs mėgins 
pūdyti Lietuvą, ar ją pražudyti 
kitokiu budu, jam galas nebus 
lauktas ir garbingas.’’

Tai šitaip klerikalai šian
dien kalba apie smurtininkų 
valdžią, kuriai da taip nese
nai giedojo garbės himnus.

Lietuvos Politinių Emigrantų 
Protesto Žodis.LIETUVOS ARMIJA SU-! 

SKILUS, GEN. ŽU
KAUSKAS PABĖGĘS, 
štai, pasiklausykit, kas 

šiandien darosi Lietuvos ar
mijoj:

"...Skandališki įvykiai didėja 
ir didėja. Generalinio štabo vir
šininko padėjėjas, šumskis, 
areštuotas ir atiduotas teis
man. Kitas karininkas Petrai
tis ištremtas is kariuomenės ir 
Kauno. Už tai, kad patriotais 
būdami ir matydami Lietuvos 
pavojų, nuvyko pas prezidentą, 
desperatingai prašydami, kad 
darytų kokių nors žygių Lietu
vai gelbėti...

"Kariuomenė, artėjant karo 
pavojui, yra sunervinta, ir su
sinervavimas kaskart auga. 
Generolas Žukauskas, matyda
mas. kad kariuomenė yra su
skilusi i liaudininkišką ir kata
likišką dalį, ir kad vieni tik ka
rininkai ir tų mažesnė dalis te
palaiko valdžią, pasiprašė palei
sti iš kariuomenės. Prezidentas 
nesutiko. Tuomet generolas Žu
kauskas 'išvažiavo į užsienį sa
vais reikalais' ir nebegrįžta....’’

Taigi išrodo, kad gen. Žu
kauskas, kuriam vyčiai nu
pirko aukso kardą, jau pa
bėgo.

Taip rašo ne Varšuvos lai
kraščiai, bet mūsiškių kleri
kalų organas Chicagoje. Ir 
jis priduria, kad visa Lietu
vos valdžia yra pasiruošus 
bėgti iš Lietuvos, jeigu tik 
pasirodys jai pavojus.

I 
I
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■ tuoja, o prieš Plečkaitį kelia
mas didžiausis lermas. Sklei
džiami melagingi paskalai, 
buk Plečkaitis organizuojąs 
Vilniuje emigrantų “pul
kus” ir eisiąs Kauno “imti.”

Kad tai vra durnas melas, 
tai ir vaikams gali būt aišku.

1 — - - - —

eiti ant Kauno, tas pasauliui 
nesigirs, ir Kaunas apie tai 
nežinos, kaip nežinojo apie 
Želigovskio planus.

Pačių fašistų valdoma 
“Elta” dabar praneša, kad 
lietuvių emigrantų komite
tas Vilniuje paskelbęs “Lie
tuvių tautai” atsišaukimą, 
kuriame protestuoja prieš 

•Lietuvos valdžios platinamą 
melą, buk emigrantai esą 

j "lenkų agentai.” Savo atsi- 
išaukime emigrantų komite
tas pareiškia, kad emigran
tai Lenkijoj neorganizuoja 
jokių ginkluotų pulkų ir apie 
ėjimą ant Kauno niekas net 
svajoti nesvajoja

“Lietuvos Žinios” sako, 
kad pas Plečkaitį buvo nu
vykęs “Berliner Tageblatt” 

1 korespondentas pasiteirauti, 
kiek yra tiesos tuose ganduo- 

Jse, buk jisai, Plečkaitis, no
rįs panaudoti lenkų pagalbą 
prieš Lietuvos valdžią. Ir 

: Plečkaitis pareiškęs, kad tie 
į paskalai yra tikras melas. 
Niekas iš emigrantų niekuo- 

' met nesistengę naudotis len
kų pagalba.

lštikrujų, tai ir patįs len
kai vargiai norėtų tokią pa
galbą duoti. Nes koks gi 
jiems butų išrokavimas dėtis 
su bejėgiais Lietuvos emi-

5) Skleidžiamos spaudoj 
žinios, buk per Rygos kon
gresą emigrantai išsižadėjo 
Vilniaus, palikdami ji Len
kijai. yra grynas melas. Emi
grantai kongrese stovėjo tik
tai už tai, kad tiek Vilniaus 
klausimas, tiek kiti klausi
mai tarp Lenkijos ir Lietu
vos butų išspręsti taikos ke
liu. tariantis abiem valsty
bėm betarpiai, ką liudija ii 
priimtoji kongrese šiuo rei
kalu rezoliucija.

6) Jeigu Lenkijos vyriau
sybė politinei emigracijai iš 
Lietuvos leido apsigyventi 
Vilniaus krašte, ir jeigu nei 
lenkų spauda, nei lenkų vi
suomene lietuviškos emigra
cijos ne tik nepuola, bet atsi
neša i ją draugingai, - tai 
.as dar nereiškia ir neįrodo, 
kad emigracija parsidavusi 
Lenkijai ir kad Lenkija po 
jos priedanga nori užgrobti 
Lietuvą.

7) Vilniuje nėra suorgani
zuotos jokios Plečkaičio vy
riausybės, kuri turėtų noro 
ginkluota svetima pagalba 
paimti valdžią Lietuvoj.

8) Kas liečia santikius su 
Lenkija, kaipo tauta, mes 
esame šalininkai geių kai
myninių santikių, kaip ir su 
kiekviena valstybe. Musų gi
liausiu įsitikinimu, plačios 
Lietuvos masės, kurios trok
šta laisvo, taikaus gyvenimo, 
šiame klausime yra taip pat 
nusistačiusios. Bet šituo mes 
pareiškiame tiktai savo nusi 
statymą, ką daryti mums ne
turi teisės niekas uždrausti. 
Gi sprendžiamąją teisę šia
me klausime mes pripažįsta 
me ne sau, bet tik teisėtai 
Lietuvos valdžiai, kurią, nu

diktatuią.

Po to, kaip Lietuvoj Įsi
viešpatavo Smetonos-Volde- 
maro-Plechavičiaus diktatū
ra, kuri dėka kruvinojo tero
ro privertė šimtus aktinges- 
niujų piliečių apleisti gimtą
jį kraštą jieškant prieglau
dos užsieny — didelė dalis 
politinių emigrantų apsigy
veno Vilniaus krašte. Jau 
tas pats faktas, kad emigran
tai peržengė demarkacijos 
liniją — davė įvairiems fa
šistams ir šovinistams pro
gos pilti šlykščias pamazgas 
ant emigrantų.

Pradėjus emigrantams or
ganizuotis ir sušaukus Ry
gos kongresą,—Lietuvos fa
šistinė valdžia, pasinaudo
dama jo incidentais, visai są
moningai ėmė skleisti apie 
politinės emigracijos veiki
mą melus, kad ją žmonių 
akyse išniekinti ir tuo budu 
nukreipti visuomenės akis 
nuo katastrofingos krašto 
padėties ir suirusių vidaus 
santikių, prie kurių privedė 
patys fašistai. Tą savo pro
vokacinį tikslą, fašistinė vy
riausybė, pridengusi patrio
tiškais obalsiais, apšaukė 
emigrantus tėvynės išdavi
kais, Varšuvos agentais, par
sidavėliais Lenkų vyriausy
bei, kuri, girdi, po priedan
ga emigrantų, norinti 
grobti Lietuvą.

Protestuodami dėl 
provokacinių gandų, 
vardan tiesos ir musų įsitiki
nimų turime pareikšti sekan
čiai :

1) Rygos kongresas buvo 
sušauktas pačių emigrantų, 
be jokio lenkų vyriausybės ir 
ių politinių grupių Įsikišimo. 
Kongreso organizatoriai bu
vo Lietuvos socialdemokra
tai emigrantai ir valstiečiai 
liaudininkai.

Lenkų vyriausybė dėl kon
greso organizavimo ir jo su
šaukimo nedarė jokių siūly
mų ir spaudimų. Į kongreso 
priimtą užsienių reikalais re
zoliuciją nebuvo daryta me
keno jokios Įtakos.

Lenkų laikraščių kores
pondentai bei partijų at
stovai dalyvavo sulyg pa
kvietimu. kaip ir kitų valsty
bių politinių partijų atstovai. 
Gi lenkų seimo atstovas p. 
Polekevičius atvyko kong- 
resan p. Mickaus asmenišku 
laišku kviestas liaudininkų 
vardu.

2) Lenkijos vyriausybės 
atstovai Vilniuje gyvenan
tiems Lietuvos emigrantams 
niekuomet nesiūlė jokių ka
rinių planų tikslu užimti 
Lietuvą, kad sudalyti ten ki
tą politinę santvarką. O jei
gu tokie planai butų pasiū
lyti, tai mes juos paskaitytu- 
mem žeminančiais emigran
tų vardą ir prieš juos viešai 
užprotestuotumem. Mums, 
kaipo radikaliems demokra
tams, aišku, kad Lietuvos 
liaudies išsiliuosavimas iš fa
šistinio jungo yra pačios ko
vojančios liaudies rankose ir 
todėl mes kreipiamės visuo
met tik i ją ir tik su liaudimi 
kartu norime nušluoti tą fa
šistinę bandą, kuri veda mu
sų kraštą Į prapultį.

3) Fašizmo išnaikinimui 
Lietuvoj, mes niekuomet ne- 
sikvietėm ir nesikviesime pa
galbon Lenkų kariuomenės, 
ir esame griežtai nusistatę 
prieš visokias ginkluotas in
tervencijas Į vidujinius Lie
tuvos reikalus.

4) Maršalui p. Pilsudskiui 
esant Vilniuj, pas ji atsilan
kė delegacija ne tuo tikslu, 
kad išspręsti Vilniaus likimo 
klausimą arba daryti su juo 
sąmokslus prieš Lietuvą, bet 
tuo tikslu, kad išsiaiškinti 
emigrantų padėti ir jų, kaipo, 
laisvų piliečių, teises Lenki
jos valdomoj teritorijoj.

“SVOLOC1A1” IR 
“ŠMIKIAI”.

Gruodžio 17 dieną nukako 
lygiai metai laiko, kaip bū
rys ginkluotų karininkų nak
ties laiku nuvertė teisėtą Lie
tuvos valdžią, išvaikė žmo
nių išrinktą Seimą ir pastalė 
“konjako gėriką” Smetoną 
diktatorium.

Minėdamas šitas “sukak
tuves,” Chicagos kunigų or
ganas “Draugas” per kelias 
savaites aiškino savo skaity
tojams. kad buvusi tuomet 
D-ro Griniaus ir Šleževičiaus 
valdžia vedusi Lietuvą Į pra
gaišti, todėl nuversti ją būti
nai reikėję, ir tie smurtinin
kai, kurie ją nuvertė, esą 
verti pagarbos patriotai.

Bet štai, tas “Draugas” 
gauna nuo savo korespon
dento Biblisto iš Lietuvos ži
nią, kad tie "patriotai” pra
dėjo jau smaugti ir krikščio
nius demokratus. “Dakta
rai” Bistrai prisiėjo jau bėgti 
i užsieni, o kun. Krupavičiui 
grąsinta jau nušovimu.

Už šitokį pasielgimą su 
krikščionimis demokratais, 
“Draugo” korespondentas 
išvadina 17 gruodžio nakties 
"didvyrius” “ginkluotais 
einikiais” ir “svoločiais.” 
Girdi, “norisi pasakyti tik 
vieną žodį: svoločiai!” Bet 
gi kun. Krupavičius nesąs 
bailys ir “jo nenugąsdins, 
ginkluoti šmikiai.”

Taigi davatkos, kurios 
skaito--“Draugą,” dabar tu
rės “apdumoti” sunkų klau
simą: kaip tai gali būt, kad 
tie patįs žmonės vieną dieną 
yra tikri “didvyriai” ir “pat
riotai,” o kitą dieną—“šmi
kiai” ir “svoločiai?”

VARLIŪKŠTIS STRAKSI 
MUSSOLINIO PĖDOMIS.

Vienas jėzuitas rašo Chi
cagos kunigų organui laišką 
ir mokina juos, kaip padary
ti Voldemaro karikatūra. 
Girdi:

“Voldemaras svetimomis ran
komis įkeltas į aukštybę, kas 
dieną netenka vis didesnio savo 
prietelių skaičiaus. Jau kariuo
menė pradeda urgzti, jau pro-; 
vincija pradeda bambėti. O jis 
laikosi valdžios su Mussolinio* 
užsispyrimu.

“čia Lietuvoje negalima. Bet 
jus Amerikoje padarykite to- G“t.L grantais, kuomet v arsuvos

i tikslams geriausia gali pa
tarnauti Lietuves generolai 
ir ministeriai?

už-

šitų
mes

PRANAŠAUJA VOLDE- I 
MARUI “NELAUKTĄ 

GALĄ.”
Lietuvos jėzuitai pradėjo 

atvirai skelbti dabartinei 
savo valdžiai žlugimą. Vol
demarui jie buria “nelauktą 
ir negarbingą galą,” tokį ga
lą, kokį turėjo Rumunijos 
diktatorius Bratianu, kuris 
šiomis dienomis buvo “pa
plautas.” i

Bet ar žinot, kodėl Volde
maro valdžia turės taip ne
garbingai pasibaigti? Ogi 
todėl, kad ji atstūmė nuo’ 
valstybės ėdžių katalikus. ’ 
Tautininkai nesą katalikai, j 
Pats Voldemaras yra visiems' 
žinomas bedievis. Netik be
dievis. bet ir sukčius. Jis nu
važiavo Ryman ir apgavo 
pati “šventą tėvą.” Jis pasi
sakė jam esąs geras katali
kas ir pabučiavo į pantaplĮ. 
O popiežius yra toks žioplas,: 
kad Voldemarui patikėjo ir’ 
davė jam savo palaiminimą. 
Ir dabar Voldemaras giriasi 
Lietuvos davatkoms, kad jis 
esąs geresnis katalikas už vi
sus kunigus, nes paties po
piežiaus “pabagaslovytas,” 
taip Kaip koks “dirmavotas” 
rąžančius.

Šitokiomis apgavystėmis 
Voldemaro valdžia skaldai^-

kią karikatur%: — eina milži-‘^; 
nas Mussolini ir savo batais gi
lias pėdas spaudžia į žemę. Iš 
užpakalio mažas varliūkštis su 
Voldemaro galva šokinėja to
mis duobėmis. O apačioje padė
kite parašą: ‘Mussolinio pėdo
mis.’

"Tai ir bus tikras dabartinės 
valdžios vaizdas.”

KIEK AMERIKIEČIAI NU
SIUNČIA PINIGŲ LIE

TUVON.
Niekas Lietuvos finansų 

; tiek neparemia, kiek Ameri
kos lietuvių pinigai, kuriuos 
mes siunčiame likusiems sa
vo tėvams ir giminėms pa
remti. štai, “Lietuvis” paro
do, kad per 9 mėnesius 1927 
metais Lietuvoje gauta iš 
Amerikos apie $2.000,000

vertus fašistinę 
tegali pastatyti Įstatymais 
numatytu keliu 
liaudis.

Su panieka atmesdami vi
sus tuos provokacinius gan 
dus ir melus, kuriuos sklei
džia darbo žmonių prieši
ninkai apie politinę emigra
ciją, mes metame jų kaltini
mus jiems patiems j akis.

Ne mes esame Lietuvos 
nepriklausomybės priešai ii 
savo krašto išdavikai. Tie 
niekšai, kurie gruodžio 17 d. 
1926 m. ginklu užgrobė val
džia i savo rankas, yra vie- 
nintėliaį nepriklausomos 
Lietuvos ir darbo liaudies 
priešininkai. -Jie mindžioda
mi krašto Įstatymus, geleži
niais retežiais sukaustvda- 
mi politines, kultūrines, 
spaudos laisves, žmonių tei
ses, šnipų ir parsidavusių ka
rininkų rankomis kankinda
mi ir šaudydami Lietuvos 
sūnūs, atimdami iš kiekvie
no savo kraštui pasišventu- 
sio visas galimybes ramiai 
dirbti geresnei ateičiai — 
Įstūmė darbo žmones Į bai
sų karą brolio su broliu, tuo- 
mi naikindami musų krašto 
atsparumą prieš išorini prie
šą ir žudydami musų nepri
klausomybę.

Todėl mes kviečiame Lie
tuvos darbo žmones smerkti 
melų ir provokacijų kaltinin
kus ir stoti į kovojančios 
darbo demokratijos eiles. 
Mums niekas neiškovos lais
vo gyvenimo, kaip tik mes 
patys suburtomis savo jėgo
mis.

šalin fašizmas!
Šalin provokacijos!
Tegyvuoja visų tautų soli

darumas!
Tegyvuoja demokratinė 

Lietuvos Respublika!
Emigrantų vardu:
Stud. Pranas Ancevičius, 
Kap. Antanas Majus.
Juozas Paplauskas 
Jeronimas Plečkaitis.
Semin. Pran. Paulauskas, 
Seimo narys Kedys.

Vilnius, 4 gruodžio.

Lietuvos

PLEČKAIČIO APKALTI
NIMAI PRADEDA 

BLUKTI.
Iš didelio debesio lietaus 

nebūna, ąsako liaudies patar
lė. Išrbdb/kad taip bus ir su i , A 
Plečkaičio apkaltinimu. a!'ha 20,000,000 litų, būtent: 
Priešų spauda pakėlė prieš ji1 ° u

didžiausi lermą, kaltindama 
jį lenkams "parsidavimu.” i

Dabargi pamažu pradeda 
aiškėti, jog visas Plečkaičio i 
“parsidavimas” buvo tame, 
kad emigrantų Kongrese 
Rygoje jisai pasiūlė rezoliu
ciją, kurio je buvo reikalau
jama, kad Lietuva užmegs- 
tų normalius santikius su vi
somis kaimynėmis valsty-

Amerikoje, jisai nukopijuoda
vo ir kopijas atiuuodavo Ahgli- 
ios šnipų agentūrai. Scotland 
Yards, ir tam tikriems savo 
darbdaviams New Yorke.

“Tuo gi tarpu komunistai 
manė, kad apie jų planus ir su
sirašinėjimus su Maskva niekas 
pasaulyje nežino!
’ “Jie nieko nenusimanė ir 
apie ‘draugo’ Frainos išdavys
tę. kol šis nepasiglemžė didelės; 
kūmos parti jos pinigų ir neiš
nyko (girdėt, kad jisai dabar 
turįs dideli ūki Brazilijoje).

“Taip šnipai ir provokato
riai vadžiojo Amerikos komu
nistus už nosies. O jiems sap
navosi. kad jie ‘vadovauja’ 
Amerikos proletariatui'.’
» - .

KAIP IŠRODO KATALI- 
I KIŠKAS TEISMAS.

So. Bostono “Darbinin
kas” persispausdino iš “Tri
mito” tūlo Uždavinio įspu-1 
džius iš katalikiškos Dzūki
jos. Tarp kita ko “Trimito” 
korespondentas tenai apra
šo ir katalikišką teismą, kur 
teisėjas teisia žmones pasi
statęs ant stalo kryžių.

Pasiklausykit jo paties žo
džių :

- “Teismo salė — paprasta so
diečio pirkia, pilna žmonių pri
sikimšusi. Už stalo sėdi links
mu teisėjas ir greta jo suai- 
raukęs sekretorius. Ant stalo 
kryž’ns keletas lapų popie
riaus ir prieš kryžių stovi dvi

t
i

t 
i!

JAU IR “DR.” BISTRAS 
EMIGRANTAS.

“Draugo” korespondentas 
praneša iš Lietuvos, kad gar
susis krikščionių demokratų 
lyderis “daktaras” Bistras 
buvo jau priverstas bėgti i 
užsieni. Tai Įvyko po tų de
rybų, per kurias krikdemai 
reikalavo, kad Smetona pri
imtų juos Į savo valdžią. Iš 
tų derybų niekas neišėjo ir 
“Draugo” reporteris sako, 
kad —

“Po to tuojaus p. Bistras ga
vo išvažiuoti Į užsieni, nes jam 
gręsė represijos iš valdžios. Pas 
kun. Krupavičių Įsiveržė astuo
ni karininkai ir igrąsino, kad ji 
nušausią, jei jis nepakeisiąs po
litikos. Krupavičius ne iš bai
liųjų ir jo nenugąsdins ginkluo
ti šmikiai.”

Chicagos klerikalų orga
nas šlykščiai šmeižė tuos so
cialdemokratus, kurie buvo 
priversti emigruoti Į užsienį. 
0 dabar pasirodo, kad jau ir

Sausio mėn. 2,042,000 lt. 
Vasario mėn. 1,707.000 lt. 
Kovo mėn. 3,765,000 1L 
Balandžio m. 2,843.000 lt. 
Gegužės m.
Birželio m.
Liepos m.
Rugpiučio m. 1,916,000 lt. 
Rugsėjo m. 2,451.000 lt. 
Per apskritus metus susi

darys turbut netoli 30,000,- 
000 litų arba $3,000,000. 
Taigi galima sakyti, kad 
amerikiečių doleriais Lietu
va tik ir laikosi.

1,744,000 it.
1,643,000 lt.
1,703,000 lt

------  somis Kaimynėmis vaisty
ti katalikų jėgas. Daug da- i bėmis. neišskiriant nei Len- 
vatkų pereina Voldemaro Iki jos. Daugiau nieko.

i—i “Lietuvos Žinios” toj
rezoliucijoj dabar jau nieko 
baisaus nemato. Liaudinin
kų laikraštis 10 gruodžio nu
mery sako, kad ne Plečkaitis 
lenkams nusileido, betVoI-1 
demaras.
“Lietuvos žinios” sako taip: L , ...1 fabrike dideli mitingą. Kal-

pusėn. Jau pirma krikščionis | 
negalėjo gauti didžiumos 
balsų Seimo linkimuose, o 
kas bus jeigu V oldemąro vy
riausybė pasiliks da ilgiau 
prie valstyoės vairo?

Vienas jėzuitas Chicagos 
“Drauge” daro šitokių “ap
dūmojimų” :

“jei vyriausybė valdytų Lie
tuva per 7 metus, kaip mano
ma padaryti, pravedus referen
dume, tai per tuos 7 metus ka
talikybė gali visai susmukti. 
Suaugęs jaunimas bus suga- 
dipt^s visokių svetimų sektan
tų. Jiems padės dar šaulių Są
junga, kuri visai pateko j ma
sonų nagus. Ateitininkai bus 
suvaržyti rnpkjrtĮose, nebegaus 
stipendijų mokslams eiti. Maži 
vaikai išaugs daugumoje kate
kizmo nemokėdami. Senių dau-MAlIiUI MVIiJU U<*U” |

gelip išmirš. Ir uz 7 metų, kada 
‘vrsff tauta’ rink:; prezidentą. ‘ 
galės sau lengvai išrinkti žy
dą, ar Griniaus dvasios įpėdinį,

TROCKIS NEPRIPAŽĮSTA 
KOMUNISTŲ PARTIJOS 
SUVAŽIAVIMĄ TEISĖTU.

Apie Plečkaiti ■ š,0!n.,s d !enomis <>Pozįc' 
-.L.” įsuruose viename Maskvos

■ ■iaoriKe tuueii milingą, rvai- 
“Tėvynės išdavimu kaltina | bedamas tame mitinge Troc- 

mas dabar ir buvusiu Seimo at-įkis pabrėžė, kad opozicijai 
stovas soc. dem. Plečkaitis už, py komunistų partijos suva- 
tai, kad Lietuvos emigrantų žiavimas nėra Įdomus ir 
kongrese Rygoje pravedė rezo- j svarbus, nes tai esąs.Stalino 
liuciją apie reikalingumą baig-, frakcijos susirinkimas. To- 
ti tarp Lietuvos ir Lenkijos ka-jkio suvažiavimo nutarimai 
ro stovį ir atnaujinti tarp šių nesą partijos balsas ir nepri- 
valstybių normalius santikius. valomi opozicijai. Stalino 

“Bet juk tą patį socialdemo- grąsinimai esą mostigavimas 
kratų atstovai sakė ir iš Seimo popieriniu kardu. Stalinie- 
tribunos. Tik jie siūlė atnaujin-.čiai visą laiką nori išprovo- 
ti su lenkais santikius už tam kuoti neapgalvotus opozici- 
tikrus nusileidimus iš Lenkijos jOs veiksmus, bet opozicija 
pusės, savo pareiškime span- provokacijai nepasiduosian- 
dai Plečkaitis dabar nurodo, ti. Ne opozicija, o stalinie- 
kad ne kitaip ir jis išsivaizdina j čiai likviduosią Lenino par- 

Lenkija užmezgi-ui ją ir paversiu ją smulkio- 
Linc hriržiMtiina lrrnmoliii ’

santikių <u 
mą. f •sios buržuazijos kromeįiu.

I
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Kas skaito ir rato, 
Tas duonos nepraio. AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

o.

Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia.

BROOKLYN, N. Y.
J. Perkūno laiškas A. C. W. 
of A. Lietuvių 54 skyriui.

Brangus Būreli:—
Ačiū jūsų ir kitų kuopelių 

ir varguolių širdies dova
noms, aš Gėdijausi biskutį 
zoposto dėl bėgančių prie
tikių, dėl socialių pareigų, 
dėl karsto sudeginimo. Žvil
gsniu laikinų ir neišvengia
mų reikalų, prašiau draugą 
V. Paukštį perkelti mano 
pinigėlius iš Ne'.v Yorko Į 
Brooklyną. Bet anaiptol ne- 
igaliojau jį tai daryti be ma
no pasirašymo ant bankinės 
pinigų išėmimui kortelės. 
Drauge su juo atėjęs Levan- 
dauskas, kaipo notaras, ta
me klausime buvo nereika
lingas. Tečiaus juodviej’ų pa
stangomis labai negeistinu 
budu mano pinigai iš banko 
tapo išimti.

Daktarui pranešus, kad 
bankas yra klausinėjęs apie 
mane, išprašiau nuvykti i 
“Laisvę” gerąją Mary Ray- 
burn. Ji parvežė man seną
ją išbrauktą bankinę kny
gutę, norėtus 20 dol. ir drau
go Paukščio pasirašytą laiš
ką, liudijantį, kad mano 
400 dol. perduoti “Laisvei.” 
Padaryta biauriai! Rūsta
vau, raminausi, linkėjau. 
Bet dienoms slenkant pri
duota “paliudymas,” kad 
400 dol. “pasiskolino” nuo 
manęs visai negirdėta Dar
bininkų Namo Bendrovė. 
Prašinėta “Laisvės,” kad 
kas iš jos ar ano būrio ypa- 
tiškai ar laišku nušviestų 
mano skarbo tvirtovę. Vie
nok per septynis mėnesius 
nesulaukiau nieko.

Keturi metai ir devintas 
mėnesis esu lovoj — vien lo
voj. Kojos ir rankos valiai 
jau neatsiliepia. Mažiausiais 
gyvasties reikalais priklau
sau nuo kitų malonės. Ir vys
tu. Zopostas per tai man yra 
didelis brangumynas. Ir 
maldavau jūsų perimti jį iš 
tuomlaik ūkuotos padėties į 
savo ištikimą globą. Teikė- 
tes išklausyti. Ačiū, geradė- 
jingas būreli, ačiū!

Pereito menesio 11d. per- 
ėmėt iš “Laisvės” 400 dol. 
mano zoposto, 8 dol. 40c. 
nuošimčių ir 8 dol. aukų. 
(Vėliaus jums prisiųsta ręs
tas ten likusių aukų). Su tais 
pinigais'jau pasielgėte ir. ti
kiu. pasielgsite, kaip prašy
ta.

Kožnam ir visiems len
kiuosi jautriausia dėka.

Linksmų Kalėdų ir Lai
mingų Naujų Metų nuošir
džiai visiems linkiu.

Jonas Perkūnas.
Ward F 2, 
Neurological Hospital. 
Welfare Island. N. Y.

Pasarga. J. Perkūno liki-1 
mas nušviestas jo laiške, ku-į _____ . ____. _ .
ri jis pats sudiktavo iki pa-! PHILADELPHIA, PA. 
prasčiausiam ženkleliui ir Bolševikai sudarkė “Grigu- 
pats perskaitė korektą. Jis f tį”. Komunistų prakalbose 
labai ilgisi žmonių atsilan-į mažai publikos,
kant pas jį. Patartina nelai-; Gruodžio 17 d. Lkramų 
mingaji atlankyti. Jo akys Svetainėj, N. Franklin st., 
nušvinta, kuomet kas nors jį prusbimbių morčiauš choras 
atlanko.

Važiuojant pas draugą J. 
Perkūną iš Brooklyno reikia 
imti Brooklyn Broaduay 
Elevatori ir išlipti prie Third 
Avė. New Yorke. Paskui pa
imti Third Avė. Elevatori ir 
važiuoti iki 86-th St. Išlipus 
reikia eiti į paupį, kur ferė 
perkelia veltui. Išsirašykite 
Perkūno antrašą iš “Kelei
vio.” A. Ž.

AKRON, OHIO.
Po-;buvo apie 200, bet dar rinkoIpriešfašistinės prakalbo* ir

W....................................1 kiti dalykai.
Gruodžio 18 d. vietos 

“bendras komitetas” suren
gė neva priešfašistines pra
kalbas. Bet ištikrujų, tospra-_ 
kalbos buvo pašvęstos nieki-,Tai nėra koks paprastas gąs- 
nimui socialdemokratų ir dinimas valdišku teismu, bet 
liaudininkų. Pirmas kalbėjo tiesioginis komunistų užsi- 
tulaš Petrauskas iš Clevelan-’mojimas ant Kliubo, kad už
do. Jis pasakė, jog Lietuvos ‘griebus pašelpos turtą į kelių 
socialdemokratai ir liaudi- bolševikų rankas. Už pana- 
pinkai yra kalčiausi dėl tų i sius įvykius daug kartų ko- 
žmogžudysčių, kurias papil-;munistai tą>esipokapitalis- 
dė fašistai. Bet apie komuni-’ tų teismus, pačiam Kliubui 
stus, kurie išvien su fašistais 
ėjo prieš demokratinę val
džią, Petrauskas neužsiminė 
nieko. Reiškia, apie kaltinin
kus nutylėjo, o nekaltus ap
šmeižė.

Antras kalbėjo advokatas 
Keršis, taipgi iš Clevelando. 
Jis nurodinėjo, kad fašistų 
buvo dar prieš Kristų ir patį 
Kristų nukryžiavo jo, ne kas 
kitas, kaip tik fašistai. Visa 
adv. Keršio kalba buvo iš is
torijos ir žmonėms, matoma, 
patiko.

Dabar noriu šį-tą pabrėžti 
iš Laisvės Draugystės prieš- 
metinio susirinkimo. _ Visas 
susirinkimas ėjo šiaip-taip. 
Bet priėjus valdybos rinki
mams visiškai išsimušė iš 
tvarkos. Buvo daug juoko, o 
ant galo griebtasi už krėslų. 
Mat, daugelis narių reikala
vo, kad senasis pirmininkas 
užleistų vietą naujam. Sena
sis pirmininkas buvo komu
nistų pritarėjas ir nesupran
tantis tvarkos, tai kaip«o to- 
kis komunistams labai pa
tinka. Todėl komunistai no
rėjo nesiskaityti su narių 
balsais, o pavartoti diktatū
rą.

Naujasis pirmininkas yra 
socialistas, kuris, beabejo- 
nės, sugebės geriau tvarką 
palaikyti ir teisingiau drau
gijos reikalus vesti.

* * * *

Sausio 22 d., 1928 m. LSS.
20 kuopa rengia diskusijas, 
kurios įvyks po numeriu 772 
Raymond st. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Tema: “Kurie ge
riau prisilaiko demokratijos 
—komunistai ar socialis
tai?” Antra tema: “Kokiu 
budu galima bus prieiti prie 
socializmo — per revoliuci
ją ar evoliuciją?” 

c * * ♦
Taipgi pranešu, kad socia

listų kuopa laiko susirinki
mus ketvirtą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio, 10 vai. 
ryte, po numeriu 772 Ray
mond st. Visi nariai turėtu
mėt lankyti susirinkimus, 
nes yra daug svarbių reika
lų. Liudvinavo Petras.

Taipgi pagarsėjęs šioje, nesmagiai. Nors publikos 
apielinkėje radikalas P 
wers Hapgood, kuris simpa
tizuoja streikieriams ir kovo
ja su kapitalizmo sistema, 
pasiremdamas ant socializ
mo principų, padovanojo 
streikieriams visą vagoną 
groserio (valgomųjų daiktų 
kenuose). Šis senis Hapgood 
yra tėvas to Hapgoodo, ku
ris laike Sacco ir Vanzetti 
bylos buvo areštuotas Bosto
ne. kaipo Sacco-Vanzetti
simpatizatorius.

Ponia Donley iš New Yor
ko miesto, viešėdama pas 
Hapgoodą, paaukojo strei
kieriams 200 dol. pinigais ir 
pasižadėjo ateityje streikie
rius remti. Be to, ta pati po
nia Donley nupirko 35 poras 
marškinių ir 75 poras čeve- 
rykų, kuriuos išdalijo strei- 
kierių vaikams Cressono 
apielinkėje.

Ponios Smith ir Corman 
darbavosi komitete, rinkda
mos aukas pavalgydinimui 
alkanų streikierių Kalėdų 
dienoj. Cressono biznieriai 
gelbėjo šitam komitetui viso
kiais budais.

Streikieriai yra dėkingi vi
siems žmonėms, kurie teikia 
jiems kokią-nors pagelbą jų 
sunkioje kovoje su begailes- 
tingais išnaudotojais.

Pasaulio Vergas.

I
I

LAWRENCE. MASS. 
Socialistų vakarienė 

pavyko.
Gruodžio 17 d. LSS. 61 

kuopa buvo surengus puikią 
vakarienę Lietuvių Ukėsų 
Kliubo Svetainėj. Publikos 
buvo daugiau šimto. Taipgi 
buvo svečių iš Haverhillio, 
Dorchesterio ir Cambridge’
aus. Vakarienė prasidėjo su 
programų. Pirmiausia drg. 
J. Urbonas pasakė trumpą 
prakalbėlę. o potam draugai 
sudainavo porą dainelių. 
Duetą dainavo V. Piskars
kas ir S. Petrukevičius. Ka
dangi abudu draugai turi ge
nis balsus, tai jų duetas sve
čiams labai patiko. Po dainų 
buvo vakarienė. Visi skaniai 
valgė ir linksmai šnekučia
vosi. Svečiams prisisotinus, 
prasidėjo šokiai, griežiant 
gerai orkestrai. Visi links
minosi iki vėlumos.

Visiems svečiams, dalyva
vusiems šioje vakarienėje, 
tariu širdingiausi ačiū. Taip
gi ačiū gaspadinėms J. Va
reikienei. A. Piskarskienei. 
E. Kentrienei ir patarnauto
joms prie stalų: Paltanavi- 
Įčiutei. Piragiutėms ir N. Jan- 
; kauskienei.
j Kadangi socialistų kuo- 
; pa parengė šią vakarienę ne 
: pasipinigavimo, o draugiš- 
įkumo žvilgsniu, tai kuopai 
, pelno liko mažai.

Sąjungietis.

aukas padengimui lėšų. Pub-Į 
lika rugoja, kad bolševikai! 
niekados savo prižadų neiš
pildo, visada su savo sky- 
mais suvilia žmones. Kurie 
šį syki tapo suvadžioti, dau
giau žada nei kojos nekelt į 
bolševikų parengimus.

Ant rytojaus, 18 d. gruo
džio, to,i pačioj svetainėj at
sibuvo komfašistų prakal
bos. Susirinkimą atidarė su- 
komfašistėjęs Kapucinas ir 
pristatė dainuot prusbimbių 
morčinį chorą,kuris sugiedo
jo “Atsisakom nuo senojo 
svieto?” Sugiedojo taip,kaip 
•)er dešimtinį Rozalinėj prie 
Nazarensko ubagai giejda.

Pirmas kalbėjo komfašis- 
tų prezidentas Jačionis. 
Apie ką jis kalbėjo, vargu jis 
pats žino, tik be paliovos 
keikė socialdemokratus. Už
baigęs šmeižt socialistus, ap
sisiautė overkočiu ir nubėgo 
i išeinamą vietą ir ten, ar tai 
iš gaileščio ar iš piktumo, 
“ožį lupo" prie sienos atsi
rėmęs.

Antras kalbėjo netašytas 
jaunas vaikezas, koks tai Ž. 
Aldokas iš Chicagos, irgi ne- 
mazgotburnis keikunelis, vis 
atkartojo pirmojo kalbą.

Nors prakalbos buvo labai 
plačiai išgarsintos, buvo sa
kyta. kati kalbės ir kitų sro
vių Kalbėtojai, bet nebuvo 
nuo kitų srovių nei vieno 
kalbėtojo. Mat bolševikėliai 
tuomi manė sutraukti daug 
publikos. Bet publika žino 
komfašistų melus, todėl ir 
neina i jų prakalbas. Viso la
bo šiose prakalbose buvo 
žmonių lygiai 60 ypatų su 
vaikais. Be to dar buvo keli 
tūzai iš Brooklyno nuo “Lai
svės” štabo, bet nei vienas iš 
įų nekalbėjo. Publika, kuri 
buvo didžiumoje patįs kom- 
fašistai. prakalbų nesiklau
sė. visą laiką ergelį darė, 
kaltindami vieni kitus už su- 
peizavimą vakarykščio vei
kalo. K. J. Geležėle.

I

bandė perstatyt penkių aktų 
dramatišką operetę “Grigu- 
t is.” Nors perstatymas Įvyko, 
bet pats veikalas taip buvo 
sudarkytas, kad iš jo išėjo 
ne “Grigutis,” bet toks miši
nys, koki bolševikai sulošia 
nepatinkamų partijų prakal
bose. Aktoriai nemokėjo nei 
žodžių, nei nudavimų, nei 
dainuot. Kaip iš vyrų, taip ir 
iš moterų nėra nei vieno pra
silavinusio dainavime. Nors 
atvažiavę iš Brooklyno ko
munistai mokino aktorius 
per kelias dienas, bet nieko 
negelbėjo. Mat, tam gv-

CRESSON, PA. 
Iš Pennsylvanijos angliaka

sių kovos lauko.
Yra geraširdžių žmonių ir vanašlių chorui rupi komiši- 

iš turtingųjų klesos, kurie re- no šmugelis, kaip čia pasipi- 
mia streikierius. Taip, kruta- nigaut, o ne menas-dailė. 
mujų paveikslų teatras Rivo- Pats chorvedis turėtų dar pa- 
li 22 d. gruodžio paaukavo simokyt, kaip chorą vesti, 
streikieriams du perstatymu Žmonės • užsimokėję po 
—po pietų ir vakare. $1.50 įžangos, jautės labai

LAWRENCE, MASS.
Lietuvių Tautiškos Parapijos 

prakalbos.
Gruodžio 18 d. L. U. Kliu- 

bo Svetainėj buvo parengtos 
Lietuvių Tautiškos Parapi
jos prakalbos. Publikos pri
sigrūdo pilnutėlė svetainė. 
Pirmininkavo parapijos pre
zidentas Vidunas. Kalbėjo 
net 5 kalbėtojai: (1) ką tik 
iš Lietuvos pribuvęs naujos 
tikybos kūrėjas Visuomis- 
Šidlauskis. (2) taipgi nese
nai iš Lietuvos atvykęs mo
kytojas ir žurnalistas Valai
tis, (3) Tautiškos Parapijos 
klebonas Šleinis, (4) “Kelei
vio” redaktorius J. Neviac- 
kas ir (5) Dr. Mikolaitis. Vi
sų kalbėtojų kalbos buvo ge
ros. Visi jie vanojo Romos 
trustui kaili. Bet užvis ge
riausia publikai patiko J. 
Neviacko prakalba. Šis kal
bėtojas vietomis sujaudino 
publiką iki ašarų, o vietomis 
padarė gardaus juoko, pa
šiepdamas Romos kunigų 
dorą.

Reikia pagirti Tautiškos 
Parapijos kleboną kun. Šlei
vi. kad nevaržė kalbėtojų 
minčių, o davė visiems lais
vai išsireikšti. Tai yra pro
gresas. Romos kunigai prie 
to neprisileidžia, laisvės žo
džio jie nepripažįsta. Pro
gresas reikalauja, kad visi 
žmonės protautų, nes tik 
protaujantieji žmonės gali 
tinkama’ orientuotis kaip 
politikos, taip ir tikėjimo 
klausimuose. Iš šių prakalbų 
visiems paliko aišku, jog 
kun. Šleinis nori, kad jo pa- 
rapijonai protautų ir pro
gresuotų. Jis, matyt, gerai 
supranta, kad iš neprotau
jančių parapijonų, kokiais 
yra Romos katalikai, — nei 
Dievui žvakė, nei velniui 
kačerga... Audėja*.

na yra kapitalistu, kad jąoz.ia.-vr;i kapitalistų, kad ją i Kitas komunistas, Stanis-! 
reikia nuverst, ir čia pat ap-Į lovas Skirvainis, apsivedė su 
sisukę kreipiasi prie buržua-!karšta davatka. Šliubą ėmė 
ziskos valdžios, kaipo savo 
komunistiskos motinos, pra
šydami indžionkšino ant 
darbininkų pašelpos turto.

ziškos valdžios, kaipo savo pas kun. Čepukaitį, irgi atsi
žadėjo bolševizmo. Be to, 
abudu komunistai išdavė ku
nigams visas savo partijos 
paslaptis, ir dar brangiai 
užmokėjo pinigais.

K. J. Geležėlė.

irgi pridarė netik nesmagu
mų, bet ir nuostolių. Kliubo ' 
turtas žymiai mažinasi, nes • 
dabartinė bolševikų valdyba 
nemoka tvarkyt Kliubo rei- 
kalų. komunistai dar
pašeimininkaus porą metų 
Kliube, tai Kliubas bus lik
viduotas. Dabartinis Kliubo 
namas baigia griūt, jame gy
vent niekas negali. Kaip tik 
komunistai tarp savęs susi
peš dėl šmugelio, kas nors iš 
jų pačių šnipštels miesto 
sveikatos departamentui į 
ausį — ir namas taps užda
rytas.

Dabar žmones štai ką kal
ba: komunistai nupirko sve
tainę, taip kaip anais metais 
Stilsonas statė, statė svetai
nę, o galų-gale nei Stilsono, 
nei svetainės, nei surinktų 
pinigų.

Beje, mes turim tris komu
nistus, kurie visiems giriasi, 
kad jie turi didelę įtekmę 
tarp amerikonų politikierių. 
Tai yra Trockis. Big Džimis 
ir Kapucinas. Ve kokią ko
mediją jie sulošė kaipo na
mo pirkimo komisija. Visi 
tris užeina pas realesteiti- 
ninką poną Jonės. Big Dži
mis klausia: “Kiek už abudu 
namus?” Jonės atsako: 
“15,000 dolerių.” Kapucinas 
pastebi: “Be komišino?” 
Jonės: “Be.” Trockis: “Tu 
nemoki biznį varyt. Prašyk 
$30,000, tai bus iš ko komi- 
šinas duot.” Jonės: “Tu dar 
Lietuvoj kiaulėm uodegas 
mazgojai, kaip aš šitą biznį 
variau.” Trockis: “Tai nie
ko, prašyk kiek sakau, musų 
Kliubas perka.” Jonės supy
kęs paima Trockį už keteros 
ir švyst pro duris. Paskui 
griebia Džimi ir tą taip pa
stumia, kad net strimagalve 
ant šaligatvio išvirsta. Ka
pucinas gi pamatęs, kad bur
žujus žiauriai elgiasi, pats 
išbėga laukan. Tuojaus ap
spinta vaikai gulinčius ant 
šaligatvio musų “didvyrius”, 
dėdė atėjęs pakala jiems 
puspadžius, ir jie atsistoja. 
Publika manė, kad jie girti, 
bet jie nebuvo girti, tik po 
biskį ragavę savo dalytos 
ant drąsos, kad atlikus Kliu
bo svarbius reikalus, su
krautus ant jų sunkių pečių.

Negana to sėkmingai su
vaidinto akto, komediją va
ro iki galo. Paraudę kaip vė
žiai, musų drąsuoliai nudū
lino į policijos stotį ir prade
da magistrui skųstis. Ma
gistras nesupranta jų kalbos 
ir liepia atsivest perkalbėto- 
ją arba kreiptis prie advo
kato. jeigu turi kokį skundą. 
Big Džimis protestuoja. Ma
gistras pašaukia porą dė- 
džių ir įsako musų karžy
giams nešdintis laukan, ki
taip jis duosiąs jiems veži
mą, kuris nuveš į užmiesčio 
beprotnamį, kuriame vienas 
bolševikas išpakutavojo 3 
mėnesius.

Du komunistai suvalgė po 
dievą ir atsižadėjo bolše

vizmo.
Jonas Mickus, gyvenantis 

Chester, Pa., apsivedė su 
karšta katalike, šliubą ėmė 
pas kun. Paukštį. Pirm to jis 
/"T_ ’ j, nuryjo šv. ra
gaišį, atsižadėjo komuniz-

PHILADELPHIA, PA. 
Komunistai savinasi Repub- 
1 ikonų Kliubo turtą. Grąsina

“indžionkiinu.”
Užpereitame mėnesinia

me Republikonų Kliubo su
sirinkime komunistai sulau
žė didžiumos Kliubo narių 
pirmesni tarimą, atmesdami 
reikalą pirkimo svetainės. 
Nors kom-rebublikonai patįs 
buvo sumanytojais pirkt sve
tainę, bet dabar jie patįs tam 
priešingi. Komunistai pasi
priešino dėl to, kad jie nega
lėjo gaut komišino.

Negavę komišino komu
nistai štai ką užgiedojo Kliu- 
bui: jeigu Kliubas nori pirkt 
svetainę, tai tegul perka 
Kliubo nariai už savo pini
gus. Bet Kliubo p aselpos tur
to nevalia vartot pirkimui 
svetainės. O jeigu Kliubas 
musų neklausys, tai mes “su
sipratę progresyviai nariai” 
kreipsimės prie valdžios, 
kad valdžia išduotų indžion- 
kšiną ant Kliubo pašelpos 
turto ir narto.

• komunistai grą- atliko ausinę
sirią_ Kliubo nariams. Argi gaišį. atsizai.^^®---------
gali outi kvailesnė politika mo ir priklaupęs ant kelių 
kaip bolševikų? Čia tik —’-f------- *.........   į

DETROIT, MICH. 
Prakalbo* ir “Karnavilio 

Varpai.”
Gruodžio 18 d. priešfašis- 

tinio komiteto sekcija suren
gė prakalbas. Nors buvo gar
sinta, kad kalbės Jukelis, bet 
vieton Jukelio pribuvo žino
mas Stock Yardų skebas 
Šarkiunas iš Chicagos.

Šitam “slauniam kalbėto
jui” priešfašistiriis komite
tas nenusamdė nei tinkamos 
svetainės, o paėmė Aido • 
Choro kambarį, kurdarbie-J 
čiai turi savo “skodus.” Bet. 
ir tas mažas kambarėlis lai
ke prakalbų buvo pustuščias.1 
Tai taip Detroito visuomenė 
simpatizuoja šitam neva 
priešfašistiniam komitetui, 
kuris susideda vien iš cent
ristų šmugelninkų.

Šarkiunas savo, atsipra
šant, “prakalboj” nieko nau
jo nepasake, vien tik rekla
mavo centristų “kromą,” ku
ris laikosi ant munšaino pa
matų. ■

Po prakalbų buvo duoda
mi klausimai. J. Naujokas 
paklausė: “Ar gali darbi
ninkai remti tokį laikraštį 
kaip “Vilnis,” kurį darbie- 
čiai užgriebė smurto keliu 
nuo Lietuvių Socialistų Są
jungos?” Į šį klausimą “kal
bėtojas” atsakė tylėjimu. 
Paskui iš publikos buvo pa
statytas antras klausimas: 
“Ar darbininkai gali užsiti- 
kėti tokiais fondais, kuriuo
se veikia šmugelninkų trai- 
cė: Paukštys, Jeskevičiutė ir 
Petrikienė?” Į šį klausimą 
kalbėtojas atsisakė atsakyt. 
Tuomet pašoko žinomas De
troito Dzūkas ir sako: “Jei
gu jus tai traicei neužsitikit, 
tai kai bus Nacionalio Ko
miteto suvažiavimas, galėsi
me išrinkti naujus jų vie
ton.”

Po tų “slaunių prakalbų” 
vakare Aido Choras statė 
operetę “Karnavilio Var
pai.” Nuslinkau ir aš pažiū
rėti, kaip tie varpai skam
bės. Lošimas buvo pakenčia
mas. Publikos buvo viduti
niškai. Bet aš manau, kad 
choras turės nedatekliaus. 
nes biznį per vėlai atidarė. 
Nors choras buvo užsisakęs 
nuo “sausųjų” keletą bačkų 
rudžio, bet tie šposininkai, 
atvežę bačkas, užmiršo at
vežti pumpą. Pakol Z. R. su
rado pumpą ir įkišo į bačką, 
tai buvo jau 11 vai. nakties. 
Publika, nesulaukdama a- 
laus, išsiskirstė, o aidiečiai 
pradėjo tarp savęs kelti ka
čių koncertą dėl pumpos ne
suradimo.

Nors komunistai turi su
tverę priešfašistinį komitetą 
neva kovai su fašistais, bet 
ištikrujų jie remia fašistus. 
Štai kad ir šitai operetei pro- 
gramus spausdino žymus 
vietos fašistas.

Jono Sūnūs.

Ar jūsų šeimynai 
nereikalinga dalis 

jusi| pėdės?

Siųskite ją
telegrafu!

PIRMA negu jus prisi
rengsite pasiųsti savo pi
nigus per paštą, jie gali 
būti pavogti ar pamesti.

Eikite į artirniausį 
Westem Union ofisą. Pa- 
veskit pinigus musų kler
kams, kurie specialiai yra 
išlavinti, kad suteikus 
jums greitą ir mandagų 
patarnavimą. Po valan
dos laiko jūsų pinigai bus 
atiduoti jūsų šeimynai, 
taip lygiai kaip jus patįs 
būtumėt namie. Primokė
jus kelis centus daugiau, 
jus galite ir žinią kartu 
su pinigais pasiųsti.

Per musų Kabelio Money 
Orderių patarnavimą jus Ra- 
lit pasiųsti pinigus į savo tė
vynę. nepaisant kur ji butų.

THE
WESTERN UNION 

TELEGRAPH 
COMPANY

I

I

WORCESTER, MASS.
Worcesterio Lietuvių Drau

gijų Tarybos pranešimas.
Worcesterio Lietuvių 

Draugijų Taryba savo susi
rinkime lapkričio 30 dieną, 
nutarė kreiptis viešai Į visas 
Worcesterio lietuvių draugi
jas ir parapijas, kad visi, 
bendrai, iškilmingai susitari 
tų apvaikščiot Lietuvos Ne
priklausomybės atgavimo 10 
metų sukaktuves, vasario 16,; 
1928 m. Taryba pateikia su
manymą, kad to apvaikščio- 
jimo visas pelnas butų ski
riamas vietinei Labdarybės 
draugijai, kuri rūpinasi šel
pimu našlių, našlaičių, senių 
ir paliegėlių. Nuoširdžiai 
prašome visų draugijų ir pa
rapijų sutikti dalyvauti dide-i 
liam bendram apvaikščioji- 
me, ir laišku pranešti prita
rimą ar patarimus, tai iškil
mei W. L. D. Tarybos komi
sijai, antrašu 14 Vernon St. 
arba 96 Green St., Worces- 
ter, Mass. Komisija.

LAWRENCE, MASS. 
Klaidos atitaisymas.

“Keleivio” No. 50, minint 
aukąutojus Dėbso Radio 
Fondui, padaryta maža klai
dele. Ten pasakyta, jog M. 
Vaitkunas aukavo 50c. Tu- 

Pilviškiai (Vilkaviškio ap- rėjo būti: M. Vaitkunas au- 
skričio). Per jomarką Pilviš
kiuose 30 d. lapkr. apie 7 vi. 
vakaro būdamas neblaivus 
J. Starkus, Parausių kaimo,' 
susivaidijo, su vietiniais mie
stelio degtinistais. Užpultas 
gaujos mušeikų ir gelbėda
masis nuo jų įbėgo į Šešupę. 
Srovės nešamas nelaiminga
sis dar ilgai šaukėsi pagal
bos, bet pagalbos niekas ne- 
suteike. Taip ir nuskendo 
Šešupėje. Lavonas kol kas

ĮVIJO I ŠEŠUPĘ IR 
NUSKENDO.

I

kavo 1 doleri.
F. A. Vareika.

LAWRENCE, MASS. 
LSS. 61 kp. susirinkimas.

Sausio 8 d., 12 vai. dieną 
po numeriu 41 Berkeley st., 
įvyks L. S. S. 61 kuopos susi
rinkimas. Visi draugai ir 
draugės malonėkite atsilan
kyti, nes bus renkama nauja 
valdyba. Ateidami į susirin
kimą nepamirškite atsivesti

kaip bolševikų.' Čia tik jie prisiegavo tarnaut Die\ui, į nesurastas. Dėl šio įvykio ve-į ir nauju narių prisirašyti, 
skelbia, kad dabartinė vai- bažnyčiai, kunigui ir pačiai. |damas tardymas. ‘ * Sekr. V.

I
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MFTAMS Lenkijos norams ir padavė
HLlAiiiJ uUAAnUd* kelios dienos atgal kvailiu 

jį išvadinusiam Pilsudskiui 
ranką, šioj sesijoj Lenkija 

septyniolikta gavo tai ko norėjo.
tautos naujų Didžiosios valstybės, tam

r
I
I

"Liaudies Balsas” rašo:
Gruodžio

yra lietuvių —«....* 
vargų ir persekiojimų pra- tikrais apskaičiavimais reni-Į 
džia. Lygiai prieš metus fa- damos Lenkiją, spiria Vol-Į

No. 1. Sausio 4 d., 1928 m.

INKVIZICIJA.
tarpu išvytasis inkvizitorius 
kreipėsi į inkvizitorių vyres
nįjį reikalaudamas, kad tas 
pakviestų keturis vienuolius, 
kurie apeitų visus pakvies
tuosius inkvizicijos teisman 
ir pakartotų inkvizitoriaus 
reikalavimą stoti į teismą. 
Galima sau įsivaizduoti, kas 
laukė tuos keturis pasiųstuo
sius eretikų krašte!

Vyresnysis, gavęs iš inkvi
zitoriaus reikalavimą, krei
pėsi į “brolius” šiais žo
džiais:

“Džiaukitės, broliai, ketu- 
'ris iš jūsų aš 
j Aukščiausiojo 
musų brolio 

: reikalavimas, 
vykinamas, nors 
tai graso ir mirtimi, 
kas yra pasiryžęs
Kristų, tas tegul atsisveiki
na su mumis.”

Taip vyresniajam kalbant, 
vienuoliai iki vieno nulenkė 

• savo galvas lig žemės, nes 
į toks buvo vienuolių atsisvei
kinimo ženklas.

Vyresnysis pats išrinko 
keturis vienuolius, kurie tu
rėjo apeiti kaltinamųjų na
mus...

Tie žmonės, kurie nesigai
li savęs, sunku tikėtis, kad 
jie gailėtųsi kitų. ■

Didžiuma vienuolių buvo 
tamsus asketai ir jie degė di
džiausia neapykanta kitaip 
tikinčių, eretikų. Daugelis tų 
vienuolių buvo giliai įsitiki
nę, kad inkvizicija yra ne 
tiktai geras, Dievui patinka
mas darbas, bet kad ji tie
siog evangelijos žodžiais nu
statyta :

“Kas nebus su Manimi, 
as bus išmestas laukan, kaip 

šaka, ir nudžius: tokias ša
kas žmonės renka, meta ug- 
nin ir jo> dega.”

Kiek šviesesne buvo, tai

Inkvizicija yra lotynų žo- 
______ _______  ____________ Idis — inąuisitio. Lietuviškai 

šistų gauja nuvertė teisėtą demarą galutinai atsisakyti'reiškia jieškojimą arba, kaip 
vyriausybę ir įvedė smurtą, nuo Vilniaus ir Voldemaras * 
Kraštas pateko į lenkiškas jau pirmąjį žingsnį padarė, 
orientacijos karininkų ran- Lietuvos valstybės likimas 
kas. o Smetona su Voldema- reikalauja juo greičiau at

statyti krašte teisėta tvarką, 
nes kitaip mus laukia pra
žūtis. Kada valstybės liki
mo klausimas stovi prieš 
akis, tai negali būti jokios kur: 
kalbos apie Voldemaro ir ' 
Smetonos savimeilės pildy
mus iš kariuomenės pusės.

is tada kalbėti.
terorizuotos, kai Lenkijos kariuomenė įsi

verš Lietuvon, o dabarties 
ponai išvažiuos mus palikę į 
įsigytas užsieniuose bran
gias vilas.

Visi petys į petį už Lietu
vos nepriklausomybę ir dė

kų naujų aukų. Motinų ir gi- mokratinę tvarką’ 
minių verksmai tesigirdi________________- -J"-
Tauragės ir kitose apylinkė
se.

Per tuos metus krašto kul
tūrinėm eiga sustingo - ir> ne
įmanoma. Vieloj švietimo 
įstaigų statomi kalėjimai, o 
vietoj produktingų darbinin
kų gaminami žvalgybinin
kai. Ir tat nenuostabu, kad 
iki šiai dienai yra daugiau 
60 nužudytų (dalis viešai, 
didesnė dalis slaptai), virš 
tukstanties žmonių visaip 
kitaip nukentėjo (sėdi kalė
jimuose ar lageryje) ir devy
ni tuksiančiai yra po poli
cijos priežiūra. •

Grupė žmonių, pasivadi
nusi save tautininkais, su
gebėjo ne tik viduje, bet ir 
užsienyje valstybės nenau
dai susipykti. Lietuva nete
ko draugų ir vis aiškiau gir
disi kalbos apie visišką jos 
likvidavimą. Voldemaras 
Ženevon kaltintojo-rolėje ne 
tik Lietuvos garbės neapgy
nė. bet nusileido vergiškai
 ■ --------------------------------------------------- --

rai yra vien iškabos.
- Metai sukako nuo tos die
nos. kada krašto .žmonių 
dauguma paversta beteisiais 
piliečiais ir atiduoti i žvalgy
bininkų rankas. Organizaci
jos išardytos, visuomenės 
veikėjai kalėjimuose ir ka
puose. Seimas išvaikytas ir Ne laikas bus 
savivaldybės 
Visame krašte vietoj gerovės 
ir taikos, pasipylė persekio
jimas. kankinimai, viešpa
tauja baimė ir neapykanta. 
Budelių rankos nuplautos 
kovotojų krauju dar vis jieš-

čia didelės rizikos nėra. Nu
eik pas kunigą ir pasakyk 
jam aiškiai, kuo tu nori būt. 
ir duok jam penkinę ant mi
šių. Jeigu jis mišias atlaikys 
ir tavo notas neišsipildys, tai 
jis sugrąžins tau pinigus.

—Noser. Maike. aš savo 
pinigų negausiu. Tu nežinai 

; bažnytinio parėtko. Kas Die- 
įvui apieravota. tai ir peržeg- 
nota.

—Bet aš. tėve, užsisakiau 
|čeverykus pas kurpi ir iškal
eno jam užmokėjau. -Jis nega
lėjo man tų čeverykų sutartu 
Taiku padaryti, tai sugrąžino 
visus pinigus. Nejaugi pas 
tavo kunigą nėra nei tiek tei
sybės. kiek pas mano kur
pių? Pagalios, juk ir įstaty
mai draudžia imti pinigus ir 
neduoti mainais jokio atly- 

. ginimo už juos.
—Maike, tu kalbi apie 

svietišką biznį, o pas kunigą 
yra dvasiškas biznis. Tenai 
penkinę užmokėsi ir nieko

—Tegul bus pagarbintas. 
Maike.

— Labo lyto, tėve!
—Sei. Maike. kodėl tu nę- 

pasveikinai manęs su nau
jais melais?

—Aš tavęs pasveikinti ne
galiu. tėve. Jeigu tu sergi, 
tai aš galiu tau nurodyt gerą 
daktarą.

—Jeigu aš sirgčia-u, Mai-' 
ke. tai aš tavo lockos nepra
šyčiau. ba turiu geros gyva-' 
tinęs.'tai nuo vieno stiklo ar
šiausia kvaraba išeis. Aiė už
tai aš ir nesergu, kad gerų 
liekarstvų turiu. Taigi man 
tavo daktaro nereikia. Aš. 
vaike, norėjau kitokio pa
sveikinimo iš tavęs: norėjau, 
kad tu palinkėtum geros lai
mės man ant naujų metų.

—O ko tu norėtum, tėve?
—Aš, vaike, norėčiau būti 

didelis žmogus. Valgyt ir 
gert aš daug nenoriu, ba už 
apsirijimą po smerties į dan- 
i ų neįleidžia. Ale aš norė
čiau. vaike, pakilt į tokią 
garbę, kad mano pikčeris negausi. Kitą syk da galviju 
butų visose gazietose ir kad tave pavadins, 
mano vardas pasiliktų kny
gose ant amžių.

—Gerai, tėve, aš linkiu, 
kad šitie tavo norai išsipil
dytų.

—Ačiū, vaike, už tokį 
gražų linkėjimą. Ale ar tu 
esi šiur. kad aš tokios garbės 
susilauksiu?

O ką gi aš galiu 
tėve.

—Tai kam tu man 
jeigu tu nežinai?

Aš tau linkiu dėlto, kad 
tu tokių linkėjimų reikalau
ji-

—Man tas nepatinka. 
Mokiniesi ir mokiniesi, o ne
gali man paelpyt. Pasakyk, 
kas do pažitkas iš tokio mok
slo?

—Ar tu manai, tėve, kad 
mokslas gali linkėjimais vis
ką padalyti? Ne. tėve, moks
las stebuklų nedaro ir nepri
pažįsta jų. Stebuklais tiktai 
tikėjimas operuoja. Taigi jei 
tu nori tapti dideliu žmogų- voje) staiga iškilo 
mi nieko nežinodamas, tai aš užsidegė Fai bėrio bute k 
patarčiau tau kreiptis pas minas. Subėgo gaisrininkai 
kunigą. L’žpirk tu pas jį mi- su mašinomis, bet pasirodė, 
šias ir pats gerai pasimelsk, kad mašinos neveikia. Teko 
o gal Dievas ir padės tau pa- gesinti kibirais. Dėka karei- 
siekt savo tikslo. vių stropumui gaisras pavy-

Orait, Maike. o jeigu aš ko likviduoti.
! IZ pirksiu mišias ir Dievas 
man vistiek nepadės, tai kas 
bus tada?

Tada nieko nebus. Tu I* 
busi tas pats vyčių generolas 
ir visi dary.- < tavęs juokus. >

Aš ant tu ..esoglasnas,! 
Maike. Aš turiu m. vieną 
penkinę, ir jeigu šitą p 
žysiu, tai man bus dideli 
trotk a*'

—M .ui

žinot,

linki.

jei nemokėsi 
viežlybai atsistot, arba ne iš 
to šono paimsi ranką pabu
čiuot.

—Na, jeigu tu. tėve, moki 
pinigus ir da bučiuoji ran
kon. tai kaįįtu gali svajoti 
apie tapimą dideliu žmogu
mi. Tinkamiausia tau vieta 
yra bobinčiuje su davatko
mis rąžančių kalbėt. Nauji 
Metai tau nieko nauja negali 
atnešti, nes tavo galvoje nė
ra naujų minčių. Kunigo 
vergas tu buvai, ir toks pasi-

parše, ba kad 
marmuza. tai ži-

liksi.
—Šerap. 

duosiu pel
nosi...

— Lik sveikas, tėve, man 
gaila laiko su tavim ginčytis.

BENZINU GESINO 
GAISRĄ.

Naktį iš gruodžio 10 d. į 
11 <1. 2 vai. -Jonavoj (Lietu- 

gaisras. 
a-

Laike gaisro atsiliko ne
laimė. Vienas gaisrininkas 
vieton vandenio užpylė ben
zino. Liepsna tuojaus atsi
mušė į gaisrininką ir apėmė 
Į jį visą: kelias sekundas jis 
visas degė, tik vargais nega
lais pavyko jį užgesinti. :

Nelaimingas dabar guli 
. rn sveikatos stovy, di- 

rodos, tėve, kad delt odos nusilupę.

rios paeina amžinas žmo
gaus dusios išganymas, yra 
daug didesnis nusikaltimas, 
negu dirbti netikrus pinigus, 
kurie juk tenkina tik laiki
nuosius žmogaus reikalus. 
Todėl, jei netikrų pinigų dir
bimas yra valdžios visai tei
singai mirtimi baudžiamas, 
tai bus dar teisingiau mirti
mi bausti ir eretikus. Bažny
čia yra gailestinga, ji sten
giasi paklydėlius atversti į 
gerą kelią, ji jų nesmerkia, 
neperspėjusi. Bet jeigu ereti
kas ir po dviejų perspėjimų 
nesiliaija laikęsis savo pra
gaištingų pažiūrų, bažnyčia, 
nesitikėdama jį atversianti, 
rūpinasi jau tiktai, kad ap
saugotų kitus: pašalina ere
tiką iš bažnyčios ir atiduoda 
jį pasauliniam teisėjui, kad 
tesėjas jį pašalintų ir iš šio 
pasaulio — pasmerktų ereti
ką mirti. Nebūtų priešinga 
Dievo valiai, jei panašiu bu
du butų išnaikinti ir visi ere
tikai...”

Rodos, ir be paaiškinimų 
suprantama, kas inkviziciją 
palaikė ir kas yra jos tikrasis 
kaltininkas, būtent, bažny
čia. bažnytinė organizacija.

Kova prieš eretikus buvo 
šventa kiekvieno kataliko; 
pareiga, kuone Šventesnė ne-1 
gu kūno varginimas (aske- 
’.izmas). Asketizmas ir ink
vizicija turi tarp savęs labai 
daug bendra: tai du Įvairus 
kovos laukai su tuo pačiu 
amžinu žmonių giminės 
“priešu” — kunu. kuris nuo
lat jieško ir siekia žmogaus 
sielą pražudyti.

Patys didieji asketai buvo

tada bažnyčios terminologi- i 
Į ja buvo vadinama, “eretikų i 
neteisybės jieškojimas” (In- ; 
ųuisitio haereticae provita- ’ 
lis). '

! Istorijoj yra žinomos dvi : 
;inkvizicijos: viena pasaulinė i 
karalių valdžios inkvizicija, 

i buvo įvesta Ispanijoj • 
penkioliktame amžiuje, ir • 
antroji — bažnytinė inkvizi- : 
cija suorganizuota dominin- i 
konų tryliktame amžiuje, i 
Apie bažnyčios inkviziciją i 
dabar ir pakalbėsime. i

Inkvizicijos teismas bylų i 
nenagrinėjo, kaip kad daro i 
musų laikų teismai ir teisia
majam neduodavo jokių ap- i 

‘sigynimo priemonių, t. y. nei 
i advokatų, nei stat.vti liūdi- i 
ninku neleisdavo. Svarbiau
sias tu teismo uždavinys bu
vo — jieškoti eretikų, o sura
dus atiduoti juos pasaulinei • 
valdžiai, kad pasmerktų. 
Bažnyčia atiduodama ereti
ką pasaulinei valdžiai prašy
davo jį nubausti be “kraujo 
liejimo.” Pasaulinė valdžia 
labai gerai žinojo, ką toks 
bažnyčios prašymas reiškia 
ir todėl eretiką bausdavo be 
"kraujo liejimo," būtent, de
ginte degindavo. Tai buvo 
nežmoniškai žiauri bausmė 
ir dabar tokio žiaurumo nie
kur nėra.

Inkvizicija, yra didžiau
sias katalikų bažnyčios nusi
kaltimas ir tos dėmės ji nie
kuomet neįstengs nusiplauti. 
Bet kokiam tikslui bažnyčia 
sugalvojo tą baisią su kitaip 
manančiais kovos priemo
nę? Ogi tam. kad išlaikytų 
savo rankose valdžią ir galy
bę’ visuomenėj.

Dabar daug kas gali pa
manyti, kad bažnyčia nėra 
kalta, nes ji tik surasdavo 
eretiką ir suradus atiduoda
vo pasaulinei valdžiai: pa
saulinė valdžia galėjo ereti
ką ir nebausti.

Tas klausimas darosi visai 
aiškus, pažvelgus į tuos san
tikius, kurie tada buvo tarp 
bažnyčios ir visuomenės. 
Tais laikais, kai visuomenė 
buvo labai tamsi ir pilna 
prietarų, bažnyčios įtaka bu
vo labai didelė. Prieš bažny
čią lenkdavosi pasaulinė 
valdžia, o karalių karūnos 
turėdavo būti popiežių pa
šventintos ir tik tada įgyda
vo galios.

Bažnyčios įtakingumą ga
lime lengvai patikrinti ir pa
čiame gyvenime ir tai netoli
muose laikuose, kada kunigo 
žodis buvo šventas.

Aišku, kad viduramžiais 
bažnyčios įtaka buvo dar 
stipresnė ir pasaulinė val
džia pataikavo tik bažnyčios 
norams ir tikslams. Todėl il
su eretikais tuo metu pasau
linė valdžia taip pasielgda
vo. kaip to norėdavo bažny
čia.

Inkvizicijos žiaurumo tik
rieji kaltininkai nėra vieni 
vienuoliai domininkonai. 
Idėja kilo bažnyčios teologų 
galvose. Domininkonai tik 
dideliu atsidavimu vykdė 
tai, ką popiežius su savo kar
dinolais ir mokytojais baž
nyčios daktarais nutardavo. 
Šituo klausimu geru pavyz
džiu yra Tomo (Tamošiaus) 
Akviniečio nuomonė. O To
mas Akvinietis yra vienas 
bažnyčios šulų, dvasiškių į 
padanges keliamas, o kuni
gų seminarijose, tai klerikai 
daugiausia galvas kvaršina 
to didžiojo viduramžių auto
riteto filosofijomis. Taigi, 
štai ką Tomas Akvinietis ra
šo inkvizicijos reikalu: 

I “Eretikai yra nusidėjėliai, 
kuriuos reikia pašalinti ne 
ik iš baznyci -s (atskyri- 

i. bet juos reiki, 'šmesti 
ir iį o. UJ9 ta. po, t. y 

'••panffarta» terpia dyti. Du. uyti tikybą, nu<, i ’

PRIE KROSNIES.
Sausos malkos dega, šaudo. 
Auksu kibirkščiuoja.
Vikri liepsna durnus gaudo. 
Pliauskas pabučiuoja.
Ir jos blizga kaip auksiniai 
Angelo sparneliai: 
Kaip nušvitę vakariniai 
Debesų krašteliai. 
Žųsta malkos ir žėruoja 
Gražios kaip svajonės. 
Retai mirtis taip auksuoja 
Šio pasaulio žmones.

IRSIU...
Irsiu, irsiu laivuželį, 
Irsiu į krašteli, •
Ten kur šypsosi pražydus 
Rausvutė gėlelė.
Meiliai, meiliai aš gėlelę 
Rausvutę nuskinsiu. 
Ir tau. mieloji: mergele, 
Kasas padabinsiu. 
Padabinęs tau kaseles. 
Linksmai uždainuosiu. 
Tavo sopančią širdelę 
Oainomis paguosiu...:

Nardis.

ir patys žiaurieji žmonių žu-j

DAINA APIE LIETUVOS 
VALDONUS.

Tas Plechavičius, tas baadits. 
poteriauja kožnas ryts: 
“Tu. Pilsudskį, nors pasiusk, 
bet pagalbos man atsiųsk I" 
Daug skriaudų jis pridarys, 
nes jo vardas kraugerys. 
Rauda musų Lietuva, 
kad joj yr’ toks šuva.
bet greit žmonės Lietuvos 
kartuves iam pastorės. 
Tik pelėda ir apuoks. 
iš jo smerčio pasijuoks. 
Grigaliūnas yr’ vadu, 
žm nes kišo po ledu. 
Kol tas buvo pasiautai* 
tai ir buvo jam gerai. 
Kai išėjo viešumon, 
reikėj -sėsti jam turmon. 
Kad kalėjime nėsėdėt. 
savo valdžią reik turėt. 
Tai ir ėmė valdžią griaut, 
su banditais viešpataut. 
Tas banditas ir.-vagis 
musų krašta pražudys, 
laisvę gausim tuo veikiau, 
juo nuversim ji greičiau, 
žus ši priespaudos ranka, 
kai pervers ją kulipka. 
šie mus valdo. Taigi mat. 
ir Smetona toksai pat. 
Kol čia buvo vokiečiai, 
tai žandarai jo draugai. 
Lietuva jam nerūpėjo, 
visa Urachu kvepėjo. 
Kai išbėgo vokiečiai 
ir Smetonai ia-.i striukai: 
♦Tauta žūva, tauta žus. 
iei karaliaus joj nebus/’ 
O ant galo taria jis: 
"Aš Smetona — ne ožys. 
Aš persuos jums Į vadus, 
prez.'dt r.tas aš dėl jus.’ 
Re! jo vieton, kad jį gals 
greit įlindo klerikals.
Pa n Stulginskį valdė tais 
jo pramindžiotais takais. 
Statė k«.r*'n es vargšams, 
litus skyrė Ku..i.r”ns. 
Sekdama pavyzuz • • 
nedalino jis dvarų 
Bet gegužės devintoj, 
ir Stulginskis su. aitoj

t
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I

i

žmonės mesdami balsus, 
šlavė žemėn kriaudikus. 
Tie. kur vcgė linus mus. 
greit pakliuvo i teismus. 
Kad nereiktu ten kukuot, 
rinkta valdži;: ėmė šluot. 
Negalėjo teisingai, 
ėmė ruoštis klastingai. 
Vos ją čiupo į nagus, 
tuoj Smetona vėl gražus. 
Dar nežino kas čia bus, 
peršąs tautai i vadus. 
■Juo tolyn, tuo gražyn, 
prezidentu sa e vadin. 
Taip Smetona degutuots 
šiandien lik vainikuots. 
-Jis karalium tapsiąs veik, 
tat ir seimo am neneik, 
kas jo valdžiai nepritars 
tuos be gailesčio pakars. 
Pažiūrėti nor- nekoks 
\ oldemaras tėr bemioks. 
pasišiaušęs, kaip ežys, 
diktatūra skelbia jis. 
Siauras protas jo galvoj, 
kin is kruvinas rankoj. 
Kad galėtu viešpataut, 
liepia smaugti, liepia piaut. 
Kas nenori pasiduot, 
kad nedrįsti: protestuoti 
Jam nebaisu. Ne. oi nei 
Jis malšina.' degtine.
Geria šiandien, gers ir ryt. 
girtas lieps argšus žudyt. 
Daug naujienų bus girdėt, 
kai varguoliai ims bruzdėt. 
kai puod\ nės nusitvers 
ir Smet-. ’.i; /.emėn vers. 
Kai nuo sosto nušvaistys 
ir Smetoną ištaškys. 
Vargšu aky-- praregės— 
Voldemaras sudrebės. 
Voldemarui striuka bus, 
nukarpysim jo nagus. 
Baisus striukas bus jam ryt. 
darbo žmonės ims valdyt. 
Liaudis stos tada aldžion 
ir fašistam., duos sku 
Siurbėles visus nuvers 
ir laikus br<,|jbės tvers. 
Lai vergijo. laike... žus, 
'*** notjvmui galas

turiu pasiųsti 
Sostą n. Štai, 
inkvizitoriaus 
o jis turi būti 

valdžia už 
Todėl, 

mirti už

dytojai. Toks, pav., buvo 
Konradas Magdeburgietis. 
kurio vardą pasibaisėdama 
minėjo visa tryliktojo am
žiaus Vokietija. Tų laikų 
metraštis apie šį 
kvizitorių taip rašo: |(a dvasiški ja nedegė tokia

...Jis niekino turtus. pa-laidele eretiku neapvkanta. 
saulininkų dvarus ir bažny
čios dovanas: jis tenkinosi j 
paprastais parapijos kunigo 
drabužiais i
?iu: nieko negalima buvo 
orikišti jo asmens gyveni-, 
mui. Jis buvo atšiaurios iš- • 
vaizdos, bet žmogus geras ir 
nalonus 
aisiais

blogais — rustus teisėjas

i žiaurųjį in-i^k aukštesnioji dvasiškija ir

I Grigalius VII rašė, kad 
;eretikų deginimas nedoras ir 

—r ------<=,-|žiaurus dalvkas. o šv. Ber-n paplaktu val-[rlardas mokė, kad prieš ere- 
“ .v j likus reikia veikti ne ginklu.

_. —. .. (bet įrodymais, kurie išblaš-
._ ----------------j"iko eretikų paklaidas ir pa-

. - Iklvdėlius gražina tikrojon ti-su draugais !r Uk- kvbon T(,-iaus k„ n ;a|ima 
krikscionipus. o su |)asiekti nei j,.oljvnlais

m . .. . . .. nei kryžiaus žygiais, ta baž-
. Ta*ai geia> ii malonu> nvčja mėgino pasiekti per 
-.raugus zude knaip manau- inkvizici ja. (-L. L<-,
nūs be jokio pasigailėjimo, i ___________________________
Sana buvo paprasto įtarimo.*
ir eretikas būdavo pasmer-j KOMUNIZMAS PERGY- 
kiamas mirti. Jei koks nelai-j VENA KRIZĮ.
mingasis. pakliuvęs i jo ran- — ............................... ......

- - - i i rr'r'Lr-o vienminčiai rran-
cuziioj ir Vokietijoj.

Paryžiuje darbininkų ra- 
visam am- jonuose pasirodė didelės afi- 

Komunisti- 
su- nio Markso ir Lenino ratelio 

įvykdomojo komiteto.” Afi- 
besauvaliauda- šos skelbia, kad rusų revoliu- 

esanti pavojuje, nes 
Trockis 

ir jo draugai ryt poryt busią 
įmesti kalėjiman. jei Euro
pos proletariatas neprotes
tuosiąs.

Afišose aprašoma Rusijos

1 u I <111- — I .
1 | • - • • * - • 1 | 1 Fcck«o
<as, iš baimes prisipazinua-l•i 1 x ; fii7i 1
vo esąs eretikas (nors nie
kuomet eretiku nėra buvęs),1 
ai tą Konradas

žiui įmesdavo į kalėjimą, o šos. pasirašyto: 
iei ne prisipažindavo 
tegindavo.

Kadangi 
mas inkvizitorius pradėjo ir cija 
aukštesniuosius vokiečių ba- opozicijos lyderiai, 
įorus žudyti, tai susimokiu
sių žmonių Konradas žiau
riai buvo nužudytas.

Inkvizitoriai buvo labai 
atkaklus ir jie nebodavo,’ 
nors pavojus jiems gresia vidaus padėtis ir sakoma, 
čia pat po nosim. Pav.. vieną kad Stalino valstybėje jau 
<ykį Pietų Francuzijos vieti- nebesą sovietų ir proletaria- 
nė valdžia, kuri palaikė ere- tas neturįs teisių. Afišos siu- 
tikus, išvijo domininkoną in- lo Francuzijos•komunistams 
kvizitorių ir grąsė mirtimi reikalauti iš savo vadų, kad 
kiekvienam tam. kas išdrįs- jie paaiškintų, kas darosi 
tų vykinti inkvizitoriaus įsa- Rusijoj.
kymus, Taip buvo uždrausta Afišos baigiamos obalsiu: 
bet kam turėti santikius su “Šalin frakcijos diktatūra.” 
domininkonais ir vietos vys- Pasirašo buvusis francuzų 
kupu. Pagaliau ir vyskupas komunistų vadovas’ Su vari n. 
buvo priverstas iš Tuluzos 
pasitraukti, 
duonkepys nrapsiėmė jam 
kepti duonos, ne* ' ienas mė- Stalino'politika vedanti prie

Kairieji Vokietijos komu- 
nes nei vienas nistai savo laikrašty “Komu

nizmo Vėliąva” rašo, kad — ““ X l’i *1 1

sininkas nenorėjo j įstatyti proletariato diktatūros pa
jam mėsos: minia s. ii.ušė naikinimu. Pasak " 
vyskupo tarnus ir apipus 
jo rumus. Tečiau domininko 
nai, nors kęsdami badą ir Itu.-i . pasidariusi 
negaudami ------ 1— ;* 1-----*— -
riliko eretiku kra’Ste. Tuo kitos šaij..

naikinimu. Pasak “K. V. 
Rusijos komu.j fai esą kapi 
ca'istų ir buržua^ - tarnai, 

u pasidariusi . mtai 
et vandens, pa- burzuu.,i A «alis. kaip ku • ir
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Iš Socialistų Judėjimo
Amerikos Socialistų Par- metus ir padarė daug gera 

tijos Pildomojo Komiteto darbininkams. Jie pravedė 
sekretorius drg. '.Villiam H. amnestiją, paliuosavo iš ka- 
Henry mano, kad 1928 metų Įėjimų daug žmonių, kurie 
prezidento rinkimuose Par- buvo tenai sukišti dėl jų po- 
tija galėsianti išstatyti savo litinių įsitikinimų, ir bedar- 
kandidatų sąrašus 34-riose biams parūpino valstybinių 
valstijose. 'darbų.

Paskutiniais daviniais,’ Ateinančią vasarą yra šau- 
New Yorko valstijos sociali- kiamas Tarptautinis Sociali
stai pereituose valdininkų rtų Kongresas. Anglijos
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gali tikrai pasakyti kada LIETUVIŲ LAISVES 
laukuose rugiai plaukia, ka- Myi.ET0.IU DRAUGYSTE 
da obelys žydi. Staiga mies
to dulkėse pasirodo savotiš
kos, kiaušinėlių pavidalo 
dulkelės — tai miškuose pu
šys žydi. Nors pušynas butų 
už šimto kilometrų, moksli
ninkas pažiūrėjęs į oro dul
kes pro mikroskopą, pasa-

rinkimuose lapkričio mėnesy 
surinko arti 100,000 balsų, 
r i ba 15,000 daugiau, negu 
metai atgal.

Per gruodžio mėnesį New 
Yorko valstijoj susitvėrė 5 
nauji Socialistų Partijos lo- 
kalai (kuopos). Seni drau
gai. kurie buvo pasitraukę 
keliatas metų atgal, vėl grįž
ta prie organizacijos. Vienas 
užsimokėjo duokles net už 
212 mėnesių, nors Partija to 
ir nereikalavo.

i Kongresas. Anglijo: 
Darbo Partijai patariant, 
socialistinio Internacionalo 
Biuras Ciuriche nutarė, kad 
Kongreso vieta butų Belgi
jos sostinėj Briusely. Kong
resas atsidaiys 5 rugpiučio 
dieną. j
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Vergai ir Piliečiai
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Jau Išėjo Iš Spaudos—Užsisakykit!

Atspausdintas ant dailios popieros, knygos formato, pilnas puikių mokslo 
straipsnių, visokių statistikų, puikių eilių, dainų, juokų ir paveikslų.
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kys, kad šie medžiai jau pra- 
žydo.

“ Dulkių tii’štumas ore yra 
labai nevienodas. Taip, vie
name kubiškame oro centi
metre po lietaus esti 32,000 
atskirų dulkelių; giedrame 
ore— 130,000; kambario 
ore — 1,860,000. Kalnuose 
gi vos tik 210 dulkelių.

e 
fe

Belgijos Darbo Partijos 
Generalė Taryba nutarė vėl 
paskirti dr-gą Emilių Van- 
detveldę savo atstovu i pil
domąjį socialistų Internacio
nalo komitetą. Jis buvo ir 
seniaus to komiteto nariu, 
liet rezignavo, kuomet jam 
reikėjo užimti Belgijos 
premjero vietą. Dabar Bel
gijos socialistai iš valdžios 
pasitraukė ir Vandervelde 
vėl turi liuosas rankas dirbti 
tarptautinėj darbininkų or
ganizacijoj.

Vokietijos darbo ministe
ris socialistas Brauns įsakė 
plieno ir geležies fabrikams; 
kad tuojaus butų įvesta 8 va
landų darbo laikas į parą, 
taip kad galėtų dirbti trįs 
pilnos permainos. Tas palie
čia 25.0.000 darbininkų. 
Kuomet darbininkai to pa
reikalavo, fabrikantai pa
grūmojo jiems lokautu. Bet 
socialistas ministeris pasakė, 
kad lokautas yra uždraustas.

> _________________ __

(’olorado sibire Rokfele
rio kazokų teroras nesiliau
ja. Streikuojantis angliaka
siai areštuojami, mušami ir 
grūdami į kalėjimus, kur jie 
laikomi be jokio apkaltini
mo ir be teismo. Mitingai 
ardomi ir žmonės trempiami 
arkliais. Daug šeimynų ken
čia badą ir šaltį. New Yorko 
jaunųjų socialistų Lyga ren
ka .joms drabužius ir maistą.

Sausio mėnesyje Pragos 
mieste yra šaukiamas visų 
Cecho-Slovakijos tautų so
cialistų partijų bendras Kon
gresas. Cechų, vokiečių, len
kų, madžiarų ir rusinu orga
nizacijos bandys susilieti Į 
vieną sąjungą, kad pasėk
iu ingiau galėtų kovoti prieš 
reakciją.

Socialistinio internacio
nalo komisija politinių kali
nių padėčiai tyrinėt pasiuntė 
komisarui Kalininui reikala
vimą, kad sovietų valdžia, 
duodama amnestiją viso
kiems kaliniams, paliuosuo- 
tų ir socialistus, kurie yra 
pūdomi bolševikų kalėji
muose ir ištrėmimo vietose. 
Mat, minėdama savo 10 me
tų sukaktuves, i 
valdžia paskelbė amnestiją, 
kurioj pasakyta, kad politi
nių partijų nariai nepaliuo- 
suojami.

Vergas — tai savininko 
nuosavybė, kilnojamasai 
turtas. Tai žmogus gyvulio 
teisėmis.

Pilietis — tas žmogus, ku
ris sau šeimininkas, o santi- 
l iucse su visais kitais žmo
nėmis — lygiateisis žmonių 
organizacijos — valstybės— 
narys.

Vergas — tai valdinys, 
poddannyj. — kaip rusai, 
“anais geraisiais laikais” sa
kydavo.

Tarp piliečio ir valdinio 
yra didelis skirtumas. Pir
miausia—psichologijoj (su
pratime ).

Pilietis žino, kad jis yra 
didelės žmonių šeimos — vi
suomenės narys, kad jo as
meninė gerovė priklauso nuo 
jo paties, o bendroji (visų 
^nonių) gerovė — nuo iš
mintingo tų žmonių bendra
darbiavimo tarp savęs. .

O valdinys visai atvirkš
čiai apie save mano. Jis žino, 
kad jo h: kitų tokių pat žmo
nių gerovė ir likimas ne nuo 
jo paties pareina. Jis tik ži
no. kad vieni žmonės yra 
kad valdytų, o kiti-—kad 
anų klausytų.

Valdyti — tai pasižaboti 
ir paplakti. Valdinys yra pa
žabotas ir plakamas. Jis ne
gali pasukti ten. kur jam at
rodo geriau, bet užkinkytą 
vežimėlį turi traukti ten. kur 
išmintinga valdono ranka 
kreipia.

Taktika piliečių ir valdi
nių taip pat nelygi.

Piliečiai, jeigu jiems rodo
si, kad bendrojo jų gyveni
mo tvarka netikusi, tai, susi
tarę tarp savęs, ją pakeičia 
geresne.

Valdiniai, jeigu jiems ir 
rodosi, kad jų gyvenimas ne
pakeliamas, neturi valios pa
keisti jį geresniu, nes tai pri
klauso nuo jų ponų. O tie ži
no nemirštamą tiesą, kad 
valdinių gerovė reiškia ponų 
pražūtį. -

Todėl ko piliečiai siekia 
taikiu budu, valdiniams — 
vergams tenka siekti maiš
tais.

Vergų maištas — stichinis 
(aklas). Niekas nežino jo 
dienos ir valandos, tariant 
švento rašto žodžiais. Vergų 
maištas — tai audra, naiki
nanti viską savo kelyje.

Ir istorija mus mokina, 
j kad visos despotijos, visos 

bolševikų Į galybės, paremtos ant valdi- 
jnių-vergų, išnyko tam tikru 

laiku, kaip durnas ir atsidūrė 
legendų srity.

Rusų caras neturėjo pilie
čių, o tik valdinius. Ir tie val
diniai buvo vergai. Rusai,'
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.unijos (Finlandijos) diniai buvo vergai. 1____
MK-ian 'mokratinė valdžia'negalėdami laisvai ir viešai 
padavė iv ’gnaciją, nes Sei-dirbti visuomenės ir politi
niai nepnu *ė jos sumany- kos darbo, slaptai dirbo 
mui sumažinti . nitą ant ive- bombas ir su jomis darė savo 
žarnos duonos. . < ialistinė politiką.
valdžia norėjo tuo o. *u nu- Caro sistemoje buvo įsa- 
piginti duoną ir paleng ;«ti kyla nesigailėti kulkų, — ir 
’arbininkų gyvenimą, bt patsai caras žuvo nuo kulkų, 

bu žuazijos ir ūkininkų at- z.is ir Lietuvos despotai — 
stov Seime pasipriešino f asu i d. Kas kokiu ginklu 
tam. c ialdemnkratai išbu- kovoja mo tokio ir pats žu
vo Suoi. valdžioj* visus na.

KAINA SO CENTŲ. 
“KELEIVIO” SKAITYTOJAMS 

TIKTAI 25 CENTAI

SUDEGĖ KATALIKŲ 
BAŽNYČIA.

Bridgeport, Conn. — Pe
reitą sąvaitę čia sudegė di
delė airių Romos katalikų- 
bažnyčia, kurios pastatymui

VVALKEGAN, ILL.
Valdybos Antrašai: (

11 Pirmininkas VINCAS GAUKIS, 
730 MeAHister Avė

2) 1‘agelbininkas J. A. BL'KSAS, 
1023 Jackson st., Nu Chicago, 111.

3) Užrašų Sekr. A. SALUCKAS,
810—8-th St.

4) Turtų Sekr. V. S. ELZBERGAS, 
1045 Jackson St., No. Chicago, I1L

5» Iždininkas KAZ VAITEKŪNAS 
12u—8-th St.

6) Iždo globėjai:
P. WHITE, 716—8-th St. 
SUSANNA GABRIS, 

730 McAlluter Avė.
7) Knygiai:
K. AM BRAZIŪNAS, 845 Lincoln st. 
JURGIS JOKŪBAITIS,

328 Liberty St
8) Maršalkos:
A. DELKUS, 738 Jackson St. 
JONAS JOKŪBAITIS,

712 So. Genesee St.
Susirinkimai atsibuna paskutiniam* 

nedėldienyje kiekvieno mėnesio, 1 vai, 
po piet. Liuosvbės Svetainėj, ant 8-th

Įdėkite j konvertą kvoterj popieron suvyniotą., rrba štampų už 25c., ir pri- 
siųskit “Keleiviui”, o Kalendorių tuo jaus gausite. Adresuokit taip:

KELEIVIS”
SO. BOSTON, MASS.

t 64
✓

253 BROAD WAY,
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FARNOS. į
_ i

PARSIDUODA FARMA
__  ______ _ ” kambarių stuba. gera bamė, 25 

... . t._____________________ (Poaa akrai tyros žemės, per ganvklą tekatikintieji bu\o sudėję $—00,- Upeiįs> VjSį farmos įrankiai, 1 arklviį 
000. 5 kaivės, vištos ir vištininkai. elektros

šviesa ir miesto vanduo, 5 minutės nuo
~~ gatvekarių. 10 minučių nuo miestelio

IVF jk 1 *r geležkeiio stoties, arti mokykla*r A.l I l*.N A1 IN1 Ai Karma randasi prie puikaus kelio, tik* . m?ilės nuo Ijlwrence( Mass pKeį.
žastis pardavimo — kraustausi į Ka
life rniją. Parduosiu pigiai Geras piri- 
kinys, atsišaukite greitai. <2> '■

KARSOOM BEDROS1AN
Eox 199, Salėm I*epot,

- New Hampshire._'_______ ___  i

PAJ1ESKOJIMA1 i
i
I
t

I

Pajieškau VAITKAITĖS. po vyru 
Siratavičienė, Luokės parapijos, gv- 
vena kur nors Conn. arba apie Det
roitą, Mich. Malonės atsišaukti a* ba 
žinantieji teiksis pranešti.

ALEKSANDRA VAITKUS
146 Sawteli avė , Montello, Mass.

Pajieškau tų dviejų moterų, su ku
riomis kaitų važiavom iš Klaipėdos į 
Ameriką. .Jiedvi sesers ir turėjo vai
ką; paeina iš Suvalkijos. Malonės at
sišaukti. Julia Staškunienė

74 Aeademy st.. Amsterdam. N. V

LIETUVOS MERGINOS 
ŠAUKIASI MGELB0S.

KRAS1NO LAVONAS BU
VĘS IŠVOGTAS IR KRIK
ŠČIONIŠKAI PALAIDO

TAS ANGLIJOJ.
Tuo tarpu Kremliuje šalia 
Lenino įmūryti kaž-kokio 
nežinomo mirusio pelenai.
Pasak “Malin,” British 

United Press koresponden
tas pranešė telegrafu iš Mas
kvos, kad visoj Rusijoj da
bar tikima, jog iš Anglijos 
f>arvežti i Maskvą ir Krem- 
iuje um tikioj iimoj sienoje Jemokratua. 

palaidoti visai ne Krasmo _________
kūno pelenai. • a TtlTT

Būtent, našlė Krasinienė Ai UUIjIIDO

15 metų amžiaus našlaitė.
Ji rašo:
“Gerbiamas ponas Redak

toriau! Prašau Tamstos vie
nos malonės, buk toks geras, 
pasigailėk manęs, išklausyk 
mano meldimą, sušelpk ma
ne, o busiu visą amžių dėkin
ga*

“Aš esu 15 metų lietuvai
tė. baigiau 3 klesas gimnazi
jos, bučiau ir toliau ėjus, bet 
negalėjau, nes palikau naš
laitė. nebeturiu kapitalo to
liau mokintis. Moku ir galiu 
dirbti visokį darbą, lengvą 
ar sunkų. Taigi, ponas Re
daktoriau, su Tamstos pa
galba ar neatsirastų toksai 
žmogus, kursai mane paim
tų pas save savo pinigais į 
Ameriką, o aš jam užtai tar
naučiau ar vergaučiau 6 ar 8 
metus, iki atidirbčiau tuos 
pinigus, ką jis išleido mano 
kelionei.’’

(Jos vardas ir adresas yra 
“Keleivio” redakcijoj.)

Keturios mokinės prašo 
pašalpos.

Jos rašo:
“Girdėdamos, kad ameri

kiečiai yra geros širdies 
žmonės ir užjaučia kitų sun
kią padėtį, mes, keturios mo
kinės lietuvaitės, (įrištame 
kreiptis viešai į jus, broliai 
lietuviai, prašydamos pagal
bos.

“Dalykas tame: susidėjus 
sunkioms aplinkybėms, dėl 
stokos lėšų negalime baigti 
pradėtąjį savo mokslą, kuris 
beliko tik vieni metai mokin
tis.

"Ar neatsirastų iš Tamstų 
kas norėtų pabūti globėju ir 
kas galėtų atsiųsti nors porą 
dolerių į mėnesį? Manome, 
kad nesudarysime Tams
toms didelių išlaidų, o ypač 
tiems, kurie da neturi šeimy
ninio gyvenimo, 

i “Norintiems mums pagal
bą suteikti, ant pareikalavi
mu sutinkame nusiųsti ir sa
vo atvaizdus. Kuris kurią no- i liautųsi“ vedęs' jo®e"b^SiiT| 
l’ėsitC globoti, tos ir biogra-.rnn nmnao-nndA 
fiją sužinosite.”

(Šitos “keturios panelės’’ __
savo vardų nepaduoda, tik koncentruosiančios savo jė-l ____ _
prašo rašyti į Vabalninko gas kovai su fašistine Italija, dulkių su 
paštą tam tikru numeriu. Bolševizmo propaganda de- riais metų laikais. 
Todėl šis jų atsišaukimas ga- mokratinėse valstybėse tik ninkas. kuri 
Ii būt kokių apgavikų dar- silpnina jas.
bas.)

Pajieškau Aleksandro Lukošiaus, 
paeinančio iš Ambručių kaimo, Rau
donės valsčiaus, Kauno rėdybos. Išva
žiavo į Suvienytas Valstijas daug me
tų atgal, gyveno Worccster, Ma>s. p 
numeriu 15<1 Millbury st., pas Joną 
Bruožaitį. 19O8 metai- ir i.’ao 1913 me
tų .jokios žinios nuo jo neturiu, neži
nau ar jis gyvas ar gal miręs. Meldžiu 

i kas apie jį ži
note, malonėkite pranešti man 
adresu: J. IVANAUSKIS

Box 264. Ea.-t Setauket.
Long Islaiul. N. Y.

Fašistų laikraštis reiškia 
pasigailėjimą, kad paruošia
moje nusiginklavimo konfe
rencijoje Italija nepalaikė 

j Rusų pasiūlymą visiškai nu-____
siginkluoti. Rusu pasiūlymas jį patį atsišaukti arba 

s • « • • • n mnl. .nsvL-ifn rvro i
turėjo tikslo išjuokti susirin
kusius Ženevoje demokrati
nius pasifistus.

Tarptautinėje Europos po
litikoje So\ietai ir Italija tu
rinčios labai daug bendro ir 
todėl būtina yra laikytis kon
taktu kovoje su "supuvusia”

esanti labai religinga ir rei- Amžių amžiais žmonija 
kalavusi, kad pernai lapkri- nusiskundžia dulkėmis. Tė
čio mėn. Sovietų ambasadoj čiau anksčiau niekam į gal- 
Londone miinsj jos vyrą pa- va neatėjo ištirti, kas vra tos 
laidotų su bažnytinėmis iš- taip jkirėjusios dulkės, 
kilmėmis. . . - . I Pirmas, kuris dulkių pri-

Budamas karštas ateistas gimti ištyrė, ir tuo sauamži- 
ir komunistas. Krasinas daž- na garbę nusipelnė, buvo vo- 
nai susiginčydavęs su savo ............
žmona dėl tikybos. Velionies bėVga

Amžių amžiais žmonija

šiuo

su savo

1928 KALENDORIAI 1928
JAI GATAVI LIETUVIŠKI Siti 

SIMAI KALENDORIAI. Lietuvos 
kariuomenė ir lietuviškos vestuvėi 
Tinkami pasiųst Lietuvon savo gimi
nėms. Vienas kalendorius 25c., 4 už 
I dolerį. Reikalaudami kalendorių siu
skite pinigu- money orderiais ari i 
pašto ženkleliai- š>uo antrašu: (1),

' A. F. SHEETRA
1X7 Neuburv st.. Lavrence. .Mas*.;

Į KANADĄ
Ąti’rau'cs-u Jusu "iminės, pažįsta*- 

mus. kaip vyrus, t lip ir moteris ar 
merginas iš Lietuvos i Kanadą. Mano 
patarnavimas yra sąžiningas, saugui, 
greitas. Mano patyrimas 1*riva'-orči« 
biznyje per metų tai liudija., Tįpipgp 
tie. kurie jau per mane atsitraukė sa- 
vo gimines yra man dėkingi už mani

■ noms. taip ir vidums-keleiviams na 

nadoje. Alano patarnavimas ir kaino* 
laivakorčių yra pigesnėse, negu kitiį 
agentų Dė'ei plate^mų informacijų 
visad kreipkitės pas mane šiuo adresį

ALE\AM>ER S. LEHIS 
Tourist Agent ( j

\Vindsor St„ Montreal. »
P. Q., ( anada.

i

iI _
Anė Pabionaitč, pajieškau dė4ės i rupestinjrą patamav irua. Kaip nier^r- 

Juozapo Venslausko, Kauno irub., Tel-'"—;- •" - ----- - i-~i—----- —
šių ap»kr., Plungės parap Jis seniau rupini* gera- apsistojimui vietas Ka 
gyveno Kensington, Pa., dabar neži
nau kur. Kas apie jį žino malonės 
pranešti arba pats lai atsišaukia.

M1SS ANNA PABIONAS 11) 
, R. F. D. Nr. 1. Bethlehem, Pa.

' Pajieškau savo dėdės Miko Barono
Paeina iš Mariampolės apskričio. Ne- 
tičkampio kaimo. Jis pribuvo į Pitts- 
burghą tais metais, kaip Jonstonas 
buvo užlietas. Kas žinote apie ji. ma
lonėkite man pranešti, už ką iš kalno 
tariu ačiū. • 1 i

JUOZAS BARONAS
168 Grand st.. Brooklyn, N. Y.

kiečių mokslininkas Ehren- 
is. Jis visą gyvenimą 

Jisdraugai ambasadoj tečiaus praleido “tarp dulkių.
atsisakę patenkinti Krasinie- imdavo dulkių pavyzdžius iš 

(įvairiausių vietų ir įvairiais 
metų laikais ir mikroskopu 
(prietaisas : įžiūrėti smul
kiausius daiktelius) kant
riausiai ias tyrinėjo.

i Ehrenbergo tyrinėjimai 
i parodė, kad ore plaukiojan- i 
Jčiose dulkėse yra daugybė 
gyvų bakterijų, kaip tai ru-

■ gimo. puvimo, o kartais ir
1 apkrečiamų ligų bakterijos. Į 

I 
Į

nės pageidavimą ir būtinai 
reikalavę, kad pirmojo miru
sio Sovietų diplomato lavo
nas butų sudegintas.

Nusivylus Krasinienė pa
keitusi savo vyro lavoną. 
Tuo budu ir Kremliuje šaliai 
Lenino karsto palaidota vi-’ 
sai ne jo draugo Krasino, bet 
kažkokio nežinomo mirusio -, 
pelenai. [gimo. ^ puvimo.

Tuo tarpu Krasino lavo-' -
nas ištikrujų esąs palaidotas^ Didžiausia dulkių sudėti- 
vienose krikščionių kapinėse nė dalis, tai visokios minera- 
Anglijoj, kaip to norėjusi,..............
našlė.

15

Saugokitės Šalčio

Pajieškau brolio Vinco Slučkos. iš 
Lietuvos paeina Putiliškiu kaimo. Ra- 

valsčiaus. Panevėžio apsk r. 
Amerikon atvažiavo prieš karą, buvo 
apsistojęs Brooklyn. N. Y. Jis pats 
lai atsišaukia arba žinantieji malonės 
pranešti. <2>

KOSTANTAS SLUČKA 
Garcia 218, Pineyro Avelleneda, 
Buen >s Aires. Argentina.

Pajieškau Domicėlės Vitkauskiutės. 
Gu,Ienos kaimo, Kaišedorių parapijos. 
Jš L'-tevos atvažiavo 1911 m. Meldžiu 
atsiliepti. 121

MART1N BOBBI.IS
P. O. Box 162, Lincoln, N. H.

APS1VEDIMAI.
Pajieškau vaikino arba našlio Ir* 

1 vaikų. As esu našlė be vaikų, pasitu- 
1 rinti. su pinigais. 37 metų amžiaus. 
Geistina, kad atsišauktų vyrai tarpe 
35 ir 12 metu, linksmo budo.

MRS. P. SKUČAS
10.7 So. 3-rd st., Brooklyn. N. Y.

lų dulkelės. Dulkes kyla že
mę dirbant, važiuojant, vė
jui pučiant. Dideliuose mies
tuose. kur yra daug fabrikų, 
vyriausia dulkių sudėtis yra 
suodžiai. Per tat miestų dul
kės daug tamsesnės, kaip 

" s.

FAŠISTAI IR KOMUNIS
TAI EISIĄ VIENU 

FRONTU.
Fašistų organas “Tevere” j «aug naip

rašo, kad fašistinė Italija ir ,la
Rusija neprivalančios tarpu-' Žiemą dulkės esti juodes- 
savy kovoti tarptautinėje po- n®s’ ne?u vasa,3;. ^ai Paiei* 
litikoje, nes prieš jas lygiai ina nuo t0’ .^a( Z1.eni^o u'e" 
esančios nusistačiusios visos nama daugiau pečių. reJvtati 
demokratinės valstybėsJ£anPnama f^au?iau rodžių. 
Prieš tas valstybes Italija, IkiiHe su durnais patenka į 
Rusija ir jų “draugai” turį o,3jr xeJ° nešiojami plau- 
sudaryti vieną frontą. (kioja kartu su kitomis dul-

Italija nenorinti palaikyti kėmis. Be to, žiemą ^^įau 
demokratinių valstybių rei-lest’ ore žemes dul-
kalavimo, kad komintemas

. ____ r- Dulkėse taip pat yra dau-
biogra-!mo propagandą, nes jeigu gybė smulkutėlių gijelių, nu- 

'tose valstybėse nebusią bol- sitrynusių nuo musų drabu- 
ševizmo pavojaus, tai jos žiu.

I Labai įdomu stebėti, kaip 
sudėtis keičiasi įvai- 

Moksli- 
s sėdi mieste sa- 

o tas yra labai vo kambary ir uoliai tyrine- 
nnudingn fašizmo augimui, ja dulkes rM> inil:r<«G.pą.

Pajieš. au apsivedimui merginos ar
ba našlės be vaiku, nuo 27 iki 38 metų 
amžia’s esu našlys amatninkas
38 metu amžiau.-, pasiturintis ir myliu 
gražų šeimynišką gyvenimą Kuri my
lėtų apsivesti ir gražiai gyventi, ma
lonėkite atsišaukti prisiųsdamos savo 
paveiksią, kurį ant pareikalavimo su
gražinsiu. P K. (21

4202 So. Campliell avė.. Chicago, Iii.

Pajieškau merginos apsivedimui 
nuo 17 metų ir aukščiau. Lavinta mer
gina, mokanti angliškai, dailaus sudė
jimo. gero pobodžio, darbininkė, kuri 
nori vestis, meldžiu tuojaus rašyti 
teisinga savo paveikslą prisiųsti

J. B. L. (2»
Box 1, 61 Ten Eyck si., 

Brooklyn, N. Y.

ir kosulio, kuris 
ilgai laikos

Pastovus kosulys ir šaltis tankui 
priveda prie pavojingos bčdo-. 
Jus galit juos sustabdyt dabar s’i 
Creoniuision. sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Creo
niuision yra naujas medikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
grei*umu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dimui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Crco- 
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaci.ią ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigerta į kraują ir tuotni sustabdo 
gemalu augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pa-tovatis ko
sulio. šalčio, ir visokių gerklės l’gt, 
kitokiose formose, turit ių bendrą 
veikimą stt kvėpavimu. * s yra laba: 
geras dei sutvirtinimo vi-os siste
mos po blogo šalčio ar “flu." Pi
nigus sugražiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptiekorių Creomtilsion Com
pany, Atlanta, Ua. <apg)

ir

Noriu sueiti i pažintį per laiškus su 
mergina ar našle tx> vaikų, lietuvaite, 
tarpe 25—35 metų amžiaus, kad butų 
laisvos minties ir maloni šeimininkė. 
Aš esu 27 metų, gerai ' pamokytas 
Arčiau susipažinsime per laiškus.*

J. N. MILLER <21
Port Andrevvs. Mass.

PARDAVIMAI.

PARSIDUODA BOLIŲ 
ALE.

Su visu namu, labai pigiai ir ant 
ien«-vų išlygų. Kas norėtų įstoti i len
gvą ir pelningą biznį, nepraleiskt 
progos, tuojaus klauskit. Visas in
formacijas suteiksiu laišku arba ypa- 
tiškai. Parsiduoda dėl savininko ne
sveikatos <;. W. (ii

J >'! !!>• ’dicoy c>*». R.. f. ' M:|«-

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios mš;cs smulkius psui- 
garsinimus. kaip tai: paji«*koji- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus. pardavimus, pirkimus, akai- 1 
tome po 3c. už žodj už syk|. No
rint tą patį apgarsinimų patalpini 
kelis sykius, už sekančius tykius 
skaitome 2c. už žodį už tyki.
"Keleivio” skaitytojams, kurie tvi 
užsiprenumeravę laikraštį ir uf 
pirmą sykį skaitome po 2c. ui iodį. 
Už pajieškojimus giminių arta 
draugų skaitome po 2e. ui Mj' 
pirmą svM; norint tų patį paj*et- ! 
kojimą taFpyt ilgiau, skaitome do i 
lc. už žodį už kiekviena I

"Keleivio” skaitytojams, kurie' 
; tur užsiprenumeravę laikraltį, už i 

pajieškojimus giminių ir draugu 
skaitome ir už pirma tyki po lc. 

i už žodį.
i Pajieškojimai su paveikslu pro- : 
■ kiuoja daug brangiau, nes padary- 
; mas klisės dabar prekiuoja bran- 1 
; giai. Todėl norint talpint pa/eško- 

jimą su paveiksiu, reikia prteiuat 
fotografija ir klaust kainos.

Siunčiant pajieškojima arba ap- 
garsimms reikia pri»j’--t - =- 
mokestį. *' “ ~

"KKLEIVio*
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Tiktai Gimdymo Kontrolė 
Galės Išgelbėt Žmoniją 

Nuo Katastrofos;

Jau 18 šimtmečio pabai
goj anglų ekonomistas prof. 
Malthus paskelbė savu vei
kalu “The Population,” įspė
damas pasauli, kad žmonija 
turės prieiti kada nors liepto 
galo, jeigu ji hep»a<les kont
roliuoti savo dauginimosi.

•Jisai skaitlinėmis iš; aro- 
dė, kad žmonės veisiasi 
daug greičiau, negu jų tech
nika spėja imis n aisto }>a- 
rupinti. Šito pasekmėj tautų 
tarpe nuolatos eina \aržy’i- 
nes ir kila kiu\ ini karai. Ne
gana to d ei mai>to stokos 
labai tankiai kila badas, li
gos, baisios epidemijos, ku
riomis ypatingai pasižymi 
Indija ir Kinija.

Bet to da negana. Gali 
būt da blogiau. Kadangi 
žmonijos skaičius nuolatos 
auga, o žemės plotai nesidi- 
dina, tai savaimi supranta
ma, jog turės ateiti tok> al
kas. kada ant žemės kamuo
lio negalės visi sutilpti. Kas 
tuomet dėsis, sunku oabar 
įsivaizduoti.

Bet prof. M aitri u> nurodė 
būdą, kuriuo galima butų to
kio krizio išvengti, ar bent 
atitolinti jį. -Jis patarė Įvesti 
gimdymo kontrolę. Jeigu iš
mintingas ūkininkas gali 
kontroliuoti savo gyvulių 
skaičių, veikdamas jų tik 
liek, kiek jo ūkis gali išmai- 
tintj, tai kodėl protingas 
žmogus negalėtų tokio pat’ 
masto sax o šeimynai pritai
kyt?

Šitokia Malthuso teorija 
sukėlė baisų triukšmą. Viso
kie moralistai pradėjo rėkti, 
kad tai reikštų “‘negimusių" 
žmonių žudymą. Vis deltc 
mintis apie gimdymo kont
rolę brendo ir plėtojosi. Mo
ralistų argumentą, kad gim
dymo kontrolė reikštų žmo
nių žudymą, labai lenervai 
sumuša tas faktas. Kad kuo
met svieto perdaug prisivei- 
sia, tai besivaržydamos už 
duoną valstybė- savo karuo
se išžudo jų daugiau, negu 
gimdymo kontrolė. Ir kalnio
se žudomi netik žmonės, bet 
griaujami miestai, naikina
mi turtai, silpnesnės tautos 
imamos vergijon arba ap
kraunamos nepakeliamais 
mokesčiais. Taigi tūkstantį 
sykių geriau butų neleisti 
tiems žmonėms gimti, negu 
paskui juos skersti karo lau
kuose ir didinti pasaulyje 
vargą.

Teko nesenai 
tuo klausimu 
strapsni ‘“New 
mes’e." -Jo autorius.

ji sudegti] jau per du §hnti» 
metu. O tuo tarpu, kaip rodo 
Įvaiinis tyrinėjimai, saulė 
šviečia jau milijonus metų.

Nors saulė mums rodosi 
i nepaprastai šviesus, baltas, 
j grynas kamuolys, bet per di- 

■ Įdėlius žiūronus saulėje gali- 
Ne labdariu pašalpa žmo-ma įžiūrėti tamsias dėmes, 

nėms reikalinga, bet žinoji- kurios tai pasirodo, tai vėl iš- 
mas, kaip apsisaugoti r’~' 
didelių šeimynų. Kiekviena j 
valstybė turėtų reguliuoti ■ 
<avo gvventojų skaičių taip.

V“ ■>«■«] da'roįaS k^'k^eų 

iųsti savo žmonių perteklių 
svetimas šalis.

nuo nyksta.
Tų dėmių kilmė taip pat 

nėra galutinai išaiškinta. 
Vieni mano, kad dėmes su-

kelionei-

‘KELEIVIO' KNYGOS. DnOUUTNUL PAPEI CO
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ataušintas. Kiti spėja, kad 
Til-t-ai nu. itai tik tam tikras šviesos pa- 

, i , i n -t- ^įkeitimas. Tos dėmės būna atgalima butų »!’>-' |abai didelės, kelis kartus di-
sako "Nevv <lesnės už visą musų žeme-

Mokslininkai patyrė, kad 
saulė sukasi kaip koks ratas 
ant savo ašies. Per 25 dienas 

jų rasti knygoj saulė apsisuka vieną kartą 
is.” kuri apie savo ašį.
iš spau

■ isuotiną taiką 
šiame pasauly. 
York Times’o” rašytojas.

Jei kas norėtų šituo klau-
< niu daugiau informacijų 
L i galės 

teisingas Patarėja 
K-užilgo žada išeiti 
(los.

LAIVAS RESOLUTE PLAUKS 
.APLINK PASAULĮ.

Jis yra naujai dekoruotas ir turi 
sterilizavimo sistemą.

Hamburg-American Linijos 
Laivas RESOLUTE. su kapitonu 
Fritz Kruse. pribuvo į New Yor- 
ką 2 sausio be pasažierių ir ta vo
ro. Sis laivas naujai dekoruotas 
ir tinkamai prirengtas
aplink pasauli. Jame Įtaisyta 
vandens sterilizavimo 
Tokiu budu pasažieriai didžiojoj 
kelionėj ir Įvairiuose klimatuose 
gaus gert visuomet sveiką, steri
lizuotą vandenį.

RESOLUTE išplauks i kelionę 
aplink pasaulį 7 <1. Sausio, 1928 
m. Kelionėje aplankys apie dvy
lika Įvairių portų. Tai bus links
miausia ir saugiausia kelionė iš 
visu buvusių.

sistema.

Licteroe Rcepablibee Istorija ir ten-Paparčio Ziedaa ir ketarioe kito*
lapte — Bita* veikalas parodo, luup apysakos: 1) Neužmtikinti* Vyras; 

nuo 1905 metų revoliucini* Lietuvos 2) Žydinti Giria; 3) Klaida; 4) K>- 
spėko* vedė kovų au caro valdžia, ir 
kaip tus pačiu laiku kunigai tų val
džių rieaė ir gynė; kaip paskui revo-

Tirto, krtp U«u,. Ii. Soe,^i„„ j, i4>- lative 7
to u PO „i k»re. siu. ..te, UM* --
kaip ji buvo apskelbta respublika. 2< , .
Pridėta* dideli* spalvuotas žemlapis P ............................................
parodo dabartinė* Lietuvos rubežiu*Maccchss. — Arba kaip ka- puses procentu (l1.- ) ant Cu-

: 6 Preferred Stock 
šios Kompanijos, uz bėgantį me
lų kvoteri, išmokamus Sausio 16. 
1928 m., šery savininkams, kurie 
stovi ant rekordo baigiant biznį 
Gruodžio 29. 1927. čekiai bus iš
siuntinėti. Transfiriu knygos 
nebus uždarytos.

OWEN SHEPHERb
Vice-President Treasuret

rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt............................................ lEc.

Dir.-kionu susirinkimas pa
skelbė įeguhariu.s kvoterinius <ii- 
videndtaS iš vienu n triją-kvotv- 
rių procentu |lVų ant Cumu- 

Pi ei erred Stock šios 
Kompanijos, ir reguliarius kvo- 
ttrimus dividendus iš vieno ij-

i

.-kaityti ši- 
gana gerą 
Yorko Ti- 

mės e. -Jo autorius, tūlas 
Guy Irving Burch. nurodo, 
kad jau ir dabar žmonių yra 
perdaug pasauly. Europa jau 
nebeturi kur savo pertek
liaus dėti. Pirma emigrantai 
plaukdavo iš jos tūkstančiais 
Į Suvienytas Valstijas. Da
bar, kai Įvažiavimas čia tapo 
apribotas, emigracijos ban
ga nukrypo Į Braziliją. Ar
gentiną ir kitur. A ’ gi tai ne 
nuostolis tokioms valsty
bėms, kurios augina vaikus, 
duoda jiems maistą, mokslą, 
drapanas, o kai tie išauga ir

SAULE.

, ir kaip žali* yra padalyta į aptari-1 kunigas Hans Schmith papio- mulai!ve
, čio*. Tai yra vienatinė knyga, kuri jv* Iner3’n9 Oną Aumuller. Su ši«»s Korr 

parodo, kaip gimė Lietuvos Reapubli- paveikslaia’ 16 pU3L ...................... lOc- -- -----------
ka ir kaip ji ižrodo. čia telpa visi' A mžino* Dainos, šio 
svarbesni dataunentai: Steigiamojo ■ 
Seimo nutarimai, taiko* sutarti* au 
bolievikaia, sutartis su latviais, apra
šymas visų muši* su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lietuvą 
iš lauko ir ii vidaus. Kaina .... SI .00 
Drūtais audeklo apdaanis..........f 1.50 p», oltSL ................................................. 10c.

Kokius Dievus žmonės Garbino Sens-; Dievą, Velnią, Dangų ir P raga
vę). Panašios knygos lietuvių kai- i

boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta šiaurias pasaulyje kalbėtojas ir Bib- 
kokius dievus garbino senovės indai į Ii jos 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, ašy-j pus!

lįrai, lietuviai, barbarai ir tt; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stambi ir labai užimanti 
Tai yra tikra tikrumų istorija. 21.00 
Drūtuose audimo apdaruose .. >1.25

Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip
Nojus galėjo surir.kd į kelias d:e 

na* visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po vis* žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų ? Kur tas vanduo dabar yra ? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? tetie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai Mastyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdėmi. Ka* žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina .................................................... 25c.

Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy
bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 

gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorins. 221 pusL Popieros 
apdarais ...........................................

Ben-Har. — Istoriška apysaka iš
Kristaus laikų. Parašė L*w 

Valke*. <72 pusi........................12.00
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
romansą* M. Bernatowicz’o.
468 puta........................................... >1.50

Biblija Satyroj*. — Labai įdomi te 
juokinga knyga su 379 puikiais pa

veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
tikios nuo prieš satvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šių 
knygų niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ............................ fl.00

Dek* Reikia žmogui Gert ir Valgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet deikogi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas mafotas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų?. Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimu* sapraei tiktai iš šitos 
Knygutė*. Parašė D-ras G-mua. 
Kaina .................................................... 15e.

Eilės ir StraipsateL šioj knygoj telpa
23 gražios eilės, daugybė straips

nių, juokų, ir tX Puikiai ilftre- 
truota. 95 pus!.......................................25c.

Kodėl AŠ Netikiu i Dievų? — Arba 
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo 
j* perskaityti 94 pusi ................ 20c.

AfksboMa ir Kūdikiai — Arba kaip 
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 

ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitų knygutę. Pa- 
rabošius. Pusi. 23 ........................... 10c.

DteM Bmubss SpyėteL — Ir kitos
fonės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. šioj* knygoje telpa net 
72 "Džian Bambos spyčiai”, eilės, ps- 
sikalbšjimai, huraoristiški StfSip*uiu- 
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi....................................... 25c.

Kaip Senovė* žmonės Perteatydavs
Saa fem|. — Labai įdomus asnovės 

filcaošų (išleidimai apis žemės išvaiz
dų. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: "lš- 
virUBas Mokslas arba Kaip Ateis
te Kaftss". Parašė Z. Aleksa.
40 pusi.........................................  10c.

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilte- 
čia? Aiškiai išguldyti Mltatystės 

įstatymai su reikalingai klausimai 
atsakymais Hstandų ir angių katt 
Antra peržiūrėto ir pageriate 
laida. .........................?.............

čia telpa visi' A mžinos D&inos. šioj knygutėj telpa
44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie taip ir 
Puta 32 ................

Anarchizmas. — 
mokslą, parašė 

iher, vertė Briedžiu Karaliukas.

susirinkimuose.
■ 15'^.

Pagal Proudhono 
d-ras Paul Elzbfi-

rą. Parašė Kobert G. ingersoll, gar- NUO ODOS LIGŲ
gydančias put .»

IFREEDOL
i

Iokstams Blogai Vei-
Tyrimai rodo, kad saulės 

medžiaga nuo didelio Karš-^ 
čio yra pusiau skysta, pu-! 
-iau dujų. Dėl to jos masė, 
arba medžiaga, yra lengves
nė negu žemės medžiaga. 
Nors saulė yra už žemę di
desnė milijoną tris šimtus 
tūkstančių kartų, tai sunkės-' ______ _______________
nė už žemę ji yra tik septy- i garoj ir apie inkstus reiškia 
nis šimtus tūkstančių kartu, esi valgęstą kas gamina rug- 
Rodosi, visai netikėtinas da- šttis, sako žinovas. Tų rugš- 
lyKas. kad galima sužinoti čių perteklius perdirba inks- 
saulės svorj. Bet iš tikro nėra tus, kurie stengiasi jas iškoš- 
taip sunku. Iš pritraukimo, ti iš kraujo. O inkstams užsi- 
kuri saulė daro i žemę ir ki- kimšus turite juos paliuosuo- 
tus kunus. iš tų kūnų apie ti, taip kaip liuosuojate vidu- 
saulę sukimosi greitumo ir rius, išvalant šlapumo me- 
kitų dalykų, nėra sunku iš- džiagą. Kitaip gausite skau- 
skaičiuoti saulės, žemės ar smų nugaroje, galvos skau- 
kitų dangiškų kūnų svorj. dėjimų, svaigulį; viduriai 
Saulės medžiaga, būdama 
vidun- iš skysčio, paviršiuje 
iš dujų, nuolat juda.

Per labai stiprius žiūronus 
galima matyti, kaip iš saulės 
vidurio nuo smarkaus judėji
mo ir spaudimo ištrykšta la
bai dideli medžiagos triški- 
niai, kurie kartais pasiekia 
iki keturių šimtų tūkstančių 
kilometrų aukštumo.

Saulutė, kuri mums atro
do tokia graži, rami, iš tikro 
yra karščiausios liepsnos be
ribė jura, kur siaučia bai
liausi vėjai, vėsulos, audros, 
sprogimai, kuinų didumą ir 
baisumą mes įsivaizduoti ne
galime. Viskas ten juda, ver
da. kunkuliuoja, verčiasi ir 
keičiasi, kaip kokiame milži
niškame pečiuje.

1 Kadangi saulė tiek kartų 
didesnė už žemę, tai jos pri
traukimas yra nepalygina
mai didesnis, negu žemės. 
■Jeigu saulė nebūtų tokia 
karšta ir žmogus galėtų ten 
nuvykti, tai jis ten pasidary
tų nuo didelio saulės pri
traukimo toks sunkus, kad 
negalėtų ne tik pasijudinti, 
bet negalėtų nei vienu pirštu 
pajudinti, nei išsižioti, nei 
liežuvio apsukti. Baisus sun
kumas jį visą sumaltų, su
triuškintų. O nuvykęs ant 
mėnulio, kuris yra daug kar
tų už žemę mažesnis, žmo
gus butų visai lengvas. J iš 
galėtų šokinėti, taip šokinėti, 
kad vienu šokimu lengvai 
galėtų peršokti per Nemuną.

Daug stebuklų, prajovu ir 
slėpinių turi gamta. Rūpin
kimės tik ją pažinti V-*.

Idant Imkite Draskos
prietarų naikintojas. 72

J......................................................... 25c.

Popaa ir Velnias — Ir trįs kiti indo- 
mųa pasakojimai: 1) Žinia iš toli

mos šalies; 2) Jis sugrįžo; 3) Ado
mas ir Jieva. Pilna juokų ir

kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 
tyrinėjimą*, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
gal daktarą Holitzeri sutaisė Ba- 
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c 

.Materialistiškas Istorijos Supratimas.
—Jei nori žinot, kas gimdo pasau

lyje įvairiausius nuotikius, tai per
skaityk šitų knygelę. Kalba labai 
lengva. Knyga protaujantiems darbi
ninkams neapkainuojama. Medega 
imta iš Greilicho. Parašė Z. Alek
sa. S0 pusi................................................. 25c.

Monologai ir Deklamacijos. — šioje 
knygoje telpa daugybė naujų, labai 

gražių ii juokingų monologų ir dekla
macijų. Visokios temos: darbininkiš
kos, revoliucinės, tautiškos, humoris- 
tiškos ir laisvamaniškos. Visos skam
bios, visos geros. Tinka visokiems ap- 
vaikščiojimams, baliams, koncer
tams ir tt. .......................................... 25c.

"Jaunystės Karštis". Ir "Sssižiedari- 
mao Pagal Sutartie***. Labai už

imanti, meiliška komedija ir per
statymui tinkamas dialogas. ... 10c. 

Amerikoniškos Vestuvės. — Dviejų 
aktų komedija, pajuokianti lietuvių 

vestuves. Juokinga ir lengva per
statymui. Parašė Iksas. Pusi. 24 10c 

"O. S. S." arba šKsbinė Iškilam. — 
Vieno akto farsas, labai juokingas 
a geras perstatymui. Kaina .... 15c. 

"Salomėja", arba kaip buvo nukirsta 
šv. Jonui galva. Drama viename 

akte, parašyta garsaus anglų rašti- 
nam vertėtų perskaityti. ............ 25c.

Davatkų Gadzmkos. — Ir kitos links
mos dainos. Apart juokingų "Da

vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir tX 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 pusi........................................ 10c.

Nihilistai. — Tragedija trijuos*, ge
tuose. Veikalas perstoto nužudyifcg 
caro Aleksandro IL Labai puikus vr 
nesunkiai scenoj perstotoms* 
veikalas........................................................Me.

Musų Padėjimas. — įdomus pavyz
džiai iš dabartinio darbininkų pa

dėjimo. Parašė Antonovas. So. 
Boston. Mass. 40 pusi........................ 10*.

Tai yra receptas garsaus Aveicarif ko 
Profesoriaus. EREEDOi. greitai įsige
ria į odą ir po 5 minutų visiškai praša
lina įdegimą bei skausmą. EREEDOL 
stebėtinai greitai išgydo šašus. Ronas, 
Reikalaukite aptiekose arba prisiųskt- 
žuii ir kitokias odos ligas. Kaina Sl.IMk 

I*e *1.00 ir mes tuojaus išsiusime oer 
Egzemą. Hemoroidus, šunvotes. Nie- 
paštą banką. f.»

FREEDOL REMEDY CO.
388 D. M arrea St, Boston 19. Masa.

Sakoma Nugarą Skauda 
Todėl Kad Tamsta Per- 

įnažai Vandens Geri.Saulė yra musų žemei vie- 
ntėlis šviesos ir šilimos sal- 

gyvybės 
-altinis. Be saulės nebūtų ant 
hmės ne tik žmonių ir gyvu- 
'•‘•į. bet ir jokių kitų augalų, 
jokio gyvenimo pėdsako. 
\ isur viešpatautų amžina 
juoda naktis ir neapsakomas 
ų itis. Jeigu ne butų saulės, 
?i ant žemės butų 273 laips

niai šalčio. Nedidelis tempe- 
•! turos skirtumas tarp nak- 
,ies ir dienos esti tik todėl, 
<ad mes gyvename ore. kaip 
žuvis vandeny. Saulės įšildy- 
as oras per naktį mažai te- 
naušta.

Jeigu nebūtų saulės, nebe- 
Ji’tų ir oro. nes oras yra du
jės bei garas.

Kas gi yra toji graži sau- 
utė, kuri savo šviesa ir silū
rą duoda žemei visą gyvy
je? Saulutė mums atrodo. 
<aip nedidelis šildantis ir 
l iečiantis kamuolys. Neat- 
-odo net, kad ji yra labai 
u kštai. Iš tikro gi. saulė yra 
juo žemės apie 150 milijonų 
dlometru toiumo. Jei mes 
ėktume greičiausiu orlaiviu, 
j dabar didžiausias orlaivio 
jreitumas jau yra pasiekęs 
500 kilometrų per valandą, 
ai tokiu greitumu mes nu
lėktumėme iki saulės per 
ris šimtus tūkstančių metų!

Saulė per toki tolumą 
šviesti ir šildyti gali tik to
lei. kad ji yra labai didelė, 
saulė yra milijoną tris Šim
us tūkstančių kartų didesnė 
iž žemę. Reiškia, iš saulės 
ra Įima butų padalyti milijo- 
>.ą tris šimtus tūkstančių to
lių žemių, kaip musų. Tarp 
saulės ir žemės yra toks skir
tumas didume. kaip tarp di
lelio arbūzo ir aguonos gru- [ 
'o. Tik būdama taip didelė, 
au.lė Į tokį tolį gali taip švie
ti ir šildyti.

Seniau žmones manė, kad 
aule yra labai karštos ug
nies kamuolys. Mokslo tyri
nėji mai parodė, kad saulė 
nėra degančioji ugnis. Saulė 
•usideda iš tokių pat maž
iaus medžiagų. kaip ir musų 
žemė, tik visos tos medžia
gos saulėje taip Įkaitintos, 
kad jos yra pavirtusios ga
rais. Geležis, varis, auksas, 
platina ir kiti metalai, taip 
pat akmenys ir visi dalykai, Į 
kuriuos ant žemės matome j 
kietus, saulėje nuo nepapras- j 
to karščio yra pavirtę garais. 
Karštis saulės paviršiuje sie
kia nuo 6.000 iki 8,000 laips
nių, o saulės vidury’ daug di
desnis. O plienas tirpsta prie 
1,375, platina prie 1.775. o 
tvirčiausias iš žinomų meta
lų iriliumas — prie 19.500 
laipsnių karščio.

Iš kur šitoks didžiulis kar
štis saulėje? Šito klausimo 
mokslas dar nėra galutinai 
išaiškinęs.

•Jeigu saulė butų kokios 
nors degamos medžiagos 
gabalas, pavyzdžiui, akmens 
anglio, tai apskaičiuota, kad

n
cinis, taigi ir visos Atsikėlęs su skausmais nu-

svaigulį; 
nigs, liežuvis bus apvilktas, 
o prie prasto oro reumatiz
mas gels. Šlapumai neaiškus, 
pilni nuosėdų, kanalai daž
nai įsikarščiuoja, šlapumas 
degina ir esi priverstas jieš- 
koti pagelbos porą syk per 
naktį.

Pasitark arba su geru pa
tikėtinu gydytoju, arba iš 
aptiekos gauk keturias unci
jas Jad Salts druskų. Imk po 
arbatinį šaukštelį pirm pus
ryčių per keletą dienų ir ink
stai puikiai pradės veikti. 
Šios pagarsėjusios druskos 
padalytos iš vynuogės rūgš
ties ir citrino sulčių, kur pri
dėta lithia. Jos per ilgus me
tus vartojamos išvalymui ir 
suvikrinimui užsikimšusių 
inkstų, taipgi nuveikimui 
rūgščių, kad ;os neerzintų 
kūno.

Jad Salts druskos nebran
gios, negali pažeisti ir pada
ro malonų, putojantį ljthia- 
vandens gėrimą. Gerkite ap
sčiai gero vandens. .

Dėl Menkų OrfAnųir 
Nerviško Sžpnuran

Tūkstančiai vyro r moterų yra ner
udu. sielvartingų ir susierzinusiu ir 

turi silpnus, neveik’, us gyvybės orga- 
nu>_N'uo to pae r.a >ilvo ir virškinimo 
bėdas. menkas ape: tas. inkstų, kepe
nų ar tulžies suerzinimas, kroaiškos 
vidurių užkietėjimą.-, puolimas švaru
ti «. neramus mi> _as ir pailsęs, nu

puolęs, prispaustas autnnas.
Nuga-Tone pra-a ifta tas bedas, ka

dangi jis tveria **, patvarius ner
vus. padidina 1* ir tvarko
ir gaivina visu- .-yvybės organus Ka
da jus paimsit «detų dienų jūsų 
miegas atneš jun-- gaivinantį poilsį, 
<la jus paimsi: meletą dienų, jūsų
organai veiks g tau ir gyvenimas 
įgys naujos reik-r .-s. Nuga-Tone yra 
parduodamas ant i- o*e. įsigyk bonku- 
tę šiandien ir pt- Įbėk sau į geresnę 
sveikatą.
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DR.MARGERIS
Gydytoja* ir Chirurgą*

Valandos: 10—2; I—*
Sekmadieninis: 10—* 

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL. 

Tek Boulevard 8483

SPBCLALISTAS NERVU IR 
KRONIAKU LIGŲ PER SL’- 
VIRA 25 METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI- 
GAL GYDYMAS ELEKTRA. 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPtA TH KATRE BLDG„ 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo JO iki 
1 diena.

o 
I 
I

«

drapanas, e Nai ne išaugi n 
jau pasidaro naudingi žmo-Į 
nės, tuomet siunčia juos kur 
ten už jūrių, i nežinomas ša
lis, kad jieškotų sau duonos?

Valstybės ir Įvairus labda
riai kas metai išleidžia bi- 
lionus dolerių visokioms pa
šalpoms ir palaikymui šei
mynų, kurių tėvai negali sa
vo vaikų išmaitinti, bet nei 
cento neišleidžiama tam, 
kad pamokinus žmones, kaip 
nuo tų vaikų apsisaugojus.

Valstybės ir visokie mora
listai mano, kad jie dirba 
labdaringą darbą leisdami 
žmonėms daugintis kaip 
kralikams. Ištiktųjų gi tokia 
labdarybė yra didžiausis 
žiaurumas.

I

I

B
H

I

SAVO PALIKUSIU LIETUVOJE BROLIU IR GENČIŲ DVASIOS 
{MIGIUI PAŽADINTI. JU VEIKI Al PAKELTI IR NAUJAM 
GYVENIMU PARUOSTL UŽSAKYK JIEMS LIETI,TOS Kt LTt - 
RININKU IR PAŽANGIOSIOS VISUOMENES ORGANĄ 

KULTUOS ŽURNALĄ Bžš
Kaina metams: Lietuvoje 2 do!., pusei m«tų 1 dol.

Amerikon išsirašant metams 4 dol., pusei metų 2 dol. 
kuris eina jau 6 metai, didelio Formato, gražiai paveiksluotas 
ir teikia daug gražių ir naudingų skaitymu is įvairią moks

lo sričių, technikos, visuomenės klausimais ir Hteraturos.
Komplektai: 1923 m. 75c , 1924, 25, 26 ir 1927 metų x> 2 dėl. Išsira
šant Amerikon po 1 do.leri brangiau. Užsakymu- -i sti galima at- 
siunčiant pinigus paštu, bankų čekiais arba Įverto •>*** laiškuose, 
adresu:

“KULTŪROS” ŽURNALO ADMINISTRACIJAI 
Šiauliai, Dvaro gatvė Nr. 83, Lithuaaia.

Save maža pastanga paremsi kultūros ir pažanga darbų.
L

Byla Detroito Katalikų aa Besielis- 
tote. — Pirmų kart* katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrų kartų jie ažpuoM socialistus H 
groedUo, 1*18 m. šioj knygutėj išti
sai talpa totemų rekordai ir prirody- 

IflMti, kokių priemonių katalikai dari 
laidžia kovoj su socialistai* Su

— paveikiate ŠI pate ................. 25c

ITALIŠKI ARMONIKAI

KELEIVIS
255 Broadvay,

So. Boston. Mass.

; r. J. AKUREVlCros ; 
! Lietuvis Graborius
t Suteikia geriausį paskutinį ♦ 
| patarnavimą Už pilną pagrabą J 
J galima apsieiti su $80 ir aukš- { 
I čtan pž didelius, o už vaikus nuo »
• >20 ir aakščiaus. Pigiai ir gra- {
I žiai. Ofi»o ir,gyvenimo adresas: t 
J 820 E. S-th Street '
{ SOUTB BOSTON. MASS. {

• Tel.: So. Boston 4486. Į
»—......... ............... ■»

Babies tore It

PLUNKSNAS. Pūkus. Paduškas. 
Patalan. KaMras ir visokias lovų 
įrodinės, parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

European Feather Co.
25 Loveli Street. Boston, Mass.

Pas mus gausite 
tikras euroniškas 
plunksnas ir pu-

MUZIKOS VEIKALAI 
KOMP. M. PETRAUSKO

žalčių Karalienė. Opera............ $10.00
Penkių Metų Kanklės, vienoje

knygoje ...................................... >6.00
Girip KaralūM, vieno veiksmo fantas

tiška Opera.............. .. $3 00
Birutė. "Dievaičiai, dievuliai, Birutės 
ana. sopranui .................................... 30c.
žalčio ir Guteės Dievaičio duetas iš

Operos Žaliau Karalienės .... 74e.
Aras. Kvartetas: Sopranui, Altui, Tm 

norui ir Bosui. Diana palydint 40c.

VISOS SURAŠYTOS ČIA KNYGOI 
YRA GAUNAMOS MUSU 

KNTGYNK

Mes išdirbame ir importuojame vi. 
kių rūšių rankomis dirbtos Itališka* 
Akordinas geriausia* pasaulyj*. Ant 
10 metų gvarantuotos. Musų kaino* 
žemesnės negu kitų ištffrbėių. Dykai 
suteikiam pamokinimus. Reikalaukit 
katalogo, kurį prisiunčiamo dykai. (-)

RUATTA SERRNELLI A CO. 
1014 Blue Istend a». Dpt 80, Ckimfa

sandė
lis. Gvarantuojam 
ožsiganėdminią.

MMKUS PASISRIMA8

patelks pilve resaMariMu- 
sap. Vaikai atyh jį.

lie. ir 25e.

Mm. Wbtst4w*s
9YRUP
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KAS GIRDEIl LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir U Lietuvos Laikraižių.)

NAUJIENOS IŠ KAUNO.
Ko tolyn, to sunkyn eina 

darbininkų gyvenimas. Dar
bininkai, turintieji darbo, 
uždirba: vyrai po 4—7 lit. 
dienai, moterys po 2—4 lit. 
Darbdaviai, žinodami, kad 
darbininkai organizuotai pa
sipriešinti negali — ir tą ap- 
• erktiną uždarbį vis mažina.

Pažangioji spauda tuščia, 
nes rašyti ką nors rimto ne
leidžia. Tokiu budu, laikraš
čiai labai tankiai būna užpil
dyti vieton straipsnių, tuš
čiais skelbimais.

Bedarbių skaičius kiekvie-

[džiovintų lapų — tai jo nuo-1 
mone nuo reumatizmo pa-> 
gelbsti, bet į mėtų lapų mil- Į 
telius aršeniko nedėjęs.

Apygardos Teismas išžiū
rėjęs bylą priėjo išvados J 
kad Spadatičius neturėjo 
tikslo nunuodyti Šatienę, o 
tik nežinodamas kaip gydy
ti, kaipo profanas tatai pa
darė. Spadavičiaus pasigai
lėdamas teismas nubaudė jį 
dvejais metais sunkaus ka
lėjimo.

SENOVĖS KAPINĖS.
Zubiškių kaimas (Nauja.

ną dieną didėja, ypač dabai ^iesčio vals., Panevėžio ap- 
atėjus rudeniui. Jais nei kiek *KI lru- -- - -- -__
“valdžia” nesirūpina, todėl 
yra net tokių, kurie nuo bado 
aptinę.

Šnipų gaujos valkiojasi 
gatvėmis ir slankioja pa
kampiais. Dauguma iš jų tai 
netolimos praeities krimina
listai ir šiaip visokio plauko 
žulikai. Norėdami pateisinti 
gaunamas algas, dirba įvai
rias provokacijas.

Sunkiųjų darbų kalėjimas 
pilnas aukų, 
kalti darbininkų klasės dar
buotojai. Vieni iš jų šaudo
mi, kiti nuteisti visam gyve
nimui arba keliems metams 
kalėti, treti dar laukia “teis
mo” sprendinio, nors jisai iš- 
anksto galimas atspėti.

Nežiūrint visų sunkumų 
ir persekiojimų, darbininkai 
nesnaudžia. Vieton sušaudy
tų ir kalėjimuose sėdinčių 
stoja kiti ir tęsia pradėtąjį 
darbą, kol bus sutriuškintas 
politinių žulikų Smetonos, 
Voldemaro ir kitų smurtas.

DIDELĖ NELAIMĖ.
Užpaliai, Kaniūkų kai

mas. Lapkričio mėn. 18 d., 
12 vai. dienos, nežinia iš ko
kios priežasties sudegė pil. ■ 
Balio Galvydžio nauji tvar-į 
tai su visais gyvuliais, ir Ii- į 
nais. Sudegė 2 arkliai, 5 kai-: 
vės, 4 avys, 1 kiaulė ir šuo. 
Bedegant gyvuliams baisus 
buvo vaizdas: gyvulių trypi
mas, daužymasis į sienas ir j 
klaikus riksmai labai į žmo-1 
nes paveikė.

Minėtą pilieti panaši ne-! 
laimė šeši metai atgal buvo) 
aplankiusi: nuo perkūnijos’ 
sudegė rūmas ir klėtys. Ne- 
*i 
išbristi, antrą kart pervertas 
dar baisesne nelaime. Nuos
toliai siekia 7,000—8,000 li
tų. Ir šiuo kartu reikalinga 
viso valsčiaus bendromis jė
gomis organizuota pagalba

Jis Budavoja Stiprumą
Kasdien jums reikia vitaminų, tokios 

rųfties, kurie turi cod-liver oil, kad 
pagelbėtų apsaugoti jūsų sistemą nuo 

slogų ir kosulio.

LIETUVIAI!

SCOTT’S
užtikrina dėl nusilpusiu kūno sistemų stiprumą budavojanti 
maistą, turtingą aveikatą-budavo.iančiais vitaminais iš 
cod-Iiver oil. Jis gardus ir lengvai virškinamas.

Scott’s Emulsion turėtų būti vartojamas reguliariai 
kaipo apsisaugojimas nuo slogų ir kosulio.
—— Sj-ott & Bowne, Bloomfield, N. J. _7 ——

BALTIKO AMERIKOS LINIJA 
tai pirmutinė ir vienatinė laivinė 
bendrovė, kurios laivai pralaužė 
kelią iš Amerikos New Yorko

TIESIAI I LIETUVOS
KLAIPĖDĄ

siunčiant du laivu pernai, o jau 
net penkis šįmet.

pėjęs atsistatyti ii- iš skolų pAB£GO JAUNIKIS NUO

KAINOS LAIVAKORČIŲ Į
KLAIPĖDĄ

Trečia klesa...................$107.00
Ten ir atgal tiktai .. ŠlSl.t'M) 

Turistine 111 klesa .... 8117.00
Ten ir atgal tiktai .. $19<>.00 

Valdžios taksai atskiriem.

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI

Sausio 31
Vasario 21

Kovo 13

“Lituania” 
“Estonia” 
‘Lituania”

IŠ VARNIŲ PALEIDO 
100 ŽMONIŲ.

Kaip teko sužinoti iš Var
nių koncentracijos stovyklos 
esą paleidžiama virš 100 in
ternuotų asmenų.

ALTORLAUS.
Viekšniai. Lapkričio 26 d. 

turėjo įvykti sutuoktuvės pil.! 
G. su p-le A. Jau buvo ir į i 
bažnyčią atėję. Kunigui prie

Žiniom kreipkitės į vietos agentą 2r į bendrovę:

BALTIC ANERICA LINE
8 BR1DGE STREET, NEWY0RK,N. Y.

i

Zubiškių kaime 
randasi supiltos kapinės 318 
kv. m., kurios dabar jau 
ariama.

Ūkininkai pasakoja, kad 
buvę dideli kauburiai; išar
davę daug žmonių kaulų, ku
rie gulėjo visiškai negiliai 
žemėje, ariant rasdavo gele
žinių kirvukų, kardų, seno
viškų pinigų ir kulkų. Prieš 
karą laidojant Eidrigaitę 
Zubiškių kapinėse kasant 
duobę rado arklio skeletą ir 
keturias sidabrines čerkutes, 
kurias nupirko Eidrigas.

Kapinės, matyti, senos, 
nes žmonės neatsimena, ir 
.nepasakoja kokio karo pėd- 
■ sakai jos yra.
i Zubiškių k. aš nupirkau 9

I

Tai vis ne-

r reikia tikėtis, kad duosnųs; altoriaus giedant, du vyrai ir 
ižpaliečiai neužmirš ir su-i jaunoji jaunąjį stipriai suė- 

1 * 1 • 1____ — T w JJ Iz »■»■»■» n re, ,1 Atvlllr, Vioflelps žmogų nelaimėje. ■ mę laikė. Kunigui ėmus rišti
' rankas, jaunasis spruko nuo

_____ r__________ • altoriaus ir pro duris laukan.
Skiemonys, Utenos apsk. Taip bėgo, kad net kepurė 

>iais metais Skiemonių mie- bažnyčioje liko.

tentėjo nuo gaišių. Gegu- APIPLĖŠĖ IR NUVILKO.

GAISRŲ KRAŠTAS.

telis ir jo apylinkė daug nu-

CUNARD LINDA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Ycrko į 

Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių la.vų

BERENGARIA AŲUTTANIA MAURETANIA
18 BOSTONO: ANDANLA Sausio «,

o paskui sausžemių į Kauną , 
Pamatykite Londoną pakely, ii 1 
Taipgi tiesiai i landūną kas U 
Pelnyčių nauji, aliejų varo- 4 Ba/ 
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės j abu galu iš

CUNARD LINE

I■
1
I
1I
i
i
e 
I

-I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musų populiarių laivų
(’ARONIA Vasario 19.

New York į Kaunu $2C3 ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valais, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tų informacijų klauskite Lile 
Cunard agento, arta rašykit pas,

33 Štate Street,
Boston. Mass.

Lapkričio 24 d. vėlai va
kare ant vieškelio Joniškis- 
Pašvitinys, Pašvitinio ba- 
ronkų prekiautojui pil. Vasi- 

* iiauskui nežinomi plėšikai 
pastojo kelią, smarkiai pri
mušė, atėmė apie 200 litų pi
nigų, nuvilko, nuavė kalio
šus ir po to pasitraukė.

:ės pabaigoje gaisras sunai- 
dno astuonias trobas, t. y. 
jeveik ketvirtą dalį viso 
niestelio. Spalių 27 d. ugnis 
unaikino Juozo Gogelio, 
tfažokiškio vienk., Skiemo
nių valsč. gyventojo klojimą. 
Lapkričio iš 22 į 23 dieną 
naktį ugnis sunaikino J. Ra
uko, Bijaikių vienk., Skie
monių vai. gyventojo kloji
mą, padalydama apie pen
kiolikos tūkstančių litų nuos
tolio. Lapkričio 27 d. 5 vai. 
rvto gasras J. Koncipovi- 
čiaus namuose sunaikino jo

i Nepalyginamas švarumas ir 
patarnavimas. visose klesOfce. 
Personaliai lydimi j Europą 

išvažiavimai.
I

Į
i * -įmonetas, taip kurių yra So- 
ifijos, Petro I, Prusu ir lenkų, 
ant vienos monetos parašas 
“Supremus dux in Prussia”; 
taipgi nupirkau du karo ge
ležinius kirvukus.

Ar nebus mūšio vieta Rin
gaudo su kryžiuočiais? Nes 
nuo čia Krekinava apie 20 
kil. Verta butų susidomėti 
archeologams.

i

KAIP UŽ 6 LITUS ŽMONĄ 
1 KAPUS NUVARĖ.

šiomis dienomis Kauno 
apygardos teismas, Ukmer
gėje, nagrinėjo didelę bau- 
džiamają bylą feldšerio Juo
zo Spadavičiaus už nunuodi- 
jimą Šatienės.

Gelvonių valsčiaus, Šei

ELGETA SULAIKĖ 
TRAUKINI.

Lapkričio pradžioj gelž- 
kelio linijoj tarp Mauručių ir 
Juros buvęs toks atsitiki
mas: žinomas Veiverių elge
ta šičkus vakaro metu ėjęs

I

niunų kaimo gyventoja Ane- jgelžkeliu link Juros stoties.
13 baliono circnnČHn rx»nm«i. L ♦ ivlė Šatiene sirginėjo reuma
tizmu. Vieton važiuoti pas 
tikrąjį gydytoją ji nusiuntė 
savo vyrą pas šundaktarį, 
feldšerį Spadavičių, kuris 
neturėdamas teisės, viso
kiais budais gydė žmones. 
Spadavičius išklausinėjęs 
.Šatą apie žmonos ligą, davė 
12 proškų ir bonką skystimo. 
Ųar davė vieną didesnę pro- 
šką, kurią turi pirmiausia 
Sugerti, o kitas vis kas dvi 
valandi gerti. Už vaistus su
mokėjo 6 litus. Sugėrus pir
mąją prošką Šatienei pasi
darė blogai, pradėjo vemti. 
Toliau skausmai ir vėmimas 
padidėjo. Tuomet vyras 
griebėsi šaukti pagalbon gy
dytoją. Bet išryto atvažia
vęs su gvdvtoiu rado žmoną 
jau negyvą. Taip ir išvežė nos užėsio pabudęs ukinin- 
šatas savo žmoną už 6 litus įi^ag pamatė, kad visas namas 
kapus. O teismo tardytojas .apimtas liepsnos, ir vos su
su gydytoju išėmę lavono !spėjo išsigelbėti su savo šei- 
vidunus pasiuntė valstybinei, ma pro iangą, Ugnvje žuvo 
chemijos laboratorijai ištirti. troboj daiktai' ir tvar-

Pasirodė, kad viduriuose; tuose arklys, 3 karvės, 6 
yra daug aršeniko. Ištyrus avys, 4 kiaulės ir visi ūkiški 
miltelius pasirodė 0,97 gr. padargai. Nuostoliai siekia 
aršeniko, sutrinti mėtų lapai 6,000 litų. Trobos buvo ne- 
ir soda. Nors gydymui retes- apdraustos. Gaisro priežas- 
niais atsitikimais ir vartoja-'tis neišaiškinta.

bet jį privijęs traukinys ir 
parbloškęs žemėn. Trauki
nys sustojęs ir pradėta jieš- 
koti, bet nieko nerasta. Mat, 
elgeta suskubęs įlipti į trau- 
kinio vagoną, kurį ten aptikę 
ir nuvežę Kazlų-Rudon. 
Traukinys sugaišęs apie 12 
minučių. '

Po šio įvykio vaikštinėji
mas geležinkeliu griežtai 
draudžiamas.

4 NELAIMĖS.
Viekšniai, pereito mėne

sio bėgyje pil. štiterio karšy
kloje įvyko keturi nelaimin
gi atsitikimai, būtent: pats 
savininkas įkišo į mašiną

A iš N<*w !ork į 
« Kauną ir atgal 

(Pridėjus S. V. 
įeigų i'aks>u->».)

• 1*11* * *   V 111111 1 *YXovy X X 1X VX»^X A X CX

paties didelį namą ir ,jame koją kurią gerokai aplaužė.
esančią Skiemonių “Ginta
ro” vartotojų bendrovės 
krautuvę. Krautuvės prekių 
sudegė už dvyliką tukstan-’ 

j čių. Šių visų gaisrų priežas- 
jtvs neišaiškintos.

—
JAUNIKIS VOGĖ KARVĘ.

Pažėrai, Veiverių valsč. 
Nesenai čionai vietinės ūki
ninkės našlės Z-nes pavogė 
karvę, bet nakties metu be
dedant karvę vagys susitiko 

vaikinus, 
įtartinas šis nakties 1 
karvės vedimas ir jie vagis 
nustabdė. Vienas vagių pasi
leido bėgti, kitas gi tapo su
čiuptas. Pasirodė, kad vagis . . x ,
/ra Pažėrų kaimo ūkininkai- i ?° j. n.aU’1?’ ^^,ast.3 durPems 
:is J., kurio ant rytojaus tu- !mt.1 d.uo’*' Ko1 Pr
iėjo būti vestuvės. Mątoraai,- 11 ^aflangi pusėtinai salo. 
7ras -storojosi" ^nigTS-'v,enas ark!vs «“•
iigerti per vestuves ir mėsos' 
jžkąsti... Dabar gi vestuvių i 
vietoje sėdi šaltojoj.

Vėliau tarnaitė įkišo ranką, 
kurią vos ištraukė, ir tai be 
odos, dar vėliau įkišo taip gi 
ranką tūla kaimietė ir galop 
užsidegė šalia karšyklos mi
lų velykla, kurią begesin- 
dami gaisrininkai visai suar
dė.

i

GIRTUOKLIAI SUŠALDĖ 
DURP1NYČIOJ ARKLIUS.

Geruliai (Barzdų vai., Ša- 
. Važiuodami 

lapkričio 24 d. iš jomarkogrįžtančius iš vakaruškų du /
kuriems pasirodė u r

j neblaiviam stovy pil. J. Sa- 
dauskas Budos kaimo ir Die-
linykaitis Zavenų k. prie Vi
šakio upės ir Gerulių k., įva
žiavo i durpinyčias kame įlu-

Savaitiniai Išplaukimai. 
Pinigu*, persiunčiant greitai 

ir žemomis ratomis.
Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vie
tos agentus arba pas i

I

Lietaviški Aptieki
Mes ožiai kome v iaoki ą Vaistą 

ir šaknų
Nno Reumatizmo. nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo talj mo. nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patraki mo, etc. 
Taipgi užlaikom Dielių iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriausiaa. (vai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
von. Vaistų prisiunčiam ir per 
paštų. Musų Aptieks tebėra toj pa
čioj vietoj.

100 SALĖM STREET, 
BOSTON, MAS8.

m re i
LIETUVĄ

PER BREMENĄ 
ant didžiausio Vokiečių laivo 

COLUMBUS 
arba kitais šios Linijos laivais 
TIK ASTUONIAS DIENA8 

Puikios kajutes Trečiai Klesai—
Tiktai Steitrumiai

NORTH GERMAN

LLOYD
85 Stato SU Bastos Maaa. 

arba pas vietos agentus

Aš meldžiu kiekvieną skaitytoją 
šio laikraščio, kurie kenčia nuo 

Sub-Acute arba Muskulų Reumatiz
mo. Strėnų Skau
dėjimo (Lumba
go i. Padagros 
(Gout), parašyti 
man. laišką, pade-

?? dant savo vardą 
ir aiškų adresą, o 

I aš prisiųsiu dykai 
’ Vieno Dolerio Ver 

tė* Bonką išban
dymui mano Rheumatizmo Gyduo
lių. Aš noriu prašalinti Reumatiz- 
— nue kenčiančių savo IčšonnsJus

1

J , ii kenčiančiu savo lcaonHs.Jųs
vienas arklys* duobėje susą- ’ piiirtatYsite. ka gail padaĄt Kuhn’<» 

i lo. o antras arklys buvo iSim- “'U’S
Itas, bet po dviejų dienų taip j tai įsitikinsite pirma, nejra duosi- 
*__  — __ _________ _ 4 • 1 fa mor> kent v TV* n a CPTlta. Wb:lfidv-

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS 

PASAULIO ISTOHJA 
šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą,

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

Knygoje yra daug paveiksią, žemlapių, piešinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301. 

f Kaina....... $225.

KELEIVIS

GAISRAS.
Kolondiškių kaime (De

gučių valsčiaus, Ežerėnų ap
skričio). Lapkričio m. 23 d. 
Kolondiškių kaime sudegė 
ukin. M. Juodvalkio gyvena
mos trobos ir tvartai. Gais
ras kilo visiems bemiegant 
.apie 10 vai. vak. Nuo lieps- 
1------ - - - , pabudęs ukinin-

|

l

pat nugaišo. Arkliai buvo 
. verti apie 1.000 litų. Tai mat, 
ką daro degtinė.

NUPIOVĖ KETURIAS 
UODEGAS.

Rokiškis. Pirmadieniais 
kermošiaus dienomis tankiai

SURADO ŽMOGŽUDĮ.
Pereito lapkričio mėn. 16 

1. nežinomi piktadariai nu-į 
iudė važiuojantį Utenos’ 
smulkų pramonininką Dovy- 
lą Šerą. Aiškinant visas nu- ---- “T*1
žudymo aplinkybes, buvo __
aiškiai nustatyta žmogžu
džio žymės, sulig kuriomis 
buvo sulaikytas Kupiškyje 
pil. Motiejūnas, kuris pasi
rodė tikrai nužudęs aukščiau 
minimą Dovydą Šerą. Motie
jūnas padėtas kalėjiman.

niams uodegas. Lapkričio 28 
Į d. keturiems arkliams nu
spjautos uodegos, o vienam 
net su stimbirio galu. Tai 

(bus darbas irgi girtuoklių.

niais atsitikimais ir vartoja
mas aršenikas, bet tai tik ne
daugiau kaip vienas mili
gramas, gi feldšerio Spada
vičiaus vaistuose buvo 1,000 
kartų daugiau aršeniko. 
Kaip gydytojas teismo posė
dyje pareiškė, viena tokia 
proška gali nusinuodyti 40 
žmonių! 0 tokių proškų bu-Į 
vo duota dvylika.

Spadavičius yra bemoks
lis. Kada tai tarnavęs ka- na namie, išėjus vyrui ir tė- 
riuomenėje sanitaru, buvo vui į darbą. Spėjama, kad ji 
prie vaistinės ir nuo to išmo- nužudyta apiplėšiiųo tikslu, 
ko daryti vaistus. Teisme nes rasta išvartyti daiktai. 
Spadavičius neprisipažino Įtartas nužudyme Žeimelio 
kaltas. Proškas jisai davęs, gyventojas suimtas ir tardo- 
jas sudarė iš sodos ir mėtų mas.

BAISUS KRUVINAS 
DARBAS.

Leporų kaime, Kriukų vi., 
gruodžio mėn 3 d. namuose 
rasta ant lovos nužudyta 
kirviu perkirsta gerkle Rim- 
gailienė Valerija 24 metų 
amžiaus, šalia kurios gulėjo 
gyvas pusės metų vaikas. Ji 
nužudyta, kaip pasiliko vie-

PLĖŠIMAI.
Joniškis, Šiaulių apskr. Iš 

lapkričio 24 į 25. naktį, pilie
tį Vasiliauską, begrįžtantį 
iš Pašvitinio, pas Medginų 
kulinus užpuolė 4 plėšikai. 
Pinigus atėmė. Baronkas, 
kurios buvo likę rieišparduo- 
tos, vailokus, kaliošus taip 
pat atėmė. Prie to dar pri
mušė taip, kad nebegalėjo 
pažinti pačių plėšikų. Tą 
naktį buvo šalčio apie 15 
laipsnių. Medginų vyrams 
pristačius Vasiliauską į Jo
niškio policiją, arklys buvo 
rastas jau Jonišky.

Plėšikai, manoma, buvo iš 
Joniškio, į kurį vasarą daug 
priplaukus darbo jieškančių, 
dabar, darbų nebesant, pra
dedama užsiiminėti plėšika
vimu.

ŠALČIAI
*

i

I mii sykiu
SostaMe šalti į vieną

HTLL’S atlieka keturios reikalingus daik
tą* rykis — greitai, galatinai. Saugo
mas nrHurimįa nieko kt’o tik HH.L'S 
Raudotu dfžė. 30c Visdaa aptiekose.

’■ HUL’S

te man bent vieną centą. Nebaridy- 
kit prašalint Reumatizmo per ko
jas ar oda su pagelba plaster.ų ar 
kitokių daiktų Nebandykit išvilioti 
jį su Linimentais. elektra ar mag
netizmu. Nebandykit išyvt jį su už
kalbėjimu. Bet jus privalot jį pra
šalint. Jis yra kraujuje ir jus turite 
▼yti jį laukan

’■ Ir aš tikiu, tą darbą atliks Kuhn’s 
■Rheumatic Remedy. Reumatizmai* 

■ turi išeit, jei jų- pasilioosuosrt nuo 
skausmo ir kentėjimo. Mano gyduo
lės panaikina skaudžius dieglius, 
muskulų gėlimą, gerklės sutinimą 
ir sąnarių sustingimą.

AŠ NORIU PARODYT
Jums, jei tik jų- man pąvelysit. Aš 
graliu daug prirodyt į viena sąvaitę 
ir paprašysite mano kompanijos pa
siųsti jums dykai vieno dolerio var
tės buteliuką gyduolių. Aš nepai
sau kokias kitas gyduoles jus var- 
tojot Jeigu jus nevartojot mano 
gyduolių, jus nežinot ką jos gali 
padaryti. Perskaitę kit musu pasiū
lymų žemiau ir reikalaukite 
fci“

I

$1.00 Butelis už 25 centus.
Išbandykite jus Kuhn’s Sub- 

Acute arba Rheumatic Remedy, kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų, 
jojr Reumatizmas gali būt prašalin
tas, ir mes nenorim uždirbt ant iš
bandymo. Išbnndykit- -tai v-kas ko 
mes norime. Jeigu jus atrasite, kad 
tas gelbsti jums, tuomet užsisaky
kite daugiau, kad dabaigus gydy
mą. o tas suteiks mum- pelną. Jei- 
gu bandymas negelhė-. tai ant to ir 
užsibaigs. Mes nesiunčiam? mažą 
buteliuką, kuris neturi verte-, bet 
siunčiame pilnos micros butelį, ko
kie parsiduoda aptiekos. vieną už 
dolerį. Šis butelis sunku- ir mes tu
rime užmokėti Dėdei Šamui tiz per
siuntimą. Todėl įųs privalot prisius, 
ti 25c. persiuntimo ir supakavimo 
MMmk. o tuojaus aplaikysite 
Vieno Dolerio Vertes Butelį dykai. 
Priimant nereikės »■ .. ti nieko.

KIHN REMEIH (O. 
Dept. 15. W.

1855 Milwaukee \m„ < hicago. III.

255 BR0ADWAT,
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Vietines Žinios i
nesveiki 

vyrai turėtų vesti vieną ne
sveiką moterį, nes su viena 
moteriške jie paliks penkis 
kartus mažiau nesveikų vai
kų. negu kad jie vestų pen
kias moterį.-*. Tuo tarpu svei
kas ir pasiturinti* vyras gali 
vesti keliūtą moterų, jeigu 
jo sveikata šito reikalauja ir 
turtas leidžia."

Kai kurioms moterims 
kurio* klausėsi šitų diskusi
jų. šita visuomybės fazė ne
patiko. "Tai butų poligami
ja." viena jti pastebėjo.

"Taip, bet ar dabar poli
gamijos nėra?" atkirto p. 
Visuomis. "Krikščionybė 
iraudžia vyrui turėti dau
žiau moterų, kaip vieną. Bet 
ir jus manot, kad krikščio- 
iy* to ir laiko.-*: ? Tiktai ofi
cialiai jie turi po vieną pa
čią, o slapta jie turi arba no- 
•ėtų turėti jų tiek, kiek galė- 
ų užiaikyt ir da daugiau. Su 
moterimis taip pat: viešai 
turi vieną vyrą, o slapta myli 
kelis, šitą labai aiškiai paro
to nepabaigti krikščioniškų 
šeimynų skandalai. Kad tų 
skandalų nebūtų, visuomybė 

į ir nedraudžia vyrui turėti 
celiatą pačių, ar moteriškei 

: keliatą vyrų: ji tik reikalau- 
, ja. kad nebūtų prasižengi
amų sveikatos žvilgsniu. Pa
galios. visuomybė ir negali 
reikalauti monogamijos, nes 
jeigu nueisite Indijon, ar pa
imsite kitas Rytų šalis, tai 
tenai žmonės monogamijos 
visai nepripažįsta: milionai 
vyrų turi po kelia.' pačias ir 
jie nieko bloga tame nema
to. Taigi, jei visuomybė bu
tų tam priešinga. ji niekuo-J 
met negalėtų tenai prigyti. Oj 
jos tikslas yra aidinti visą1 
žemės kamuolį. Ji sugriaus 
visas sentikybes, išnaikins 
visokius burtu.' ir prietarus, 
r pastatys žmonijos gyveni

mą taip, kaip pati prigimtis 
ir sveikata reikalauja. Vy
riausi.* jos tikslas yra. kad 
žmogus butų sveikas, tvirtas, 
gražus ir laimingas."

Visuomis sakosi turįs pa
rašęs keliatą veikalų, kur 
yra aiškinama visuomybės 
principai, bet nėra pinigų 
jiems išleisti. Jeigu butų pi
nigų išveisti jo raštus anglų 
kalbom tai jis neabejoja, 
kad jo mokslas rastų didelio 
pritarimo ir tarp turtingų 
jankių, kurie galėtų duoti 
šitam judėjimui stiprią para
mą.

Šiomis dienomis p. Visuo
mis išvažiuoja Chicagon.

KAIP IŠRODO NAUJOJI gimtų. Totki penki 
VISUOMIO TIKYBA?

Ji atmeta visus stebuklus, 
pasaulio sutvėrimą palie

ka mokslui tyrinėti.
Šiomis dienomis South 

Bostone buvo susirinkęs bū
relis inteligentų, kurių tarpe 
buvo ir nesenai iš Lietuvos 
atvykęs Domas Visuomis. 
naujosios tikybos skelbėjas. 
Susirinkusieji tuojaus pra
dėjo indomauti. kaip toji ti
kyba išrodo, ir kam ji reika
linga. kuomet pasauly jau 
tiek daug visokių tikybų yra.

Visuomis aiškina taip:) 
žmogus iš prigimties yra pa
linkęs prie misticizmo ir be 
religijos jis negali apsieiti. 
Be to. yra ir valstybių, kurios 
būtinai reikalauja, kadžmo-i 
gus prigulėtų kokiai nors or
ganizuotai religijai. Taip yra i 
ir Lietuvoje. Prisieina jums 
tenai daryti kokį nors doku
mentą. ir tuojaus jus klau
sia: “Kokios tamsta tiky
bos?" Jeigu atsakysiu kad 
jokios tikybos nepripažįstat, 
tai jie jums pasakys, kad to
kių visai nėra, ir užrašys jus 
Romos kataliku. Tuo buriu; 
oficialiai Lietuvoje yra skai
toma apie s5 nuošimčiai ka
taliku. kada ištikruju tikiu- 
čiujų katalikų yra nedau
giau kaip 45 nuošimčiai.

“Bet kuo visuomybė yra 
geresnė už katalikybę?” "bu
vo paklauastas p. Visuomis.

"Katalikybė yra visai sve
tima lietuviams religija." jis 
sako. "Pavyzdžiui, katalikų 
Dievas sako: ‘Aš esu Dievas 
tavo, kursai išvedžiau tave 
iš Egipto žemė*, iš namu ne
valios." Bet kada gi lietu
viai buvo Egipte? Kada ji* 
mus iš tenai išvedė? Juk čia 
aišku, kad Dievas kalba Į žy
dus. Taigi, lietuviai garbina 
žydų Dievą. Ir visa katali
kybė yra pusiau stabmel
diška tikyba, iš visų krikš
čioniškų tikybų ji turi ma
žiausia krikščionybės savy.”

"Bet kodėl ji yra daugiau
sia išsiplatinus?" kažin kas 
paindomavo.

“Ji nėra daugiausia išsi
platinus,” sako p. Visuomis. 
“Budos pasekėjų yra daug 
daugiau, negu Kristaus. Ka
talikybė yra daugiausia išsi
platinus tiktai krikščionių 
tarpe. O čia ji išsiplatino 
daugiausia dėlto, kad dau
giausia imponuoja tamsioms 
minioms savo blizgučiais, 
moliniais dievukais ir viso
kiomis stabmeldiškomis ap
eigomis.”

Vienas iš susirinkusiųjų 
padarė šitokią pastabą:

“Kiekvienos religijos prie
žastis yra nežinystė. Primi- 
tyvis žmogus buvo tamsus; 
jis nežinojo, kaip jis čia atsi
rado. kaip atsirado visas pa
saulis, todėl jis Įsivaizdavo 
kaž koki Dievą ir tarė: Die
vas mus sutvėrė. Ar visuo
mybė irgi taip pat pasaulio 
atsiradimą aiškina?"

“Ne," sako Visuomis. "Vi
suomybė atmeta visokius 
stebuklus. Kaip atsirado pa
saulis, tai yra ne religijos 
dalykas, ir visuomybė palie
ka šitą klausimą mokslui iš
spręsti. Šituo klausimu as 
sutinku su darvinizmu."

"Jeigu taip, tai koks tams
tos skelbiamo* tikybos tiks
las?”

“V isuomybes tikslas via 
mokinti žmones dorovės. Ji 
nurodo, kaip žmogus privalo 
gyventi santikiuose su kitais 
žmonėmis, kad ir jis butu 
laimingas, ir jo kaimynai 
butų juo patenkinti. Moks
las šitų dalykų nemokina."

Šeimynos klausimu \isuo- geliutė. kuri buvo čia atva- 
iuvbe i 
iiia, i.-*! 1 c 
Nes* eiki 
jnažiau.'ia 
inavianG-

I

I
i

Baublys, ir keliatas svečių 
buvo da iš kitur.

Vakarėlis buvo labai gra
žu- ir linksmas. Tik gaila, 
kad Vaizbos Butui reikės 
pridėti priėjo apie $150 iš 
kišeniaus. Dalykas tame, 
kad apie 30 užsiregistravu
sių žmonių nepribuvo. Vaiz
bos Buto komitetas buvo už
rakęs vietas hotelyje vi- 
dems, ir už kiekvieną vietą 
reikėjo Įioteliui užmokėt, 
nes stalai buvo visiems pa
ruosti. gėlės nupirktos ir val
giai pagaminti. Žmonės tu- 
tėrų jausti daugiau atsako
mybės.

• •

Visokios Žinios
BANDOMOSIOS VES

TUVĖS.
Kad jauni karštagalviai 8.

Užėjo aštrų* šalčiai.
Iki Naujų Metų Bostonas j Jį “
i'jnrmci vi...'....Ižiaugėsi nepaprastai šiltu 

jru. Gruodžio 29 dieną turė
jo apie 60 laipsnių šilumos. 
Bet Naujų Metų vakarą tem
peratūra staiga nukrito ir ne
dėlioję termometras nusilei
do iki 15 laipsnių, ui yra, 17 
laipsnių žemiau šalimo.

žmonės daro bandymus ap
sivesti be tėvų sutikimo, tai 
ne naujiena. Bet kad tokios 
vedybos Įvyktų su tėvų suti
kimu. tai jau retenybė.

Nesenai vieno Amerikos 
biznieriaus, būtent Juliaus 
Holdeno 18-os metų duktė 
padarė “draugiškas” vestu
ves su vienu studentu. Per 
sutuoktuvių iškilmes jauno
sios tėvas taip pasakė: “Jei- 

jgu jaunieji pamatys, kad jie- 
s sugyventi, tada jų 

vedybos bus patvirtintos, 
priešingu atveju jie išsiskirs. 
Geriau, jeigu jie išsiskirs dar 
nepradėję gyventi."

Tai bus bene geriausia 
priemonė prieš persiskyri
mus, kurių Amerikoje būna 
daugiau, kaip kur kitur.

Komaras vėl Bostone.
Lietuviškas “bulius” Juo

zas Komaras vėl sugrįžo į 
Bostoną. Kadangi paliokų 
"levas" Stasiakas didžiavo
si. jog Komaras išvažiavo iš 
Bostonu bijodamas jo (Sta- 
-iakol. tai dabar Komaras 
užėjęs i “Keleivio”, redakci
ją pareiškė, kad jis Stasiako 
nebijo ir yra pasirengęs bile 
vienam prošepanuPsutrinti 
kaulus, šiame ketverge Ko
maras risis su Holandijos 
čampijonu Tom Draak.

Juška parito Gentvilą.
Pereitą subatą Stoughtone 

ritosi buvęs lietuvių čampi- 
ionas Franas Juška su nar
siuoju Gentvilu. Juška pa- 
iguldė Gentvila i 15 minutu. 
i Ristynės buvo labai smar
kios. Publikos buvo kupina 
Lietuvių Svetainė.

Massachusetts lietuvių meni
ninkų banketas.

Sandaro* centre* ruošia 
sausio 8 dieną. 7 vai. vakaro, 
Lietuvių Svetainėj, kampas 
E ir Silyer sts.. So. Bostone, 
draugišką vakarienę-banke-

• • T • • •

reikalavimai;
—

SENAS VYRAS su maža 
šeimyna, gali gaut pašalinį 
darbą už namų prižiūrėtoją. 
Klauskite vakarais nuo 7 iki 

Roman Vaail, 
409 Broadway, So. Bostone.

ANT RENDOS
Kambariai su šiluma.

“Keleivio" name yra labai 
parankus 3 kambariai ir 
maudynė su šiluma ir visais 
kitais naujoviškais patogu
mais. Labai puiki vieta nedi
delei ir švariai šeimynai. 
Kreipkitės į "Keleivio" ofi
są.

IŠSIRANDA VOIA EORNlšRL MIS 
dėl dviejų (Minaičių arba panelių. 
Ats šaukite šiuo adresu:
Ilii BROADUAY. So. Boston. Mass.

LIETUVIU KLIUBAS
• NUTEISTAS.

Pittsburgho priemiesty 
Homestead. kuri lietuviai 
vadina "Umšte," prohibici- 
jos agentai užklupo lietuvių 
kliubą: prezidentas Vincas 
Pitakis. sekretorius Franas 
Monkalas ir prižiūrėtojas 
Petras Jurgaitis buvo areš
tuoti ir apkaltinti už bandy
mą papirkti valdžios agen
tus. Tris agentai teisme liu
dijo. kd minėti Kliubo virši
ninkai siūlę jiems $245. kad 
netrauktų jų teisman už pro- 
n bicijos Įstatymo peržengi
mą. Federalis prisaikintujų 
suolas pripažino visus tris 
juos kaltais.

PARDAVIMAI
------------- \

Nepraleiskite!
1.

RETA PROGA
PVIE-JU ŠEIMYNŲ medinė stuba. 

*u penkių autom' bilių garadžtum. City 
Point. ant East Sixth Street, netoli L 
Street.
au s'.o.
šiltas 
piazai.
vieną arba daugiau automobilių arba 
užsiimančiam ______ ______________
Rei .lų atneša netoli $100 į menes 
Ku ria $8^00.

Matyk A. JCKUPSTIS, Savininką.

Keturi kambariai ant pirmo 
penki ant antro. Maudynės, 

vanduo, elektra, priešakiniai 
Gera proga žmogui, kuris turi

automobilių taisymu.

tą lietuviam* dainos ir muzi
ko* menininkams pagerbti. 
Bus muzikalė programa, va- 

'karienė ir susipažinimo bei 
i žaislu dalis.

UŽKLUPO $250,000 VER
TĖS BRAVORĄ.

VVoonuGcket, R I. — Prieš 
Naujus Metus prohibicijos 
agentai čia užklupo buvu
sios Glenbrook Co. audiny- 
čios triobesi ir rado tenai 
Įtaisytą $2501,000 vertės 
dirbtuvę degtinei valyt. Ša
kuma. kad i ieną tenai išva
loma nuo 2,0<>0 iki 3,000 ga
lionų degtinės. Tapo areš
tuoti 4 asmenvs.

PRIVERSTINA PASKOLA 
BOLIVIJOJ.

-v— . . Bolivijos valdžia nutarė
Kviečiama kuodaugiausia į pajmti priverstiną paskolą

apsilankyti. Tikietus galima jg savo kaidtalistų sumoje 
gauti Sandaros ofise. 12.000.000 ‘ bolivanų (apie

----------------- , i $5.000,000). Blėtos karaliui 
Patino uždėta 4.000,000 pa
skolinti. kapitalistui Ara- 
mayo 2,000."00. ir tt.

Nevvtone tapo areštuotas 
18 metų amžiaus vaikėzas 
užtai, kad be reikalo pa
skambino ugnagesių baksą 
ir lekiant ugnagesių vežimui 
i tą vietą vienas ugnagesys 
tapo užmuštas.

Nakties sargo kova su 
plėšikais.

Everette i Warren Co. ofi
są vieną naktį Įsilaužė plėši
kai. Radęs atdaras duris, 
naktinis sargas pradėjo žiū
rinėti. ar nėra vagių. Bet 
pirma negu jis spėjo ką nor> 
pamatyt, plėšikai pradėjo jį 
šaudyt. Sargas greitai pasi
slėpė už didelio volo popie- 
ros ir nuo tenai pradėjo 
liuobti iš dvivamzdžio me
džioklinio šautuvo i tą pusę, 
iš kur plėšikai šaudė. Pama
tę. kad juokų čia nėra, plėši
kai po tamsiai paspruko. 
Sargas mano, kad vieną jų 
jisai pašovęs ir pranešė apie 
tai policijai, bet iki šiol da 
policija nieko nesusekė.

I

emiasi bekeik giy- 
-ugenikos mokslu, 

žmonės turi k u 
veistis, kad ku< 
nosypiku vaiki;

50,000 ŽMONIŲ ŠER
MENYSE.

šiomis dienomis New Yor
ke buvo laidojama mirusi 
dainininkė ir šokikė Floren- 
,ce Mills. Kadangi ji buvo 
žydų kilmės, tai įjosšerme- 

užtai. kad kolektuodamas iš- nis susirinku beveik visi New 
matas sudavė viedru pririš- Yorko žvdai. Žmonių buvo 

• 1 «■ *•

Miesto darbininkas Krank 
Calnan buvo nuteistas užsi
mokėti $15 pabaudos vien

BARGENAS!
sol III BOSTONO LIETUVIAMS.
SOUTH BOSTONE lietuviai jau be- 

ve:k apiplrkn visas geriausias biznių 
vi<ta- ir visi gerai gyvena. Pas mus 
ši is dienomis pateko turbut pasku
ti: - geras kampas South Bostone su 
gi ’ai išdirbtu bizniu. Mes užtikrina
me, kad jei žmogus paims, katras su- 
pra. ta ta bizni arba norintis išmokti, 
gal s daryti gerą gyvenimą Biznis ir 
namas ant 2 šeimynų su trimis kam- 
ba iais užpakalyje krautuves. Rendų 
ate a S95.90 i menesį. Biznį ir namą 
gatma nupirkti už $8.000, c gal dar 
pigiau, lengvomis išlygomis.

Matykite tuojau A. J. KUPSTIS.
3.

DORCHESTERY
ŠEŠIŲ ŠEIMYNŲ medinė stuba su 
kambariais Yra gazas. elektra, pe

čiai. priazai. vieta dėl garadzių. Remiu 
atneša 5160 į mėnesį. Kaina 514^<0v, 
lei g-.omis išlygomis.

Matyk A. J. KUPSTIS.
4

SOUTH BOSTONE
ŠEŠI U ŠEIMYNŲ medinis namas. 

27 . ambiriai. rendų atneša $780 į me
tu.*. Kaina lengvomis išlygo
mis. Matyk A. J. KUPSTIS.

5.

LAIKAS PIRKTI ANGLIS 
IR MALKAS

NEPAMIRŠKITE, kad rudens ir 
žiemos laikas artinasi Paprastai 
ima • anglis ir malkos pabrangsta, 
todėl neatidėliokite, iduokite savo “or
derius. Kreipkitės pas: (-)

A. J. KUPSTIS
332 West Broadway, 
South Boston, Mass.

Telenh^ne: So. Ro<ton 1W2—1373.
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tam šuniui i galvą. išviso apie 5<»,000.

“KELEIVIS” RADI ODA NAU
JAI SIAS IR TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS. SKAITYKIT J|.
Ant kampo Brattle ir; 

Spark gatvių Cambridge’uje1 
susikūlė du automobiliai. 
Nelaimėj tapo sužeisti 6 
žmonės.

Vaizbos Buto vakarėlis.
Naujiems Metams pasitik

ti, Lietuvių Vaizbos Butas 
buvo suruošęs gražų vakarė
li Summerset Hotely. Svečių 
buvo atvažiavusių ir iš to
liau.
D-ras Paulionis
Ganson. P-lė Petronėlė Jur-

Iš Ne\v Yorko buvo 
ir ristikas

žiavusi SLA.
a lai.', irgi daly v 

k<t 
at
L

organizacijos 
irgi dalyvavo \a- 

Iš ’Aaierbuiio bu 
ažiavusi Ali.' KonstdorT 

■' >reo,tpri<> buvo ;i«l\

SVARBUS PRANEŠIMAS
So. Bostono Lietuviams.
Sausio-Jan. 8 d., 

Lietuvių M. Žinyčioje. kam- nos 
pas 4-th ir Atlantic sts., So. 
Boston. Mass. bus duota dvi 
paskaitos ir abejos yra labai 
svarbios.

Pirmos paskaitos tema 
yra: Žmogaus Gamtinis Bu
das,” lyte kaip 11 vai.

Antra paskaita bus aiški
nama su paveikslais.

Kalbės Minist. B. F. Kubi
lius.

Tėvai, siųskite savo vai
kus į mokyklą pėtnyčiomis 
^r nedėliomis.

L. M. Ž. Komitetas.

RAZBAIMNKAI UŽMUŠĖ 
ITALIJOS KONSULĄ 

ODESOJ.
Iš Odeso.' pranešama, kad 

razbaininkai tenai nužudė ir 
apiplėšė Ita: jos konsulą sin
jorą Cozzic Jie nuplėšė nuo 
jo visas fli č anas ir net auk-

1928 m. sinius

i

i
i

I

danus išlupo, iš bur- Tel. South Boston 3520 
Residence University 1463-J. 

S. N. fiiiaiite-ŠlillM
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
366 Broadwav, So. Boaton, Maaa.

Room 2.

Pilvo netv>,
kai, Jie s?" _  ____
tiems, kurie aliuosuoja vidurių su 
Trinerio K. ju Vynu. 
suojantis tonik 
šalina užkiet- 
Sampalinė* 
dykai per 
Ashlaud \

DRAUGAI DARBININKAI, Vrin^' r
SKAITYKIT IR PLATIN-

Į Fa Metai » .
’ n«i«> >.

DR. LANDAU
32 CHAMBER* ST.. BOSTON. 

Gjdo Veneriškas Liga*.
Valandos:— Kasdien nuo S iki 
10, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8. 

Nedėldieniai* nuo 9 iki 12.

i I 
I
i

No. 1. Sausio 4 d., 1928 m.
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rina:bskaudama
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BARGENAI MALIAVŲ. GELEŽINIU DAIKTŲ IR 
PLUMBINGŲ.

VIETINIS PRISTATYMAS DYKAI.
Telefonai Hancock 610">-

Eikite i didelę krautuvę—jus sutaupysite pinigu.

1095 WASHINGTON ST., BOSTON, MASS.
arti Dover St. EI.'Stoties.

Lietuvis OptometnstasTelefonas So. Boaton >366.
LIETUVIS DENTISTAS

Df. St. *. PALVARISK!
(GALIN Xl'SKAS>

Ofioo va lando*: Nuo 10 ryte iki 
6:.'«> dieną. N no 7—9 vakar*. 
Nedėliomia pa (tai aotartiaa

414 RROADWAT.
SO. BOSTON, MASS priskiriu 

atitie.'iriu
9

tinkamu

Isegzammuoju 
akinius, kreivas akis 
ir amblyopiškose f aklose | aky
se sugrąžinu šviesą 
laiku.

j L. PAŠ \K \RNTS. O. D. 
417 Brn»<l»ay, So. Boston, MasoLIETUVIS 

BUDAVOTOJAS IR 
ARCHITEKTAS

Mes pabudavojame geriausius 
narnu* ir pigiai Taipgi padarau 
visokius planus, išmėruoju žemę ir 

Visokiais reikalais kreipk i- 
(-) 

TITUS P. GREVIS
Broad*ay, So. Boston. 
So Boston 2340.

etc.
; tės.

395 
; Tel.:

I

Telefoną* 5112.

Or. A. Sorman-Gumauskas
LIETUVIS DENT1ST \S

VALANDOS:
N>jo 10—12 dieną
Nuo 2 -5 po pietų 
Nuo 6—8 vakare 

Nedėliomis pagal susitarimą, 
705 N. Main St kamp. Broad St.

MONTELLO, MASS
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DR. J. MARCUS
LIETI Vlšh. \s GYDYTOJAS

S’;>cei<:iistas slaptų ir kronišku li- 
2ų moUrų ir vyrų, kraujo ir odo*.

Taipgi -eumatizmo.
261 Hanover St.. Boston. Roam 7.
1 Rii-hni'-rd Ko*. 1894-J.
\ alaivlos: Nuo !> ryto iki X vakaro, i 
Nedėldienialr iki 4 vai. po pietų. '

Tel. So. Boston 506-W.
DAKTARAS

A. L KAPOČIUS
LIETUVIS DE.NTI8TAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDĖLIOMIS:

(iki 1 v. po pietų 

Seredomi.« iki 12 dieną. 
Ofisą « “Keleivio” name.
Rroa4**y. tarpe C ir D St, 
so. BOSTON. MASS.

Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir v u. kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390
1 ALLE.N ST., Cor. Chambers St., BOSTON, MAS3.

NAUJU METU PATA
RIMAS

....... jnriai yra blogi <ia!y- 
'.a didesnę dali metų

i
. šita? liuo- 1 

pataiso apetitą, pra- 
ą ir abelną silpnumų 
ikelės na iun’-'a>nos 
Trirer Co.. J333 So. 
hieago. 1'1. a laikius 
persiuntimo lės j. — 

itas suteikia greitą , 
matizmo ir r»“ural'zi- 
a*ivas ruo K > : ’ A ir 
Čio yra ger aus.a •. y- 
|<!y

Jo

?*1

K IT “KELEIVI”

I>el Šunvočių, žaizdų t? kitų skaudulių
BEAK BRAND SALVE (Groblewskio)

Sustabdo skausmą ir užgydo žaizdas be 
skausmo j 2 ar 2 ūienas. Kaina 35c.

GROBLEMSKI CO, Plrmooth, Pa. 
“GYDO fr GYDO ir GYDO—bet makalai2




