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Voldemaro “Vilkų” Byla S&SS 
Eina prie Uždarytų Durų

Pa

Voldemarminkus kaltina 
valstybės išdavimu. Juos gi

na 15 advokatų.
Kariumenės teisme Kaune 

prasidėjo Voldemaro ir jo 
“vilkų” byla. Ji kilo iš to, 
kad du “geležiniai vilkai”, 
būtent Vaitkevičius ir Pupa- 
leigis, pasikvietė anuomet 
žvalgybos viršininką Rustei
ką į “Kontinentai” viešbutį 
ir tenai jį peiliais subadė.

Užpuolikai buvo suimti, o 
paskui susekta ir daugiau ši
to sąmokslo dalyvių. Dabar 
kaltinamųjų suole sėdi iš vi
so 24 asmenys, jų tarpe ir 
pats Voldemaras.r“ - •

kapitonas Mačiuika, kap. daugiau švaros ir įvairesnis 
Virbickas, kap. Gineitis, maistas.
Sliesoraitis ir patys užpuoli-1-----------------
kai: Vaitkevičius ir Pupalei-! DIDELIS DARBININKŲ 
gis.

Penki kaltinamųjų, bu-

Žmonių.
Dabartiniu laiku Rusijos 

fabrikuose ir valstybės val
gyklose yra maitinama apie 
12,000,0000 darbininkų su 
šeimynomis. Bet komunistų

neįkandęs. Jis įdėjo Litvino- 
vo iškraipytą paveikslą ir ši
tokį antgalvį: “Kas čia 
toks? Ogi tai buvusis rusų 
kalėjimo paukštis, o dabar 
ministeris.”

Už šitą juodašimtišką

ersiteto pro- 
pton, kuris 

jo Nobelio 
o darbus fizi- 
iėvyko į Mt.

, kosmiškų-

partijos Pildomasąi Komite- šmeižtą ponija klept ir „į. 
tas. išleido patvarkymu kadidart tautinink, organą

šaulio
Chicagos 

fesorius Co 
1927 metais 1 
dovaną už
koj, dabar 
Evans, Color 
jų spindulių tyrinėti. Kosmi- 
škais spinduliais vadinasi to
ji šviesa, i
spindulių vi 
patirta, kad 
dūliai kįla 
(disintegraci

Išmetė Visus Kuni
gus iš Mokyklos.
Vera Cruz valstijos vy

riausybė Meksikoje pareika
lavo, kad Vera Cruz mieste 
paruošiamoji kolegija išme
stų iš savo personalo visus 
kunigus, kurie buvo tenai 
kaipo mokytojai. Kelios die
nos atgal policija padarė toj 
mokykloj kratą, jieškodama 
paslėptų ginklų. Protestuo
dama dėl policijos atsilan
kymo, mokykla užsidarė. 
Bet valdžia dabar užtikrino

Anglų Darbo Partija 
Išmetė MacDonaldą

ia yra užlieta
Jeigu bus

musu spin- 
atomų irimo ______

1 , - reikš, mokyklos vyriausybę, kad
kad musų pa attįio energija policija daugiau į mokyklą
turės kada no ĮgBeteikvoti ir nesilankys, jeigu joje nebus 

is ’ feuotina mir-SųjukS ta4dT25^'- k-t,iU<S^ ę>li-Pa iSt jeigi paaiškės, kidĮklmkalų mok>'to-W- 
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*ki? ji? kalėi,im,e ’ & f sudėtingSJ atom£
mui reikia apie 30,000,000 uz kokĮ knmmahni prasikal-. reįkš kgd musų pasauiis

Išleistas komunistu narti 'ŽJ* -ieS3’ p™"ar0 Tf.1’ ne nyksta, bet auga.
išleistas komunistų parti- dzios Jls yra kalėjimo sede-Į gavo bandymams nrof.

jos komiteto patvarkymas jęS> buvo už politiką.
Tarp kitų “vilkųn matyti; sako, kad virtuvėse turi būti politiką sėdėt nėra jo-

kia gėda, bet greičiau garbė.

FRANCUZIJA PAVE
SIANTI SAVO ARMIJĄ 
LYGOS KONTROLEI
Francuzijos parlamento 

atstovas Paul-Boncour pa-

Savo bandymams prof. 
Compton pasiėmė pusantro 
tonų visokių instrumentų. 
Jis dirbs su kitais moksli
ninkais.

LA1MĖJIMAS MEKSIKOJ.
Revoliucinis Meksikos 

ie- 
ėnai sakė, kad ateinančioj nusi- 

ir prezidento ginklavimo konferencijoj.

^nt Vaitkevi- darbininkų judėjimas pasi
cius, Sliesoraitis, Steikunas kg didelio laimėjimo. Ten; 
ir Svetlauskas buvo atvaryti tapo išleistas L 
teisman geležiniais pančiais užtvirtintas taip vadinamas kuri įvyks 1932 metų pra- 
surakmti. p " * - - - --- - —

Tai yra viena didžiausių' da darbininkams teisę strei-
darbo įstatymas, kuris duo- džioje, Francuzija pasiūlys 

■ pastatyt savo armiją po Tau-
politinių bylų Lietuvos isto- kuoti ir uždaryti darbavietę tų Lygos kontrole, bet reika- užpuolė pė
njoj. L

Teismui pirmininkauja ginčas
generolas Šniukšta, kaltina darbdaviai yra verčiami tar- 
prokuroras gen.; Vymeris. tis tiesiog su darbininkų u- 
Kaltinamuosius gina 15 ad- nijomis, daryti su jomis dar- __o_________
vokatų. Byla eina prie už- bo sutartis ir parūpinti dar- nenusiseksianti,

patol, pakol nebus išspręstas 
; su darbdaviu. Gi

Vokietija Karo Skolų 
Jau Nemokėsianti.
Stambus New Yorko Wall 

Streeto bankininkai yra tos 
nuomonės, kad pasaulis jau 
nebesugrįš prie tų karo sko
lų, kurios buvo mokamos iki 
Hooverio moratoriumo. 
Wall Streeto finansininkai, 
kurie paskutinėmis dieno
mis lankėsi Europoj, sugrįžę 
Amerikon tvirtina, kad vi
sose Europos sostinėse vy
raują toks įsitikinimas, kad 
Vokietija jokiu budu nega
lės pradėt skolų mokėti; jei
gu ji pradėtų jas mokėti, tai 
ji atsidurtų aršesnėj padėty 
negu dabar buvo, nes tuomet 
jai reikėtų pakelti ir atidėtų 
mokesčių naštą.

Europoje šiandien esąs 
toks įsitikinimas, kad d a 
moratoriumui nepasibaigus 
Vokietija pareikalausianti 
perrašyt visą Versalio taikos 
sutartį ir skolų mokėjimą 
žymiai sumažinti, jeigu ne 
visai panaikinti.

Vokietijos fašistai irgLat- 
virai skelbia, kad daugiau 
karo skolų Vokietija jau ne
bemokės. Jeigu valdžia no
rėtų jas mokėti, tai ji tuo
jaus butų nuversta.

KAP1TAL1STŲ SAN
TVARKA GRIŪVĄ

Gelbėdami Anglijos buržua
ziją, Amerikos ir Francuzi
jos kapitalistai davė $400,- 

000,000.
Anglijos Darbo Partija iš

mėtė Ramsay MacDonaldą, 
kuris per ilgus metus buvo 
jos vadas. Jo rinkikai taip 
pat jo išsižadėjo. Ir tai vis 
dėl to, kad jis sutiko dirbti 
su buržuazinėmis partijomis 
koaliciniame kabinete.

Einant įsigyvenusiais pa
pročiais, MacDonaldas tu
rėjo rezignuoti iš parlamen
to ir pasitraukti iš visų vai- - 
diškų vietų. Bet jis to nepa
darė. Jisai aiškinasi, kad ji
sai savo įsitikinimų neper
mainęs, vadinas, pasiliekąs 
toks pat MacDonaldas, kokį 
žmonės jį išrinko, todėl nesą 
reikalo jam rezignuoti.

Bet dabar jis pasiliko be 
jokios partijos ir atstovauja 
tiktai pats save. Mes nesiste
bėtume, jeigu jis dabar pri
sidėtų prie kurios buržuazi
nės partijos, nes plutokratų 
spauda jį kelia į padanges, 
kada jisai stojo gelbėti griū
vančią kapitalistų tvarką.

Amerikos ir Francuzijos 
kapitalistai davė $400,000,- 
000 paskolos savo broliams 
Anglijoj, kad parėmus jų 
braškančią valstybę. Pakol 
Anglijos valdžioje buvo vie
ni darbiečiai, tarptautiniai 
bankieriai šitos paskolos ne
norėjo Anglijai duoti.

Bet Anglijos rašytojas 
Bernard Shaw sako, kad 
šita paskola Anglijos neiš
gelbės. Kapitalizmas pradė
jo jau griūti ir jokie vaistai 
jam negelbės. Anglijos pre
kyba su užsieniu yra mirus, 
rinkos išnyko, sako Shaw, ir 
dėl to fabrikantai negali 
parduoti savo produktų už
sieniams. Bet nėra reikalo 
dėl to nusiminti, jis sako. 
Anglija turi susitvarkyti 
taip, kad galėtų gyventi sa
vo jėgomis, be užsienio pre
kybos. Visų pirma jisai pa
taria sutrumpinti darbo lai
ką iki 4 valandų į dieną, kad 
visi bedarbiai galėtų gauti 
darbo. Toliaus eiti prie kitų 
reformų.

Anglijos Darbo Partijos 
vadu dabar tapo aprinktas 
Arthur Henderson, rimtas ir 
taktingas socialistas. Netoli
moj ateity Anglijoj gali būti 
svarbių įvykių.

t

Mainerių Areštai
Kentucky Valstijoj
Kentucky valstijoj, Har- 

lano apskrity, prasidėjo tar
dymas 31 mąinerių, kuriuos 
kapitalistų valdžia kaltina 
“žmogžudystėmis,” ir ke- 
liasdešimts kitų streikierių 
mažesniais “prasikaltimais”. 
Tikrumoje gi visas tų žmo
nių prasikaltimas yra tame, 
kad jie pareikalavo žmoniš
kesnio atlyginimo už savo 
darbą. Streikierių areštai ei
na ir dabar. Pereitą sąvaitę 
šerifas su savo mušeikomis 
suėmė kelioliką žmonių, jų 
tarpe ir bedarbį Gibbsą, bu
vusį Amerikos armijos ka
reivį. Jį pastatė po $10,000 
kaucijos ir kaltina “krimi
naliniu sindikalizmu,” nes 
jis teisėjui į akis drėbė, kad 
velytų su galvijais išplaukti 
Rusijon, negu Amerikoj gy
venti tarp šitokių kapitalo 
bernų.

/

SLKIįJMAS 
PORTUGALIJOJ

800 žmonąę areštuota.
Portugalijoj pereitą są

vaitę mėginta nuversti pre
zidento Cąrmonos valdžia. 

 

Būrys karininkų ir civilių 
'■ " kareivi
nes, kai kuriuos karininkus 
suėmė, kitus prikalbino prie 
jų prisidėti, pasiėmė pakan
kamai ginklų, amunicijos ir 
ėmė šturmuoti šv. Jurgio 
tvirtovę Lizbonoj. Pamatę, 
kad tvirtovės šturmu nepa
ims, jie pasitraukė į aukštą 
vietą, įsikasė tenai ir pradė
jo gintis, nes juos jau pradė
jo pulti valdžios ištikimi ka
reiviai. Mušis ėjo visą dieną. 
Sukilėlius bombardavo tvir
tovės artilerija ir orlaiviai 
metė į juos bombas iš vir
šaus. Į vakarą sukilėliai iš
kėlė baltą vėliavą ir pasida
vė. Jų suimta 800 žmonių. 
Be to, apie 40 buvo užmušta 
ir 200 sužeista.

lauš, kad ir kitos valstybės 
tą patį padarytą. Tai esąs 
vienatinis būdas apsaugoti 
pasaulį nuo karo. Jeigu nu
siginklavimo konferencija 

", tai visos 
bininkams sveikų namų gy- valstybės pradėsiančios len- 
venimui už mažą atlygini- ktyniuodamos ginkluotis, ir 
mą. Be to, įstatymas reika- tuomet karas busiąs neiš- 
lauja, kad visose pramonės vengiamas, 
šakose butų samdoma nema-1 ----------------
ii^ kaipsonuoiimčiųMek- forįag Saukia prie 
sikos piliečių. į _

Kapitalistams šitoks įsta- UOTOO //771ORI1/
Pereitą subatą Amerikos

1 liu riksmu pranešė žinią, 
kad 8 d. rugsėjo Fordas Det- 

Iroite atidarąs dirbtuvę ir 
šauksiąs atgal prie darbo 
tarp 15,000 ir 25,000 žmo
nių. Iki rugsėjo vidurio For
das žadąs priimti apie 50,- 
000 atleistų darbininkų Tai 
esąs geras ženklas. Bet kada 
Fordas savo dirbtuves užda
rė paleisdamas apie 100,000 
darbininkų, tai kapitalistų 
spauda tylėjo kaip nebylė. 

(Vadinasi, blogos žinios yra 
nuo vi-

darų durų, kad visuomenė 
nežinotų, kas tenai kalbama.

Kaltinamasis aktas suda
ro apie 70 mašinėle spaus
dintų puslapių. Įrodymo me
džiaga : medinkotis peilis, 
skepetos, rankšluosčiai, ku
riais buvo užkišta pulk. Ru-, 
steikai burna, surištos ran- tymas labai nepatinka ir jie __‘___t J____
kos; revolveriai, kuriais bu-’jau pranašauja, kad jis la- kapitalistu^spauda sui dide- 
vn otcicanrinma • honront įc hui ckanriTiai qtqilipnaaa 1 -i____ ____ *1- •

Pastas Įveda Naujas 
Kainas Laiškams.
Nuo 1 rugsėjo dienos A- 

merikos paštas įveda naujas 
kainas laiškams į Kanadą, 
Airiją ir Angliją.

Visi ^laiškai į Kanadą, 
Keturi Newfoundlandą ir Labra-

VAIKAI UŽLIPO ANT 200
PĖDŲ KAMINO.

Lowell, Mass. — L_____ ,
vaikai čia per suodžius ir dorą dabar bus 3 centai, 
dulkes užlipo ant 200 pėdų (Pjrma buvo 2 c.) Atvirutės 
aukščio kamino, kuris stovi i Kanadą ir visas jos dalis

vo atsišaudoma* bėgant iš bai skaudžiai atsiliepsiąs 
“Kontinentai” viešbučio— Meksikos pramonę. 
Vaitkevičiui ir Pupaleigiui,1 -----------------
—visa tai sudaro grandio- Nukapojo Spynų 
ziskos bylos jspudj. . *

Liudininkų, kaltinamųjų 
giminių pilna Kariuomenės 
teismo salė. Jei byla eitų vie- ;Eagle ,Lock Co., 
šai, publikai nebūtų ten vie- 
tos.

Sakoma, kad “geležinių 
vilkų” tikslas buvęs nuvers
ti dabartinę valdžią, išskers
ti jos vadus ir Smetonos vie
ton pastatyti Voldemarą. 
Jeigu sąmokslas butų nusi
sekęs, tai “tautos vadas” 
Smetona šiandien gal butų 

x jau paplautas ar pakartas.
Byla užsitęsianti apie po

rą sąvaičių.
Kai kurie kaltinamųjų, 

kaip antai Vaitkevičius, pri
sipažino norėjęs Rusteiką 
paplauti, bet teisinasi, kad 
tai ne jų buvęs sumanymas, 
o duotas iš viršaus organiza
cijos įsakymas. Tas, žinoma, 
tuojau įvelia Voldemarą.

Berlyno žinios sako, kad 
prieš šitą bylą Kaune buvę 
daug areštų ir žvalgyba su
ėmusi daug naujų “vilkų”. 
Sakoma, kad jie dabar ruošę 
kitą perversmą ir norėję ap
skelbti Voldemarą diktato
rium, kaip tik jis atvyks į 
teismą.

Darbininkam Algas
Terryville, Conn. — The 

kuri turi 
2000 darbininkų prie spynų 
darbo, pereitą sąvaitę išlipi
no ant sienų pranešimus, 
kad nuo 1 rugsėjo dienos vi
siems darbininkams, kurie 
dirba ant štukių, tiem numu- _ ____ _ ______
šama 22 nuošimčiai. Be to lūžiniai slepiamos 
da kompanija panaikina suomenės. 
darbininkų apdraudą, kuri i 
buvo duodama per keliatą 
paskutinių metų.

SPROGIMAS CH1CAGOJE 
SUGRIOVĖ NAMĄ.

Pereitą sąvaitę Chicagoje 
po numeriu 2015 Taylor st. 
įvyko smarkus sprogimas ir

ANČIŲ MEDŽIOKLĖ BUS 
ATDARA TIK VIENĄ 

MĖNESI.
Ančių šaudymo sezonas ši 

rudenį šiaurinėse valstijose 
prasidės 1 spalių, o pasi
baigs 31 spalių. Pietinėse 

- _ . _ . ... _ ’, valstijose ančių medžioklė
sugriovė visą tojų aukštų prasidėjo 1 rugsėjo, ir baig- 
triobėsį. Viena moteris buvo gįs 30 rugsėjo 
užmušta ir 12 asmenų buvo | šitokį patvarkymą pa- 
sužeista. Langai isbirėjo be- ' - • —
veik visame bloke.

skelbė pats Hooveris. Me
džioklė šimet sutrumpinta 

|per pus dėl to, kad vasarą 
buvo labai sausa ir daug an
čių išnyko.

KANADOJ LAIMĖJO 
LIBERALAI.

Quebec’o provincijoj, Ka
nadoj, šiomis dienomis buvo 
rinkimai į legislaturą. Rinki
mus laimėjo liberalai, kurie _____________
dabar turės 79 vietas. Iš vi-'sako, kad per rugpiučio mė- 
so legislaturoj yra 90 vietų, nesį Brazilijoj buvę tyčia 
Per rinkimus buvo daug sudeginta 635,190 maišų 
triukšmo ir Montrealo mies- antraeilės kavos, nes negali
te areštuota 232 asmenys, ma buvę jos parduot

SUDEGINO 635,190 MAI
ŠŲ KAVOS.

Žinios iš Rio de Janeiro

KUR DINGO FUDŽI- 
MURA?

Pereita savaitę New Yor
kan sugrįžo garlaivis “Bel- 
"enland”, kuris buvo išplau
kę į Halifaxą su turtingais 
amerikonais uauliot Kartu 
su kitais tuo garlaiviu buvo 
išplaukęs ir turtingas japo
nas Fudžimura, kuris turė
jęs su savim $4,000,000. Bet 
garlaivis sugrįžo, Fudžimu- 
ros ant jo jau nebuvo. Hali- 
fax’e jo irgi nėra. Taigi da
bar visi klausinėja, kur din
go tas japonas su savo milio- 
nais?

prie apleistos Hamiltono 
dirbtuvės, bet kuomet pasie
kė patį viršų ir pažiurėjo že
myn, jje taip nusigando, kad 
bijojo lipti žemyn. Įsikabinę 
jie tenai patol tupėjo, pakol 
žmonės pašaukė policiją. 
Pamatę policmanus, trįs vai
kai po valiai pradėjo leistis 
žemyn kopėčiomis, kurios y- 
ra pritaisytos prie dūmtrau
kio iš lauko pusės; ketvirtas 
per voratinklius ir suodžius 
nusileido žemyn per kamino 
skylę ir išnėręs per krosnį 
pabėgo visas juodas kaip 
velniūkštis. Visi jie nuo to 
kamino nulipo, žmonių susi
rinko didžiausia minia.

bus 2 centai.
Laiškai į Angliją ir Airiją 

bus 5 centai, o paprastos at
virutės, 3 centai.

Laiškai j Lietuvą pasilie
ka po senovės —5 centai.

SRIUBOJ BUVO NUODŲ.
Detroito priemiesty Ham- 

tramck užsinuodijo visa Za- 
vadzkų šeimyna. Pats Za
vadskis mira, o žmona su 
mažais vaikais pasveiko. Jie 
užsinuodijo sriuba, kuri bu
vo pastovėjusi blėšinėj.

AUSTRIJOJ UŽSIDARO 
DIDELĖ DIRBTUVĖ.
Salzburge. Austrijoj, Mit- 

terbergerio virio kasimo ir 
tirpinimo įmonė paskelbė 
paleisianti viste darbininkus 
ir uždarysianti 
nes dėl metalp 
nesą jokio pelno ii darbo.

KINIJOS POTVINY ŽUVO 
250,000 ŽMONIŲ.

Vėliausios žinios iš Šan
chajaus sako, kad per potvi- 
nį Kiangsu provincijoj žuvo 
apie 250,000 žmonių ir apie 
782,000 pasiliko be pasto
gės. Valdžios surinktomis 
žiniomis, 163,000 namų, bu
vo arba visai nunešta, arba 
taip sunaikinta, kad patai
syt jų jau nebegalima. Tuks: 
tančiai kiniečių ir dabar da 
sėdi sulipę ant stogų arba.į- 
sikabinę į medžių viršūnes 
laukia pagalbos.

ARGENTTNOSRINK1MAI 
BUS 8 LAPKRIČIO.

Į Laikinoji Argentinos vy
riausybė paskelbė, kad 8 

savo duris, lapkričio bus renkamas res- 
pigumo jai publikos prezidentas ir vi- 

ce-prezidentas.

KANADOJ MAŽĖJA 
GIMIMAI.

Per 7 šių metų mėnesius 
Kanadoj buvo 50,851 gimi
mas. Pernai tuo pačiu laiku 
gimė 52,057 kūdikiai. Reiš
kia, gimimų sumažėjo dviem 
nuošimčiais. Turbut ir čia 
atsiliepia sunkus laikai.

SAKO, KUBOS REVOLIU- 
CIJA NUSLOPINTĄ
Kubos armijos vadovybė 

išleido šį panedėlį praneši
mą, kad revoliucija galuti
nai esanti jau numalšinta. 
Šiomis dienomis valdžiai pa
sidavęs jau ir pulk. Roberto 
Mendez Penate, paskutinis 
sukilėlių vadas.

BERLYNO POLICIJA JIE- 
ŠKO GINKLŲ.

Pereitą subatą darbininkų 
apgyventas kvartalas Berly
ne buvo apsuptas policijos ir 
1,000 policmanų darė kratas 
jieškodami komunistų gink
lų. Rasta 14 šautuvų, ir ke
lioliką revolverių.

PASŲ BYLOJ 35 KALTI
NAMŲJŲ.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad tardymas pasų pa-

PAVOGĖ $207,000 PA
ŠALPOS PINIGU.

Detroite politikierius Alex 
Lewis gavo 10 metų kalėji
mo užtai, kad pavogė iš šel
pimo fondo $207,000. Eida
mas kalėjiman jisai juokėsi. 
Ir kodėl nesijuokt! Juk po 
10 metų jis išeis ir turės 
$207,000. Tai yra po $20,- 
700 už kožną kalėjimo metą.

NUSIŽUDĖ MUITU KO
MISIJOS EKSPERTAS.
Maine’ valstijoj kurorte 

Baileys Island pereitą sąvai
tę nusižudė A. P. Dennis, 
Jungtinių Valstijų Muitų

r

dirbimo byloj jau užbaigtas. | Komisijos ekspertas. Jis vt- 
Esą kaltinama iš viso 35 sikėlė anksti ir nuėjęs į ju- 
žmonės. . ’res nusiskandino.

Žvirgždaičių v. Paveng- 
rupių km. savo kluone pasi
korė Juozas Brazaitis, 67 m.

l
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5 APŽVALGA 5
APIE LIETUVOS DIEN

RAŠČIUS.
Dabartiniu laiku Lietuvo

je eina keturi dienraščiai: 
“Lietuvos Aidas”, “Lietu
vos Žinios”, “Rytas” ir “Die
nos Naujienos”.

Trįs pirmieji yra partijų) IFTIIvaq cm 
organai ir eina jau gana se- { LIETUVOS GEDA,
nai, o ketvirtasis, “Dienos i “Keleivy” buvo jau rašyta 
Naujeinos”, nepriklauso jo- • apie tai, kaip Lietuvos kuni- 
kiai partijai ir yra dar jau- gai su savo špitolninkais pa
nas spaudos šeimynos na- vogė Varnių žydo Grilio 
rys,—vos tik šiomis dieno- dukterį prievarta ją apkrik- 
mis jis šventė savo “100 die- štyjo ir paslėpė nuo tėvų, 
nų sukaktuves.” Į Amerikoje už šitokį pa-

Susilaukusios 100-tinio|sielgimą tuojaus butų areš- 
numerio, “Dienos Naujie-' tuotas ir kunigas, ir visi jo 
nos” mano jau gerokai laik- n; T
raštijos dirvoj įsitvirtinu
sios, nes buvę iki šiol nepar
tiniai dienraščiai mirdavo 
vos tik pasirodę. Apie savo 
pirmtakunus “Dienos Nau
jienos” rašo taip:

“Bene pirmasis informacinio 
dienraščio rimtas bandymas 
buvo ‘Kauno Naujienos’ 1925- 
26 m. Tai buvo vykusiai reda
guotas ir gražiai žurnalistiniai 
vedamas dienraštis. Jį sukurė 
literatų ir žurnalistų grupė, ku
ri puikiai pergyveno entuziasti- 
nį dienraščio kūrybinį periodą, 
bet negalėjo pakelti pilkos kas
dienybės. Išskaičiavimai atrodė i 
įvykdomi ir realus, bet perank- 
styvi. Pasirodė, kad reikia il
gesnio ištvermės laiko tiražui 
pakelti iki to. kad užtektų už 
spaustuvę apsimokėti ir bend
radarbiams nors ant plunksnų 
atlyginti. ‘Kauno Naujienos’ ė- 
jo dviem atvejais—buvo susto
jusios, o paskui vėl atgijo. Per 
abu atveju išleido viso 48 nu
merius, ir baigė savo herojiš
kas pastangas. ‘K. Naujienoms’ 
vadovavo p. J. Petrėnas. p. K. 
Binkis ir p. M. Bagdonas.

“Antras bandymas buvo 
klaipėdiečio p. E. J. Jakužaičio 
1928 m. įkurta ir redaguota 
‘Banga’. Ji darė pastangų eiti j 
gyvenimo džiungles ir ten su
rasdavo gan gyvą sensacingą 
medžiagą. Tiesa, jos stilius bu
vo kiek savotiškas ir medžia
gos parinkimo ir kalbos atžvil
giu...

“Deja ‘Banga’ ilgai neišlai
kė, vos 22 numerius. Dabar, kai 
paaiškėjo kaikurie ‘Bangos’ už
kulisiai, matome ją buvus sa
votiška epopėja musų spaudos 
gyvenime. Galima įvairiai ver
tinti bėdon patekusio p. E. J. 
Jakužaičio elgesį, bet visgi jis 
buvo savotiška spaudos auka.

“Sekantis rimtesnis neparti
nės dienrašti jos etapas buvo p. 
Č. Buivido 1929 m. leistas ir p. 
B. Dauguviečio redaguotas 
dienraštis ‘Diena’, kurio stip
rioji pusė buvo feljetonas ir 
literatūra, nevengiant ir sen
sacijų. Bet nei konkės laidotu
vės, nei atentatas prieš Vol
demarą—to laiko didžiausios 
sensacijos — neįstengė pakelti 
dienraščio jėgų ilgesniam gy
venimui. Su 42 numeriu ‘Die
na’ virto savaitraščiu.”

Buvo dar keliatas smulke
snių dienraščių, kurie mėgi
no prasiskinti sau kelią į mi
nią nesilaikant jokios parti
jos, bet pataikaujant vi
siems. Taip buvo pradėjęs 
eiti “Vakarinis laikraštis,” 
kuris tikėjosi gyvenimą pa
sidaryti iš skelbimų. Jis žlu
go. Jo vieton buvo pradėjęs 
eiti “Vakaras”. Bet išėjo vos 
keliatas numerių, ir sustojo. 
Paskui pasirodė “Tempo”, 
lietuviškas dienraštis nelie
tuvišku vardu. Jo išėjo vos 
14 numerių. Paskutinis gas
trolierius nepriklausomoj 
Lietuvos dienraštijoj buvo 
“Visuomenės Balsas”. Jis 
plačiai užsimojo ir norėjo 
apimti visą visuomenę, bet 
vos du kartu pasirodė ir — 
kaput!

Suminėti čia žuvusių dien
raščių vardai parodo, kaip 
klysta tie žmonės, kurie ma
no, kad visuomenė politinių

partijų nekenčia ir nieko 
bendra su jomis nenori turė
ti. Tikrenybėj yra visai 
priešingai. Kaip tik koks 
biznierius nori nepartinį 
laikrašti visuomenei įkišti, 
taip ir nusvilina sau nagus.

padėjėjai. Gi “šventoj” Lie
tuvoj nelaimingas mergaitės 
tėvas bėgioja “nuo Aino- 
šiaus pas Kaifošių,” bet vi
sur jį išjuokia ir savo duk
ters jis negali susirasti.

Pagrobtos mergaitės tė
vas sako, kad visų pirma ji 
buvusi paslėpta pas Varnių 
kleboną Janeliuną. Paskui 
kun. Janeliunas slapta iš
siuntęs ją į Luokę. Mergaitė 
su ašaromis prašiusi, kad jai 
leistų nors su tėvu atsisvei
kinti, bet katalikiški inkvi
zitoriai neleidę. Kai ji pa
klaususi, “Kur mane ve
žat?” tai kunigas atsakęs: “{ 
gegužinę.”

Bet ją nuvežę ne į geguži
nę, o pas tūlą davatką Meš
kauskienę, iš čia ji buvo nu
vežta Alvitan ir kun. Vil
kaitis ją apkrikštijo. Apie 
Meškauskų šeimyną žydel- 
kaitės tėvas rašo “Dienos 
Naujienose” taip:

“Meškauskas jaunas vyras. 
Buvęs valsčiaus sekretorius. 
Už įvairius nusikaltimus paša
lintas iš tarnybos, sėdėjo kalė
jime. Ir dabar yra policijos 
priežiūroj. Jis girtuoklis ir mo
raliai pasileidęs vyras. Žmona 
siuvėja. Neaukštos moralės 
moteris. Ji kviečia jaunas mer
ginas mokytis siuvėjos amato, 
o jos vyras tas merginas pri
kalbina ir net prievarta kvie
čia paleistuvauti su juo ir jo 
sėbrais. Taip jis ir padarė ir 
su mano dukrele Eide. prievar
ta ją išžagino, su sėbrais pa
leistuvavo. o paskui bijodamas 
atsakomybės prikalbino pereiti 
katalikų tikybom

“Baigdamas pažymiu, kad aš 
dukteriai negaliu uždrausti ir 
nedraudžiu perkeisti tikybos, 
tai jos asmeniškas sąžinės rei
kalas, bet jokiu budu negaliu 
sutikti, kad tai darytų per val
katų malonę.

“P. S. Norėjau tuo reikalu 
pasimatyti su J. E. Vilkaviškio 
vyskupu. Vienas vyskupijos 
kunigas mane išvarė laukan, 
girdi, tokiu reikalu su vyskupu 
kalbėtis negalima.

“Chaimas Grilis”.

Šitaip patekusį į tų die- 
vuotų gyvulių rankas nekal
ta žydelkaitė buvo suterori
zuota, išgėdinta, paskui iš
plėšta jai tėvų tikyba ir ji 
apskelbta katalike.

Tai ve, kas darosi tenai, 
kur šeimininkauja kunigai! 
Ar gali būti didesnė kraštui 
gėda?

No. 36. Rup. 2 d., 1931

Vėliausi {vykiai ir Žmonės.

Paveikslėlis parodo tris dalykus: (1) Kubos federalinės valdžios kareivius, kurie čia ruošia
si atakuot rakandų dirbtuvę, kur susirinko revoliuciniai darbininkai. (2) Pagarsėjęs “genero
las” Coxey. kuris anais metais vedė bedarbių armiją į Washingtoną, o dabar kandidatuoja į 
majorus Massilono miestely, Ohio valstijoj. (3) Prezidento Hooverio žmona “krikštija” A- 
merikos vaisių trusto (United Fruit) naują laivą “Segovia”.

Niekam Neatsako- 
minga Valdžia

SLA. CENTRE MUŠĖSI NE 
SOCIALISTAI, BET SAN- 

DARIEČIAI.
Kas skaitė žinias apie įvy

kusias SLA. Centre mušty
nes, tas žino, kad jas sukėlė 
p. Vitaitienė, užpuldama S. 
L. A. sekretorę p-lę Jurge
liutę. Ir taip pat visi žino, 
kad “Tėvynės” pastogėj be
veik visi yra sandariečiai, o 
socialisto nei vieno. Tečiaus 
tūlas šmeižikas iš “Sanda
ros” tuoj ėmė svaidyt pur
vais į socialistus, buk jie tą 
skandalą SLA. Centre iš
provokavę.

Todėl “Naujienos” para
šė tam žmogeliui šitokį at
sakymą:

“Juk ‘faitas’ Susivienijimo 
centre įvyko tarpe sandarie- 
čių. Sandarietė Vitaitienė ap
kūlė sandarietę Jurgeliutę; 
sandarietis Mikalauskas parei
kalavo išmesti iš ‘Tėvynės’ re
daktoriaus vietos sandarietį 
Vitaitį; sandarietis Strumskis 
ir sandarietis Grinius balsavo 
už rezoliuciją, kad sandarietė 
Vitaitienė butų pašalinta iš S. 
L. A., o sandarietis Vitaitis bu
tų suspenduotas iki seimo.

“Akyvaizdoje šitų faktų, 
‘Sandara’ neturi gėdos prikai
šioti socialistams norą ‘atker
šyti’ sandariečiams ir ‘išgriau
ti’ jų pozicijas! Kitiems party- 
viškus tikslus prikaišiodama, 
ji bando paslėpti purvą savo 
partijoje.”

Tai yra labai teisinga pa
staba.

“Vitaitienė ar ne Vitaitienė,; 
nors butų ir Vasiliauskienė, 
peštis čionai neįlauši ir neman
dagu atėjus į darbo vietą už-] 
pulti žmones ir triukšmą kelti.’ 
Pasakius man šiuos žodžius, 
Vitaitienė atvėrė savo nešvarią 
bumą, iš kurios einančius žo
džius negalima nė laikraštyje 
minėti ir pradėjo mane spardy
tu Laimė tik tame, kad Vitai
tienės dresės buvo siauros, o aš 
pasitraukiau atbulas, tai apsi
saugojau nuo pavojaus. Kitaip, 
butų buvę blogaL’

Išrodo, kad p. Vitaitienei 
geriausia butų tylėt, nes kuo 
daugiau ji teisinasi, tuo rau
giau prieš ją liudininkų atsi
randa.

BENDRAS KUNIGŲ 
FRONTAS SU “BEDIE

VIAIS”.
Lietuvos valstiečiai liau

dininkai sudarė su klerika
lais bendrą frontą kovai su 
Smetonos valdžia. Taip rašo 
“Lietuvos Aidas” Brazilijoj. 
Girdi:

I

tingus jie šaudo iš revolve
rių, o Amerikoje tąsosi su 
savo parapijonimis po teis
mus ir tankiai sukelia net 
kruvinų muštynių bažnyčio
se.

Bet kai prieš kokį ten ita
lą, tai jie “visi puola prie
kojų ir meilingai jas bučiuo
ja”, nepasiteiravę net, kada 
jis tas kojas yra nusiplo
vęs.

Ar ne šlykšti viduramžių 
vergijos dvasia!

VOLDEMARAS JAU SU 
KLERIKALAIS.

Augustas Voldemaras, 
kuris būdamas Lietuvos dik
tatorium gnaibė kunigų 
spaudą, dabar jau atsidūrė 
klerikalų kompanijoj ir ben
dradarbiauja jų “Rytui”.

Kada Kauno “Dienos Nau
jienos” andai paskelbė šitą 
sensaciją, tai niekas nenorė
jo tam tikėti. Bet dabar pats 
“Rytas” pranešė, kad jis 
tuojaus pradėsiąs spausdinti 
Voldemaro straipsnį apie 
santykius tarp bažnyčios ir 
valstybės Lietuvoje.
“Keleivis” darbo žmonių dran
gas, patarkit skaityt jį kiek
vienam lietuviui darbininkui.

“AŠ VITAITIENĖ, AŠ VI
TAITIENĖ”...

Teisindamosi dėl sukeltų 
SLA. ofise muštynių, Zosė 
Vitaitienė tarp kit ko pasa
kė, buk “Tėvynės” spaustu
vės darbininkas Vasiliaus
kas norėjęs ją išvyt iš sekre
torės ofiso.

Dabar Vasiliauskas (Va- 
sil) praneša “Naujienose” ir 
prašo kitų laikraščių pakar
toti, kad p. Vitaitienė kal
banti neteisybę. Jis sako:

“1. Vitaitienė p-lei Jurgeliu- 
tei įsikabinus į plaukus abiem 
rankom tąsė ją prisispyrus 
spaustuvėje prie stalų, o ne o- 
fise. kaip kad Vitaitienė sako. 
Man, panelei Draugeliutei ir 
p-niai Ramanauskienei atplė
šus Vitaitienę nuo p-lės Jurge
li utės, p-lė Jurgeliutė nubėgo į 
skiepą, o Vitaitienė mus trijų 
apstota, kad nebėgtų paskui 
Jurgeliutę, sukosi į rundą, mu
šė sau kumščia į krutinę ir kar
tojo: ‘Aš Vitaitienė, aš Vitai
tienė, redaktoriaus žmona, Vi
taitienė !’

“2. Aš jokio ofiso nesisavi- 
nau ir iš jo Vitaitienės neva
riau, kaip kad Vitaitienė ‘pa
sakoja’. Tai yra pačios Vitai
tienės išgalvotas baubas savęs 
pasiteisinimui dedant man į lu
pas nesakytus žodžius. Netik 
aš Vitaitienės nevariau, bet nė 
pusės žodžio apie tai neprisimi
niau. Atstumus Vitaitienę iš 
spaustuvės į ofisą, ji vis dar 
kartojo: ‘Aš Vitaitienė, aš Vi
taitienė, redaktoriaus žmona, 
Mitaitienė.’ Aš jai pasakiau:

“Nelabai seniai valstiečių 
liaudininkų lyderis Sleževičius 
paruošė arbatėlę. į kurią buvo 
pakviesti krikščionių demokra
tų veikėjai. Prie arbatėlės tarp 
krikščionių demokratų ir vals
tiečių liaudininkų buvo pada
ryta nepuolimo sutartis. Vadi
nas. ‘Lietuvos žinios’ nekalbė
siančios prieš klerikalizmą ir 
nepulsiančios Ryto’. O ‘Ry
tas’ nepulsiąs T^eit. žinių'. To
liau, ateitininkai pradės veikti 
greta su varpininkais.”

Išspausdinęs šitą žinią, 
braziliečių “Aidas” daro iš
vadą, kad Lietuvos kunigė
liai vieni turbut jau nebepa
jėgia su Smetona kovoti, jei
gu pasikvietė į talką “be
dievius” liaudininkus.

MOKINA PIGIAI 
GYVENTI.

Kapitalistų spauda pradė
jo mokinti darbininkus “e- 
konomijos.” Girdi, žmonės 
skundžiasi, kad sunku pra
gyventi. kuomet ištikrųjų 
žmogus gali pragyventi są
vaitę už $1.25. Ir nurodoma, 
kas reikia valgyt: pusė peko 
bulvių, tris kvortas nugrieb
to pieno, du svarai pigios 
mėsos, pigių daržovių, duo
nos—ir sąvaitei užteks.

Mes gi tiems ponams ga
lėtume nurodyt da pigesnį 
valgių surašą, būtent: pusę 
peko supuvusiu obuolių, tu
ziną pasenusių kiaušinių, 
truputis duonos ir kvortą iš
rūgų, o kas turi didesnį pil
vą, pridėti žolės ar šieno.

Bet klausimas, ar tie po
nai norės šitokį maistą ėst?

Fotografijos pradeda būti 
labai svarbiu įrankiu tyri
nėtojams. Nesenai skren
dant dirižabliu “Graf Zep- 
pelin” į šiaurinį žemės ašy- 
galį, rusas mokslininkas P. 
Močanov nufotografavo žu
vusį orlaivį, kuris, sakoma, 
gali būti Roaldo Amunclse- 
no arba Rusijos lakūnų din
gusių keletą metu atgal, 
jieškant italų generolo No- 
bilio grupės.

Radinys paaiškėjo tik 
padarius paveikslą; kitaip 
jis butų buvęs nepastebėtas.

Chicagoj buvo pagarsin
ta laikrašty, kad reikalinga

BUČIUOJA KOJAS.
Amerikos lietuvių kunigai 

sugalvojo anądien nusiųsti 
popiežiui “ištikimybės ir 
meilės laišką.” Jis skamba 
taip:

“Karštoji Tavo meilė apima 
visą žemę ir kiekvieną Kristaus 
avelę. Dievas Tau pavedė visus 
valdyti, o Tu juos myli kaip 
Tėvas, visiems tik gero velyda
mas ir visiems vien tik gerą 
darydamas.

“Deja, yra r. -dėkingų ir suk
tų, skandinančių Tau širdį, 
nors ir tautoms kenkia tas ne
doras ir neprotingas elgesys.

“Mes tat. Suvienytųjų Ame
rikos Valstijų katalikai Lietu- 
tuviai, turėdami laisvės, reiš- _
kiame Tau savo meilę, kaip vai-' ne. Dabar jau baigiama visi 
kai, paklusnybę ir pagarbą.
“Neabejojame, kad ir kiti mu-

j t h iHikrsistyy Kari reiKsunga 
Į 50 plikagalvių vyrų dirbti 
prie krutamu jų paveikslų. 
Garsintojo nusistebėjimui 
neatsišaukė nei vienas pli
kis! Tai irgi savos rųšies 
“unaras”.

Francijos pakrašty 1922 
m. nuskendo laivas “Egypt”, 
kuriame buvo $5,000,000 
aukso. Tas visas turtas iki 
šio laiko išgulėjo jūrių dug- 

* Dnkni» knimomn vi’ci
reikalingi prisiruošimai tą 

___  auksą iškelti. Beliko tik iš- 
sų tautiečiai, ners jie mažiau-J kalti skylę į laivo kambarį, 
patogioje padėtyje būdami, j kuriame randasi auksas, ir
jausmų nepareiškia, tačiau taip Į tuomet specialėmis prietai- 
pat Tave myli, yra Tau dėkin-'somis jį iš ten išsems. Sako, 
gi ir gerbia Tave ne mažės- ‘ kad tai pavyksią padaryti šį 
niu paklusnumu.

“Taigi mes visi puldami prie 
Tavo kojų, meilingai jas bu
čiuojame.”

Kabprisieina turėti reika-:^ visokius mirusiųjų gar
iu su savo žmonėmis, tai rnu- binimus laidotuvėse. Jis sa- 
SU jegamasčiai tada tikri ą- ko, geri žmonės to nepagei- 
kyplėšos. Lietuvoje, per medauja, o blogi neužsitarnau-

jo. Valdovai už savo darbus 
sakėsi esą atsakingi ne prieš 
tautą, bet prieš jų įsivaizdin
tą Dievą.

Patiko ir p. Smetonai toks 
valdymo būdas, nes jis sako
si tik vienas težinąs ko tau
tai reikia—todėl ir pasiėmęs 
ją “valdyti, ginti ir į amžiną 
gyvenimą vesti”.

Lietuvos darbininkų klasė 
ir visa darbo liaudis tą “iš
mintingą” valdymą jau pa
kankamai patyrė ant savo 
kailio, ir žino ką reiškia Vy
tauto laikų valdymo meto
dai. Bet pastaruoju laiku ’ 
pradeda vis labiau nusivilti 
ir tie, kurie stojus fašistiniai 
“naujai erai” bažnyčiose 
giedojo “te Deum lauda- 
mus”. Krupavičiui pradeda 
atsirūgti saldusis pabučiavi- 
masis Smetonos gruodžio 17 
d. perversmo. Kun. Kemėšis 
“Ryte” pareiškė, kad geriau 
butų grąžinti nors ir kairių
jų valdžią, bet tiktai neturė
ti reikalų su apgavikais, ku
rie vieną sako, o kitą daro, 
kurie veidmainiauja kiek
viename žingsnyje. O krikš
čionių demokratų asmenyj, 
žinomas jų šulas J. Gabrys, 
savo laiške nesenai rašytame 
p. Smetonai, tiesiog jo klau
sia: “Ar tamsta manai, kad 
valstybės prezidentas, kuris 
buvo išrinktas 3 metams ir 
išėjus tam laikotarpiui nebu
vo vėl išrinktas, gali valdyti 
tautą be mandato, tvarkyti 
valstybę, tirėti pasitikėji
mą viduj ir užsieny j? Ar 
nejauti tamsta, kad atėjo va- 
landa tamstai pasitraukti iš 

noma, nesukilo, bet jo laikų muSų tautos kelio, idant ne- 
valstybės valdymo formą nuvestum ją į pražūtį? Ar 

x tamstos sąžinė nesako tam
stai, kad atėjo valanda atsa
kyti prieš tautą pirma negu 
busi pašauktas pas Aukš
čiausiąjį (Abraomą)?”

Tokių ir panašių klausimų 
Smetonai stato p. Gabrys 
labai daug. Jis primena tau
tos apgavimą, Smetonos su
laužytas priesaikas ir kitas 
didelio svorio nuodėmes. 
Bet ką reiškia “tautos va
dui” priesaikos, jei jis save 
laiko Vytauto pasekėju?Juk • 
ir Vytautas tris kartus priė- 
ėmė krikštą ir vėl jo išsiža
dėjo, tris kartus buvo atve
dęs Lieutvon pikčiausius jos 
priešus vokiečių kryžiuo
čius, pakartotinai pardavi
nėjo žemaičius tiems pa
tiems kryžiuočiams, ir už vi
sa tai prieš nieką neatsakė.

Smetona tautininkų suva
žiavime pasisakė, kad jis at
sakąs prieš tautą. Bet tai yra 
tiktai tušti žodžiai, neturinti 
nė muilo burbulo vertės. 
Nes ten, kur valdžia remiasi 
ne krašto žmonių pasitikėji
mu, bet fizine jėga, pliku 
durtuvu—ten apie jokią at
sakomybę kalbos nėra, nes 
tokia valdžia su žmonių no
rais ir valia nesiskaito.

Tokios buvo viduramžių 
autokratinės valstybės, to- 

jkios buvo paskutiniais lai
kais sugriautos monarchi
jos, taip pat valdoma ir Lie
tuva.

Rusijos Mikalojus II. at
sakė už savo žiaurų valdymą 
Abraomui. Jei Lietuvos val
džia nepaklausys p. Gabrio 
patarimų ir nepasitrauks, 
gali to paties susilaukti ir ji. 

S. P.

Arba Smetona Vytauto 
Vyžose-

Rygos “Darbininkų Bal
sas” rašo:

Iš visų po didžiojo karo 
susikurusių Pabaltijos vals
tybių, tik viena Lietuva gy
vena ypatingu šiems lai
kams gyvenimu. Kitos vals
tybės turi demokratiniu bu
du visų žmonių rinktas at
stovybes—Seimus. Seimas 
leidžia kraštui reikalingus į-
statymus, rūpinasi visų vals
tybės gyventojų gerove. Tu
ri kitos valstybės ir rinktus 
prezidentus, turi ministe- 
rius, kurie už savo veikimą 
atsako prieš tautą. Kada 
valdžia būna pačių žmonių 
rinkta, tokia valdžia turi rū
pintis žmonių reikalais, nes 
iš jos visada galima pareika
laut atsakomybės, galima ją 
pašalinti, jei netikus, ir ge
resnę pastatyti.

Taip yra ne tik naujai su
sikūrusiose valstybėse, bet 
ir iš senovės gyvuojančiose, 
kaip sakysime Anglija, Vo
kietija ir kitos.

Mes lietuviai šiuo atžvil
giu esam nušokę keletą šim
tų metų atgal. Pas mus nėra 
žmonių rinkto Seimo, nėra 
atsakomingų ministerių, ne
turime nė tautos pastatyto 
prezidento. Lietuvą valdo 
niekieno nekviesti “tautos 
vadai”. Ne veltui turbut per
nai metais suruoštame Vy
tauto 500 metų sukaktuvių 
maskarade buvo šaukiama 
“sukelti Vytauto dvasią ir 
atgaivinti Vytauto laikus”. 
Išgaišusi Vytauto dvasia, ži-

pas mus visoj pilnumoj at
gaivino.

Tuomet Lietuvą valdė “iš 
Dievo malonės” Vytautas, 
bajorai-dvarininkai ir sam
dyti vaidininkai. O visa tau
ta buvo pavergta- Tauta tuo
met tiktai sunkiai dirbo, 
vargą kentėjo, bet valstybės 
valdyme jokių teisių neturė-

ja. Sulyg jo patvarkymo tu
rėtų būti uždrausta ir šven
tųjų garbinimas, nes ir jie 
visi yra mirę. Bet gudrus 
vyskupas to nedaro, kadan
gi tas pakenktų bažnyčios 
bizniui.

Į mėnesį. Tas parodo, kad 
“auksas ir vandeny žiba ”

Avranches mieste, Nor-
• mandijoi, vyskupas uždrau-

Shanghajuj, Kinijoj, mi
rė turtingiausias svetimša
lis, tūlas Šilas A. Hardoon, 
palikdamas $50,000,000. Jis 
buvo “real estate” vertelga 
ir darė didelį biznį, samdy
damas tik 6 darbininkus ki
niečius. Bet jis turėjo 12 
augintinių “sūnų”. Turint 
tokį štabą nemokamų dar
bininkų, nėra dyvo, kad jis 
praturtėjo.

t

Tai jau paaiškėjo tikroji 
priežastis, dėl kurios artis
tas Butėnas genamas iš Lie
tuvos. Nesenai atvykę iš 
Lietuvos žmonės, kurie žino 
apie tai, sako, kad Butėnas 
patapęs nesuvaldomas ne
nuorama ir skandalistas. Jis 
gerokai apkulęs Rakauskai
tę, su leitenantu Nagrodzkiu 
mušęsis ir abelnai pradėjo 
pykintis visam Kaunui. Už
tai jam duota “vilko bilie
tas”.

Įdomu, kaip tie žmonės 
informuoja, Butėnas savo 
šeimos Lietuvon neparsive- 
žęs. O pas mus buvo ofi
cialiai paskelbta, kad jis su 
savo žmona išvažiavęs Lie
tuvon.

Lietuvoj Butėnas, o Ame
rikoj—Vitaitienė. Man, ro
dos, kad apženijus juos abu
du, tai butų “perfect” pora!

Atl. Kriuki*.

BUSAS APSIVERTĖ SU 
ŽMONĖMIS.

Išėjęs iš Bostono į Fall 
River busas laike didelės 
audros pereitą sąvaitę apsi
vertė netoli Eastono ir kelio
lika žmonių susižeidė. Du 
keleiviai buvo sužeisti taip 
sunkiai, kad nuvežti Brock- 
tono ligoninėn tuoj mirė.

t
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Dvi nelaimės.
Prohibicijos šerifas čionai 

Pas mus yra kelios grupės užpuolė lietuvį S. Abraitį, 
žuvininkų, bet iš visų jų gu
driausi ir gabiausi, tai A. i 
Kriaučelis ir Bagdžius. Ka
da tik jie išeina žuvauti, tai 
žuvų kaip malkų. Apie porą 
savaičių atgal A. Kriaučeliui 
vadovaujant į porą valandų i 
huvo sugautos 5 lydekos, ku
rių viena svėrė 4 svarus, ant
ra 3 svarus, trečia 2 ir pusę, 
kitos kiek mažesnės; be to 
dar buvo sugauti 3 basai 
nuo trijų svarų. Gražu ir pa
žiūrėti į tokią žuvį.

Tą pačią dieną buvo su
ruoštas “žuvų balius”, į ku
rį atsilankė šios šeimos: J. 
Mozuraičiai, šablinskai, 
Kriaučeliai, Bulevičiai ir 
Bagdžiai. Žuvį ir virte virė, 
ir kepte kepė. Buvo puikus 
pietus ir da namo daug žu
vies parsivežė.

W. L. S. Pagalbos D-ja 19 
rugpiučio turėjo pikniką, tai 
Kriaučelis su Bagdžium iš
važiavo pagaudyt žuvies 
tam piknikui. Per naktį jie
du tiek primeškeriavo, kad 
piknikui prasidėjus buvo 
jau visokios žuvies paruoš
ta : ir keptos, ir virtos. Bliu- 
das buvo parduodamas po 
25 centus, ir svečiai greitai 
pirko, šaukdami vis “duo
kit daugiau.” Žuvininkai pa
aukavo visą žuvį draugijos 
naudai.

Piknikas buvo gražus, su
sirinko per 200 žmonių, 
nors vietos laikraštis kažin 
kodėl jo ir nepaskelbė. Tei
sinosi, kad pamiršęs. Nors 
pats ir plakatus buvo daręs, 
bet vistiek pamiršo. Visgi 
juokingas pamiršimas. Wor- 
cesteriečiams tokie pamirši
mai nelabai patinka. Sako, 
kad laikas jau butų su to
kiais užmiršėiiais atsisvei
kinti. Mat, jiems prisieina 
bijoti šeškų rūstybės, užtai 
ir “pamiršta.”

Kiti sako, jog gerai kad ir 
negarsino. Sako, jeigru butų 
pagarsinęs, tai žmonių gal 
butų daug mažiau buvę, o 
dabar didžiausia minia.

Gaila tik, kad atsitiko ne
laimė. Musų žuvininkas 
Bagdžius gavo telegramą, 
kad jo brolis prigėrė. Pasi
rodo, kad jis buvo išvažia
vęs žuvauti palei Millbury, 
Mass. Valtelė apvirto, ir jis 
prigėrė. Velionis paliko 
žmoną ir 3 da bedidelius 
vaikus.

Bagdžių nelaimę apgaile
stauja visi Worcesterio lie
tuviai.

Worcesterietis.

WORCESTER, MASS. 
Visokios žinios iš musų 

padangės.
i
i

iškratė jo visą namą ir rado 
uždrausto gėrimo. Visas 
“štofas” tapo išvežtas ir sa
vininkas turėjo užsimokėti 
bausmę.’

Rugpiučio 23 d. S. Čepai- 
tukas turėjo nelaimę su nau
ju Hudsonu. Kitas automo
bilius smąrkiai jį užgavo ir 
labai .apdaužė. Hudsone sė
dėjo moteris, M. Kurienė, 
su vaiku. Ji likosi sužeista, o 
vaikas nenukentėjo.

Musų mieste yrą gražių 
jaunų lietuvaičių, bet jos vi
sos palieka savo lietuvius 
vaikinus ir daugiausia drau
gauja su airiais arba francu- 
zais. Vargo plunksna.

v •

LINCOLN PARK, MICH.
Antanas Baltrušaitis prigėrė

Rugpiučio 8 d., nuskendo 
Eurdon upėje Antanas Balt
rušaitis. Buvo nevedęs, 32 
metų amžiaus, Amerikoje 
išgyveno apie 17 metų. Pa
ėjo iš Lekėčių kaimo, Šakių 
aDsk. Paliko brolį ir seserį 
Dayton, Ohio. Buvo pašar
votas pas Joną Gegužinskį, 
Detroit, Mich. Rugpiučio 12 
d. buvo palaidotas ant šv. 
Kryžiaus kapų su bažnytinė
mis apeigomis. Nors velionis 
prie narapijos neprigulėjo 
ir į bažnyčią neidavo, bet 
kadangi paliko pinigų, tai 
kunigas palaidojo kaipo ti
kintį. Jonas Savickas.

BALTIMORE, MD. 
Kupiškėnai darbuojas.

Kupiškėnų Bendro Kliu
bo Amerikoje 7-ta kuopa 
čionai tapo suorganizuota 
rugpiučio 21 d., 1931. Tapo 
išrinkta valdyba: pirminin
ku—Jonas Vilkas, vice-pir- 
mininku—Antanas Kurelai- 
tis, raštininku—Jonas S. Ga- 
linaitis, ‘ ‘ ‘
Šilaikis,

kasierium—Juozas 
organizatoriais— 

Juozas Milunaitis, Kazys 
Viršila, D. Galinaitienė, A: 
Laukaitienė, E. Grigarius.

Kuopoj narių yra 64. Pini
gų ižde randasi $61.

Baltimorės pažangioji lie
tuvių visuomenė remia Ku
piškėnų užmanymą pastatyt

Paskutiniu laiku pas mus 
mergos ir kunigai “užvają- 
vojo” komunistus. Vieni jų 
vedasi ir ima šliubus pas ku
nigą bažnyčioje, gi kiti pra- . 
dėjo remti ir platinti kunigi
šką lįteraturą, kaip tai Ar- 
rentinos klerikalų organą 
“švitųrį” ir kitus.

Vietos lietuviai stebisi ir . 
sako, kad tikrai bus “sudną 
diena”. Tarzanas*

MONTEVIDEO. URGVA- 
JUS.

Komunistai išvien su kuni
gais bizniavoja.

Čia paskutiniu laiku vie
tos lietuviški komunistai da 
kaitą parodė savo nešvarų 
veidą, kartu su atvykusiais 
iš Bųecnos Aires kunigais,

Birželio 27 dieną Urag- 
vajaus lietuvių socialistų va
dovaujamas Dramas Mėgė
jų Būrelis suruošė vakarą, 
kur buvo vaidinama 4 veik
smų drama “Vergija Griu
vėsiuose”- Nežiūrint, kad va
karo skelbimai jau buvo iš
platinti dviems sąvaitėms 
anksčiau, vietos lietuviški 
komunistai prieš pat vakarą 
suruošė kitą pramogą su 
prakalbomis. Taipgi tą pa
čią dieną atvyko ir iš Bue
nos Aires lietuviškas “dū
šių” ganytojas, kun. Bumša, 
spaviedoti savo paklydusių 
avelių.

Tenka manyti, kad lietu
viški ponai komunistai iš 
anksto vedė susirašinėjimą 
su kunigais, nes tuom pačiu 
laiku ir net tą pačią dieną 
ir vieni ir antri suruošė sa
vo pamaldas, kad pakenkus 
Dramos Mėgėjų Būrelio 
rengiamam vakarui.

Bet nežiūrint į visas tų 
raudonųjų ir juodųjų davat
kų pastangas trukdyti, va
karas puikiausiai pavyko, iš 
ko Dramos Mėgėjų Bųrelis 
gavo nemažai pelno. Vaka
ras praėjo gana gražiai ir 
linksmai. Iš publikos buvo 
girdėtis pasitenkinimas ir 
pageidavimas dažniau ruoš
ti panašius vakarus.

Tarzanas.

NEDARBAS BRA
ZILIJOJ.

t

šiomis dienomis Italijoj buvo padarytas mažutis orlaivis, 
kuris turi 45 arklių jėgos motorą ir gali lėkti 100 mylių i va
landą. Jis turi tris eiles sparnų ir pavadintas “Ricci Tripli- 
cane . Tai esąs mažiausis orlaivis visam pasauly.

3 ’

Kas Mums Rašoma.
New Yorke 31,000 lietuvių.

šiomis dienomis New Yor
ko dienraščiai paskelbė 
Cenzo Biuro surinktą statis
tiką, kuri parodo, kiek ku
rios tautos žmonių yra New 
Yorke. Iš tos statistikos pa
sirodo, kad lietuvių New 
Yorko didmiesty 1930 metų 
1 dieną balandžio buvo 31,- 
173.

ra, maisto nėra, iš namų mė
to laukan, o kas bus, kai at
eis žiauri žiema? Ot, broliai, 
atėjo laikai! Balsuokit ši ru
deni ir vėl už demokratus ir 
republikonus, nes šį rudenį 
vėl bus miesto rinkimai, Iš- 
rinkit ir vėl tuos pačius graf- 
terius, o tuomet galėsit gy
venti vienu oru. F. L.

MONTEVIDE0, URAG- 
VAJUS.

Kunigai čia gaudo tamsuolių 
centus.

_ Paskutiniu laiku pas mus 
Liaudies Namą ir knygyną ’ iš Buenos Aires vis tankiau 
Lietuvoj. Po keletą dolerių pradėjo lankytis “dusių” 
aukojo šiam tikslui vietiniai ganytojai, kunigai, Janulio- 
daktarai, advokatai, biznie- nis ir Bumša.
riai ir darbo žmonės. Net' Gaila, kad dar vis atsiran- 
kai kurie komunistai pritarė da tamsių lietuvių, net šiais 
šiam darbui- Ką dabar sa- laikais, kuomet jau susipra- 
kys Andriulis su Bimba, ku- to ir veja laukan iš savo tar- 
rie yra priešingi visoms nau- po tuos velnio agentus buvu- 
dingoms įstaigomis? sios tamsiausios tautos, kaip

Reporteris, tai Ispanai ir kiti •

Ne taip dar seniai be jo
kios bėdos gyvenusią, iš to
limų kraštų ateivius vilioju
sią Braziliją tąip pat palietė 
krizis.

Dar beveik tik prieš me
tus laiko Brazilijoj žmonės 
neturėjo supratimo, kas yra 
nedarbas. Šiandien nedar
bas Brazilijoj tąįp pat yra 
pirmas dienos rūpestis.

Braziliją nedarbas ištiko 
labiau nepasiruošiusią kaip 

I kitus kraštus. Jokio pasiruo
šimo kovai su nedarbu ne
buvo. Nėra čia jokių darbi
ninkų reikalams rūpinti įsta- 
vmų, nėra jokios pagalbos, 

jokių pašalpų, jokių darbi
ninkų kasų nėra- Bedarbis 
yra palikęs išimtinai Dievo 
valioj.

Dėl krizės visos pramonės 
įmonės sumažino darbą, o 
kitos ir visai užsidąrė. Net 
garsieji Fordo ir Chevrolet- 
to automobilių fabrikai su
stabdė darbą. Audimo fab
rikai palikę ne daugiau kaip 
% darbininkų. Prekybos į- ____
monės taip pat po viena ki- munistų partija 
tos užsidaro, bankrutuoja, petnešes (šleikas)

Palikę dirbti darbininkai vo partijos kalbėtojui, : _ 
gauna mažesnį atlyginimą, deliui, kuriam lietuvių be- į 
Tas atlyginimas yra juo ma- darbių šelpimo komiteto 
žesnis dėl to, kad Brazili
jos pinigai dabar yra nukri
tę.

Dabaštinė vyriausybė 
pradėjo imtis kai kurių prie
monių kovai su nedarbu. Bet 
tos priemonės naudingos 
tik vietiniams gyventojams 
—braziliečiams. Visų pirma 
vyriausybė įsakė savo kon
sulatams susiaurinti vizų iš
davimą ateiviams, bet dėl 
tam tikrų priežasčių šitas 
susiaurinimas paliko neįgy
vendintas.

Paskui vyriausybė išleido 
įsakymą visoms įmonėms 
priiminėti svetimšalią tik 
vieną trečdalį, o visi kiti 
darbininkai turi būti vieti
niai. 4

Pagaliau vyriausybė pra
dėjo siuntinėti bedarbius iš 
miestų į provincijas, į.fazen
das laukų darbams. Darbo 
ministerija renka žinias, ku
riam štatui reikalinga lauko 
darbininkų ir savo lėšomis 
ten siunčia sugaudytus be
darbius.

Bet kadangi niekas į Bra
zilijos dykumas iš miestų 
važiuoti nenori, tai ir bedar
biais niekas nesiregistruoja. 
Bet užtat atsirado daugybė 
elgetų- Gerai, kad tokiems 
elgetoms pastogės nereikia, 
o rūbams šiokių tokių marš
kinių bei kelnių užtenka. 
Vietinės gamybos maisto 
produktai Brazilijoj dabar 
pigus. Bet ir jų tūkstančiai 
žmonių neturi už ką pirkti.

Nežiūrint to, kad Brazili
joj gyventi dabar labai sun
ku, vis dėlto didžiuliai van
denynų laivai meta tinstan
čius ateivių į Brazilijos 
krantus.

Nauji ateiviai, tai nauji 
bedarbių, alkanų žmonių 
būriai, kurių Brazilijoj jau 
ir taip daug.

Kanados Lietuviai

Detroitas klimpsta į 
bedugnę.

Detroite dabartiniu laiku 
priskaitoma 180,000 bedar-I

ibių. Mat, daug žmonių suva
žiavo čia tikėdamiesi gauti 

; darbo automobilių fabrikuo- 
įįse, o tuo tarpu tie fabrikai 

užsidarė. Miesto ponai da
bar norėtų tuos bedarbius iš
varyt, kad žiemai atėjus ne-» 

( reikėtų jų šerti, nes pinigusWINNIPEG, CANADA.
Butinąi reikalingos pastabos

Būtinai reikalinga, kad 
Winnipege susidariusis lie
tuviams bedarbiams šelpti 
komitetas, pradėtų sparčiau 
veikti ir keliems veik badau
jantiems lietuviams bedar
biams nors po mažą paramą 
skubotai suteiktų, nes, ki
taip, komitetas tik sau tuš
čios garbės jieškojimo ir iš 
darbininkų nepasitikėjimo 
gali susilaukti.

* *. *

Bųtinai reikalinga, kad ( 
Kanados (Winųipego) ko-.t—r -• --------— .......... -

’ * " nupirktų kaip jus “išprašė” lau-
tam sa-:kan; jie “gražiuoju iš- 

žy.'prašyti” ėjo kitur jieškoti 
'degtinės, bet negavo; kaip 
Į jie “rykiuotėje” po gatvę 
! maršavo; ir kaip juos polici
ja ant gatvės užklupusi, vie
ną jų girtą ir kitus du “blai
vus” (?) irgi dar “nekaltai” 
areštavo. Kaip vienas iš are
štuotų iki antro ryto gai
džiams pragystant kalėjime 
perrimavo, ar gal “saldžiai” 
sapnavo? O tai bent butų 
žingeidu pasiskaityti, bet aš 
“bijau” apie tai rašyti, kad 
kartais girtuokliai man “eg- 
zortą” nepradėtų skaityti. 
Jie sako, kad visi korespon-i 
dentai yra “mišųginai”. Aš 
čia kalbu ne apie paprastus 
girtuoklius, bet apie “inteli
gentus”, “apšvietos platin
tojus”; t. y. apie tokius, iš 
kurių vieni priklausydami 
prie sukomunistėjusios A. L. 
D.L.D. 217 kuopos, o kiti 
prie tautininkų “Kultūros” 
draugijos varo butlegerių ............................ ......
biznį ir^atysjiartu girtuok-' namU0se policija rado 17 

metų amžiaus vaiką, Jo- 
sephą Martelio, kuris pasi
rodė esąs nesveiko proto ir 
buvo čionai “gydomas”. Tas 
“gydymas” susidėjo iš bai
sių torturų. Mat, “daktaras” 
Žema tiki, kad jeigu žmogus 
labai kentės, tai Dievas su
grąžins jam sveikatą. Todėl 
jis šitą nesveiko proto vaiką 
degino iki baltumo įkaitin-

giau tokių kritikų atsirastų, politikieriai išvogė. Detroito 
kaip kad atsirado esantis miestas dabar tiesiog klimp

sta i bedugnę. Bankai aną 
dieną jau atsisakė “kešyt” 
čekius, kuriais miestas buvo 
užmokėjęs policijai ir ugna- 
gesiams algas. Reiškia, mie-

surengtame sustinkime, be
sakant prakalbą, kelinės vis 
smuko.

♦ ♦ »

Būtinai reikalinga, kad 
Kanados komunistų partija 
išmokinti] lietuviškai kalbėti 
vieną savo partijos kalbėto
ją anglą, kuris ant Market 
streeto dažnai bedarbiams 
prakalbas sakydamas neį- 
zeidinėja socializmo ir ku
rio kalbos yra kd pasiklau
syti. Tai ir lietuvių sukomu- 
nistėjusiai ALDLD. 217 kp. 
nebūtų sarmata jį į prakal
bas užprašyti, nes dabarti
niu laiku jie neturi tokio 
žmogaus, kuris galėtų rimtai 
pakalbėti.

« * ♦

Būtinai reikalinga, kad 
sukomunistėjusi ALDLD. 
217 kuopa ir tautininkų 
“Kultūros” draugijos praša
lintų iš savo draugijų tuos 
savo draugijų narius, kurie 
varo butlegerių biznį; alka
niems bedarbiams ir net sa
vo draugijų nariams “mun- 
šainą” pardavinėdami —pa
skutinius centus iš alkanų 
bedarbių išvilioja ir jų šei
mynas į skurdą stumia. To-

LINDBERGHAS KETINA 
LĖKTI MASKVON.

Amerikos lakūnas Lind- 
bergh, kuris dabartiniu lai
ku randasi Japonijoj, pla
nuoja greitu laiku lėkti per 
Sibiro tyrus j Maskvą.

šios draugijos narys, vienas 
“Keleivio” korespondentas, 
“Eglaitė,” kuris per “Kelei
vį” pakritikavo vieną savo 
tautininkų “Kultūros” drau
gijos narį už girtuokliavimą, neturi bankuose pinigų. 
Tada ‘ Kultūros draugijoj Bet baisiausia padėtis be- 
greieiau girtuoklių neliktų- t darbiu. Jau dabar darbu nė-

Būtinai reikalinga, kad į 
kas parašytų “Keleivin” ar 
kur kitur, kaip čia (Winni-i .. . . ,
pege) 9 d. rugpiučio, š. m., įkaitintą getezimi kankino 
būrys girtų lietuvių buvo už- ’ ’ ’ 1
plūdę P. Yauniskio krautu-

t

liauja. Tokiems būtinai rei
kalinga žinoti, kad jų parei
ga yra prieš girtuoklybę ko
voti, o ne patiems girtauti!

Kaimo Bemokslis-

Geriausia patinka “Kelei
vis” ir “Naujienos”.

Drg. J. Yuraška iš Chica
gos mums rašo:

Ačiū širdingai “Keleivio” 
darbuotojams už gerą laik
raštį ir pastovų jo siuntinėji
mą. Aš skaitau keliata laik- fc *-
raščių, bet geriausia man pa
tinka “Keleivis” ir “Naujie
nos”. Rugpiučio 9 d. Chica- 
goj buvo “Naujienų” pikni
kas, kur buvo net 4 poros ri- 
stikų. Vienas iš jų buvo vo
kietis, antras lenkas, o visi 
kiti—lietuviai. J. Bancevi
čius ėmėsi su lenku. Lenkas 
už jį daug jaunesnis ir dides
nis, bet Bancevičius apsidir
bo su juo į 20 minučių. Gali
ma sakyt, kad Bancevičius 
yra Chicagos lietuvių ristikų 
čempijonas. Kitas geras mu
sų ristikas yra Požėla.

Baisus Religinio Fanatizmo Vaisiai
’ Tai ve, prie kokių baise- 

vaiką, kad Dievas grąžintų nybių veda tikėjimas į “sie
jam sveikatą. į buklus”! Tai vis kunigų

Religiniai viduramžių bur- • “nuopelnas. ’
tai tarp tikinčiųjų tamsuolių ----------------------------- -  ----- --
yra taip giliai įsišaknėję, DĖL* KO BUTĖNĄ |ŠVA- 
kad ir dvidešimto amžiaus; RO IŠ LIETUVOS? 
apšvieta negali jų išnaikinti, i Užpereitame “Keleivio” 

štai kas atsitiko East Yon- numery mes rašėm, kad ži- 
kers miestely, New Yorko nomas amerikiečiams daini- 
valstijoj. Tūli piliečiai tenai 
pradėjo skųstis policijai, 
kad vienuose namuose daž
nai girdėtis baisus žmogaus 
spiegimas ir vaitojimas, tar
tum jį kas labai kankintų, varomas iš Lietuvos dėl to, 
Tuose namuose gyveno Car- kad jis ne Lietuvos pilietis, 
melo Žema, senas italas, ku- Į , , . _. . ,ris buvo žinomas kaip labai1 e.p spėjome, kad 
karštas katalikas ir ‘‘stebuk- įH PAhcYbes..B.uleJ10 ?Je,kas 
lingas ligų gydytojas.” į

Policija nuvyko pas jį pa
siteirauti, I--- ------- --------- -
Jo parliory buvo pastatytas 
didelis altorius, ant kurio 
degė 7 žvakės, stovėjo “— 
neles švenčiausios” s

ninkas Butėnas gavo įsaky
mą išvažiuot iš Lietuvos. Ši
ta žinia buvo paimta iš Lie
tuvos laikraščio ir joje buvo 
pasakyta, jog p. Butėnas iš-

iš Lietuvos nevarytų. Dabar 
mes iš patikimų šaltinių su- 

kas tenai darosi. z!noJome? Ka(1 P- ouienas į 
sipykęs Kaunui savo nera
miu bųdu. Jis turėjęs nema
lonų skandalą su Francuzi-

• J08 konsulato tarnautoja, ke- 
V t'11V1 Cl Llt* X VFO SvOV V 1<1 |l» i 1 a 1 ~ 1 x • 1 x _ir daugybe kitokiu balvoŽu- k*rt« sukėlęs tnuksmą 

ku iš molio. Prieš altorių bu- Versalio viešbuty, o vie- 
vo sukrauta krūva vilkių I tarnautojas,
maki-iVnvo-iii būtent D-ras Žmuidzmas, įs-maldaknygių.

Šituose dievobaiminguose

4 
I
I 

t

I

i Toronto, Kanada. Ir pas 
mus susitvėrė Kupiškėnų ’ 
kuopa. Kadangi apie Kūpi-į 

• škėnu Kliubą buvo daug ra- kie budegenai prie apsv ie- “Keleivyje”, tad nieko i - . ... .. .
tos frai^jų privedami tik /augiau aišR<įt nėra reika- Ja geĮęžimi. Ant jo krutinės 
h. Kupiškėnų Kliubas ren- buvo išdegintas kiyzms. Ant

! ka pinigus pastatymui Liau-: JP^aros. beginti visokių 
- — - — - “šventųjų paveikslai ir

daugybė visokių ženklų. Kai 
vieną ženklą išdeginus vai
kąs nepasveikdavo, tai Že
ma degino kitą. Ir taip ne
laimingas vaikas buvo kan
kinamas beveik dvi sąvaitės. 

Policija vaiką paėmė ir 
nuvežė ligoninėn, o “dakta
rą” Žemą ir jo pačią arešta

is vo ir uždarė kalėjiman. 
k; I Paaiškėjo, kad vaikas bu- 
* vo čionai atsiųstas iš Jersey 
| City. Jo tėvai taipgi italai ir 
| šito “daktaro” gerai Dažįsta- 
| mi da iš Italijos.
|j šitą atsitikimą aprašo a- 
I merikiečių dienraštis “Yon- 
| kers Statesman”, kurio iš- 
| karpą mums prisiuntė “Ke- 
s leivio” skaitytojas S. Bu- 
I dzinskas.

tų draugijų vardus žemina.
* * •

Būtinai reikalinga, kad iš (lies Namo Kupiškyje. 
Winnipego lietinių “Kultu- visa to kliubo užduotis, 
ros” draugijos narių ir dau- A. S. Kavoiiunas.

PIKNINKAS

Tai

i

šokęs per langą net nuo ant
ro aukšto, kai Butėnas jį už
kūręs.

Reikia pasakyti, kad ir 
Amerikoje būdamas pasku
tiniais laikais jis jau rody
davo didelio palinkimo prie 
šitokių ekscesų: išsigėręs 
tuojaus jieškodavo progos 
savo “bolševizmą išbandyt.”

BARCELONOJ KILO 
MARAS.

Telegramos sako, kad 
Barcelonos mieste, Ispani
joj, kilęs maras.

Daaieteon. Wauregs« ir Brooklyn Apielinkės Lietuvių Farmerių 
Jaunuoliai rengia puikų piknikų,

7 D. RUGSĖJO-SEPT. 1931 
, (tai yra, Labor Day).

Ant A. WALAVIČIAUS FARMOS
Bua pirmo? kliaaos muzika, žais tymai boliniekų ir tt.

Bus farmer^ių sūrių, medaus gėrimų ir užkandžių.
Prasidės nuo 10-tos vai. ryto tęsis iki vėlųm vakarui.

Kviečiam' lankyt lietuvius ir lietuvaites iš visos apielinkės, iš 
tolimesnių miestų ir farmų. Vieta pikniko yra ant A. Walavičiaus 
farmos, gražiame pušyne, po atviru dangum.

KEI ROI'IS: Atvažiavę į Danielson ar į Wauregan, arba Brooklyn. 
klauskit kelio X»- 12; pusiaukely tarp Dar.ielson ir Wauregan rasite 
piknikų. __________ ■

Nuo Visokių Ligų. 
GYDUOLES.

TIKRA LIETUVIŠKA GYDANČIŲ 
ŽOLIŲ IR ŠAKNŲ KRAUTUVE.
Nuo visokių lipų, kaip tai: vidurių 

užkietėjimo, skilvio nemalimo, neno
ro valgyti, strėnų ir pečių skaudėji
mo, patrūkimo, dusulio (asthma), 
peršalimo, skausmo po krutinę, reu
matizmo, plaukų slinkimo, pleiskanų, 
šlapinimosi lovoj, nuo nervu, išgąsčio, 
priemėčio, nemiegojimo ir galvos 
skaudėjimo ir kitų ligų.

Čionai jus galite gauti ir tokių 
daiktų, kokių kitur negaunate

Pas mas galima gauti šimtai viso* 
kių kitokių žolių ir šaknų partrauktų 
iš Lietuvos ir kitų šalių. Visados švie
žios ir pigiai parduodamos.

Esu vienintelis Amerikoje lietuvis 
žolių ir šaknų specialistas ir dauge
liui esu suteikęs sveikatų. Klauskite 
laiškais arba ypatiškai:

KAZELL'S BOTANICAL CO.
(HERB SPECIALIST)

108-a Broaduay, So. Boston, Maso.
Pasiunėiam per pastų visur. (-)



Laiškas Amerikos Lietuviams [Į
Gerbiamieji Amerikos lie- Vilniaus vadavimo sąjungos 

tuviai, socialistai ir demo- nariais (kaip antai Skorup; 
kratai!

’jonas man skaitė iš ga
ilėtų tą gromatą, ką musų 
kunigai pa^.untė šventam O A
tėvui; ienai pasakyta, kad 

■ visi musų kunigai puola ant 
i kelių ir su nusižeminimu bu
čiuoja popiežiui kojas.

—O kas čia tau neaišku, 
i tėve?

—Alou, Maike'
—Heilo, tėve!
—Ar žinai, Maike. 

pas tave atėjau?
—Nagi?
—Atėjau, kad pa 

tum man kvoterį.
—O ką pirksi, tėve?
—Tabako.
—Negaliu, tėve. Tabakui: 

aš niekam neskolinu. Be toj 
ateina šalta žiema, reikia pi-1 
nigus taupyt duonai.

—E, duonos Dievas duo;
—Tai paprašyk, tėve, kad 

jis tau ir tabako duotų.
—Nebūk toks smat, Mai

ke, ba kaip paklausiu ko 
nors iš geografijos, tai ir ne
žinosi ką atsakyt.

—Nagi klausk.
—Olrait. Maike.

zyk man, vedluk kokios in
tencijos kunigas Bučys barz
dą nešioja?

—Tai ne geografijos
klausimas, tėve.

—O koks?
—Čia barzdaskučio reika

las. Barzda žmogui auga dėl 
to, kad ji nėra skutama.

—Sei, Maike. tu manęs 
už dūmą nelaikyk. Aš ir 
pats žinau, kodėl barzda au
ga : bet tu man pasakyk, ko
dėl kun. Bučys nenori jos 
skusti.

—Kiek aš girdėjau, tėve, 
jis yra priskirtas prie tos ka
talikų bažnyčios, kuri lai
kosi rytinių apeigų. Tų apei
gų kunigai visi su bazrdo- 
mis, kaip rusų popai.

—Na. o kodėl ruskiai 
barzdomis?

—Todėl, kad Kristus 
vęs su barzda.

—Tai kodėl musų klebo 
nas viską nusiskuta? Ar tai j bar 
jis nepripažįsta Kristaus?

—Šito aš negaliu tau pa-' 
sakyti, tėve. Aš patarčiau 
tau nueiti tuo klausimu pas 
patį kleboną.

—Ne. Maike, aš pas jį nei-' 
siu. Tavo patariamas syki 
buvau nuėjęs, tai paskui dvr 
s’ąvaites koją skaudėjo, kaip 
jis metė mane per duris.

—Turbut tu nemadagiai 
užsilaikei nuėjęs.

—Dalibuk, Maike. aš jam 
nieko bloga nepadariau, tik 
paklausiau, kodėl jis neat
leidžia savo gaspadinės ir 
nepasisamdo kokio nygerio Į 
jos vietą. Tai kad jis šoko, 
kad trenkė, net mano aky-! 
se sužaibavo. Ot. sakau, į- 
kliuvau. Pas ruski vaiske 
služijau, ant turkų vainos kijos valsčiuje, 
buvau, ale tokios pirties da kio km. pavogė Augustino 
nebuvau turėjęs.

—Na, tai lik veikas, tė
ve. Pasimatysim kitą sykį.

—Veidiminut, Maike. Aš 
da vieną klau imą turiu. Za

kis), atvirai siūlo lenkams 
Pastaruoju laiku Lietuvos už Vilnių atiduoti Kauną?! 

darbo žmonių smaugėjai y- w ...............,, ,
tin “susirūpino” jumis. Su- . M«? «*>“• J?’**“?; ,kad
sirupino tuo tikslu, kad per 
savo siunčiamus pas jus a-*a,ne«a” 
gentus už kruvinus liaudies Ple,Vilnmu* vadavimą. Bet 
skatikus Įgytų sau simpatijų J^^ska
ir pritarimo. Jie puikiai ži- 
no. ką reiškia jūsų nepri- , .. . . .. ..
klausoma opinija. Bet. bijo- 8ebeJ° rastl Amerikos lie
dami patys pasirodyti pas tuviuose sau pritarimo, mes 
jus su savo kruvinomis, Lie- J? mls'Jos Placiau lr nelle- 
tuvos liaudies krauju sutep- sim* 
tomis rankomis, jie parenka' Bet štai, po p. Biržiškos 
ir siunčia pas jus taip vadi- Lietuvos fašistų valdžia šio-

rS 

jus, kad tie Amerikos lietu- jus dar du savo agentu, ku
riuos oficialiai siunčia neva 

: Lietuvos žurnalistų sąjunga. 
Bet faktinai tie du ponai y- 
ra siunčiami fašistų val
džios. Vienas jų —Antanas 
Bružas, “Musų Rytojaus” 
redaktorius, antrasis —Au- 

. w___ _ _____ , “Lietuvos
minkštakauliai pa-(Aido” literatūros skyriaus 

redaktorius. Tiedu abu vy
rai jau ne šiandien turi aiš
kią politinę fizionomiją, 
pridengti kokiu nors “apoli- 
tiškumu” juos sunku. Jie 
abu nuo 1927 m. pradžios 
tapo uoliausiais fašistinio 
režimo gynėjais.

Antanas Biužas iki fašis
tinio perversmo buvo liaudi
ninku. Po gruodžio pervers
mo jis už 2.000 litų mėnesi
nę algą apsiėmė mulkinti 
liaudį per valdžios specia
liai tam tikslui Įsteigtą laik
raštį “Musų Rytojus”. Tas 

■laikraštis buvo policijos ir 
šnipų net prievarta bruka
mas valstiečiams ir darbi- 

o p. Bružas gyrėsi,

iškeliant 
i a-—su- 

maniai atsiribojo nuo Lie
tuvos valdžios ir todėl su-

mes

namus “apolitinius” veikė- mis dienomis pasiuntė pas

viuose paruoštų dirvą ir 
“gryno” kraujo fašistams.

Mes sakome, kad šiandien 
Lietuvoje nėra ir negali būti 
“apolitinių” visuomenės vei
kėjų. Yra tik fašistai, pasi
vadinę tautininkais, ir su __________,__
jais drauge—jų klapčiukai,1 gustas Gricius, 

Lrat'o Ir o it! t O n no_ I 
taikunai ir karjeristai. Ir y-. 
ra—iš antros pusės—demo-į 
kratiškoji opozicija. Pirmie-; 
ji Įvairiai stengiasi prideng-| 
ti visokiais “tautiškais” šu-į 
kiais visas dabartinio fašis-| 
tų režimo spekuliacijas, šu
nybes, išnaudojimą ir šlykš
tų terorą. Antrieji šaukia 
mases kovon su tais, kurie, 
vesdami aukščiau minėtą 
“politiką”, traukia pražutin

Lietuvos demokratinės Res
publikos nepriklausomybe.

Visvien, kas pas jus beat- 
važiuotų iš taip vadinamų 
“‘apolitinių” tarpo. Jeigu tie' 
ponai jums nesako teisybės

išviro-

KONTROLE
Rašo D-RAS A. MONTVIDAS.

“intelip-entines pajėgas,” 
kad už gerą atlyginimą pa
dėtų savo plunksna pri
dengti begėdišką smurtą. Be 
kitų, gauna tuomet pakvie
timą bendradarbiauti fašis
tiniam “Lietuvy” ir p. Gri
cius, sėdintis tuomet Pary
žiuj. Gavęs gr pakvietimą 
iš p. ddcėnto Sruogos, jis, 
kaip vėliau tenka patirti, tą 
Dakvietimą priima, bet ne
žinodamas dar tikrosios da
lykų padėties Lietuvoj, dėl 
visako parašo laišką ir vie
nam šiandieninės “Kovos” 
redakcijos nariui, pabrėžda
mas. kad, girdi, atmetęs fa
šistu nakvietimą ir kad esąs 
labai nustebęs, kaip galėjo 
Sruoga, toks “pažangus 
žmogus”, parsiduoti konsti
tucijos laužytojams, demo- 
kratiios "riešams ir 1.1. Be 
to. dar minėtam laiške p. 
Gricius pabrėžė, kad jisriik 
Paryžiuje būdamas supra
tęs, kas tai. yra spaudos, žo
džio ir visos kitos laisvės... ir 
kad musų jaunųjų esanti pa
reiga kovoti už panašių lais
vių Įgyvendinimą ir Lietu
voje. Nes tik tuomet musų 
kraštas galės pilna to žodžio 
prasme kulturėti ir žengti 
pirmyn....

Kas galėjo pamanyti, kad 
tie p. Griciaius žodžiai yra 
veidmainingi, kad jis viena 
ir ta pačia ranka ir tuo pat 
metu pasirašė su fašistais 
kontraktą dėl savo dvasios 
išpardavimo ir pažangumo 
licitavimo po viena litą, t. 
y. po 10 amerikoniškų centų 
už eilutę ir tąja pačia rahk? 
rašo apie demokratiją, poli
tines laisves ir t. p.?! Maty
ti, kultūringoje Francuzijo; 
n. Gricius tiek tepramoko 
kad niekuomet per anksti 
nereikia deginti tiltų su tais 
kurie dar vakar turėjo šio 
kios tokios Įtakos, o šiandier 
už savo įsitikinimus nebijc 
eiti į kalėjimus ir t.t. Bei 
grįžęs Lietuvon greit pasis
kubino sudeginti visus jo 
karjerai nepatogius tiltu.- 
praeitin. Gricius ir jam pa
našus rašytojai —“idealis
tai” ir “pažangiečiai”, kar
jeros dėliai. pradeda tar
nauti ir lenktis šlykščiausiai 
reakcijai Lietuvoje. Už tuo? 
nuopelnus fašistai ir Gricių 
siunčia pas Amerikos lietu
vius.

I

fc i

dėl kad svietas ištvirko; kad 
moteris nemėgsta namų ir 
neturi laiko juose būti; ne 
dėl bedievių agitacijos ir po
karinio ūpo žmonės vengia 
skaitlingos šeimynos. Jie ne
turi ištekliaus ir reikalingų

Buvo laikai, kada skait
lingas veisimasi buvo reikš
mingas ir reikalingas. Kurie 
atsimename mirusį prezi
dentą Rooseveltą, žinome, 
kiek jis prakaitavo agituo
damas amerikonus veistis. 
Jis buvo karininkas ir žino- patogumų vaikus auginti, ir 
jo, kaip daug vyrų reikia aiškiai numato kad iš vaikų 
karo laimėjimui. Be to, plati pagelbos negalima tikėtis. 
Amerikos žemė ir jos indus-. įjž veisimosi kontrolę bal- 
trija reikalavo didesnio suotu netoli visos moterys ir 
žmonių skaitliaus, --------
merikonai į 
Prisieidavo Įsileisti nemaža 
ateivių. Veisimosi _______ ______ ____
ganda buvo varoma ne tik Dorovės sargai turi nemaža 
Amerikoj. Ji, turbut, taip se
na kaip ir pati žmonija. Ar sįmOsi kontrolės. Jie mano, 
mes studijuosime istoriją, ar pad prasidėtų platus lytinis 
religijas, visur veisimasi yra paiaidumas. Jo apsčiai irda- 
garbmgas užsiėmimas. Nors bar vra „L."____
ir valdžios jr bažnyčios vi- arba ištvirkimas didžiumoj 

kitaip tvarkė ir tvarko, vie
nok nė miegoti, nė valgyti 
jos tiek neragino, kaip veis
tis. Ir, reikia pasakyti, kad 
jų darbas buvo išmintingas. 
Kuri tauta nesiveisė spar
čiai, tą skaitlingesnės tautos 
nustelbdavo arba užpulda
vo ir sunaikindavo. Jeigu 
kurios bažnyčios sekėjai ne- 
siveisė apsčiai, jai gręsė iš
nykimo pavojus. Žydai buvo 
“aginami veistis daugiau, 
negu visi kiti, kad nustelbus 
gojus ir apgyvenus žemę. 
Katalikų bažnyčia nesiveisi- 
mą paskelbė didele nuodė
me.

Tie, kurie apsčiai veisėsi, 
urėjo ir asmeninės naudos. 
Ūkininkas, amatninkas ir 
krautuvininkas turi samdy
kis darbininkų. Vaikų auklė
jimas, ypač ūkininkui, pi
gus.- Visai jaunus jau galima 
oristatyti prie kokio nors Lytiniai žmonės net perdaug 
darbo. Algų mokėti nereikia valdos. Valdvmosi tikslas y- 
ir valdyti savo vaikus leng
viau, negu nusamdytus dar
bininkus.

Dabar dalykai netoli vi
same pasauly pakitėjo. Pasi
kartoją kriziai industrijoj 
•r komercijoj palieka milio- 
nus žmonių be darbo ir pra
gyvenimo šaltinio. Ateivy- 
bės suvaržymai juk nereiš
kia nieko kito, kaip užkirs
ti kelią gyventojų daugėji
mui. Galime sulaukti laikų, 
kad ir už veisimasi žmonės 
bus baudžiami, kaip ir už 
degtinės gėrimą. Bažnyčiai 
spartus veisimasi d a nėra 
blogas, bet tūloms valsty
bėms jis jau sudaro proble- 
ną. Tėvams auginti vaikus 
rgi neliko intereso. Šeimy- 
įos sentimentas da nėra din
gęs, vienok jis vis labiau 
nyksta dėl ekonominių ap- 
inkvbių. Neveltui net ir pa
nos konservatyviškosios šei
mynos, kurios yra kupinos ir 
oatričtizmo ir religijos, jau 
daro viską, kad kūdikių vi
sai neturėjus arba pasitenki
na vienu arba pora. Ne to-

didesnio'
negu didžiuma vyrų. Nusenusios 

pagamindavo. bobos j,• senmergės ir lyti- 
"l niai nusidėvėję vyrai, su- 

Pr0P^‘ prantama, balsuotų kitaip.
- - - - „ L

^išmintingų pastabų dėl vei
simosi kontrolės. Jie mano,

garbingas užsiėmimas. Nors bar yra žodis paiaidumas 
ir valdžios ir bažnyčios vi- arba ištvirkimas didžiumoj 
sur ir visuomet jį vienaip ar -tsitikimų klaidingai varto

jamas. Lytinis instinktas yra 
tam. kad neleidus žmonijai 
išnykti. Reiškia, jis yra gam
tos padaras. Jeigu jis butų 
lengvai suvaldomas arba nu
slopinamas, apart kitų gerų 
jo savybių, žmonės nustotų 
veistis. Gamta vara varo 
sveiką ir subrendusį žmogų 
lytiniai pasitenkinti. Šitas 
pasitenkinimas retai tėra 
vaisingas, nors ir jokių kliū
čių nedaroma. Nors papro
čiai ir Įstatymai užgiria jį 
tik tarp vyro ir jo žmonos, 
vienok jis praktikuojamas 
kur kas plačiau ne šitoj for
moj. Galima niekinti, iš
juokti ir pasmerkti prakti
kuoto jus, vadinti juos palei
stuviais ir ištvirkėliais, žmo
gaus budo šitokios kriti
kos nepakeis. Pats kritikas 
tik pasirodo, kokis ignoran- 
tas ir siauraprotis jis yra. 
. .............. ~ ....... . ig

—Aš, vaike, negaliu išfi- 
geriuot, kaip čia tas gali iš
eit. kad šventas tėvas skai
tosi Kristaus vietininku, taip 
sakant, užima jo pleisą. o 
musų kunigai bučiuoja jam 

> kojas.
—O kaip tu pats apie tai 

manai, tėve?
—Vedlug mano durno ra- 

zumo. Maike, tai šventas tė
vas turėtų jiems bučiuoti ko
jas. o ne jie jam. Ir aš galiu 
tau prirodyt. kodėl aš taip 
mislinu. Visų pirma, tai 
Kristus bučiavo kojas savo 
mokiniams, 
Kristui. Taigi 
va s 
duotojas. turėtų būt pakar- 
nesnis jauniems už save. Ki
ta rokunda, vaike, tai popie
žiaus užlaikymas. Nors aš 
ne cicilistas. ale turiu pripa
žint jums teisybę, kad šven
tas tėvas numirtų badu, jei
gu kunigai nekolekeuotų 
tarp mus pinigų ir nesiųstų 
jam almužnos. Taigi ir už 
tuos pinigus būdamas dė
kingas jis turėtų susišaukti 
visus musų klebonus ir pa
bučiuot jiems i kojas.

—Tu, tėve, pats šitą klau
simą gana gerai išrišai. Aę 
turėtų būt. kaip tu sakai.

—Olrait. Maike. tai da- 
su tavim sutinku, kad taip 

aš nueisiu pas zakristi- klausoma 
joną ant diskusijų. džios

- grąžina lenkų 
kams dvarus ir išmoka di
džiausias sumas kruvinų 
liaudies skatikų už Steigia- 

irnojo Seimo nusavintus mis
tikus ir kurios karininkai ir i- 

galiotiniai, būdami kartu ir

su

bu-

apie dabartinę tikrą padėtį jdnkami
T i ni’n n loin-ui no nontirlc-n Į .. . • / ■ - .

kad jo tiražas jau pasiesęs 
virš 100.000 egzempliorių, 
ir kad tai liudiją,, jog Lietu- 
vos valstiečiai simpatizuoją 

o pacm P« sa i “tautiškai ideologijai”. O ta

' Įtiskoji ideologija reiškia: 
- - - i Smetonos garbinimą, karo 

! stovio ir karo cenzūros gy- 
i nimą. karo lauko teismų ir 

. i Varnių piršimą, fašistinio 
savivaldybių įstatymo pir- 

i Šimą ir gynimą, demokrati- 
i jos ir socialistų plūdimą ir t. 

.. Ir visa tai p. Bru- 
• įžas, žurnalistas iš-profesijos.

Lietuvoj, jeigu jie neatiden
gia jums visų tų šunybių, ku
rios vyksta šiandien po prie
danga tautiškumo musų 
krašte.—jie tuo pačiu perša 
jums fašizmą. r_ 
ir buvęs socialdemokratas, oi 
dabar patylomis besivadinąs 
save “demokratu" prof. My-Į 
kolas Biržiška, kurs pas jus 
nesenai važinėjo kaipo Vii-o ne mokiniai! 

ir šventas tė-|niui vaduoti sąjungos 
kaipo Kristaus pava- (mininkas Vilniaus vadavimo 

; reikalais. Ar gali žmogus, 
j turįs bent kiek politinio nuo- . 
širdumo, kalbėti apie Vii-1/ ,r x p2 
niaus atvadavima npnami j maus auactavimą. nepami d j tebedaro.už Maudies 
nedarnas tų vidujinių musų 
krašto sąlygų, kurios nelei
džia laisvai plėtotis musų 

(krašto kultūriniam ir sociali- 
i niam gyvenimui, kurios Lie- 
Ituvą pavertė vienu dideliu 
I kalėjimu, kurios iki maksi
mumo išvystė politinio tero-. 

iro ir šnipinėjimo sistemą ir J 
tuo pastojo kelią masių ats
parumui bei sąmoningumui 
augti? ! Be to. ar galima kal
bėti nuoširdžiam žmogui a-

: pie Vilniaus vadavima. ne- 
| paminėjus to, kad Vilniaus 
[Vadavimo sąjunga yra pri- 

i nuo fašistų val- 
t. y. tos valdžios, kuri 

dvarinin-

Fi/ra.s, Kuris Žudė 
Moteris.

t, , - - , - t šiomis dienomis WesvlTavo patariamas svki ... ... , ... • , ~ „ Ii - * - Virginijos valstijoj tapo su-
• imtas tūlas Harry F. Powers,į 
i kuris vesdavo ir žudydavo t 
moteris. Jau penki moterų

■ lavonai surasti, bet nolicija 
'mano, kad jis galėjo nudėti 
115 moterų, nes tiek yra pra
puolusiu be jokios žinios. 
Jisai pasiimdavo nužudytų 
motetų turtą ir iš to tik gy
vendavo.

VAGIA ARKLIUS.

Nežinomi piktadariai Vii
, Meškalau

Liko arklį.
Stakliškių valse., Gripiš- 

kių km. iš nerakinto tvarto 
pavogė Juozo Ablašinsko 
arkli, 700 litu vertės.

EGIPTO ATSTOVAS

Naujas Egipto atstovas Wa- 
shingtone, Sesostris Sidarouss 
Paša.

, pinigus. Už tuos pačius liau- 
•dies skatikus “nusipelniusi” 

”. Lietuvos fašistams Bružą 
(siunčia dabar pas jus Ame- 
: rikon, su viltimi, kad jam li
pas jus pavyks padaryti savo 

į politinį bizni.

NepripuoLmas dalykas, 
kad p. Gricius palydovu yra 
minėtam dt mokratijos re
negatui. Renegatas yra ir 
šis. Savo laiku Lietuvoje jis 
buvo žinomas kaip pažan
gus ir radikaliai demokrati
škai nusiteikęs pradedantis 
rašytojas. Tokiu ji tuomet 
pažinojo ir buv. “Liet. Ži
nių" redakt rius, dabarti
nis “Naujienų” bendradar
bis p. Pronckus—Akl»sma- 
tė. Bet tai praeitis. Dabar 
Gricius-Pivoša savo buvusį 
pažangumą licituoja “Lietu
vos Aide", po litą už eilutę, 
ir licituoja atsidėjęs. Pa
miršo. kad < vo laiku šliejo
si prie sociaiistų studentų ir 
rašinėjo "N; u jo joj Bangoj”, 
vaikštinėjo as socialdemo
kratus Bielirį ir Pureną, re
komenduodamas save esde- 
ku ir maldaudamas užtari
mo pas tuometinį švietimo 
ministerį prof. Čepinskį, kad 
gautų užsieny Studijuoti sti
pendiją. Nors ir buvo abejo-

Laikraščių žiniomis, pp. 
Bružas su Griciumi važiuo
ja užmegsti glaudžių ryšių 
su Amerikos lietuviais žur
nalistais ir ta proga, žino
ma, išreklamuoti lietuvišką- 
iį fašizmą.

Amerikos lietuviai žurna 
listai! Jūsų pareiga yra boi
kotuoti tuos talkininkus fa
šizmo. smaugiančio spaudos 
ir žodžio laisvę. Jūsų, kurie 
salite ugdyti spardą laisvo
se sąlygose, pareiga yra pa
rodyti duris tiems fašizme 
agentams ir veidmainiams, 
kurie už jūsų brolių Lietu
voje skatikus važiuoja pas 
jus, kad jums primeluotų a- 
nie tikrą padėtį Lietuvoje, 
kad jus suvedžiotų ir veid
maininga gražbylyste ir 
“tautiškomis” frazėmis pri
dengtų visas tas Lietuvoje 
dabar vykstančias šunybes, 
prie kurių jie, kaipo plunks
nos darbininkai, gal kuo la
biausiai prisideda. Jūsų pa
reiga duoti tiems dviem fa
šistiniams pataikūnams tik
rą pamoką apie spaudos ir 
žodžio laisvės svarbumą. Ir 
ieigu jus tai padarysite, at
liksite savo pareigą prieš

c aavoP£D

■■’lf.YMALTS''"
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t» dėl tu vvrų rimtumo, bet šiandien Lietuvoje paverg- 
Z 'J.'.“"5 ir požemin nustumtus 

šiems"prisimetė-'kovoie už laisvę ir demo- 
- - - - ir(kratiją savo brolius darbi

ninkus ir valstiečius.
L. S.-D. Org. užsienių 

Vykdomas Komitetas.
Berlynas, 12 nirp., 1931

galų gale stioendiją Griciui, Mis 
ir jam panaši__ .
liams — Kaziui Binkiui 
Petrui Petrėnui Taruliui bu
vo duota. Bet štai įvyko 
gruodžio pučas. Fašistai ima 
mobilizuoti taip vadinamas

w
Amerikos 
Namuose 

Pageidaujamas 
Pakečius

ra išvengti veisimosi. Jeigu 
tik grieko ir Įstatymų baimė 
tegręstų, jokio susivaldymo 
niekas nepraktikuotų. Pa
pročiais ir konvencijomis 
dangstosi tik veidmainiai, 
kurie mėgsta kitus smerkti ir 
bausti už tą, ką patys mėg
sta ir naudoja. Tai pataikū
nų ir užpečkinių diplomatų 
taktika. Kurie lytinio in
stinkto nepatenkina natūra
liu keliu, tie patenkina jį at- 
virkščiais keliais. Tūli mėg
sta aikštėn iškelti ir išjuokti 
zokoninkų, minyškų ir kito
kių viengungių lytini nesusi
valdymą. Man butų labai 
keista, jeigu jie galėtų susi
valdyti.

Žmonės turi tvarkytis ir 
valdytis Įvairiose linkmėse. 
Jeigu yra reikalas ir leisti
na kontroliuoti lytini instin
ktą, kuris yra nemažiau 
gamtiškas už veisimasi, ko
dėl gi negali būti reikalo ir 
leidimo kontroliuoti veisi
mosi, kuris yra surištas ir su 
kentėjimais ir sunkiomis pa
reigomis? Lytinis instinktas 
yra gamtos arba, kaip kiti 
sako, Dievo duotas.Jo valdy
mas ir slopinimas net užgi
namas ir garbinamas. Kitą 
tokią pat gamtos arba Dievo 
dovaną—veisimasi Įsakoma 
nekontroliuoti. Įsakoma, bet 
beveik niekas neklauso. Vei
simosi kontrolė praktikuoja
ma netoli visų: pasisaugoji- 
mais moteri apvaisinti ir a- 
bortais. Kuomet šita prakti
ka varoma slapta, prieš įsta
tymus ir viešąją dorovę, ku
rios slaptai visi vengia, vei
simosi kontrolė neištobuli
nama pagal sveikatos reika
lavimus ir nepadaroma-sau
gi ir tikra. Visokie šarlata
nai gauna progos iš jos pini
gų pasidaryt.

Laisvamanybė paiiuosuos dar* 
bininkus nuo pragaro baimės, 
o socializmas — iš kapitalizmo 
vergijos.
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dinamitu išsprogdinta viena 
kuri teikė, 

Montrealo priemiesčiui St. j

SE
Prie švietimo ministerijos

I ----------------- ‘
“BUSTYS” LIETUVOS U-.

Išgyveno 300 Metų 
Atsiskyrę Nuo Civi

lizacijos.
Sovietų Akademija kas

met siunčia tirti šiaurės Si
biro neištirtus plotus. Šių 
metų pasiųstoji ekspedicija 
rado netoli nuo upės Indi- 
girkos gana didelę gyvena
mą vietą. Tai buvo rusai. 
Tik jie kalbėjo tokia kalba, 
kokia buvo vartojama šešio
liktame ir aštuonioliktame 
šimtmety.

Pasirodė, kad šie gyven
tojai jau nuo neatmenamų 
laikų neturėjo jokio susisie
kimo su kitais gyventojais.

Tai buvo ainiai medžioto
jų, kurie ten apsigyveno dar 
Ivano Baisiojo laikais, vadi
nasi, šešioliktojo šimtmečio 
antroj pusėj. i

MONTREALE 1ŠSPROG-. 
DINTA ELEKTROS

STOTIS. »
Montrealo mieste, Kana-j 

doj, pereitą sąvaitę sustrei-
VoĮįū Prary-

jo 80 Dolerių.
Burlingtono mieste, Ver-

monto valstijoj, 13 metų am- ; ...
žiaus vaikas, Donald Jarvis, Laurentui elektrą. Tenai uz-i 
įsilaužė į tūlos Mrs. Skelly ^es? visi žiburiai įr gatve- 
namus ir pavogė 320 dole- kana! nebegalejo vaikšcio . 
rių pinigų. Bet kada jis pa-’ 
juto, jog policija jį areštuos,1 
jis nutarė i 
Kišo juos šen, kišo ten, bet 
jam vis rodėsi, kad policija 
gali juos surasti, 
jis pasėmė juos ir pradėjo 
tyt. Praryjo 80 popierinių 
dolerių. Daugiau praryt ne
begalėjo, nes ėmė springti. 
Tada jis $215 sudegino, o li
kusius $25 policija užklupo 
da nesunaikintus. Už šitokį 
darbą teismas nuteisė jauną 
Jarvisą valstijos amatų mo
kyklon.

i ----------------
Niekas jų nebuvo aptikęs MIRĖ TURTINGIAUSIA 

ir jie neieškojo kitų gyven
tojų. Tokiu budu jie išgyve
no atskirti nuo pasaulio apie 
300 metų. Jie nieko nežinojo 
ir nesidomėjo, kas dedas pa
sauly. Apie didįjį karą, caro 
žuvimą, bolševizmą ir tt. jie 
neturėjo jokio supratimo. 
Dabar Sov. valdžia pasiuntė 
ten mokytojų ir nustatė su
sisiekimą su pasauliu. Bolše
vikų didžiausia rūpestis pa
daryti iš nuajai atidengtų 
žmonių gerus komunistus. 
Tačiau, tai nebus lengva, 
nes jie nemoka nei rašyt, nei 
skaityti ir nežino apie tą 
milžinišką pažangą, kurią 
padarė mokslas per tris šim
tus metų.

knygoms platinti užsieniuo
se. Valdžia samdys rašyto
jus ir vertėjus, vers knygas! 
į svetimas kalbas ir platins 
jas tarp svetimšalių. Turbut 
lietuviai jų neskaito.

5
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Militaristai Slegia Pasauli

Uždraudė Samdyti 
Moteris Šnipavimo 

Tikslams.
Prohibicijos biuras ruo

šiasi išleisti, ar jau išleido, 
patvarkymą draudžiantį 
samdyt moteris šnipavimo 
tikslams prohibicijos tar
nyboj. Mat, šita tarnyba ve
dė jaunas moteris tiesiai 
prie girtuokliavimo ir iš
tvirkimo. Nelabai senai Buf- 
falo mieste buvo areštuota 
viena girta moteris kaip pa
prasta valkata ir ištvirkėlė. 
Bet teisme vėliaus paaiškė
jo, kad ji dirbo “prohibici
jos labui” kaipo šnipas, to
dėl jai reikėjo landžiot po 
visokius uruvus ir kartu su 
girtais vyrais girtuokliauti, 
kad paskui galėjus parodyt, 
kur svaigalai parduodami. 
Dėl šito Įvykio kilo skanda
las ir todėl prohibicijos biu
ras dabar nutarė moterų ši
tam purvinam darbui dau
giau nebesamdyt.

MAKUSKA. JUOZAS. Antano su- 
nuą, kilęs iŠ Skernių kaimo, Jūžintų 
vaisč.. Rokiškio apsi., Amerikon at
vykęs 1913 m. ir gyvenęs School st., 
Hudson, Pa.

i KAZOKAITIS. BALTRUS, atvy- 
. kęs Amerikon 1913 m pas B Majau
ską į Elizab-th, N J. ir ten (223 Kirst 
st.) ilgai gyveni,s. Prašoma pranešti 

iar jis tebėra gyvas ir adresą, o jei 
: miręs, tai kada ir kur.
t GLAMBA, JUOZAS, iš Tarpučių 
, km , Veiverių vaisė., Amerikon atvy
kęs prieš karą, gyveno Scrantor, Pa., 
1930 metais buvo pasirengęs važiuo
ti Lietuvon, bet ar tai kelionėje ar 
kitur dingęs, Lietuvos nepasiekęs.

VAITIEKAITIS, KAZYS, Ameri
kon atvykęs prieš 38 metus ir gyvenęs 
Philadelphia. Pa., seniau 2126" S. 
Front st., vėliau 331 Reed st ieško 
duktė.

JASIUNAS, JONAS, kilęs iš Sau-1 
ginų km., Papilės vaisė, Biržų apsk., 
iki 1915 m. gyvenęs Lincoln, Nebra- 
ska, Box 164. Ieško brolis Romualdas.

SKUNSMONAS, JURGIS, Ameri
kon atvykęs 1908 m , 1909 m. gyve
nęs Robinson, Utah, 1911 m. gyvenęs 
Frontier, Wyoming, pasivadinęs Geo 
Sonsmen ir sakoma 1923 m. buvęs 
Philadelphia, Pa. ir Amsterdam, N.Y.

i BUDRIKAS, FELIKSAS, 1917 m. 
gyvenęs 30 Warren st., Cambridge, 
Mass. gi 1918 m. dirbęs Randall Fai- 
chney Co., Bostone, ir pasišalinęs iš 
ten nesuteikęs adreso, kariuomenėje 
netarnavęs.

i GRAJAUSKAI, VINCAS, KAZYS, 
- JURGIS-JUOZAS ir PRANAS, ki- 

— . firzi/n vns a v 'ę iš Telšių apsk., Jurgis 1921 m. gy-' PAJIEŠKOJIMAL st. Se^Un, P..
i KACAS-COHEN, ZALMANAS. 
prieš karą gyvenęs pas svainį Louis 
Cohen, 438 Greenwjch st. ir 
South st., Philadelphia, Pa

L BUTKEVIČIUS, BRONIUS,

SMARKUS SPROGIMAS 
DIRBTUVĖJ.

Troy, N. Y. — Hudson 
Valley Fuel korporacijos 
dirbtuvėj čia įvyko sprogi
mas, kuris vieną darbininką 
užmušė ant vietos, o tris ki
tus sunkiai sužeidė.

| CARO SKOLOS JAU
MIRUSIOS.

Maskvos “Izviestija” šią 
sąvaitę išspausdino redakci
jos straipsnį, kur sakoma, 

: kad visos caro skolos yra 
? jau miręs dalykas, todėl kas 
dar tikisi jas atgauti, tas la
bai klysta. i
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Nežiūrint, kad militaristai Įtraukė žmcniją į didžiausj var-

lietuviai iu neskaito ieigu ->ie vis dar nesigėdi pasauliui rodytis. Ir šitas paveikslėlis pa
norima svetimšaliams įbruk- rodo suruošt^ miliuristų pramogą Francuzijoj, kur dalyvavo ir 
f i . (Amerikos militarizmo atstovas gen. Pershmg.

NEBŪK BE DARBO
Į Parsiduoda gąsdino stotis pačiame 
į biznio centre, puikiai įrengta, biznis 
' išdirbtas ir gerai nešantis pelno. Gera 
proga pirkti vienam ar dviems susi- 

i dėjus ir užsidirbti po 75- dolerius sa
vaitėj, kartais ir daugiau. Pirkėjai 
turi turėt $3,000. Jeigu to biznio ku
rie nežinotų mes išmokinsime. No
rint daugiau informacijų kreipkitės 
ypatiškai per laišką ar telefonu. (36) 

Savininkai D. Janulis ir V. Borey
19 Lenox Ave„ Irvington, N. J. 

Tel. Essex 2. 0073.

įdomus Dalykai.
J U OD VEIDE.

New Jersey pajūrio ku
rorte pereitą sąvaitę mirė 
madama ’ALelia Robinson, 
turtingiausia juodveidė vi
sam pasauly. Jos vienas tik 
vasarnamis prie Hudsono u- 
pės vertas $3,500.000. Jos 
motina dirbo skalbykloj už 
$1.50 į sąvaitę, ir skalbdama 
drapanas išrado tokį prepa
ratą, kuris išima garbanas iš 
juodveidžių plaukų. Keistas 
dalykas, bet ištikrųjų taip y- 
ra, kad baltveidės moterįs 
moka didelius pinigus už' 
plaukų sigarbiniavimą, o 
juodveidės, kurių plaukai 
susiraitę nuo prigimties, ati
duoda paskutinį doleri už 
skystimą, nuo kurio jų plau
kai pasidaro tiesus. Ir tą 
skystimą parduodama Ro
binsonų šeimyna pasidarė 
milionus.

i -----------------------

COUZENS SIŪLO $1,000,- 
000 DETROITO BEDAR

BIAMS.
Michigana valstijos sena

torius James Couzens parašė 
Detroito majorui laišką, siū
lydamas $1,000,000 aukų 
bedarbiams maitint ateinan
čią žiemą. Tečiaus jis stato 
sąlygą, kad miestas surink
tų $9,000,000 aukų iš kitų 
privatinių šaltinių tam pa
čiam tikslui, tik tuomet jisai 
duosiąs savo milioną.

PINIGAI PLATINA 
LIGAS.

Vienas anglų profesorius, 
V. Mildich, ilgai tyrinėjo li
gų platinimosi priežastis. 
Pagaliau jis paskelbė dau
gybę pavojingų žmogaus 
sveikatai dalykų, tarp kurių 
žymią vietą užima ir popie
riniai pinigai. Jie esą geriau
si ligų daigynai. Ant kiek
vieno banknoto vidutiniškai 
yra 142.000 bacilų. Kuo 
naujesnis banknotas, tuo 
daugiau ant jo bacilų. Ant 
naujų banknotų esama dau
giau kaip 145,000, o ant se
nų, apsitrynusių daugiausia 
138,000. Daugiausia ant 
banknotų esama džiovos ir 
difterito bacilų. Tačiau daž
niausiai jos yra taip nusilp
nintos, kad jau negresia di
delis pavojus.

Tarkavo Bimbai kailį 
piknike.

Užpereitą sąvaitę lietuvi

Stop! Stop!... Ir sugriovė 
tą namą.

Swampscotto mieste, i

i ne

MOTIEJUS KULIEŠIUS lai atsi
šaukia, aFba kurie žino kur jis rau
das, malonės pranešti. (36) ,

KAZIMIERAS MAZILAUSKAS •
I ~ _______ I____

—r------ -s * » . - irę-; Pajieškau dėdės Juozo Paulausko,
ški bolševikai turėjo pikni- toli Bostono, anądien parėjo kilusio iš Getkančių kaimo, Tauragės 
. . • i_i_____ jl________________ valsčiaus. Anksčiau gyveno Chicagoj.
ką, Kunaine uaiyvavu i Aš esu Augusto Pilipo duktė Agota
vės” diktatorius Bimba. Ka-,te ir pamatė, kad keliolika:iš Kalpokų kaimo. Tauragės vais-i 
dangi čionai 11 , : _
sudaro didžiumą, tai Bim- griauja jo namą. Iš pradžių į 
bai teko nuo jų nukentėti, i jis negalėjo gerai suprasti,! vanauiey st.. 
Tiesa, jam visuomet tenka į ‘ ar tai sapnas, ar tikrovė. Pa-j ' Pajieškau dėdžių Stasio ir Rafolo 
kailį atvažiavus Bostonan, j trynė jis sau akis, apsidairė, Butkų, paeina išjirimžų kaimo, Kei- 
bet šiuo sykiu dar daugiau į apėjo aplink namą—ne, ne 
kliuvo, nes vietiniams sklo-j sapnas. Ir pradėjo jis ran
kininkams atėjo į talką ir komis mosuoti ir šaukti: 
worcesteriečiai. Ypač Šala- “Stop, stop!.... Bet žmonės, 
viejus smarkiai jį bombar- kurie griovė jo amą, tik juo-

' ~ kėši iš jo. Negi klausys jie
kokio ten italo, kuomet 
iiems duotas įsakymas iki 
vakaro namą nugriauti.

Nubėgo Rocco policijos 
iieškoti. Parsiveda policiją 

’ ir aiškina, kad tie bepročiai 
}jo namą griauja. Policija 
pradėjo teirautis, kas gi čia 
d-'—-' Pareikalavo, kad 

____- j^ę^ priovikai n^rodvtų savo or- 
sklokinikai jį rems, tai jis derį. Jie parodė, štai, skai- 
2___ “__ 2__ ......‘ ‘ \ * i tykit. Savininkas liepė namą
tuomet esą jau nieks jo ne- nugriauti, nes nori naują jc 
išgelbės. Bimba net susiries- vietoj statyti. Sako, tas ita- 
damas prašė sklokininkų, las turiiut “kreizi”. 
kad jie neremtų Pruseikos ir Policija skaito 
neduotų jam progos išleisti1 Skaito ir dairosi. Ei, 
kokią tai naują gazietą,! juk jus da ne ta namą 
svarbiausia vis dėl to, J " „ * 
jisai “negalėtų toliau nuei- Namas, 
tl.” |

Iš pašalinių buvo girdėtis, gatvės.

Pajieškau dėdės Juozo Paulausko,

PARSIDUODA .MAŽA UKg.
7 akeriai išdirbtos žemes, budinkai 

ir visi parankumai. gražus gyveni
mas. Klauskite ypatiškai ar per laiš
ką. paaiškinsiu plačiau.

GEORGE PAULL
Box 42.

PASIRANDAVOJA FARMA
arba anie ’inos 360 akėt ių^ žemės Missouri valstijoj.alonėlriS msilianfh Užmokant taksus Už minėtą žemę, pa

1122 (87)

Duvail. Waah.
metu neva buvęs kariuomenėje. Nė-, 
ra žinių nuo karo pradžius (10-118$/.

IEŠKOMIEJI f ‘ • •
__ _________________ r____  _____________ _ - ,___________ - .s nore žinantieų nralonėkite atsibepti i A , ?T • . ,

ką, kuriame dalyvavo “Lais- iš darbo italas Rocco Caput-, ^^^Hi^kS  ̂ consulate general . :±L.;Tent Normt pIatesn,ų
vės” diktatorius Bimba. Ka-, te ir pamatė, kad keliolika! iš Kalpokų kaimo, Tauragės vais-;
dangi čionai sklokininkai ■ vyrų su dalbomis ir kirviais:
sudaro didžiuma, tai Bim- gnauja jo namą. Is pradžių i agota pilipaitė 1

Toronto, Canada.

worcesteriečiai. Ypač Sala-

davo už Pruseiką.
Daugeliui čionai vis dar 

neaišku, kaip tas galėjo at
sitiki, kad Prusekia, sulyg 
Bimbos dekreto, taip staiga 
tapo “darbininkų pardavi- 
kas, biauresnis už fašistą” ir 
dar kitokis. Bimba visgi ne- 
pajiegė to išaiškinti; jis tik
tai tvirtino, kad Pruseiką 
jau nuėjęs velniop, ir jeigu « • « • • •• « • ••_
dar toliau kur tai nueisiąs, ir tykit. Savininkas liepė namą

. • • 1 • - - ■ - - - - -X ‘ v V ■» rv

OF LITHUANIA,
15 Park Row, New York. N. V

prašykite. ' (37)
' JOS ŽINANČIUS
5350 So. Maplewood avė. Chicagp, III.

APSIVEDIMŲ
Pajieškau merginos apsivedimui, 

gero budo, dailaus sudėjimo, padorios 
ir blaivos. Kuri mylėtų arčiau susi*

mės parapijos,^seiniy apsk.’. Kas Plinta, ^u rašyti ir prisiųsti pa 
baiepa^OSla?na°tSSkir .J k M 186 Manhatten avė. Box 5,

KASTAS IVOŠKEVIČIUS Į__________ Brook.yn, N Y.
1249 Benait st., Yard 1, *£££«/ ISSIDUODA 4 KAMBARIAI
_________________ _____ __________ Į Mažai šeimynai arba 2 draugam.

•• -i j-j-- r Gali gaut ir mažų fornišių. Kaina la-Pajieskau dėdžių Jono ir Jurgio prieinama. (36)
Grabauskų ir tetos Degutienės; pa-j MRS. WAŠKEV1CH
eina iš 55d W. 42-nd'piace. Chicago. III

PARSIDUODA FARMA.
Gera žemė, visa apsodinta visokiom 

daržovėm, netoli miesto, 3 mailės, ant 
šteito keho; srei'as gyvenamas na
mas 9 kambarių, bar nė didelė, višti- 
ninkas; 1 arklys, 5 karvės ir telyčia, 
2 didelės kiaulės, 70 vištų ir visi far
mos įrankiai. Gražus sodas prieš far- 

j :nų Kaina $4,500; reikia įnešt $2,- 
OOO. Kurie norite palite apžiūrėt ar
ba klauskite. Turiu greitai parduot.

(37) 
ALEX PALUBINSKAS 

Grosvanordalle Road, Box 66, 
DUDLEY, MASS.

apskričio. Malonės atsišaukti, kurie j 
žino kur randasi, prašau pranešt. (36) i 

KAZIMIERAS GRABAUSKAS f 
1249 Benait st. Yard 1, Montreal, 

Canada.

LENKAS BANKININKAS 
SĖDI KALĖJIME.

Hammond, Ind.— Buvu- 
sis čia lenkų bankininkas 
Povilas Lipinski, kuris bu
vo areštuotas už pinigų iš
eikvojimą, yra priverstas sė
dėti kalėjime, nes jo tautie
čiai, kurie buvo uždėję 
$25,000 kaucijoš, dabar tą 
kaucija atsiėmė.

I --------------------
ISPANIJOS BURŽUAZIJA 

STATO RAGUS.
Buržuaziniai ministeriai 

Ispanijos kabinete pradeda 
atvirai kalbėti, kad su socia
listų atstovais jie negali 
dirbti iš vieno, nes socialis
tai daugiausia gina darbi
ninkų reikalus.

KANADA ĮSPĖJA AME
RIKOS BEDARBIUS.
Kanados darbo ministeris 

Robertson išleido perspėji
mą bedarbiams Jungtinėse 
Valstijose, kad jie nevažiuo
tų Kanadon darbo jieškoti, 
nes tokie ateiviai dabartiniu 
laiku tenai nepageidaujami

RADO NARKOTIKŲ - 
FARMĄ.

Netoli Philadelphijos val
džios agentai išėjo 10 akrų 
farmą, užsėtą žole vadina
ma “mhriajuana”, iš kurios 
yra daromi labai stiprus 
narkotikai (svaiginamieji 
vaistai). Agentų apskaičia
vimu, New Yorko padugnė
se už tą žolę galima butų 
gauti $125,000. Valdžia pra
nešė farmos savininkams, 
kad “mariajuana” bus sude
gintas dirvoje.

I -----------------
SUSIKŪLĖ BOSTONO- 
NEW YORKO BUSAS.
Ši panedėlį New Havene 

susikūlė su troku Bostono 
busas, kuris ėjo su žmonė
mis į New Yorką. Du pasa
vimai buvo

išsireiškimų, kad ir Bimba 
ir Pruseiką tas pats galas,— 
abu tiktai maklioriai ir nie
kas daugiau. Rep.

Mizara ant “good time”.
Pastaromis dienomis Bos

tone lankėsi “Laisvės” “čy- 
fas”, Rokas Mizara, bet pas 
bolševikus jis nebuvo užė
jęs. Man teko matyti jį su- 
kokia tai tamsios išvaizdos 
merga (gal mulate?) čainų 
distrikte.

Sužinoję apie šią Mizaros 
slaptą vizitą, tavoriščiai la
bai susirūpino ir pradėjo tei
rautis, ko jis čia važinėja su 
mergomis. Pavyko sužinoti, 
kad Mizara dabar turi va- 
kacijas ir “good. time”. Bo
stone sustojo tik vienam va
karui, o iš čia išvyko į Ka
nadą.

Sklokininkai dabar turi 
gerą argumentą. Sako: ma
tote, draugai, kaip jūsų 
Bimbos adjutantas Mizara 
daro! Važinėjasi sau ant 
“good time” su mergomis ir 
net su jumis nenori matytis. 
Argi šitaip privalo elgtis 
komunistų vadai, ypač šioje 
bedarbės ir krizio gadynėj, 
kuomet daugelis iš musų al
kį kęsdami, aukojame savo 
centus vis tai “Laisvei”. O 
kas gali užtikrinti, kad ir 
Bimba to nedaro?

Ištikrųjų, sklokininkai 
čionai turi daug tiesos.

Rep.
Rostove prie Dono gauta 

žinių, kad siautusi Azovo 
Juroj audra pereitą sąvaitę 
mnaikino 100 žvėjų laivri.

Policija , skaito orderį.
, sako, 

su_ 
kad griovėt. Pažiūrėkit į adresą.

. kurį jums reikėjo 
j nugriauti, stovi atroj pusėj 

' Griovikai nuleido savo 
dalbas ir išsižiojo. Nejaugi 
čia butų klaida? Paskui jie 
susirinko savo įrankius ir 
nuėjo kiton gatvės pusėn. 
Kas dabar turės su
griautą italui namą atstatyt, 
tais.

ŽADA PAGERINTI MAIS
TO DAVINĮ KALĖJIME

Iš kalėjimo inspekcijos 
teko sužinoti, kad paskuti
niu laiku pastebėta, jog. tie 
kaliniai, kurie negauna iš 
laisvės maisto ir minta tik 
kalėjimo valgiais, 
sveikatos 
smarkiai, 
maisto davinį kalėjimuose 
manoma Įvesti dar šiais rne-

nyksta 
atžvilgiu gana 
Todėl pagerintą

Pajieškau Viliamo Rutkevičiaus 
(Rutkovich), pastaruoju laiku gyve-1 
no su savo žmona Providence, R. 1.1 
Šiais metais iki June mėnesio jis dir- I 
bo pas farmerius Seekonk, Mass. Jis 
yra ligotas žmogus. Bet kur jis ran- 
lasi dabar, nežinome. Kurie žinote 
kur jis randasi, malonėkite pranešti,' 
aš pasistengsiu geriausiai atlyginti. į 
Lietuvos paeina iš Vilniaus gub. (38) '

MRS MARGARET RUTKOVICH Į 
42 Printery Street, Providence, R. I.

Pajieškau Kostanto Maksvyčio, Ste-j 
^onkiškių kaimo, Lukšių vaisė., šakių1 
apsk. Prieš karų gyveno Kanadoje. 
Kas žino kur jis randasi prašau pra
tęsti.

J. MAKSVHTS
P. B. Box 872, Hammond, Ind.
-------------------------------------------------- j 

BRAZAUSKAS, KAZYS, (Braz),' 
">uvęs Lietuvos kariuomenės savano- j 
•is. Prieš 1920 m. jisai gyveno Ne- 
jvafk. N. J. ir buvo vietos Vyčių kuo- į 
oos narys. Jis pats ar asmens žiną j 
apie jį prašomi kreiptis į Lietuvos' 
Pasiuntinybę Amerikai:

LITHUANIAN LEGATION 
2622—16th st. N.W. Washington, D.C.

VALAITIS-WALITUS, PETRAS, 
ki 1914 m. gyvenęs 564 Texas st. tar- 
?e 20 ir 22 gatvių, San Francisco, 
Cal., kilęs iš Viltrakių km., Šakių 
ipskr.

LUKSEVICIUS-LUKASEWI€Z, 
JUOZAS, eks-kareivis. gyvenęs Mc- 
Adoo, Taniaųua, Schuylkill Haven, 
Philadelphia ir kituose Pcnnsylvani-1 
’os miestuose, —yra dingęs be žinios.' 
Jeigu jis yra gyvas, gali atnaujinti 
įrašymą dėl “disability compensa- 
tion”; jeigu miręs—motina gali pra- ( 
syti atatinkamos pašalpos. Motina ' 
Teklė Lukševičienė gyvena Lietuvoje 
ir yra labai susirupinus sunaus liki
mu (10-1177).

Floridoj pereitą subatą 
baltveidžių minia užpuolė ir 
nulinčiavo du juoduku, ku- 
riedu buvo išleisti iš kalėji
mo ant parankos.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rūšies smulkius oasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoii- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį No
rint ta patį apgarsinimų patalpint 
kelis Sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
'‘Keleivio’ prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirma sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę iaiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po 1c. už žodį 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojima su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADWAY,

SO. BOSTON. MASS

Puiki farma parsiduoda
• 15 akerių žemės, 2 akeriai ganyklų, 
į kita dirbama, 6 ruimų stuba, miesto 
l vanduo, Gamė nauja dėl 20 tonų šie- 
! no, 30 obelių sodas. 2 telyčios, 2 kar- 
jvės. 1 arklys, 200 vištų, naujas vieti
ninkas dėl 800 vištų, garadžrus dviem 

'■ mašinom, visi farmos įrankiai, prie 
1 didelio miesto I.awrenco, Mass. 3 
j mailės į Saiem, N. H., 1 mailė į Štei- 
; to kelią. 2 minutes nueit j mokyklą ir

10 minutų iki augštosios mokyklos. 
Upelis teka prie pat stubos. Kas no
rėtų įsigyt puikią vietą, lai kreipia
si laišku arba ypatiškai. Parduosiu 
ant lengvų išlygų ir labai pigiai. (37) 

MRS. MARY MATAS
Box 196. Salėm Depot, N. H.

$150.00 Ant Mėnesio.
Reikalingi vyrai ir moterys, seni ir 

jauni, visuose miestuose ir miesteliuo
se, ant ūkių, Suv. V ai s t. ir Kanadoj. 
Norint gauti darbų prisiųsk 4c markę 
arba daugiau, dėl informacijų pri- 
siuntimo. (42)

L. J. CECHUS. Room 600
201 North Helis st. Chicago. UL

I

Dykai!
Suvis dykai dasižinosite savo ateitį 

ir kokių laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (37) •

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė.. Desk. K, 

CHICAGO. ILL.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo aaulat 
garbintojų iki pat krikščionių gadynes.

Namų Daktaras
REIKALINGIAUSIA IR NAUDINGIAUSIA DAKTARIŠKA 

KNYGA, su aprašymais visokių ligų, nurodymais kaip gydytis ir dau
gybe receptų. Tų knygų parašė DR. A. J. KARALIUS, o išleido 
“MARGUTIS.”

Musu sveikatos literatūroje, tai j ra vienintelė toki* knyga Ji tūks
tančiams įteiks sveikatų. Susirgus kokia liga, jus rasite didelę pa
galbų. nes “Namų Daktaras” ne tik aprašo ligos gydymo būdų, bet 
pnduo<;a viis’u receptų. Su ta knyga nuėjęs į bile “drugštorį” gausite 
reikalingus vaistus.

“Namų Daktaras” laukta knyga jau daug metų. Dr. A. J. Karalius 
parašė tokių knygų, kokios mes lietuviai neturėjome. Darbininkui 
žmogui ji abai<naudinga. Sutaupysite daug pinigų įsigiję daktarišką 
knygų “Namų Daktaras.”

Kaina dabar nupiginta. Margučio skaitytojai gauna te knygą už 
pusę kainos. Kas užsirašo 8 menesiams “Margutį,” tai “Namų Dak
taras tekainuoja tik Vienas Doleris.

Už'iraš'kite “Margutį" 8 mėn. už >1.00, tuomet gausite “Namų 
Dakai?" už 31.00. Siųskite money orderius arba du doleriu pa
prastam laiške šiuo adresu:

-MARGUTIS,” 2437 W. 69-th Street, CHICAGO, ILL.
Atskirai perkant, “Namų Daktaras” tvirtuose apdaruose kainuoja 

$2.00 Be ?darų $1.50. Knyga apie 200 puslapių su autoriaus paveik
slu \ yru ir Moterų ligų nurodymai kaip gydytis.

-M \RGUTIS" yra muzikos, dainų ir juokų mėnesinis žurnalas su 
gaidomis 
kair.uo.a 
tie v"’ 
pasauly.

•r paveikslais. Dainų mylėtojams tikras draugas. Metams
150. Be “Margučio’ nėra linksmumo namuose. “Margu

me ni n teito dainų su gaidoms žurnalas, visam lietuviškam

SttOTh Liativii tlnyčU

*

I

s į I "t

• ’ w Z r h

- j 
i

Ypatingai dabartinė* krikščionybės gadynėj* 
parakaityt, nea tik tada gale* aiikial aupraati Dieve

Knyga didelio formato, tari 271 paalapj. Kaina popieroa andante 
—11.00: audimo apd.—1129. Pinigui galima aluti aoątortel dolaai 
arba “Money Ordarį." AdraaaoHt sakančiai:
KELEIVIS, 253 Bro»djWi South Bo*ton, Mass.



r

Paaiškinimas Įvykio S. L A. Centre
(1ŠKLAUSYKIT IR KAL- galėtu su numažintu apmo-lnė, kuri taip pat mane iško-l piety Jurgeliutė mane kolio- sušuko i VitaitĮ: “Comeout

TINAMAJĄ PUSĘ). “ '

Įvykusis SLA. Centre Į-
vykis liepos 24 d. tapo išpu-

kėjimu išmokti linotypisto liojo kiek tik jos siela tęsė- jo “pasiutėlę”. (Ir dar sykį you son of a b... 1’11 kilyou 
amatą Seniaus buvome apie jo. Aš tylėjau ir viskas, ką I “moteriškai

‘tai kalbėję su Stasiu, tačiau jai atsakiau—ačiū! Tuomet_  pasitąsyt.”— too!” 
X“i toMa Ame^ikS'hetu 1* atsisakė bent kokios' ma^__________skubUi,1^ ) ir
viu gyvenime sensaciją, kuri gelbos iš Jurgeliutės prašyti 'iteMtatSBta ««

pelėje visas lygsvaros ribas ‘u0 re‘.ka.lu- nesT1?; 
k uavirto i 'tikriausi linėo tara- kokl« reKomendaeų?

S'

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO”
KNYGYNE.

*Jany*M* Kariti*.” Vienaveiksmi 
komadija-farsas. Parašė K. S. Kar

ti Snsižledayima* Pagal Se-

Spyž**.
V. Konąckio dialogus, vert*

ir pavirto Į tikriausi 
teismą. Ši asmeninio pobū
džio Įvyki net rimti Ameri
kos laikraščiai aprašė coli- 
nėmis raidėmis, padarė bai
siausiu skandalu ir net su 
Susivienijimo reikalais su
jungė. Įdomiausia, tačiau, 
kad mane kuolabiausiai mo
raliai užmušti stengėsi tie 
laikaščiai, kurių parengi
muose esu veltui dainavus ir 
kurių bizni esu visaip parė
mus.

Buvau maniusi šio Įvykio 
reikalu viešai nieko nesakyt. 
Kuomet net rimtesnieji ir 
švaresnieji musų laikraščiai 
visai neištyrę dalyko prie 
tokių kraštutenybių prieina, 
tai kokios teisybės galima 
tikėtis iš Įtužusios minios. 
Ypatingai kuomet tas Įtūžęs 
manęs puolimas yra daro
mas organizuotų klikų, be
sislepiant Įvairiais slapyvar
džiais ir net pačių laikraščių 
redakcijų vardu pridengia
mi Įvairiausi slapti praneši
mai. Tačiau kuomet ši as
menini Įvyki ta organizuo
ta klika sujungė su Susivie- 

taip 
tokia

1

nijimu taip išpustai, 
melagingai ir su 
skriauda ne tik man, bet ir 
Susiveinijimui, tad 
mas padėties verste 
mane patiekti šį pasiaiškini
mą SLA. narių ir visuome
nės žiniai- Negana, kad ma
ne ir niekuo neprasikaltusĮ 
mano vyrą klika išniekino, 
išpurvino, net apvagindama 
mus, bet nueita net iki to
kios kraštutenybės, kad ra
ginamos kuopos išnešti re
zoliucijas, reikalaujančias 
Pildomosios Tarybos be jo
kių pasiaiškinimų, be jokių 
formalių tardymų ir teismų, 
kaip tatai SLA. konstitucija 
nurodo, mane išmesti iš Su
sivienijimo, o mano vyrą 
prašalinti iš “Tėvynės’’ re
daktoriaus vietos.

Todėl akyvaizdoje tokios 
padėties ši paaiškinimą pa
tiekiu ir pasitikiu rasti mu
sų rimtesniuose laikraščiuo
se bent tiek bešališkumo, 
kad leis laisvai pasiaiškinti 
ir man tų laikraščių skilty
se išniekintai ir išpurvintai 
piktai organizuotos klikos 
sumetimais. Aš nelendu už 
slapyvardžio ir savo vardu 
ši paaiškinimą rašau, pasi- 
imdama atsakomybę už 
kiekvieną ištartą žodi. Tie
sa, visai nenorėjau būti da
lininke išgarsinimui šio ivv- 
kio spaudoje Susivienijimo 
skriaudai, bet už tai atsako
mybė puola tiems asmenims, 
kurie pirmutiniai ši asmeni
nio pobūdžio Įvyki sujungė 
su Susivienijimu ir dirbti
nai išpūtė, išgarsino visoje 
Amerikos lietuvių spaudoje 
tokia prasme, kad kuodau- 
giausiai žalos organizacijai 
padarius.

(Be reikalo p. Vitaitienė 
čia kaltina kažin kokias 
“klikas” ir laikraščius. Ji 
pati visą šitą skandalą su
kėlė užpuldama SLA. Cent
ro sekretorę ir sukeldama 
muštynes. Jeigu ne tas už
puolimas, niekas apie ją ne
būtų rašęs, nes jos asmuo 
niekam nerupi.—Red.)
Mano Centran Atsilankymo 

Tikslas.
Liepos 24 d. su reikalais 

buvau užėjus pas VitaitĮ Į 
redakciją ir vėliaus suma
niau užeiti i SLA. Cent
ro raštinę ir pasikalbėti su 
Jurgeliutė, ar ji nesutiktų 
duoti rekomendacijas “Tė
vynės“ spaustuvės vardu 
Vitaičio vyriausiam sunui į 
Linotype kompaniją, kur jis

rimtu- 
verčia

pp. Vitaičių vaikui galėtų ši- , 
tokiu reikalu duoti p-lė Jur
geliutė.—Red.)

Aš vis maniau, kad žmo
niškumas galima rasti ir 
dabartinėj SLA. Centro 
tvarkoj. Juk Vitaitis tokius : 
ilgus metus dirba Susivieni
jimui ir nejaugi negalima 
bent nieko nekainuojančią 
Susivienijimui rekomenda
ciją gauti, kad jo sūnūs pa
pigintu užmokesniu galėtų 
amatą išmokti. (Bet kokiu 
budu šitokia rekomendacija 
galėtų jam mokslą papigin- 
:i?—Red.) Tai principialis 
mano atsilankymo Centran 
tikslas. Prie tos progos ma
niau, jei bus tinkamos aplin
kybės, rimtai pasikalbėti su 
Jurgeliutė ir apie tuos pa- 
skalus ir pliotkus iš Centro 
įleidžiamus. (Ir nurauti jai 
plaukus?—Red.) Nejaugi 
<as naudingo Susivienijimui 
galima atsiekti tokių pliotkų 
skleidimu.

Į SLA. Centro raštinę su 
manim kartu ėjo ir mano 
mergaitė ir Vitaičio vyriau
sias sūnūs. Vos mums Įėjus 
į raštinę- Jurgeliutė labai 
nustebo mus pamačius. Ji 
vienut viena buvo raštinėje. 
Nusišypsojus pastebėjau jai 
angliškai: “Stebiesi mane
čia išvydus? Nesistebėk, čia 
nėra nieko nepaprasto, mat 
atėjau dabar tikrai pasikal
bėti dėl darbo, tik ne sau.” 
Ir tai pasakius atsisėdau kė
dėn. Jurgeliutė nieko ne
atsakius šoko prie telefono 
ir šaukė ką tai viršutinėje 
raštinėje sekamais žodžiais: 
“Come down and see what 
this insane woman wants” 
(ateik žemyn ir patirk ko ši 
beprotė moteris nori). Me
tus telefoną, staiga pasilei
do bėgti Į spaustuvę. Aš taip 
nežmoniškai įžeista ir nu
stebinta nenorėjau jos išlei
sti iš raštinės, pareikšdama, 
kad aš ne esu kokia ten nuo 
gatvės Įėjus “insane wo- 
man” (pasiutėlė), bet esu 
Mrs. Vitaitis. Tačiau Jurge
liutė bėgdama Į spaustuvę 
nutempė ir mane pro duris 
ir čia mes susikabinome. 
(Jeigu pirmiau “nutempė”, 
o tiktai paskui “susikabino
te”, tai ištikrųjų nepapras
tas apsireiškimas!—Zec.) 
Čia man apdraskė ranką ir 
suplėšė suknelę, gal būt ir 
Jurgeliutei kur nors nudrėk
sta ranka buvo, bet jokio 
kraujo praliejimo, kaip po
nia Ramanauskienė garsino, 
nebuvo, nes niekas nesimu
šė, tik susikabinusios mote
riškai pasitąsėm, tai ir visa 
“skerdynė”. Nežinau iš kur 
atsiradę ponia Ramanaus
kienė ir Draugeliutė, taip 
pat spaustuvės darbininkas 
Vasiliauskas, mus perskyrė 
ir aš sugrįžus raštinėn vėl 
atsisėdau kėdėn.

Nežinau ar kita save ger
bianti moteris butų galėjus 
kitaip pasielgt akyvaizdoje 
tokio nežmoniško Įžeidimo, 
kaip kad Jurgeliutė mane 
Įžeidė vos man Į raštinę Į- 
ėjus, net “pasiutusia mote
rim” be jokio reikalo iško
vojus ir po to dar bandyda
ma bėgti, lyg kad pas ją ap- 

I silankė kokis laukinis žvė
ris, o ne jai pažįstama SLA. 
narė. (Matyt, ji pusėtinai 
gerai tamstą pažysta.— 
Red.)

Vos man atsisėdus rašti
nėje, išbėga spaustuvės dar
bininkas Vasiliauskas ir 
mane varo lauk iš raštinės 
bardamas i r koliodamas. 
Kiek vėliaus išeina iš spaus
tuvės ponia Ramanauskie-

Į atsisveikino Draugeliutę ir ■ 
išėjo.

Nutariau laukti raštinėje 
sugrįžtant Jurgeliutės, ma- ’ 
nydama, kad vis tik ji bus 
tiek leidė, kad sųgriž (vėl 
“apsikabint” ir “moteriškai” 
už plaukų tąsytis?—Zec.) 
ir atsiprašys manęs už tokį 1 
žiaurų Įžeidimą ir vis gi ga
lėsime pasikalbėti tuo reika
lu. kuriuo buvau užėjus į 
Centro raštinę. Išsėdėjus 
Centro raštinėje iki 5:10 
vai. po pietų ir Jurgeliutei 
negrįžtant, parašiau seka
mo turinio draugingą laiške
lį: “Miss Jurgeliutė: Waited 
for over two hours, could 
not wait any longer. Will 
return in near future. Mrs. 
Zosė Vitaitienė.” (P-lė Jur
geliutė: laukiau per suvirs 
dvi valandi, ilgiau laukti ne
galiu. Sugrįšiu artimoj atei
ty). Rašteli padėjau ant 
Jurgeliutės deskos po tele
fonu ir su vaikais išvažia
vom i namus.

Jurgeliutės šaukimas tele
fonu, mane “insane woman” 
vadinant, man giliai širdin 
Įstrigo. Aš supratau, kad ji 
taip šaukė mano vyrą. Nors 
žinojau, kad popiety jis ža
dėjo eiti Į vieną ligoninę sa
vo sunaus reikalais ir nors 
vėliaus vaikus siunčiau Į vir
šutini augštą pažiūrėti ar 
nėra tėvo redakcijoj. Nors 
jo tenai nerado, bet vis gi 
negalėjau savęs Įtikinti tokį 
dalyką, kad jis girdėdamas 
Jurgeliutės pareiškimą, ne- 
Daisydamas mano garbės, 
skubiai man nematant išėjo 
iš Redakcijos. Tokia mintis 
begalo mane kankino: ne
jaugi mano vyras tokį baisų 
įžeidimą išgirdęs pasirižo 
palaikyti Jurgeliutės pusę ir 
kad nereikėtų mane užstoti 
jos akyvaizdoje. išbėgo iš 
Redakcijos? Nejaugi taip 
galėjo būti? (Ištikro, už tokį 
pasielgimą, tai tik lupą per- 
skelt!—Zec.)

Parvykęs Vitaitis namo ir 
sužinojęs kas atsitiko po 
piety Centro raštinėje, jis 
užtikrino mane, kad visą po 
pietį, nuo 1-mos valandos jis 
Redakcijoj nebuvo ir iš li
goninės tiesiog namo par
važiavo ir pagaliau jam su
tikus prie pirmiausios pro
gos akyvaizdoje Jurgeliutės 
ir manęs patikrinti, kad Jur
geliutė ne ji šaukė telefonu 
“insane woman” mane va
dindama, aš gerokai nuri
mau. Tuomet Vitaitis pa- 

’ siūlė nueiti kur nors Į teatrą 
visiškam nusiraminimui. 
Tuomet aš pasiūliau, kac 
nuvažiuotum kartu su vai
kais i Roxy teatrą. (Vadi
nas, Įnešimas priimtas su pa
gerinimu.—Zec.)

, Pusė po aštuonių vakare 
traukiniu nuvažiavus Į Penn- 

, sylvania stoti, Vitaitis sako, 
kad jis norėtų pasiimti iš 
Redakcijos medžiagos • šeš
tadienio ir sekmadienio dar- 

į bui- Stoty gana dušnu, tac 
ir aš su vaikais einame kartu 
su juo iki SLA. namo, kur 
manėm palaukti jo iki pasi
ims sau reikalingus dalykus 
iš Redakcijos. Priėjus prie 
namo man pasirodė, kad kas 
tai rodos yra SLA. raštinėje, 
nors kambary tamsu, žibu
rys nedegtas. Galėjo būti ar
ti devintos valandos. Pasi- 
beldžius man Į ofiso duris, 
jas išvidaus atrakino ir ati
darė Draugeliutė. Aš pa
klausiau ar yra Sekretorius 
Jurgeliutė? P—lei Drauge- 
liutei atsakius, kad yra vir
šutinėje raštinėje, čia man 
atėjo mintis, kad dabar yra 
gera proga patikrinti, ar 
Stasys tikrai nebuvo tuo lai
ku Redakcijoj, kuomet po-

u*

’ 1 L i*
—

1 Kiek aiškiau prisimenu, 
siui atrakinus bendras du- kuomet Stasys ir dženito- 
ris,.ąš pamačiau atdaras du- rius mane vedė laiptais aug- 
ris ir Jurgeliutės raštinę ir štyn. Neaiškiai prisimenu, 
išreikalavau, kad jis eitų kad buvo verčiamos durys, 
>atikrinti jau žinomo reika- baladojos
o.

Nespėjus man prieiti prie 
Jurgeliutės durų, kaip suo
lais užbėgus Draugeliutė Į 
virau sušuko: “Pet, that in- 
sane woman again!” Vos 
mus pamačius, Jurgeliutė 
rilna gerkle vėl pradėjo rėk
ti: “Take that insane wom- 
an away, throw that insane 
woman out”, ir panašiai. Vi- 
taitis dar bandė ją nuramin
ti sakydamas, kad čia nėra 
reikalo klykti, pasakyk tik 
tiek, su kuo kalbėjai po piet 
telefonu, kuomet mano žmo
ną vadinai “insane woman”, 
ir visas reikalas bus baig
tas. Bet su Jurgeliutė susi
kalbėti negalima, o tuo tar
pu prie manęs pradėjo kibti 
Draugeliutė. Aš pastarosios 
pareikalavau, kad ji atsi
trauktų nuo manęs, nes aš 
nieko su ja nenoriu turėti 
Kuomet atsisukau Į Drauge- 
liutę, tuomet tik pažinau, 
kad sale jos stovi p. Varais, 
kuris pirmiau buvo žemuti
niam ofise. Tuo momentu 
Jurgeliutė smuko apačia 
mano rankos, kuria buvau 
atsirėmus Į duris, ir aš ją 
apsikabinau (Ar nepabučia
vai?—Zec.) norėdama su
laikyti ir nors tiek sužinotiĮ 
iš jos, kiek buvo klausta, i 
Tuo tarpu Draugeliutė sušu
ko angliškai Vainiui: “Now 
give it to her” (duok dabar 
jai) h’ Varais mane pagrie
bęs už gerklės pradėjo 
smaugti. Draugeliutė pra
dėjo draskyti maho • ranką, 
tuo tarpu Stasys prišokęs 
nuėmė mano ranką nuo Jur- 
geliutės ir atplėšė Vamio 
rankas nuo mano 
gerklės.čia momentaliai pa
stebėjau, kad ir Vitaičio lu
pa jau sumušta. Jurgeliutė 
nubėgo žemyn, o Vitaitis ei
na į Redakcijom kambarį ir _ 
man einant paskui ji čia prie j laužti du šonkauliai ir neį- 
durų Į karidorių Draugeliu- • matomai praskeltas galvos

• tė pradėjo rėkti:
> throw her out!” 

vėl griebė mane
• mesti laiptais žemyn.
• spėjau Įsikabinti Į laiptų už-, štų vietų x-ray
■ tvarą; tuo tarpu L " ’
> Stasys sugriebė mane i
• laikyti, tačiau Įdūkęs Varais nias pradėjo mažėti Dr. Ba- 
i terioja mane, ' spardo man'tęs gydant ir taip išgulėjau
• kojas ir plėšia žemyn. Apie j lovoje 11 dienų po savo at-
• nu vidurio laiptu jam pavy- J silankymo SLA. Centran, 

ko mane atplėšti ir tėškė ma- rodos, su tokiu nekaltu ir
į ne laiptais žemyn Į duris,' niekam žalos negalinčiu pa- 

kurios nežinau kokiu budu j daryti reikalu-
atsidarė ir aš stačia galva' (Straipsnio pabaigą išlei-

• išgriuvau laukan. Tame mo- džiam, nes toliau kalbama
■ mente man aptemo akys, su- apie kitus dalykus.—Eed.)_

__  užimanti, tnsTliška ko
medija ir poratatymui tinkamas

kas ir policijas 
i buvo, kalbėjo ką tokio, ro- 
!dos ir aš kalbėjau, bet nieko 
aiškiai neprisimenu. Kiek 
daugiau atsipeikėjus pama
čiau besėdinti prie atdaro 
lango Redakcijos kambary 
ir tik tuomet pradėjau aiš
kiau atsiminti kas Įvyko. A- 
pie dešimtą valandą tiek at
sipeikėjau, kad jau galėjau 
paeiti ir nors jaučiausi skau
džiai sudaužyta, bet nepasi
daviau skausmui ir ėjome 
važiuoti namo. Kuomet išė
jome laukan, radom prie na
mo lauke stovinčius: SLA. 
Vice Prezidentą Mikalaus
ką, brooklynietĮ veikėją p. 
Stanį, Draugeliutę, VamĮ ir 
Jurgeliutę mačiau einančią 
skubiai link 8-tos Avė. Tuo
jaus ir Varais ją pasekė. Ką 
tokio kalbėjau su p. Mika
lausku, bet gerai nepamenu- 
Turiu pastebėti, kad pa
skelbtos žinios buk Jurge
liutė ar kas kitas buvo nu
vežti ambulansu ligoninėn 
yra tikras melas.

Galutinai atsipeikėjau tik 
antrytojaus ryte ir matomai 
nervams galutinai atslūgus 
pradėjau jausti didelį skau
smą galvoje'(Reikėjo zelce- 
rio išgert.—Zec.), kairiajam 
šone ir visa pusė kairosios 
kojos pajuodavus nuo su
daužymo. Kankinausi nesa
kydama to net savo vyrui, 
maniau, paskaudės ir praeis. 

.Tačiau šeštadienio naktį 
Įtiek kankinausi, kad sekma- 
! dienio ryte paprašiau pašau- 
j kti gydytoją. Pašauktas Dr.
■ Bačkus, kuris gydė tris die- 
įnas, bet skausmui nemažė- 
Ijant, pašauktas kitas gydy-
■ tojas, kuris skaitomas šios 
apylinkės specialistu, būtent 
Dr. M. Bates. Pastarasis gy
dytojas nuodugniai ištyręs 
sumuštas vietas pareiškė 
prisibijąs, kad gali būti j-

I

“Varais, j kaulas. Gydytojas tikrino, 
ir Varais jei Į porą dieną skausmas ne 
ir bando! sumažės, tai reikės vežti ma- 

Aš ne ligoninėn ir traukti sumu- 
/ paveikslus, 

pribėgęs i Bet ačiū likimui ligoninėn 
pri-į vykti nereikėjo, nes skaus-

ūžė galvoje ir daugiau nebe- 
pamenu kas atsitiko. Žinau 
tik, kad girdėjau moterų 
balsus šaukiant: “Such co- 
ward likę him should be kil- 
led him self for beating a 
woman likę that.’’ Dar kartą 
pajutau skausmą galvoje ir 
lyg puldama kur pajutau 
baisų dieglį kairąjam šone. 
(O kas perkando Vamiui 
ranką?—Red.)

Vitaitis pasakoja, kad jis 
pakėlęs manę nuo akmeni
nių laiptų lauke ir pradėjęs 
gėdinti Varnį, kad jis tokiu 
Įdukimu daužo moterį, bet 
Varais šokęs ir ant jo ir 
kvietęs Į vidurį gatvės muš
tis. Vitaitis manė, kad aš už
lipau laiptais Į viršų, tad ir 
pats pradėjo eiti viršun. Iš
girdęs trukšmą žemutinėje 
raštinėj ir Įbėgę? čia pama
tė, kad Varais vėl laiko ma
ne už gerklės ir pirma, negu 

jo, Drauge'liutei šaukiant: 
“Kili her now”, trenkė mane —... 
Į deską ir bėgdamas laukan čia ir parodyta su dalgiu.

PUTĖS KARALAITĖ.

Zosė Vitaitienė.

*

1 
F.

Raokiųs reikalingiausių žodžių ir 
' pasikalbėjimų. Ai knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas

ditiog**, So. Boston, 1916 m......... 10c.

*0. 8. 8.” arba IHubinč Iikilmė. - 
Vieno akto fanas, labai juokinga* 

ir gsraa perstatymui. Kaina .. *. 15*

Plrily* Suvadžiotojo*, Vieno yežkamo
Komedija. Parašė Ben Rumšas. Ga

na juokingas veikalėli*. Dalyvauja 2 
moterų ir 5 vyrai.

Kualgo Meili, Vieno valksmo Komedi
ja Parašė Ben. Rumšas. Juokingas 

veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
terį Abu veikalėliai vienoje kny
gutėj*. Kaina ......................  25c.
NibiUotol Tnųjedij* trijuose aktuos*.

Veikai** perstoto nužudymų caro 
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Ii- 
vi*o reikalaujamos tik 28 ypato*.
So. Boston, 1913, puaL 61............... 25c.
•vaito Aatano StetakUs. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reiki* 
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 motery, lo
šta** užima apie 2 valanda*. .... 25c.;

•taupai* Prie Avieeo*. Vieno akto vaiz- j 
dalis Ir monologas Našlaitė. Paraše

K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mase., 
1914 pusk 23......................... 10c.
“SaioMėja,” aib* kaip buvo nukirsti 

iv. Jonui galvą. Drama vienam* 
akta, parašyta garsaus angių rasti 
įlinko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti........... ................................Me

Džtau B*mto»* 8pyčtaL — I* 
fone*. Daugiau juokų, negu Amen 

koj munšaino. Šioje knygoje tęlp* ne» 
72 “Džaan Bambos spyčiai,” eiles, p*, 
tiktibejimai, humoristiški straipsniu 
kai ir juokai. Antr* pagerinta 
laida. 128 puti. ....•••••••••••• M»
Minl-r1 lr Deklamaeijoa. šioje kny

goje telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir dekiama- 
cij*. Visokio* temos: darbininkiško*, 
tavoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
rŪiško* ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, viso* gero*. Tinka viso
kiam* apvaikščiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai- 
da So. Boston, 1914 m, 25c.

eita. Visokios temos: darbininkiško*,
i ------------------------------- --- , _

ridiko* ir laisv*maniskos.

Ar Buto-------- r . J “
Nojus galėjo surinkti I kokia* die 

oas visų veislių gyvūnus, kurio 
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuo* gyvūnus prasto; 
savo arkoj sutalpinti ? Iš kur ėmės4 
tiek vandens, kad visą žemę apseni

gah greitai išmokt kalbėt angliukai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet (Sa
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautcvėn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pa* kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerint* laida. Sutaisė St.
Michelsonas. Pusi. 95....................... Me.
žaari ir žmoga*. Labai įdomi ir p amo

kinanti knyga. Iš joa sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
ji* kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Paeai E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mm*., 1912 nu, puti. 63...................Me.
Paparčio tiada* ir keturios kito* 

apysakos: (1) Neužsitikinti* Vyra*;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaidą; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmoni* 
paikai tiki į visokius prietare*, 
bortu* ir tt..................................... i*®;
LUovi« šeimynų Istorija Juikovičiao*

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno- 
| v«j lietuviai gyveno, tai perskaityt *i- 
į t* knyg*. Iš jos dasižinoai, kad *7™ 
I turėjo daug pačių, o žmonos po keli* 
{vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 

knyga. Su paveikslais. Parašė Z. 
Ą .a.................... 50c.
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c.
Kode! Aš Netikto i — Arb®

Tikėjimo Krinika. Kiekvienas getas 
katalikas ir laisvamani* privalo 
jų perskaityti. 64 puti................... 20e.

K*r Muą Bočiai Gyveno? -- Arta 
tyrinėjimą*, kur buvo pirmotinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa- 
ookinaati. Parašė Z. Alekaa. 76 p. M<

StobmeMiška Liotuva iŠ Artimo* Pra
eities. Knygutės iMlp* susideaa i* 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos motorų ir vy
riškių šventė*; (3) Lietuviai lieka vel
niai*; (4) Paskutiniai lietuvių alavai. 
Parašė Z. Aleksa So. Boston, 
1912 m., puti. 32.............................10c-

Biblij* Satyroj*. — Labai įdomi b 
juokinga knyga su 379 paikiais pa

veikslais, perstatančiai* įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristau*. įgijęs ši* 
knygų niekas nesigailės. 882 pus
lapiai. Kaina ................ 61 .Oš

Kaip Senovė* tsaoaė* Pentaatydav*
Saa Žemę. — Labai įdomus senovė* 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutė* dairi yTa: -Iš
virkščia* Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.” Parašė Z. Al tiesa 
10 pusL ........................................... lše.

1 Delko Reikia Žmogui Gvrt
—Dėlto, kad norisi, atsakys šokitiek vandens, xaa visą

tų? Kur tas vanduo dabar yra? kaip j nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
i* Nojaus šeimyno* galėjo atsirasti ; be valgio žmogų* silpsta? Ir delkc 
oo tvano juodveidžiai, raudonveidžiai vienas maistas duoda daugiau spėkų 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtą’į kitas mažiau? Delko žmogui reiki* 
kitę klausimų, į kuriuo* negali atsa- . cukraus, druskos ir kitų panašių da- 
kyti joki* kunigas, yra nuosakiai h I lykų ? Kodėl jam reikia riebalų ? ši- 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyg* i tuos klausimus suprasi tiktai iš Mo» 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fąk t——*— x>—sa
tas; k** sakinys — tai naujas kunigą 
argumentas griūva. Mokslas i?
tnok*las nuo pradžior iki gaio.
Ksina ............................................
Amerikos Macocbas. — Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith paplo
vė merginų Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi...........................19c.
Kaaigų Celibato*. Išaiškinta kunigų

bepatystės istorija, pasekmė* ir jų 
doriškas nupuolimas. Ši* knyg* turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris, dukterį* ir mylimosios nepapulti

Town*end Fo*T D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia................. 25c

žinynas- Knvga žinių iš mitologij’os,
historijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, budus 
gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų 
amatninkams, ūkininkams, daržinin
kams, seimininkams ir kitiems. Iš įvai
rių šaltinių surinko J. Laukis. Chica- 
go, Iii. 1911 m., puslapių 392 
Apdaryta....................................  *3.00
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos 
ir kodėl turės būt pakeistos kapi- 
talizmas. Kaina .............. 25c
Sotiafizmas ir Religija. Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtų peskaitvti kiekvienas katalikas 
ir socialistas Parašė E. Vandervelde. 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
1915 m., pusi- 24. ............................10c
Motori* ir SodaUzma*. Parašo Augu*

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar 
biausia ir geriausia knyga lietuviu 
kalboje tame svarbiam* klausime. 
Puti. 429, 1915 m......... .  32.01

- toki* kunigų globą. Parašė kun. Geo.

knygutė*. Parašė D-r** G-mu*. 
Kaina ............................................. 16*
Lytiška* Liga* ir kaip ano jų apsisau

goti. Parašė D-ras F. Matulaiti*. 
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kana .........................   25c.
Tabakaa, kaip jis žmonėms kenkia.

Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. 
1909 m., pusi. 63............................  25c.
Uetavoa Respnbliko* Istorija ir tom- 

lapia — Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvo* 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios b 
kaip’ ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuota* žemlapi* 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
tus. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli- 
<* ir kaip ji išrodo, čia telpa viri 
svarbesni dokumentai: Steigiamoje 
Seimo nutarimai, taiko* sutartis su 
bolševikais, sutarti* su latviais, aora- 
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... 11.0* 
Drūtai* audeklo apdarai*.......... 81 8*
Ben-Hur. — Istoriška apysaka U

Kristaus laikų. Parašė Lew 
iVallace. 472 puri...........................$2.M
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32................................... IBe
giles ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa

23 gražios eilės, daugybė straipe- 
iių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pusi................  Me.

PAJAUTA
A i ivnctvAS niiiTTeLIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

Pennsylvanijos farmeriai ap- 
__ - - rinko šitą mergaitę kviečių piu- 

Vitaitis spėjo prišokti prie Į tės “karalaite’. Ji yra d-roBaero 
- • duktė iš Stroudsbergo, Pa., ir 

labai mėgsta kviečius kirsti. Ji

i . i..

Tai yra begalo Įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 šaunių romancų, 468 

puslapių, didelio formato.
Parašyta ganaus rašytojo M. Bernatavičiaus. 
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina turėt 

šitą knygą .savo namuose. Ją galima gauti 
“Keleivio” knygyne. Kaina $1.56.

KELEIVIS
253 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
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Paminklą* ŽUVUMam Futbolininkui.
KELEIVIS

šitoki bildingą dabar manoma statyt užsimušusio Notre Dame universiteto futbolininko 
Knuto Roknės atminčiai. Amerikoj mat ir futbolininkas gali būt “didvyris”.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

7

Dar Apie Garsųjį Lietuvos Nešiką Jockų

MERGINA KINI- lU2„s?^<tVZ^^H?Y- GO LOVOJ. MĄ2S LITAI PABAU-

Vištyčio miestely. Lietu- Ukmergėj vyrai baisiai 
voj, šiomis dienomis buvo smalsus. Nors policijos už- 
šitoks atsitikimas: (drausta bendrai maudytis,

Kur tai išvažiavo evange-lbet daugumas to nepaiso, 
likų kunigas, užrakino duris, I Neseniai du jauni vyrukai 
tik paliko atidarytą vieną (sumanė taip pat smagiai pa- 
lango ventiliatorių. Vakare simaudyti. Nusirengė vyrų 
atėjo, niekeno nepastebima, maudyklėj, apsimovė triuši-( 
neseniai grįžus iš Brazilijos J kais ir upe nubrido į mote-( 
ir Damišus, Narvieiutė ir, |rų pusę. Čia kaip tik maudė-1 
įkišusi ranką per ventiliato-1 si jaunos panelės. Abu labai j

ŽMONIŲ KAULUS NE
ŠIOJA ŠUNYS.

w______ _ __ ___ ___________ h i Prie Nemuno ties Skirs-
rių, atkabino langą, įlindo | nudžiugo ir pradėjo tuoj (nemunės miesteliu yra kai 
kambarin, ir užsidariusi lan- vandeny flirtuoti- Ėmė taš-|kada buvę kapai. Dar ir da
gą, ėmė šeimininkauti. Susi- kytis, mokyti plaukti, o tuo j bar matyt važiuojant į Jur- 
rado kunigo antspaudus, pačiu, žinoma, gerai pažino Į barką keletą pakrypusių
plunksną, įvairias dokumen-|moteriškojo kūno sudėtį.(kryžių. Iš Nemuno pusės li
tų knygas ir pradėjo juose Bet tas džiaugsmas vyru-jkininkų imamas žvyras ke- 
“rezoliucijos” rašyti ir jas kams brangiai kainavo. Ant (liams taisyti. Žvyras pilnas 
tvirtinti. Apkrau^čiusi visus (kranto stovėjo 3 policinin- j žmonių kaulų, kaukuolių, 
kambarių kampus h staliukai ir pasiryžo jiems surašy-j blauzdikaulių, šonkaulių, 
stalčius, pasiklojo kunigo ti protokolus. Du polieinin- Jų yra labai daug. Dažnai 
lovą, nusirėdė ir jon atsigu-jkai nusirengė ir iš upės tuo-(sukinėjasi apie tą vietą šu
lė. Rytą atėjusi kunigo tar-Įdu vyrukus išvarė ant kran-Įnys. Kai kurios kaukuolės 
naitė, kuri gyvena kiek to-1 to, o čia trečiasis surašė a-(rodos, butų žmogaus sudė- 
liau, kambarius aptvarkyti Į biem po protokolą. Bet vyru- tos : kaukuolė, o prie jos iš 
išsigando radus kunigo lo-Įkai vistiek nenusiminė. Nu-Į abiejų pusių po blauzdikau- 
voj pusnuogę “viešnią”. Pa-Į ėję tolyn nuo policininkuilį. Žmonės piktinasi, niekas 
kėlė skandalą. Pašaukė po- vėl sau linksmai puškenosilnieko nedaro, kad tuos kau
kei ją, bet negalėjo bepro-Į vandenv ir kalbėki: “Nors ir Į lūs arba kapus sudorotų, 
tę iš lovos ištraukti. “Ko jus I užmokėsim po 25 litus, bet! Vieni kaltina vietos kunigą, 
norite? Juk aš ponia pašto-1 užtat smagiai pasimaudy-lkiti savivaldybę, o treti — 
rienė. Aš jau du metai sulsim”. (administraciją,
juo ženota. Lauk iš manoj ------------------ | -----------------
kambario....”—šaukė ji po- NEŽMONIŠKAS KUNIGO TVIRTAI PASIRYŽUSI 
licijai, bet, nors per prievar-1 PASIELGIMAS. | NUSIŽUDYTI, 
tą, buvo iš kunigo lovos iš-1 “Sekmadienio” korespon-| Kauno užmiesčio autobu- 
mesta. Kunigui sugadinta irldentas praneša apie sekantį |Sy stoty atvažiavusi iš Vil- 
supeckiota daug dokumen-1 atsitikimą Betygaloj. Pnes | viskio Ona Prokopavičiu- 
tų. Dabar pamišėlė vaikšto| kelias dienas ten staiga mi-Įtė kalbėjosi su buvusiu myli- 
apie kunigo butą ir įtikinėja jrė ūkininkas Čepulis, kurio |mu Vyru. Paprašė paskolin- 
žmones, kad ji tikrai kuni-j lavono Betygalos klebonas Lį vieną litą, bet tas ją ėmė 
go žmona ir kad tas namas I kun. Janulaitis nepriėmė j | plasti Alergina įpuolė auto— 
jai prkilauso, grąsindama kapus dėlto, kad Čepulis b^n jr nudaužusi bonkos 
;.......................... ’ ' ~ *" *
metė iš kunigo lovos. i _

O gal šita mergina ir tei- pulio giminės jį palaidojo | ’ ligoninėn. Ten iiovISus”betni3^nėišto^-
sybę sako, tiktai kunigas ir savo sodybos žemėj. Tada (kiek atgaivinta pareiškė, ja 
policija vadina ją “beprote”Ikun. Janulaitis čepsho gi-(kad išėjusi iš ligoninės vis- 
kad žmonės jos neklausytų. I minės apskundė admmistra-1 vien misižudysiant i

jei jos organams, nes lavo-1 
nas esąs ne vietoj palaido- 

PLĖŠIKĄ | tas. Ištyrę dalyką vietoj, ad-
Rokiškio policininkas Do- ministracijos organai leido 

minas vieną naktį išgirdo Čepulio kapą palikti sody-

AUTOBUSO KATASTRO-, GARSIOJI KĖDAINIŲ 
FOJ SUŽEISTA 11 ŽMO- BYLA.

Garsi Kėdainių milionie-
Išvažiavęs iš Kauno Žara- riaus Ružavičiaus byla, ku

šy autobusas ties španėnais į rioj jis kaltinamas užpuoli- 
leidžiantis nuo kalno metėsi 
iš vieno į kitą plento pusę ir 
nuvirto į griovį. Apsivertė 
kojomis aukštyn- Kai auto
busas neteko lygsvaros, va
žiavusių tarpe kilo panika, j PRIVERSTINAS SIFILIO 
moterys klykė, vyrai norėjo C
šokti pro langą, bet momen- 
taliai visi buvo pastatyti gal- sveikatos

mu ant Vilainių malūno ir 
nužudymu, paskirta nagri
nėti Kėdainiuose rugpiučio 
27 ir 28 dd.

va žemyn. Iš 16 važiavusių 
11 žmonių sužeista. Kai ku
rie gana sunkiai. Yra padė
tų ligoninėn. Katastrofa į- 
vykusi dėlto, kad stabdžiai 
buvę netvarkoj, šoferis su
laikytas.

VIETON MUSIŲ NUNUO
DIJO VAIKĄ.

Čekiškės valse. Lučiunų 
km. Anelė Orentienė paga
mino aršeniko nuodą musėm 
nuodyti. Tų nuodų išgėręs 
jos 3 metų amžiaus sūnūs 
Aleksas mirė.

SUDAUŽĖ 10 DIEVUKŲ. 
Joniškėlio Žilvytinės ka

pinėse šiomis dienomis ka-
-v. .. .• -i -. . .^i nudaužusi bonkos žmkas nudaužė dešimti die-

M “■ ^ave^viet^k^^” S ag&ė daug acto- Grei- vukų nuo kryžių. Policija ir
n „.1 r..- tos™ pageftou automobihu kunigas visus mieste.

SAPNAI IŠDAVĖ

GYDYMAS.
Yra įneštas projektas 

___ ____ ; departamente, 
kad butų priverstinas sifili- 
tikų gydymas. Tuo budu 
manoma i 
plitimą Lietuvoj.

Palyginima* jo budo su kri- tų juos sunaudoti, 
minalistu Kalinausku.

Paskutiniais laikais Lietu
va turėjo du kriminalistu, 
kurių žmonės ilgai neuž
mirš. Nors dabar tų piktada
rių jau nebėra, bet žmonės 
vis da apie juos kalba, o lai
kraščiai iškelia naujų įdo
mybių apie juos.

•į . ...1 AZ? kė ir tarė “tai štai ką pada-piktadariu rašo “Dienos ri a imog.u.'”
Naujienų reporteris: f

Tikiu, kad nedaug kam 
teko taip gerai tuodu pagar
sėjusius vyrukus pažinti, i 
kaip man. Aš arčiau pažinęs 
pastebėjau, kad juodu yra 
gana charakteringi krimina
listų tipai ir viens nuo kito 
labai skiriasi Jockus —cha
rakteringas plėšikas. Kali
nauskas—aferistas, apgavi
kas. Jockaus charakteris, 
draugiškas, atviras, links
mas, teisus, pasitikintis 
(kartais net perdaug), tvir- 
tavalis, pasiryžėlis ir žiau
rus; Kalinauskas: tylus, ra
mus, kalba su rezervais, be

i Kalinauskas verkia dėl 
menkniekio, o Jockus ir dėl 
didesnio dalyko mažai jau
dinasi. Pavasariui atėjus ka
lėjimas išdavė kaliniams 
valdiškus rubus ir nuosavus 
atėmė. Kai apsirengė kali
nio rūbais Kalinauskas, tai 
tiek susijaudino, kad pasi
žiūrėjęs į veidrodį apsiver-

sumažinti sifilio; užsidegimo, pataikauja, pil-
1 nas užkulisinių minčių, bai
lys, kerštingas, pavydus, sa
vanaudis ir vis stengiasi nu
duoti šventąjį ir nelaimin
gąjį kankinį.

Kad butų aiškesni tuodu 
Suimta keliatas tipai, pasistengsiu duoti iš jų 

pergyvenimų keletą pavyz
džių, kurie bus skaitytojui 
daug įdomiau, kaip papras- 

r tas tvirtinimas.
* Jockus aiškiai, nuošir- 

i pasididžiavimu 
pasakodavo apie savo “žibė
jimo’,’ laikotarpį ir padary
tus žygius, o Kalinauskas

PADEGĖ TEISMĄ.
Mažeikiuose sudegė tai

kos tesimo namai. Dabar pa
aiškėjo, kad teismas buvo 
padegtas, f 
asmenų.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Norinčiam žinoti.— “As- džiai ir su 
meniškai” ir “ypatiškai” rei
škia tą patį, bet geriau var
toti pirmą terminą, nes žodis 
“ypata” jau išeina iš mados; visiems ir visuomet tik tei- 
jo vietoj vartojamas “as- sindavosi ir išrodinėdavo 
muo.” Rašto turinys reiškia savo nekaltumą. Jockus ka- 
visą raštą, o minčių turiny Įėjime laukdamas bausmės

siūdavosi ir įsodinėdavo

Jockus žiaurus plėšikas, 
bet geras draugas. Jis mielai 
gėrisi, kad dega “gagrės” 
padai, bet kai jo draugas 
miške norėjo lazdos smugiu 
užmušti ir atimti pinigus su 
portfeliu, jis jam nė rankos 
nepridėjo, nors galėjo vietoj 
nušauti. Ne tik jo nebaudė, 
bet dar davė 50 litų už “pa
lydėjimą” ir pasakė: “žiū
rėk kad aš tavęs daugiau 
nebesutikčiau!”

Jei Jockaus paklausi, ko
dėl tu plėšikas, tai jis atsa
kys, kad toks mano nusista
tymas prie kurio aš priėjau 
dėl man padarytų skriaudų. 
Jis visą ką daręs su nusista
tymu ir nesitikėjęs, kad jo 
galas bus toks. “Aš buvau 
plėšikas ir žinojau, kad man 
nieko blogesnio už mirtį ne
bus, o gyventi kol gyvas no
rėjau linksmai, todėl ir ne
turėjau nei noro, nei galimy
bės nuo tolimesnio plėšimo 
susilaikyti”, taip sako Joc
kus. Ir džiaugiasi savo plėši
kavimo laikotarpiu taip, 
kaip tik pabudęs puikiu sap
nu. Jam linksma, kai prisi
mena tą draugą, kuris ūki
ninko kamaroj sviesto pri- 
valgęs ir kelionei pasiėmęs 
su likusiu sienas ištinkavo- 
jo; jam smagu, kai jis prisi
mena tą naktį, kai iš “gag- 
rės” rankų pro langą ištrau-

gali būt daug. Kitaip sakant, galvojo tik apie tai, kaip sa- k^ šautuvą, kuriuo norėjo
i • *T 1 __ <r/-\ Tirt iArmrv)ic> iocil aiovriniVi 1C . • ... • i

SUDEGĖ VISAS ŪKIS.
Kražių valse., Kalnyčių 

į km. sudegė Alekso Zarkaso 
gyvenamas namas ir svirnas

PAVOGĖ Iš SVIRNO 
6000 LITŲ.

Kalnujų kaime, Raseinių su juose buvusiu turtu. Nuo- 
miX S tež ką kalbant I boT žemėj. Paaiškėjo, kad Įapskr. Skolestika Elzber- stelių padaryta 6000 litų su- 
Sode rado miegantį žmogų, Čepulis išpažinties nealtiko gene laike svirne paslėpus mai Trobesiai buvo neap- 
kuris miegodamas kalbėjo, dėl to, jog mirė labai staiga. litų. Sužinojo vagys, drausti.
Policininkas jį įtarė ir nu-1 Klausimas, kur šitas be-lpakties laiku praplese stogą -----------------

rodė savo^>asą kuriame pa- Į palaidot, jeigu jis nepriima (Su
rašyta “Antanas Petraus- jo į kapines ir nenori, kad 
kįs”. Padarę kratą rado ki-1 jis butų palaidotas savo ze-| KLEBONIJA NUGULĖ 4 
šenėj kareivio atsargos. liu-|mėj? ( ŽMONES,
dijimą Antano Petraičio Į aiitvtac—va irai a c 1 Taboriškių bažnytkaimy,
vardu. Tada policija atkrei-j SUI^IKYTAS ^L\UNAS (7 klm. nuo Kauno, buvo su
pę dėmesį—Įsižiūrėję pa-j PINIGŲ DIRBĖJAS. ėję i§ parapijos keli žmonės 
stebėjo, kad pasas suklasto- ( Rokišky, nusikaltimo vie-1 griauti kleboniją. Beardant, 
tas, iš “Petraičio” padaryta toj sulaikytas pinigų padir-j griūvąs antras aukštas pri- 
“Petrauskas”. Paieškomų (bėjas Alfredas Rimas, 19 m. slėgė 4 žmones. Visi sunkiai 

‘ asmenų knygoj rado, kad a-(amžiaus, kilęs iš Biržų. Pa-j sužeisti. Buvo iššaukta iš 
tatinkamos įstaigos senai ie- dėtas kalėjimam Tardomas Kauno greitoji pagelba 
ško pasislėpusio nusikaltėlio j prisipažino kaltas. Pinigus dviem automobiliais. Sun- 
Antano Petraičio. Valdinin-(dirbti išmokęs sėdėdamas jkiai sužeistus atvežė į Kau
kams pavyko gauti jo prisi-1 Panevėžio kalėjime, 
pažinimą. Jis 24 metų, ki
lęs iš Sodalių k. Padubysio 
valsčiaus. Pasą suklastojo

tSė nwv^i>n.^n į paJgMiB kun^nBre^ ta^mąln; Įlindę pavogė visus pini-'

čiuje, nesant niekam namie, 
į Kazio Brazausko butą įsi
laužė vagys ir pavogė 3.158 
litus pinigu ir auksinį laikro
dėlį.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
MOTERĮ.

no valst. ligoninę. Visų gy
vybė pavojuj.

NUSIŽUDĖ MOKYTOJA.

LIETUVOJ YRA 1300 
TOTORIŲ.

Iš totorių draugijos pir. 
Kaune sužinojome, kad vi
soj Lietuvoj yra totorių apie 
1,500 asmenų, 3 mulos ir 
keletas mečečių. Kauno 
draugijoj yra narių 30-

IŠDEGĖ 30 HA MIŠKO.
Andai ties Provieniškiais

vo pajėgomis išsilaisvinus iš 
nelaisvės, tuo tarpu Kali
nauskas rašo malonės prašy
mą po prašymo ir tikisi, kad 
jam bausmė bus dovanota. 
Kai ateina atmestas malonės 
prašymas, jis supyksta ant 
prezidento ir sako, kad tai 
esą nedėkingumas tautos 
karžygiui už jo padarytus 
tėvynei žygius. Ir jeigu taip 
toliau busią, jis atsiimsiąs iš 
karo muziejaus savo iš len
kų atimtąsias dvi patrankas 
ir parduosiąs kiekvieną po 
15,000 litų, kad savo ekono
minį būvį sustiprinus.

Tuo tarpu Jockus sakosi, 
kad jis visai nepykstąs ant 
nieko ir jei jis ištruktų, tai 
griebęs visus savo miške pa
kastus turtus kuogreičiausiai 
spruktų Argentinon.

| Kalinauskas kalba, kad 
jis visur esąs apstatytas šni
pais, kurie nori'jį išprovo- 

jkuoti, atidengti jo iš banko 
Ruky- j paimtus pinigus, kurių jis

valsčiaus. rasą suAiasvujui inujituut inuiM 1UJA. a veizi o d,„,„ ičtodėl, kad prieš kiek laiko Traukinys ėj^ iš Kauno į Rubuhų kai Kretingos kvietiJš Kauno’ visi ga°sri-
Birzų apylinkėje padare Gryvą tarpi^toty Rokiškis-- nusižudė Ona ninkai. Gesinti tegalėk) tik
daug vagysčių, netoli Va- Abeliai užmušė Elzę Mažo- 27 metų am. kariuoį^į Pririnkai,
balnmkų apipiešė, ūkininką, Įienę 60 metų amžiaus. Mą- žiaus mokytoia. Sakoma. dai tl, . - - - .v . .žiaus mokytoja. Sakoma,
kuriam parsisamdė per va- žoliene nuolat gyveno Žobi-|ka(į mirties priežastimi hu
sarą dirbti, bet kai jie uzėjojskio kaime, Rokiškio apskn-jyygj nenusisekusi meilė 
karčiamon išgerti “magary- Į ty. Į _ ____________________ '
čių”, Petraitis ūkininką api
plėšė ir pabėgo. Petraitis ži
nojo, kad jo ieško, todėl per
dirbo pasą. Rokišky nesire- 
gistravęs gyveno 3 savaites 
ir dirbo pas rangovą p. Nar
butą prie valdiškos gimnazi-

Miesto gaisrininkai dėl tan
kaus miško negalėjo prieiti. 
Išdegė apie 30 ha. miško.

turinys susideda iš minčių, 
nelyginant kaip namas susi
deda iš plytų.

Šeškui.— Kiaušiniai yra 
maistas. Kiek ir kada jų val
gyt ar žalių gert, tai geriau
sia tamstai gali pasakyti 
tamstos paties apetitas. Kad 
iš žalių kiaušinių pasidarytų 
viduriuose “akmenys”, to 
mes nesam girdėję.

Miegaliui—Miegoti svei
kiausia yra taip, kaip paran
kiausia ir smagiausia žmo
gus jaučiasi—aukštieninku, 
ar ant šono.

Žmonai—Jeigu tamstos 
vyras turi kokių skausmų, 
tai jam geriausia butų kreip
tis tokiais klausimais pas 
gydytoją. Bet jeigu jis jokių 
skausmų neturi, tik nusi- 
prausius veidas išblykšta, 
tai, mums rodos, jam nėra 
jokio pavojaus.

Nerūkančiam.— _ „ .
mas, kaip ir gėrimas, yra' visai neturys ir nepaėmęs, 
blogas paprotys. Gi ištvirkę1 O Jockus dėl savo suplė- 
žmonės daugiausia blogų štų turtų daug atviresnisJis 
papročių turi. Todėl kas tik pasako, kad turtai miške, tik • « • « • • — - —pasileidęs ir i 

I paprastai ir rako ir geria.
Bevaikei.— Šitokių > klau

simų per laikraštį aiškinti ( 
negalima. į

juos pagąsdinti; jam juokas 
kai jis tuščiomis rankomis 
išgąsdino šaulį ir laimingai 
pabėgo.

Jam visi plėšikai geri 
žmonės, tik jis negali pakęs
ti kitaip kriminaliai nusikal
tusių.

O Kalinauskas visus nusi
kaltėlius skaito nusikaltė
liais, tik, Dieve gink, ne sa
ve Jis toks šventuolis—šven- 
tutis, tik toks jau likimas 
blogas, kad jį prasikaltėliu, 
o ne šventuoju padarė.

Tai štai du kriminalistų 
tipai ir kaip juodu toli vie
nas nuo antro savo charakte
riais ir kriminaliniais palin
kimais.

Silpni Žmonės Pada
romi Stiprus

Noga-Tone suteikė milionams silp
nų, liguistų vyrų ir moterų saujas 
spėkas ir jėgas Jis išvalo kraujų nuo 
ligų perų, padaro raudoną, sveikų 
kraujų, atgaivina silpnus nervus, rau
menis ir organus. Nuga-Tone nugali 
skilvio pakrikimus, galvos skaudėji
mų ir kvaitulius, priduoda naujų spė
kų silpniems inkstams, nuveikia kon- 
stipacijų ir padaro jūsų miegų poil- 

. _ . , Į singų ir atgaivinanti. Jus galite gauti
ištvirkęs, tas nenurodo tos vietos, nes ti- Nuga-Tone aptiekoje. Jeigu aptieki- 

• ----------- ’ įninkąs netun jo, paprašykite j| uz-
K6JOS1 p3ts isejęs po 10 mo- sakyti dei jęs iš savo urmininko.

BUVUSIO KLERIKALŲ 
MINISTERIO BYLA. 
Buvusis prie kunigų val

džios finansų ministeris Pet
rulis yra traukiamas teis
man už išeikvotus pinigus ir 

jos Statybos. Buvo įsigėręs ir | kitokius prasižengimus. Tar- 
užmigo sode- Tas miegas jį dymas jau pabaigtas ir per- 
išdavė, kai miegodamas ė-(duotas prokuratūrai kaltina
me kalbėti apie savo darbus, (mąjį aktą sustatyti. Byla ^u- 

----------------- Įsianti sprendžiama ši rude- 
BULIUS SUBADĖ MER- nį.

GAITĘ. ( ---------------
Šiauliai, VII-8 d. einant IŠGELBĖJO 100 METŲ 

prie ežero vienai 15 metųj SENELĘ,
mergaitei, užpuolė ją klebo- Baisogala. Penktadienį 
no bulius ir gerokai subadė, perkūnas trenkė į medinį 

----------------- (namą, kuriame gyveno senu- 
DAUGYBĖ GRYBŲ. tė virš 100 metų amžiaus. 
Šiaurės Lietuvoje prasidė- Dėl stokos vandens namas 

jo grybų sezonas. Baravykų sudegė, tačiau senutę pasise- 
esą tiek daug, kad žmonės Į kė išnešti sveiką į saugią 
neturį kur jų dėti.--------------- įvietą. -------neturį kur jų dėti

Greičiausi 
PASAULY LAIVAI 

BREMEN 
EUROPA

Mažiai Negu 5 Dienas Ant 
Vandens 

per Cherboorg-6 d. per Bremea 
Tik 1 DIENOS I LIETUVĄ 
Specialia trukia ii Bremerhavea 

Arba keliaukit ekapraainiu Mvų 

C0LUMBU8
Sumažintos trečios klesos kai
nos j ^)i pusi dabar galėję. 
Inforffitcijų klauskit 
pas bile vietinį 
agentų arba
252 BOYLSTON ST. 

BOSTON
N«BT> • B* M A NLLOYD

K

LIETI vos 2VRN AUSTU SĄJUNGOS ATSTOVAI
ANT. BRUŽAS IR AUG GRICIUS

Į LIETUVĄ GR|ŽTA 

RVGSEJO-SEPT. 16 D„ 1931 M. 
RUDENINĖ EKSKURSIJA Į KLAIPĖDĄ

(Per Gothenburgų) Rengiama
ŠVEDŲ AMERIKOS UNIJOS

Patogiuoju Motorlaiviu “Gripsholm”
K a i ■ • s

Iš New Yorko (ar Bostono) j Klaipėdų .... $ 94.50 
Iš Klaipyta* j New Y orka ar Bostoną.......... $102.50
Ten ir a .................. . $150.00

“Rerenoe" ir Pagalvės mokesčiai atskirai.
Gerbiamieji svečiai j Lietuvą grįžta tuo pačiu motorlaiviu, kuriuo 

atvyko į Anurik#. Lietuviai manų aplankyt Lietuvy rudeniop, plauk
dami šia ekskmija turės progos savo tarpe turėti garbės dalyvus, 
kurie suteiks spūdžių iš kelionės Amerikos lietuvių kolonijose. Sve
čiai žurnalistai, patys būdami -kelionės ekspertais, suteiks naudingų 
kelionėj pata-i^g, kaip Lietuvoj atostogauti ar apsigyventi. Iš Žve- 
djos per Kalr arų, Švedų Amerikos linijos laivas “Borgholm” nuveža 
tiesiog į KLAISŽDĄ.

Norį puikiai, gražiai ir patogiai keliauti j Lietuvą, naudokitės šia 
proga! Informacijų ir laivakorčių kreipkitės į vietinį agentų arba 
*** ’ SWEDiSH AMER1CAN LINE

10 STATĘ STKEET BOSTON. MASS.

ANTRAS TOMAS {DOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
r ISTORIJA

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 
atsiradimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie vidur
amžių krikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie garsų 
kinų-mongolų karo vadą čingis Chaną ir jo darbus, kaip 
užkariavimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mon
golai ir čigonai.”

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

Kaina ........... S2J5

KELEIVIS
253 Broadway, South Boston, Mass.
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Vietinės Žinios
i

I

Kneižiui suskaityto* dieno*, tis cigaretas, ant kurio už- 
Nesenai įvykę perversmai varvėjo gazolinas ir tuojau> 

ir visokios audros “Darbi- uzstd^ge \i>a magina, 
ninko” štabe vis dar nepasi
baigia. Susikirtimai tarpe 
Kneižio ir Miliaus šalininkų 
buvo pasiekę čiukuri, kuo
met Milius tapo prašalintas 
iš darbo. Tuomet visą, “pa- 
rėdką” vedė koks tai Law- 
rence’o bučeris, kuris pa- 
galiaus tapo iškikytas iš 
“Darbininko”. Jo vietą ūžė- sutaisęs gana Įvairų progra- 
mė “ 
kaitis.

Buvo manoma, kad kun. kontestais.
Juškaitis su “dievo pagelba” 
sugebės dalykus geriau su
tvarkyti ir vėl viskas bus 
ramu. Deja, taip neišdegė. 
Vieną sąvaitę buvo dingęs 
linotaipistas Navikas, kuris, 
kaip vėliau paaiškėjo, buvo 
išvykęs į Wilkes-Barre, Pa., j _ __  ____ ____
pas “Garsą dirbti, ar susi- kjmas. Pirma dovana laimė
tam dėl nuolatinio sau dar- j0 Violeta Michelsonaitė, o 

" ................... antrą—Regina Michelsonai
tė.

! 3. Čeverykais apsiavimo
. Pir

mą dovaną laimėjo G. Va
sil, antrą—Stanlev Road.

4. Mergaičių 50 jardų bė-. 
! girnas. Pirmą dovana laimė-1 

, . , - i jo Esther Kazakevičiūtė iš j
bet davatkų i>a- yjattapan (Antros pavardė 
......... . . _ i neteko sužinoti).

i 5. Moterų 100 jardų bėgi-

Vaizbos Butas turėjo gražų 
piknikų.

Pereitą nedėldienį May- 
narde buvo Vaizbos Buto 
piknikas. Oras pasitaikė la
bai gražus ir svieto prisirin
ko pilnas daržas.

Pikniko komitetas turėjo

dvasiškas tėvelis” Jus- mą ir visas popietis buvo už
imtas visokiais sportais arba

Kontestai iš eilės ėjo taip: i
1. Vyrų 100 jardų plauki- i 

mas. Pirmą dovaną čia lai
mėjo Franas Lubinas iš 
Worcesterio. o antrą — 
George Lange iš South Bo- ! 
tono.

2. Merginų 50 jardų plau-
----- _ _ _

bo tenai. Šiaip taip pavyko 
Naviką susilaukti atgal, bet 
ne ilgaim laikui.

Iš patikėtinų šaltinių su- kentestas jaunuoliams, 
žinojau, kad Navikas tikrai . . . _
apleido “Darbininką” ir iš
vyktus pas “Garsą”. Knei-' 
žys taip pat išeinąs iš “Dar- ■ 
bininko”, tik. žinoma, ne sa
vo noru, 
kymu.

Kneižio klikai pralaimė- .
• ... . , - - I D. .uviciu laivių utei-
JUS, veikiausia bus sugrązin- Pirma dovana laimėjo
U atgal senieji darbininkai. B z k’ D-orchestJe. 
Milius ir p-le Duseviciute antra_Elena Du]kis g 
Dar daugiau. Sakoma, «adiN ’ ?
ir “Darbininkas” neužilgo? 6 kori ienktvnėse 
įseidmesiy tik kartą į sąvai- j| ma (jovana‘teko E. Kas- 
tę Matyt davatkos jau ne- j jš South Bostcno. ant. 
labai skaito savo gazietą^ |[į Juozui Urpšaičiui iš Ar.

Kcp'ilingtono.

I

EKSTRA DIV1JIV A PUIKUS 1 IIVNIKAS!
Rengia D. L. K. Keistučio Draugija

Rugsėjo-September 7,1931 m.
Piknikas prasidės 11 v ryto ir trauksis iki vėlumos

OAKLAND GROVE. EAST DEDHAM. MASS.
šis piknikas bus vienas iš puikiausią. Jame turėsime daug žaislą, ska
nių valgių ir gėrimų. Bus puiki orkestrą, kuri grajys lietuviškus ir ame
rikoniškus šokius. Todėl prašome visus atsilankyti.
Gal jau visiems žinoma, kad parkas labai didelis ir yra daug vietos. 
Taip pat turime priminti, kad D.L.K. Keistučio Draugiją yra geriausia 
iš visų kirų draugiją Bostone ir apylinkėj. Pašalpos sergantiems mo
ka po $7.00 sąvaitėje, o pasimirus draugija išmoka po $200.00 pomirti
nės Šios draugijos nariai yra liu>si nuo visokią trukdvmų, nepriklau
santiems bus gera proga prisiraįyt už PUSĘ ĮSTOJIMO (ant parko). 
Gerbiamoji Lietuvių visuomene, e vate maloniai prašomi seni ir jauni 
kuo skaitlingi: usia atsilankyt; mes tikimės, kad atsi'ar.kę busite, už
ganėdinti. širdingai kviečiame visus dalyvauti PIKNIKO RENGĖJAI. 
KELRODIS: Važiuoti Eleveiteriu iki Forest Hills, iš ten Dedham Line 
karu važiuoti iki Grove St. Ten bus žmogus, kuris nurodys pikniku 
vietą.. Jeigu lytų tą dieną, tai pikniko nebus.

PIKNIKAS
RENGIA SO. BOSTONO IR MORCESTER1O LIETIMU PILIEČIU 

KLUBAI

(Labor Day), Rugsėjo-September 7, imi
VOSE’S PAVILLION MAYNARD, MASS.

Lenktynių laimėtojai gaus sekančias dovanas:
\ yrams—Rūkorių Setas; Vaikinuos — Rankinis Laikrodėlis; Mo
terims — Perlo Karoliai; Merginoms— Rankinis LaikrodKKs; Už ge- 
riausį polkos šokimą —$5 00. Graboriaus P J. Akunevičiaus dovana; 
Virvės traukimas tarp So. Bostono ir Worcesterio K’.iubų; Laimėto
jams Lieut. Gubernatoriaus W. S. *Youngman Taurė.

GRAJIS J. DIRVELIO ORKESTRĄ
Šokiai nuo 2 vai. po pietą iki vėlumos. įžanga 25 centai.

Iš So. Bostono busai išeis nuo Lietuvių Salės, 10:30 vai. ryte. 
Užsiregistruokite iš anksto. VISUS KVIEČIA K< MITETAS.

Lies, ar sniks— piknikas visvien įvyks.

Piknikai.
Nedėlioję, rugsėjo 6 d. 

rengia pikniką Norwoode 
ant Aliuko farmos S.L.A. 
131 kuopa. Piknike kalbės 
žymus kalbėtojas.

Munchbach Parke, Ros- 
lindale, bus piknikas sušel- 
pimui našlaičių, 6 rugsėjo 
nuo 2 po pietų.

Rugsėjo 7 d. rengia pikni
ką Keistučio Dr-ja, Oakland
Grove, East Dedham. j

So. Bostono ir Worceste- 
rio Liet. Piliečių kliubai rug
sėjo 7 d. rengia pikniką Vo- 
se's Pavillione, Maynarcle. 
Šokiams grajis J. Dirvelio 

j orkestrą. Bus sportai ir do- 
j vanos. j

i

1 Vienoj So. Bostono “spy- 
kyzėj” kilo tarp butlegerių 
kruvinos muštinės ir buvo 
pašaukta policija. Kuomet 
policistai Įėjo vidun, butle- 
geriai ir bartenderiai mušė
si visu smarkumu. Policistai 
netik jų nestabdė, bet 
dar šaukė “valio” vieni už 
vieną pusę, o kiti už kitą. 
Tai tau ir policijos apsauga 
piliečiams!

Tei.ėj«», kuri, mū, bude- Budavojimui Nedega
gėrių nebaudžia.

Tauntone teisėjus Wil- 
liam Davidson liepė paleisti 
butlegerį Joseph Farreirą, 
kuris buvo areštuotas už 
pardavinėjimą svaiginančių 
gėrimų. Jis įsakė policijai 
daryti ablavaš ant didžiųjų 
degtinės šmugelninkų, vie
toj gaudyti mažuosius.

ŽVYRĄ. SMRLj. CEMENTĄ 
ir abelnai visokią medegą 

MALKAS, supiaustytas ar nepjau
styta*. Priatateme Bostono ir Braek- 
tono apielinkės? pigiausiai.

Taipgi perk raustome į tolimas vie
tas ir aplinkui. (-)

A. STONKUS
Spring Street, Holbrook, Mara 

Telefonas Brockton 3281-J.

Dr. J. C. Landžius
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
496 BROADWAY, 

SO BOSTON, MASS. 
Telefoną* So. Bootoa 2712.

Vidurių Ligų ištyrimui naudoja 
X-Ray; Odoo ir Plaučių “g-rr. 
Ultra-violetinius spindulius.

Valandos: nuo 2—4 ir 7—*.

\Jei Nori Nupentyt 
lAr Pataisyt Namą
*** « **
«♦

KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikia ir Išpopieriuoju. 

Gausite gerą darbą ir pigiai. 
JUOZAS TAMOŠAITIS * (-)

11 Ticknor SU So. Boaton, Mara 
Tel. So. Boston 1396-M. t

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda vteokias praras. 

Daro visus legalius dafcameatua
317 E STREET, 
(Kampas Braadvay) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2722 

Namą: Talbot 2474.

LAIKRODININKAS 
P. VALUKONIS 

Taisau Laikrodžius, Rašomąsias 
Plunksnas ir tt. Darbas užtik
rintai geras ir teisinga kaina.

389 BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

DRUKOJAMOS MAŠINOS

R. ŽIDŽIUNAS, 315 E st. S*. Boston.

PAUL’S MENS 
SHOP 

Dideli* Pasirinkimą* 
Vyram* Drabužių. 

Skrybėlių, Marškinių ir Vuokia 
Pasirėdymą. Geru Tavoras ir di
delis pasirinkimas visokių stailų. 
Tik viena lietuvio Paul’s krautu
vė ant Broadway, netoli F gatvės.

456 BR0ADWAY
SO. BOSTON, MASS.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

Isegzammuoja akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkam n- 
laiku.

J. L. PAĖAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston, Mara.LIETUVIŠKA 

BUČERNE 
Užlaikome geriausią tavorą ir 

parduodame pigiausia kata*. Mė
sos visuomet šviežio*.
Pigiai šviežių diegą—Chop Saey. 

China Boy Soy Sauce 
Lietuviški skilandžiai 1r eta.

Visokį tavorą pas mus galit* gaut 
pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKA8 
STRAND CASH MARKEI 

*31 BR0ADWAY, SO. BOSTON.
Talatfaaaa: Se. Bastau *WL Į

Ir visokis 
spaudos 
ir rašto 
patarna
vimas.

Tel. Uaiversity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENTISTĖ
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

I

k
1 .

DR. J. MARCUS
IS MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas slaptų ir Ironiškų ligų 
. moterų ir vyrų, kraujo ir odos. 

Elektriką ir 666 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St_, Boston, Mass. 
Tel.: Richmond 0668, Gar. 5437. 

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedaliomis: iki 4 vai. po pietų.

I

7. šimto jardų bėgimą pir
mas laimėjo Antanas Ma- 
čanskas iš South Bostono, 
antras—W. Buckley iš Wor- 
cesterio.

8. Vyrų vienos mylios bė
gimą pirmas laimėjo W. 
Buckley. antras—F. Vasil.

9. Aukščiausi šokimą bė
gant laimėjo Stepas Keris iš 
Needham.

10. Gražuolių konteste pir-

Tavoriščiai sulaužė
. discipliną.
Pereitą sąvaitę vietinė 

bolševikų ALDLD. kuopa 
turėjo susirinkimą, kuriame 
buvo nominuojami centro 
viršininkai. Kadangi tai 
svarbus buvo susirinkimas, 
tai susirinko visi nariai, — 
net penketas asabų. Bimbi- 
niai drožė ilgiausius “spy
rius” sklokininkams, kad šie mutinė dovana buvo pripa- 
nei nebandytų nominuoti 
Pruseikos arba jo šalininkų. 
Tačiaus visos jų pastangos 
nuėjo veltui, nes didžiuma 
narių (trys) visvien nomina
vo Pruseiką.

Dabar bimbiniai didžiau
sioj desperacijoj ir nieko 
daugiau nekalba. Kaip tik
tai apie “laužymą partijos 
disciplinos.” Sako, Kazlaus
kas žada orlaiviu skristi Į 
New Yorką raportuoti Bim
bai apie šį baisų atsitikimą. 
Veikiausia, prasižengėliai 
bus išmesti iš partijos ir iš 
ALDLD. Pasiliks tik Kaz
lauskas ir dar vienas jo fren- 
tas, nors ir šis 1-au senai nari
nės duoklės neužsimoka.

Rep.

Persekioja ir už alaus 
darymą.

Quincy policija padarė 
dvi ablavas, kuriose vienoj 
vietoj išsivežė tris galionus 
alaus o kitoj, iš moteries 
stubos, 13 galionų. Abudu 
alaus savininkai traukiami 
teisman už laužymą prohibi
cijos įstatymo.

Petras Geležinis veda.
Rugsėjo 6 d. iškilmingai 

su visomis ceremonijomis Į- 
stos į garbingą “stoną mote
rystės” Petras Geležinis, So. 
Bostono jaunuolis, apsives- 
damas su panele Marijona 
Barauskuite. Girdėjau, kad 
šaunios vestuvės su pokiliu 
bus Billericoj. Rep.

žinta Marei Prelgauskaitei 
iš Dorochesterio, o antra — 
Izabelei Bakutytei iš South 
Bostono.

Sidabro lėkštę su puodu
kais, kurią buvo paaukavęs 
G. Juozas Dilis, laimėjo Jo
nas Kalinauskas iš Camb- 
ridge’aus.

Sporto teisėjais buvo adv. 
A. O. Šalna, Vladas Šidlaus
kas, Juozas Kasperas ir D- 
ras Sullivan.

Piknikas buvo labai gy
vas ir nusisekė visais atžvil
giais. Publikos gal butų buvę 
da daugiau, bet kai kurie 
buvo suklaidinti kitos orga
nizacijos skelbimais ir ma
nė, jog Vaizbos Buto pikni
kas bus per Labor Day. Tuo
se skelbimuose buvo neteisė
tai pavartota Vaizbos Buto 
taurė ir daugelis manė, jog 
tai Vaizbos Buto skelbimai. 
Taigi šiuomi pranešama, 
kad Vaizbos Butas savo pik
niką turėjo pereitą nedėldie
nį, ir per Labor Day jokio iš
važiavimo neturės.

Visiems buvusiems pikni
ke svečiams ir rėmėjams 
Vaizbos Butas taria nuošir
dų ačiū.

---------------------------- Į

Ačiū visiems draugams!
Visiems draugams ir drau

gėms, prisidėjusiems prie 
mano tėvelio Jono Raulinai- 
čio palaidojimo, tariu nuo
širdžiausi ačiū!

Labai man nesmagu, kad 
gyvendama New Yorke ne
galėjau patirti, kurią dieną 
bus laidotuvės ir todėl as
meniškai Į šermenis negalė
jau pribut.

Nuliudusi duktė, 
Ona Raulinaitis.

DIRVELIO
ORKESTRĄ

Grajis

Cambridge, Mass.
(Coiumbus day). i>*.tob<r 12 d. 1931 

Cyprus Hali. 19 Prospect St.
Lietuvių Jau.rji menės Pašalpos 

Di augi jos Baliuje 
Pradžia 4 vaL po pietų

Labai Pigiai Parsiduoda
Dviejų Šeimynų Namas.
12 kambarių, namas ge

riausioj vietoj ^So. Bostone, 
prie maudynių. Kas norėtų 
gražią vietą, klauskite po 6 
vai. vakarais ypatiškai arba 
per telefoną. F. ROSSELL, 
607—8th St.. So. Boston, 
Mass. Tel. S. B. 4234-M .

3-čias Našlaičių Sušelpi m u i

Brie

PIKNIKAS
Rengia trys draugijos: D.L.K. Keis
tučio. Suv. L. šv. Kazimiero ir Gedi

mino Kliubas. kad sušelpti keturis 
našiaičius. piknikas įvyks

RUGSĖJO-SEPT. 6, 1931
Prasidės nuo 2 po pietų, 

MUNCHBACH PARKE 
ROSLIND .LE. MASS.

Gertramie’i Bq> ono ir Apielinkės 
Lietuviai! Mes turime globoj kelis 
našlaičius, kuriu tčvėliai yra mirę, 
jie yra beturčiai, prieš juos tik var
gas. Šiuomi prašome visą lietuvių vi
suomenę atsilankyti j šį pikniką. 
Patys gražiai pasilinksminsite savų 
žmonių tarpe ir naremsite tą kilnų 
darba. Pagelba ti‘-ms našlaičiams la
bai reikalinga Grajis gera orkestrai 

Kviečia Trijų Dr-ją Komitetas.
Šiame piknike bus išleidžiamas lai-

PIKNIKAS!
Rengia S. L. A. 131 kp_ 

Nortvood, Mass.
NEDĖLIOJĘ

RUGSĖJO-SEPT. 6 D. 1931
and buvusios

A. ALIUKO ŪKĖS
NEW PONI), ant WILSON ST. 

NO«WOODE.
Piknikas bus gražus, pasižymėju

siems žaisluose bus duodamos dova
nos. Bus geri muzikantai. Taipgi už
kandžių ir gėrimų.

Visi Norvvood ir apielinkės lietu
viai, prašomi dalyvauti ir busite pil
nai patenkinti, nes turėsite daug 
smagumo. Kalbės žymus kalbėtojas 
apie dienos reikalus.

KVIEČIA S.L.A. 131 KP.!
Pasarga. Jeigu 6 Septemberj lietų.! _ r_____ ____________

tad piknikas bus 13 Septem., toj pa- krodėlis ir auksinė plunksna, 
čioj vietoj.

KELRODIS: Iš Norvvoodo paimti 
Num. 1 kelią ir važiuot iki Wilson 
Strecto, pavažiavus VVilsor. street, 
tuojaus ir pikniko vieta.

KELRODIS. Iš Forest Hill imkite 
Dedham karą iki Grove Street. Nuo 
ten bus ženklai iškabinti.

REIKALINGAS VYRAS
Prižiūrėt farmą Gaus nemokamai 

namą ir kurą, gali augint paukščius 
ir gyvulius. Gali būt vedęs arba ne.

Rašykit angliškai pas Mrs. L. E. 
Merlis. 22 Jonės avė , Dorehester, 
Mass. Tel. Geneva 9581.

Panelė Agnės Whittredge 
pastatė savo automobilių 
ant Brattle stryto ir neužil
go sugrįžus rado jį ugnies 
sunaikintą. Po automobi- 
liiim buvęs numestas devan-

Žinyčios durys vėl atida
rytos.

Lietuvių Metodistų Žiny
čios Komitetas kviečia visus 
narius, jaunuomenę ir abel
nai visuomenę, ateiti į Liet. 
Met. Žinyčią nedėlioję Rug- 
sėjo-Sept. 6, 1931. Bus lai
komos pirmos iškilmės po 
vakacijų. Tema pamokslo 
kurį sakys Rev. B. F. Kubi
lius bus sekanti: “Dolerio Į- 
statymas prieš Dievo Įstaty
mą.” Kviečia visus ateiti

Komitetas.

NAUDOKITĖS PROGA.
Parsiduoda 2 šeimynų namas, ant 

kampo ežero, ir Player Pianas. Labai 
pigia kaina. Priežastis—savininkas 

išvažiuoja j Lietuvą. Pamatykit.
39 Alfred Rd. Arlington, Mass.
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IMPORTUOTA ir MINKŠTOJI

ANGLIS
Mošų anglys duoda 

DALGIAI ŠILUMOS 
ir būna Mėžiau Pelenų.

BURTON FURBER 
COAL CO.

10 High St., 'Boston.
Tel. Hubbard 4422
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PILNAS PALAIDOJIMAS $125.00 
IR DAUGIAU.

Į ŠĮ patarnavimą Įeina Grabas. Boksas. Iškasimas Duobės, 
Kūno Globojimas. Lavonui Vežimas ir vienas automobilius. 
Tas patarnavimas tik Brocktone ir apielinkiniuose 

miesteliuose.

W. G. McGlinchey,
Telefonas 1308-R

446 Main Street, Brocktoų, Mara.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokią Vaistą ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų. Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingą 

Ligų. Taip-pat visokių žolių, La
peliu ir Dielių iš Lietuvos. Musą 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusitmčiam ir per paštą At
minkit musų adresą.

D. CABIT (Reg. Aptiekorius)
190 DORCHESTER STRMT, 

Kampas Broadway, 
SO BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 217* ir 2799.

LITHUANIAN 
FURN1TUREC0.

PERKRAUSTOME I ARTIMAS 
IR TOLIMAS VIETAS

Už kiekvieną daiktą ąrarantsojast

* e 
s a Z HC
02 į

326 W. BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 4618-W. 
Gyvenimo: So. Boston 2395-M.

31
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PARKWAY AUTO 
SERVICE 

and FILLING STAT1ON 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytą, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jusą 
karas gerai trauktą, imkite gazo
liną pas mus.

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Avė., 

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 9777.

EXTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA 
Jūsų Senas Aptieksiąs t*į pačioj 
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieka. 
Visados šviežios šaknys iš lieta- 

vra ir visados šviežias Dioise 
galiais gaut paa

DAVID CABITT I
REG. APTIEKORIUS I

Visados pasirengęs jums pataraaut 
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS. 
TeJef. Richmond 1686 

ApJska atdara nuo 8 i* ryto 
iki 10 vakaro.

i

GRAŽIOS
IR BALADOS

1S, DAINOS

SIELOS BALSAI
Papuošta daugeliu spalvuotą paikių paveikslą, 

223 poslap. didžio, apie 150 {vairią eilią, tinkaaj 
dekkuaaot aat vietą rasiriitkiraą.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje trijų raižą šilta: 
TAUTIŠKOS, ttlMINUKOS IR DARBIN1NKMKO8. 

Tai gražiaaata ir tartiagtaasia eiBa knyga letavią kitas j a 
Kibiran tarta* fspasiti rara kaygyaą adata* knyga. 

<KAINA TIK 31.00.
Audimo apdarai* 31.25.

•ta siąst “MOT^^Drderiu. tiraiog pa
prastam konverte, bet reikia » it Kelstrio” ad
resą ir nepamilta priliptai ui 2c. marką.

“KELEIVIS”
2S3 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Dr. G. L Killory
*9 SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Tel. Ha y ma r ket 0827 

Somerset 2044-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 vak.

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak
NEDALIOMIS; 
iki 1 v. po pietą 

tik susitaruso
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 BR0ADWAY, tarp C ir D st 
SO. BOSTON, MASS.

DR. MARGĖMS
Gydytoja* ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6—8 
Sekmadieniais: 10—12.

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL

TeL Boulevard 8483

R. J. VASIL
4*9 BROADWAY, ROOM 4, 

SO. BOSTON, MASS.
Parduodu: NAMUS, FARMAR 

KRAUTUVES.
Inšiariaa: AUTOMOBILIUS.
NAKUS, FORNISIUS, KRAU

TUVES ir tt.
Apdraadžia gyvaatj ir sveikata. 
PADARAU VISOKIUS DOKU- 
MENTUS kaip čia, taip ir Lto- 
tavoje, greitai ir atoakančiaL 
Nartai gar* pataraavim^ krMg


