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Bepresenta over 75,000 Lithu*ni*n« to 
New England, and abont 1,000,000 

in tha United Statas.

THE BEST ADVEBTUDiG 
MEDIUM.

NORMAN THOMAS 
AREŠTUOTAS.

Socialistų
■ant

Voldemaro Byla Jau 
Pasibaigė.

Voldemaro “Vilkų” byla 
Kauno kariumenės teisme 
jau pasibaigė, bet teismo 
nusprendis da nesužinotas.

Kaip žinia, 24 “vilkai”, tų 
tarpe ir pats Voldemaras 
buvo kaltinami sąmokslu 

; nuversti Smetonos valdžią ir 
'subadymu žvalgybos virši
ninko Rusteikos, kuris dabar 
yra vidaus reikalų ministe- 
rium paskirtas.

Sunkiausia bausmė dėl 
šito atentato teks pakelti, 
žinoma, Vaitkevičiui ir Pu-

„O, kad bomtnninkas „us

tenai j prie to prisi’
bažnyčių sprogdinimas la-|P dabar visus dųmina bal mad2į______ __  klausimas, kaip su tuo są-

o . • 4 j ; mokslu bus surištas Volde-omegaS ir Auaros i maras, ir ar teismas jį užtai
Europoj. inuHa“- ar ne? -. Į Voldemaras, zmoma, sau- 

Pereitos~ sąvaitės pabai- sas šitos bylos neišeis, nes 
jeigu .-g ne|jUS surištas su 
užpuolimu ant žvalgybos 
viršininko, tai prieš jį yra 
dar kita byla, kurioje jis kal
tinamas apvogimu Lietuvos 
iždo, kuomet jis buvo pirmu 
kartu valdžios priešaky.

TJe£nRL.PEN’ Meksikiečiai Sprog-
v •

i

suimtas gi- 
streikierių

Jurininkai pakėlė revoliuci
ją dėl to, kad jiems algas 

nukapojo.
Pereitą sąvaitę sukilo Čili 

respublikos laivynas. Prie 
sukilimo prisidėjo visi lai- 
viai, net ir submarinai. Val
džia liepė pakraščio bateri
joms šaudyt į sukilusius lai
vus, bet kareiviai atsisakė. 
Tas valdžiai įvarė kinkų 
drebėjimą ir ji tuojau pa
siuntė admirolą Šrederį pas 
sukilusius jurininkus, kad 
jis pasiteirautų, ko jie nori. 
Jis pranešė jiems, kad sena
sis ministerių kabinetas jau 
rezignavęs, dabar susidariu
si nauja vyriausybė ir norė
tų susitaikyt su laivyno žmo
nėmis geruoju.

Jurininkai pareiškė, kad 
jie' reikalauja palikti seną 
mokestį, prašalinti finansų 
ministerį Blanąuierą ir pa
keisti laivyno viršininkus.

Sugrįžęs krantan admiro
las pranešė vyriausybei su
kilėlių reikalavimus. Nauja 
vyriausybė nutarė jurinin
kam algų nekapot ir nusiun
tė jiems paklausimą, ar jie 
pasiduos, ar ne? Jeigu ma
no pasiduoti, tai lai pasiduo
da iki 4 valandai.

Tuo tarpu prie sukilusių 
jurininkų pradėjo lįsti ko
munistų agitatoriai. Jie ragi
no juos laivyno valdžiai ne
atiduot, nes komunistai tuo
jaus paimsią valdžią ant 
sausžemjo, tuomet busią ga
lima konfiskuoti svetimų ka
pitalistų turtus, pasiimti 
dvarų žemę ir apskelbti Čili 
krašte sovietų tvarką.

Bet valdžia nelaukė. Ji 
sukoncentravo aviacijos 
spėkas, prikrovė orlaivius 
bombų ir liepė sukilusį lai
vyną bombarduot iš oro.

Pakilę orlaiviai davė lai
vynui ženklą pasiduot. Lai
vynas nesutiko. Tuomet pa
sipylė iš padangių sprogs
tančios bombos ir kulkasvai- 
džių ugnis. Buvo manoma, 
kad jurininkai pradės šau
dyti orlaivius iš armotų. Bet 
jie sulindo i laivų apačias, 
norėdami apsisaugoti nuo 
bombų ir kulkasvaidžių ku- 
lipkų.

Vėliausios žinios iš Čili 
sako, kad laivynas jau pasi
davė. Atplaukę uostan jau 
paskutiniai laivai. O buvo 
bijotasi, kad sukilėliai ne
pradėtų bombarduoti mies
tų. Nes Čili respublikos lai
vynas yra didžiausis ir stip- 
riausis pietų Amerikoj. Vie
nas jo laivas, “Almirante La 
Torre,” yra apginkluotas 10 
colių anuotomis ir gali bom
barduoti miestą nuo jūrių už 
15 mylių, kur jokios pakraš
čio kanuolės negalėtų jo 
pasiekti. Tečiaus sukilėliai 
miestų bombarduot nenorė
jo. Jie žinojo, kad nuo to 
nukentėtų tik nekalti žmo
nės. Todėl ir pasidavė. Da
bar, žinoma, juos nubaus.

ORLAIVIS UŽMUŠĖ 2 
VAIKU.

New Jersey valstijoj pe
reitą subatą nukrito į Spots- 
woodo miestelį orlaivis ir 
užmušė du vaiku.

dina Bažnyčias.
Meksikos sostinėj pereitą 

sąvaitę buvo išsprogdinta i 
viena didžiausių katalikų 
bažnyčių. Bomba suardė 
didijį altorių, sakyklą, ir 
keliatą išpažinties būdų 
Žmonių tuo tarpu bažnyčioj 
beveik nebuvo, todėl niekas 
ir nenukentėjo. Policija ma- 

kad bombininkas bus ‘

■ nubaus, ar ne?
I Voldemaras, žinoma, sau-

goję vakarų Europoje pa
sidarė labai biaurus oras.
Prancūzijoj daugely vietų 
snigo sniegas ir siautė dide
lės audros. Baltijos jura bai
siai subiuro. Vokietijos pa
kraščiais laivų susisiekimas 
buvo visai suparalyžiuotas, j
Nuo italų karo laivo netoli Drarin 11 ž-
Spezijos audra nunešė 7 
jurininkus į jūres. Daugely 
vietų kilo potviniai.

dėtas Areštas.
Žinios iš Lietuvos sako,

Sovietai Saudo Bė
gančius Per Sieną 

Žmones.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad 4 rugsėjo lenkų valdžia 
nusiuntusi Maskvai protestą 
dėl to, kad Sovietų pasienio 
sargai šaudo žmones lenkų 
pusėj. Prie šitos žinios yra 
Varšuvos pridėtas ir paaiš
kinimas, kaip tas šaudymas 
įvyko. Buvę taip. Trysde- 
šimts septyni vyrai, mote
rys ir vaikai, visi vokiečių 
laimės, negalėdami pakelti 
bolševikų diktatūros, nuta
rė palikti Rusijoj visą savo 
mantą ir bėgti užsienin lais
vės jieškoti. Šitas žygis jiem 
išrodęs nesunkus, nes jie gy
venę Gruenthalio kaime, tik 
keliatas mylių nuo sienos. Ir 
susitarę anksti rytą visi jie 
su savo šeimynomis leidosi 
rubežiaus link. Bet prieinant 
prie sienos juos pastebėjo 
sovietų šnipai, kurie sėdėjo 
medžiuose pasislėpę. Ir tuo
jaus pradėjo šaudyt. Tarp 
einančių kaimiečių kilo su
mišimas. Vieni leidosi grei
čiau prie sienos, o kiti pra
dėjo bėgti atgal, šeimynos 
pakriko. Tėvai pasimetė su 
vaikais, vyrai su pačiomis, 
seserįs su broliais. Didesnė 
dalis visgi perbėgo Lenki
jon. Bet bolševikai šaudė 
juos net 200 metrų lenkų 
pusėj. Du vyrai buvo už
mušti. Viena moteris ir 10 
metų vaikas buvo peršauti 
jau ant lenkų žemės. Iš vi
so perėjo 21 asmuo. Visi 
jie laikinai apsistojo lenkų 
kaime Zdolbunovo. Paskui 
jie žada keliauti Vokietijon.

Amerikos F ar merių 
Pajamos Nukrito 

$2,500,000,000.
Agrikultūros

Ispanijoje Nauji Sukilimai; 
Barcelonoj Šaudosi Gatvėse.

“Tėvynės” Redakto
rius Apkaltintas.
Iš patikimų šaltinių mes 

gavome žinių, kad SLA. 
Pildomoji Taryba turėjo 
New Yorke nepaprastą po
sėdį ir svarstė įvykusį andai 
SLA. Centre skandalą su 
muštynėmis. Sakoma, kad 
Taryba 5 balsais prieš 2 
pripažino p. Vitaitį kaltu ir 
nutarė jį suspenduoti iš 
“Tėvynės” redaktorių iki 
SLA. Seimo. Prie kaltės p. 
Vitaitis prisipažinęs, tečiaus 
pradėjęs prašyti, kad jo pa
sigailėtų ir paliktų iki Seimo 
vietoje. P-lė Jurgeliutė pa- 
tariusi Tarybai jo prašymą 
patenkinti, ir Taryba paliku
si p. Vitaitį vietoj.

Kiek mums žinoma, pats 
p. Vitaitis minimose mušty
nėse nėra dalyvavęs, bet Ta
ryba apkaltino jį, matyt, už
tai, kad jis nakties laiku at
sivedė SLA. raštinėn savo 
žmoną, kuri užpuolė dirbu
sias tenai SLA. tarnautojas, 
pradėjo jas mušti ir už plau
kų tąsyti, o p. Vitaitis žiurė
jo ir savo žmonos nestabdė.

SINDIKALISTAI KOVO
JA PRIEŠ VALDŽIĄ.

Moterys eina kartu su vy
rais, šaudo į policiją ir 

griauja bažnyčias.
Ispanijoj vėl neramu. Y- 

pač daug triukšmo pasidarė 
Barcelonos mieste, kur sin- 
dikalistų Unijos pereitą są
vaitę apskelbė generalį 
streiką, reikalaudamos, kad 
butų paleisti visi politiniai 
kaliniai ir prašalintas Bar
celonos gubernatorius An- 
guera De Sojo, nes jis esąs 
atžagareivis ir didelis dar
bininkų priešas. Jis 
priešingas ir politinių kali
nių paliuosavimui. Tie kali
niai, tai daugiausia vis sin
dikalistų vadai. Ispanijos 
sindikalistai daugeliu žvilg
snių yra panašus į Amerikos 
“aidoblistus”.

Apskelbtas jų generalis 
streikas pereitą sąvaitę su- 
paraližiavo visą Barcelonos 
gyvenimą. Užgeso gatvėse 
žiburiai, sustojo gatveka- 
riai ir busai, pritruko mies
tui duonos ir kitokio maisto.

Valdžia nutarė sulaužyt 
šitą streiką ginklo jėga. 
Miestan buvo pašaukta daug 
kariuomenės, o policija tuo
jaus apsupo- sindikalistų na
mą ir pradėjo juos šturmuot 
Bet sindikalistų turėta gink
lų ir jie užsibarikadavę 
pradėjo iš vidaus šaudyt į 
policiją Kova čia ėjo še
šias valandas ir policija ne
galėjo namo paimt. Ant ga
lo buvo atvežtos kelios ar- 
motos ir policija ėmė ruoš
tis jau iš artilerijos sindika
listų tvirtovę bombarduoti. 
Tada sindikalistai iškėlė 
baltą vėliavą ir visi pasida
vė. Šitoj kovoj keli žmonės 
buvo užmušti ir keliolika su
žeista.

Buvo ir kitose vietose su
sirėmimų. Kai kur moterys 
stojo kartu su vyrais ir šau
dė į policiją Vienoj vietoje 
jos apgriovė ir padegė dide
lę katalikų bažnyčią.
K Po dviejų dienų kovos 
miestan tiek buvo sutraukta 
kareivių, kad visomis gatvė
mis pradėjo vaikščiot ka
riumenės patruliai. Susi
rinkti keliems žmonėms ne
buvo leidžiama. Per gatvę 
pereit žmogus galėjo tiktai 
iškėlęs aukštyn rankas. Visi 
buvo stabdomi ir krečiami. 
Jei kareiviui paliepus kas 
nesustojo, tokį tuojaus šovė.

šitaip dalykams susidė
jus, sindikalistų komitetas 
nuvyko pas miesto burmist
rą ir pareiškė, kad streiką jie 
atšaukia ir rytojaus dieną, 
tai yra subatoj, visi eisią į 
darbą.

Tečiaus visi darban da ne
grįžo ir susirėmimai ėjo per 
visą dieną subatoj. Išviso iki 
subatos buvo 23 žmonės už
mušti, keliasdešimts sužeista 
ir keli šimtai areštuota.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
FRANCUZŲ GE

NEROLĄ.
Pereitą penktadienį Pran

cūzijoj perkūnas pritrenkė

Patersone Į mieste, kur 
streikuoja šilko darbininkai, 
pereitą sąvaitę buvo areš
tuotas drg. Norman Tho- 
mas, Amerikos Socialistų 
Partijos vadas ir buvusis jos 
kandidatas į Amerikos pre
zidentus. Iš viso buvo suim
ta 46 žmonės, jų tarpe pora 
protestonų k^tigų ir vienas 
darbininkų kėtegijos profe
sorius.

Vietos teisėjas Patersone 
yra išleidęs patvarkymą, 
draudžianti šilko streikie- 
riams rinktis ties ta dirbtu
ve, kur nėra streiko. Tai yra 
lyg ir koks naujas įstatymas. 
Bet įstatymus leisti, tai ne 
teisėjo biznis; tai yra miesto 
tarybos arba legislaturos 
dalykas. Todėl drg. Norman 
Thomas nutarė išbandyti, 
ar ištikrųjų policija drįs ši
tą teisėjo įsakymą pildyt, ir 
pasiėmęs su savim keliatą 
kitų žymesnių žmonių jisai 
nuvyko ties ta dirbtuve kar
tu su streikidrhus pikietuo- 
ti. Policija užpuolė ir visus 
juos areštavo. Suimtieji iš
buvo uždaryti už grotų išti
sas dvi valandas. Paskui 
juos paleido, užsistačius 
kožnam po $15 kaucijos.

Socialistų vadas dabar 
sako kovosiąs, pakol šitas 
despotiškas teisėjo įsaky
mas nebus visiškai panaikin
tas. Jei bus reikalo, drg. 
Thomas eisiąs net į Vyriau
si Tribunolą, bet šitai betei
sei jis galvą tikrai nusuk
siąs.

I
i

ISPANIJOJ AREŠTUOTA Petrlį° dv8™ Z 
11 DIKTATŪROS MINIS-

TERIŲ.
Parlamento įsakymu Is- Darankos 

panijoj pereitą sąvaitę buvo įp Petrulis klerikalų šu
las. Kai kunigai valdė Lietu- 

,vą, tai jis buvo finansų mi- 
nisteris ir, sakoma, išeikvo
jo nemaža valstybės pini
gų. Taigi dabar jis spiriamas 
tuos pinigus iždui grąžinti, 
ir dėl to jo dvaras buvo val
džios užgriebtas. Tai da vie
nas Lietuvos davatkoms 
smutkas.

I

areštuota 11 asmenų, kurie 
diktatoriaus Riveros dikta
tūroje buvo ministeriais. 
Tarp suimtųjų yra keli gene
rolai ir admirolai. Jie užda
ryti kariumenės kalėjime. 
Dabar jau beveik visi val
dininkai yra suimti. Jie lu
tės atsakyti už pridarytu 
šunybes prieš liaudies teis
mą. Tegul įsitėmija ir Lietu
vos diktatoriai

SCRANTONE UŽSIDARĖ 
BOSAKO BANKAS.

Scranton, Pa.— Pereitą 
subatą čia užsidarė Bosako 
bankas, kur mainerių ir biz
nierių buvo padėta $5,611,- 
000 pinigų. Lietuviai taipgi 
laikydavo savo pinigus pas 
Bosą ką.

LONDONO DARBININKŲ 
DEMONSTRACIJOS.

Pereitą subatą ir nedėldie
nį Londono darbininkai, so
cialistų vadovaujami, kėlė 
dideles protesto demonstra
cijas dėl valdžios sumany
mo mažinti bedarbiams pa
šalpą.

NEW YORKAS ESĄS 
“ŠVARI AUSIS MIESTAS”

New Yorko majoras Wal- 
keris pareiškė, kad New 
Yorkas esąs “švariausis mie
stas visam pasauly.” Jame 
nešą nei gengsterių, nei kito
kių nedorybių. Taip, kiek
viena kiaulė giria savo pur
vyną.

KANSAS VALSTIJOJ 111 
LAIPSNIŲ KARŠČIO.
Pereitos sąvaitės pabaigo

je Kansas ir Oklahoma val
stijose buvo nepaprasti šiuo 
laiku karščiai. Port Hays 
mieste termometras rodė 
111 laipsnių karščio.

esąs

dėtas areštas. Pats Petrulis 
irgi paleistas iš kalėjimo tik
tai užsistačius 200,000 litų

4,283,753 ŽMONĖS AME
RIKOJ NEMOKA SKAI

TYT.
Cenzo Biuras, kuris pra

ėjusį pavasarį darė gyven
tojų aprašymą, dabar pra
neša, kad iš surinktų jo ži
nių pasirųdo, jog Amerikoje 
yra 4,283,753 žmonės, kurie 
nemoka nei skaityt, nei ra
šyt. Moterų esą daugiau be
raščių negu vyrų. Imant at
skiromis valstijomis, tai 
tamsiausia šituo žvilgsniu v- 
ra Iowa, paskui seka Wash- 
ington ir Oregon.

VIESULAS SUGRIOVĖ 
DAUG NAMŲ.

Maine’o valstijoj, pro Po- 
lermo miesteli pereitą su
batą po pietų praūžė baisus 
viesulas. Jis ėjo mylios plo
čiu, laužydamas girias ir 
griaudamas triobas. Paler
mo miestely buvo nuneštas 
nuo Russellio namo stogas ir 
per viršų išpusti visi rakan
dai, o paskui ir pats namas 
buvo nukeltas nuo pamatų, 
išneštas oran ir numestas 
kitoj vietoj. Russellio šei
mynoj sužeisti 7 asmenys.

SPROGO JAPONŲ KARO 
LAIVAS.

Yokohamos uoste japonų 
karo laive “Notaro” pereitą 
subatą sprogo gazolino tan
ką. Septyni jurininkai buvo 
užmušti, 20 sužeista.

KALTINA KUNIGĄ UŽ
MUŠUS VAIKĄ.

Georgijos valstijoj perei
tą subatą buvo areštuotas 
protestonų kunigas J. N. 
Williams. Ji kaltina nušovus 
savo 19 metų sūnų Rafor
dą, kurio gyvastis buvo ap
drausta $2.500 sumai. Sako
ma, kad sūnų nužudęs kuni
gas tuos pinigus susikolek- 
tavęs.

KOMUNISTŲ SUSIRĖMI
MAI SU POLICIJA BUL

GARIJOJ.
Sofijos žiniomis, pereitą 

sąvaitę Bulgarijoj buvę 
daug sumišimų. Zagoros 
mieste įvyko smarkus susi
kirtimas policijos su komu
nistais ir 3 žmonės buvo 
užmušti. Janinoj buvo daug 
areštų.

DETROITE RADO BAN
DITŲ GINKLŲ SANDĖLI.

Detroito priemiesty Mon- 
roe policija iškrėtė 20 landy
nių, kur prisilaiko nužiūri
mi tipai, ir suėmė 16 asme
nų. Be to, rado slaptą gink
lų sandėlį, kur buvo 13 šau
tuvų, .vienas toli šaujamas 
karabinas, daugybė revolve
rių, kalavijų ir kitokių įran
kių.

Bažnyčios Tarnas 
Pavogė $1,500,000
Chicagoje buvo areštuo

tas Continental Illinois Ban
ko tarnautojas Walter Wolf, 
kuris pavoigė iš to banko 
tarp $1,500,000 ir $2,000,- 
000. Laikraščiai sako, kad 
Wolf buvęs labai dievuotas 
žmogus ir karštas bažnyčios 
tarnas, todėl niekas netikė
jęs, kad jis galėtų papildyti 

Agrikultūros Departa- tokią vagystę. Jis prapyški- 
mento ekonomistas D-ras nęs tuos pinigus spekuliuo- 
Bean savo raporte parodo, damas “stakais”. 
kad Amerikos farmeriai yra 
daugiau nukentėję dėl da-daugiau nukentėję dėl da- BANKININKAI VERČIA 
bartinio krizio, negu kas FABRIKANTUS KAPOTI 
nors kitas. Visos šalies far- 
meriu pajamos 1929 metais 
buvo $11,911,000,000. Gi 
pereitais metais jie surinko 
už Savo produktus vos tik 
$9,347,000,000. Vadinasi, 
per vienus metus farmerių 
pajamos sumažėjo $2,500,- 
000,000. Ir prie to d a farmų 
vertė nukritusi $4,000,000,- 
000. Šiais metais farmerių į- 
plaukos busiančios da maže
snės. Farmeriams netiktai 
nelieka nieko už sunkų jų 
darbą, bet jie negali apmo
kėti ei už sėklas, nei už trą
šas, nei kitokių išlaidų.

Ir kuomet 1930 metais 
perkamoji farmerių gale nu
krito 34 nuošimčiais, tai pra
gyvenimas tuo pačiu laiku; 
atpigo vos tik 6 nuošimčiais. Į 
Vadinas, stambus kapitalas

ALGAS.
Amerikos bankininkai su

siorganizavo ir verčia fabri
kantus kapoti darbininkams 
algas. Taip pasakė Ameri
kos Darbo Federacijos at
stovas E. F. McGrady kah 
bedamas Worcesterio cent- 
ralinėj darbininkų unijai. Aš 
jums galiu pasakyt ir vardus 
tų pramonininkų, jis sako, 
kurie kreipėsi į bankus pra
šydami paskolos biznio rei
kalams, bet bankieriai atsi
sakė skolinti, pakol aplikan- 
tai nenukapos savo darbi
ninkams algų.

VETERANAI REIKALAU
JA PROHIBICIJOS PA

NAIKINIMO.
Amerikos karo veteranai 

pjauna lygiai visus—ir dar- 
bininkus, ir farmerius. •ty priėmė rezoliuciją kon- 

___________  . , gresui, kurioje reikalaujama
DAR 100,000 ŽMONIŲ KI- '■  T T — 1 * * V.

NIJOJ PRIGĖRĖ. .......... ..........
Iš Šanchajaus pranešama,

kad Kiangsu provincijos

mą. Už rezoliuciją balsavo 
visi kaip vienas.

MUNŠAINO SPROGIMAS šiaurėj pakilęs naujas pot- 
U2MUŠĖ11 VAIKŲ

TĖVĄ
Westfield. Mass.—Pas tu-

FORDAS NELEIS NAUJŲ 
MODELIŲ ŠI RUDENI.

Fordas paskelbė Detroite, 
kad šiais metais naujų mo-

LIKO $1,000,000. [darysiąs. Jis River Rougc
Pereitą sąvaitę Vyro salo- dirbtuvę žadėjo atdaryti generolą Jacųuemotą. Ant

• — 1 v' i • /*• • • • • •• i • * 1 .• •• • •—

vinis prarijo da 100,000 
žmonių.

la Vilimą Yefka čia sprogo ANGLŲ RAŠYTOJAS PA- dėlių automobilių jisai ne- , •_ --X 1 IFA nnAnnn T«. O™,™katilas su munšainu ir už
mušė patį Yefką, kuris pali- . _ _ . _ _ _ _ _
liko našlaičiais 11 vaikų. Jo je mirė anglų rašytojas Sir šią sąvaitę, priimant iš kar- rytojaus jisai mirė. Jis buvo 
žmona likos sunkiai sužeis- Hali Cane, palikdamas $1,- to apie 20,000 darbininkų, o vyriausios karo tarybos na- 

' ta. 000,000 turto. , vėliaus iki 80,000. rys.
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i APŽVALGA J
NETEKOME DA VIENO 

ŽYMAUS “LIETUVIO”.

Šiomis dienomis Ameri
koj mirė žymus artistas Lon 
Chaney. Mūsiškiai patriotai 
tuojau surado, kad jis buvęs 
lietuvis. Klerikalų “Garsas” 
paskelbė, kad jo “tikra pa
vardė buvo Steponas Erin
ei*, kilęs iš Panevėžio aps-
mj įlies*

Jo sesuo Elzbieta Erin- 
giutė, sako “Garsas”, da
bar gyvenanti Baltimorėj iš- ’ 
tekėjusi už Makarausko.

Vadinasi, apie Lon Cha
ney kilmę negali būt jokios 
abejonės. Ačiū “Garso” uo
lumui mes sužinojom, kur 
Chaney gimęs, sužinojome 
net jo gimines. Jis tikras lie
tuvis, musų tautietis. Brook
lyno “Vienybė” pirmutinė 
šituos faktus iš “Garso" per
sispausdino ir užtvirtino.

Ir taip mes buvom jau Įsi
giję naują žymų tautietį.

Bet likimas mums garbės 
pavydu Advokatas N. Ras
tenis, norėdamas daugiau a- 
pie šitą musų tautietį suži
noti, parašė į “Washington 
Post” Informacijų Biurą ši
tokį laišką:

“Gerbiamieji!
“Aš norėčiau žinoti, koks bu

vo tikras vardas ir pavardė 
Lon Chaney, mirusio judžių 
artisto, kur jis gimė ir kokia 
buvo jo tautybė? Atsakymui Į- 
dedu dvieju centu pašto ženk
lą.”

Ir štai kokį jis gavo iš to 
Informacijų Biuro atsaky
mą: "

“Lon Chaney gimė Colora- 
do Springs mieste, Colorados 
valstijoj, ir tenai mokinosi....

“Chaney tikras vardas buvo 
Alonzo Chaney, ištariamas Čei- 
ni. Jo motina buvo pasižymė
jusio coloradiečio duktė, gi tė
vas buvo airys. barzdaskutys iš 
amato.”

Tai ve, kas išėjo iš musų 
“panevėžiečio Stepono E- 
ringo”, kuomet geriau jo kil
mė patyrinėta. Išnyko musų 
“Stepas”, kaip burbulas pir
štu pradurtas.

Ir pats adv. Rastenis ap
gailestauja, kad mums taip 
nesiseka su garsiais žmonė
mis. Musų patriotai buvo jau 
įrodę, kad Tolstojus buvo 
lietuvis, Kantas lietuvis, Ko
pernikas (Kepurninkas) lie
tuvis, Kosciuška lietuvis, 
Maižius lietuvis, Kristus lie
tuvis, Didžioji Katarina lie
tuvė ir Alonzo Chaney lietu
vis, bet dabar visus juos pa
sisavino svetimieji.

Jes, ištikrųjų liūdnas mu
sų likimas! Jeigu ne pralo
tas Olšauskas ir ne prof. 
Voldemaras, tai musų tauta 
butų visai be didvyrių! Ge
rai da, kad judviejų niekas 
nepasisavina.

“ Draugai Kanadoj, pirmą 
dieną rugpiučio, tikrą karą tu
rėjo su policija. Policmanai nuo 
arklių buvo nutraukti. Jie iš
vaikė demonstraciją, bet gavo 
ir patys gerai apkulti. Ateina 
žinios iš Uruguajaus. Ten dar
bininkų demonstrantai, per po
licijos galvas, atėjo i parlamen
to rūmą ir pateikė savo reika
lavimus. Buržuazijos atstovai 
išbėgiojo.”

Lygiai taip pat reikia ko
voti ir su “renegatais” Pru- 
seika, Butkum ir Strazdu, 
sako Bimbos organas “Lais
vė”. Štai jos žodžiai:

“Su renegatais yra tokia pat * 
kova, kaip kad kasyklų srityje, 
pikieto linijoje, demonstracijo
se ir kitur. Tolerancija jau tu
ri baigtis. Musų susirinkimuo
se je negali pasirodyti su savo 
šlamštais. Reikalinga vyli juos 
laukan be pasigailėjimo.”

Tai reiškia: duokim tiems 
“renegatams” į kailį, kada 
jie pasirodys musų susirin
kimuose. Duokime taip, kaip 
Wilkes-Barriuose musų 
draugai davė Lewiso agen
tams, kur 40 asmenų buvo 
sužeista.

Bet už ką gi komunistai 
taip susiriejo? paklaus be
šališkas skaitytojas. Už ką 
gi bimbiniai nori pruseiki- 
nius “ištaškyt?” Gal Pru- 
seika jau išsižadėjo komu
nizmo evangelijos? Visai ne. 
Kaip “Naujienos” pastebi,

“...ne dėl komunizmo princi
pų susipešė bimbininkai su 
pruseikiniais. Jie taip vieni, 
kap ir antri garbina Maskvą, 
stoja už diktatūrą, laiko savo 
dievaičiu nabašninką Leniną ir 
neapkenčia demokratijos bei 
socializmo. Jie yra bolševikai,' 
tik dėl vadovybės ir biznio jie 
tarp savęs susivaidijo.

“Ir štai, dėl to, kad Bimba su 
Andriuliu bijo Pruseikos, But
kaus ir Strazdo konkurencijos, 
bijo jų organizuojamo komuni
stiško laikraščio, tai jie šaukia 
minias juos ‘išdaužyti, ištašky
ti!’”

Ir todėl:
Šalin darbininkų vienybė! 
Šalin rimti argumentai!
Lai gyvuoja kietas kumš

tis!
Lai gyvuoja snukių dau

žymas!

VIETOJ ARGUMENTO 
KIETAS KUMŠTIS.

Bimbiniai komunistai pa
skelbė naują taktiką kovai 
su pruseikiniais komunis
tais. Vietoj argumentų, jie 
sako, reikia vartoti “kietą 
kumštį”.

“Laisvė” nurodo, kad šito
kią taktiką komunistai jau 
pradėjo vartoti unijose. Štai, 
pavyzdys:

“Tik dar neseniai mainieriai 
darbininkai išvaikė Wilkes-Ba- 
rruose Lewiso agentus, kurie 
puolė darbininkus, šioj kovoj, 
kaip draugai praneša, apie 40 
asmenų sužeista. Reakcionie
riai nugalėti. Dar neseniai vėl 
mainose renegatai Boylanai ir 
kiti reakcijos agentai buvo iš
daužyti, ištaškyti. Darbininkai 
čia naudojo visus kovos įran
kius, kas ką galėjo sugriebti! 
Tokių dalykų buvo Patersone, 
Centrai Falls ir kitur.
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Griaunama Garsi Vokiečių Tvirtovė
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Senoji Kuestrino tvirtovė, kuri per ilgus metus saugojo Berlyną nuo Rusijos pusės, dabar 
yra dinamitu ardoma ir griaujama. Tvirtovė vadinosi “Hoher Kavalier”.
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Brooklvno fašistu organo, Vo
kietija kartu Austrija teturin
čios tik 228.000 organizuotų so
cialistų. Tuo gi tarpu viena tik 
Austrijos socialdemokratų par
tija turi apie tris kartus dau
giau narių, negu aukščiaus pa
duota skaitlinė. O Vokietijos 
socialdemokratų partijos na
rių skaičius jau seniai yra per
šokęs per miboaą.

“Tokios šalys, kaip Švedija 
ir Danija, turi po keletą šimtą 
tūkstančių organizuotų social
demokratų; juk ne be reikalo 
socialdemokratai tenai gauna 
per rinkimus daugiau, kaip 40 
nuošimčių visų balsų. O “V-bė” 
pasakoja, kad Danijoje esą tik 
24,000 socialistų, Švedijoje tik 
38,000.

“Socialistiniam Darbininkų 
Internacionalui priklauso visa
me pasaulyje ne milionas du 
šimtai tūkstančių socialistų, 
bet dešimtis milionų. Todėl 
Brooklvno ofašistams visai De
ra pamato džiaugtis.”

Vietoj rūpintis socialistų 
skaičium, “Vienybei” daug 

i pritiktų paskelbti 
tautininkų “spėkas”.

KAIP “VIENYBĖ” SU
SKAITĖ PASAULIO 

SOCIALISTUS.
Šiomis dienomis Austrijos 

sostinėj buvo Socialistų In
ternacionalo Kongresas. 
Kalbėdama apie šitą tarp
tautini socialistų suvažiavi
mą, Brooklyno “Vienybė” 
pareiškė, kad visame pasau
ly socialistų esą tiktai 1,- 
200,000. Ir ji paaiškina, iš 
kurių tautų šitas skaičius su
sidaro. Girdi:

“internacionalui daugiausia 
narių davė Anglija—450.000, 
paskui Vokietija ir Austrija su 
228.000 narių. Belgija su 143,- 
000, Danija su 58,000. Švedija 
su 38,000. Čekoslovakija su 52,- 
000, Vengrija su 24,000, Olan
dija su 22.000 ir t. t.”

Bet “Naujienos” tuojau 
parodė, kad “Vienybė” ne
žino ką šneka, nes ištikrųjų 
socialistų yra 10 kartų dau
giau. Pavyzdžiui—

“Anglijos Darbo Partija turi 
ne 450,000 narių, bet—4,500,- 
000, nes tą partiją sudaro dar
bininkų unijos, kurios turi ke
letą milionų narių, ir taip pat 
Nepriklausomoji Darbo Parti
ja, Fabian draugija ir kai ku
rios kitos grupės. Sakyt, kad 
“darbiečių” (socialistų) Angli
joje esą mažiaus, kaip pusė 
miliono, gali tiktai tas, kuris 
nieko nenusimano apie tos ša
lies darbininkų judėjimą.

“Paskui eina Vokietija. Anot

KOMUNISTŲ BYLA 
LATVIJOJ.

Rygos apygardos teismas 
nagrinėjo Šloko komunistų 
bylą. Kaltinamųjų suole bu
vo 14 žmonių. Visi jie akty
viai dalyvavo komunistiška
me veikime, nuolat iškabi
nėdami viešai /audonas vė
liavas ir išlypydami prokla
macijas. Organizacijos vadų 
tarpe—-Lietuvos emigrantas 
Bojarinas, Tauragės pučo 
dalyvis. Jis buvo Šloke “Mo- 
pro” pirmininkas ir palaiky
davo ryšius su Rygos komu
nistų organizacija. Savo lai
ku sumitas Bojarinas, betar
dant jį politinėj policijoj, iš
šoko iš penkto aukšto, bet 
liko gyvas.

Bojarinas nepilnametis. 
Jis ir dar du organizacijos 
vadai, taip pat nepilname
čiai, nuteisti po 6 metus sun
kiųjų darbų kalėjimo, bet at
sižvelgiant i jų amžių, baus-
mė sumažinta iki 4 metui 
sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Kiti keturi nuteisti po trejus Įkai^ kad

Ir Sutvėrė Dievas 
Žmogų, Ir Prasi

dėjo Velniava. 
Gal jums, gerbiamieji, 

j jau nusibodo skaityt apie 
i streikus ir bedarbę, tai pasi- 
klausykit, kaip Dievas tvėrė 
žmogų.

Štai šita šventablyva is
torija :

* ♦ ♦

metus tvirtovės ir likusieji 
išteisinti.

AŠ JAU GIRDĖ
JAU APIE RINSO.

REIKĖS PABAN
DYTI

/oT Aš NEPAISAU. NES 

RINSO PADARO VISĄ 
DARBĄ. JIS IŠMIRKO 

BALČIAU NEGU Aš 
HTRINU.

Viešpats Dievas sutvėręs pa
šantį ir žemės žvėris sulig ją ru
sių ir gy vairas ir visus šliaužąs 
sulig ją veislių, matė, kad visai 
yra gera.

Tačiau Dievas tvėrė patį 
žmogų.

Tačiau, pirma negu Dievas 
sutvėrė patį žmogų, tai Dangaus 
angelai, susibūrę, ir, apnykę 
Augščiausiojo sostą, dalinosi 
mintimis.

Kai kurie tarė:
—Viešpatie, sutverkie žmogų, 

kurs garbintų Tave ant žemės, 
I mes čia Danguje gie

dame Tau garbės giesmes.
Kiti gi atsiliepė:
—Visagali, daugiau nebetver

kte. Prakilnioji Dangaus šarme 
nija, kurią pasiuntei ant žemės, 
bus sudarkyta ir Simai knita.

Tyluma užviešpatavo, kuomet 
Gailestingumo angelas pasirėdė, 
priklaupdamas prieš Malonią so
stą. Ir žavus jo baisas pasigirdo: 

—Gerasis Tėve, sutverkie 
žmogų; sutverkie jį ant savo pa
veikslo. Dangaus gailestingumu 
aš pripildysiu je širdį, o Tu pri- 
piidysi jį malonumo gausybe; 
Tau jis bus Tavo garbės šaltinis.

♦ * ♦

kalbini neatrodogyvumo. reiškė,ada jūsų 
išmazgoti pur-ų 
užtektinai balta.

Bet taupus R’oso 
J? skalbinius kiekviena 

užtektinai baltam.
Rinso išmirko rap ilgi**-

k avėtai
Puoduke “ „urusiur.

Ki"’”

dirbėjai 40 sS co
PRODUKTAS^

skaisčius snie guo-duod* jums ■' stos,
sykį’. PU,OS '

balčiau

virinimo
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i—be tryni-no *

rėčkoj, skalbtuvėjjr

Taip rašo “Drauge” kažin 
koks asilų brolis Matutis.

Bet jis savo istorijos ne
užbaigia. Taigi aš jam pasi
siūlysiu į talką ir parašysiu 
šitokią užbaigą.

Ir sutvėrė Dievas žmogų 
“pagal savo paveikslą”, ir 
pripildė jį malonumo gau
sybe, kad jis butų jam, Die
vui, amžinas garbės šaltinis, 
tas žmogus. (Kaip pagal sa
vo paveikslą Dievas sutvėrė 
moterį, to aš nežinau).

Ir sutvėrė Dievas daugiau 
žmonių, kožną pagal savo 
tautą ir pavadinimą. Sutvėrė 
Italą, sutvėrė Ispaną, sutvė
rė Rusą, sutvėrė Meksikietį, 
sutvėrė Antaną Smetoną ir 
sutvėrė pralotą Olšauską.

O gailestingumo angelas 
atėjo ir pripildė jų širdis 
dangaus gailestingumu, o 
Dievas pripildė juos malo
numo gausybe, kad jie butų 
jam amžinas garbės šalti
nis. •

Ir tuojau prasidėjo velnia
va: Italas sudegino švento 
tėvo paveikslą; Ispanas už
kure bažnyčias ir vienuoly
nus ; Meksikietis padarė 
Dievo tarnams didelį guzą 
pakaušy; Antanas Smetona 
išmetė per langą popiežiaus 
atsiųstas dovanas, o pralotas 
Olšauskas pasmaugė moterį. ■

Taip buvo nuo pradžios? 
ir taip bus visados, ir f“ 
amžių amžius. Amen. respublika atsiuntė jį

Elu-Klierikat. stovu Washingtonan.
*
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tetą (atsparumą) prieš nuo
dus. Vien tik tas imunitetas 
buvo priežastis, kad Raspu- 
tino niekas negalėdavo nu
nuodyti.

“Kaip šiandie atsimenu 
tą baisiąją 1916 m. gruo
džio 29 d. Apie 11—12 vaL 
naktį mes pakvietėm Raspu
tiną į kunigiakščio Juzupo- 
vo vilą. Rasputinas atrodė 
labai susinervinęs. Po va
landos jis išgėrė stiklinę 
užnuodyto Marselio vyno. 
Valgomajame su Rasputinu 
buvo tik vienas kunigaikštis 
Juzupovas. Visi kiti sąmok
slininkai laukėme kunigaik
ščio darbo kambaryje, rū
mų dalyje vad. Partevre dės 
palais. Kunigaikštis nusi
gando, kad nuodai neveikia 
Rasputino. Jis pradėjo abe
joti, ar tik čia nepadeda tam 
užkeiktam žmogui Rasputi- 
nui piktoji dvasia ar kitos 
slaptingos jė^os. Kunigaikš
tis, pasitikėdamas antgam
tiška pagalba, privedė Ras
putiną prie puikios senoviš
kos iš dramblio kaulo pada
rytos Kristaus statulos ir 
jam tarė: “Žiūrėk, tamsta, 
koks puikus darbas!” Tuo 
tarpu, kaip Rasputinas ap
žiūrinėjo puikiąją statulą, 
kunigaikštis Juzupovas šo
vė du kartu Rasputinui į 
krutinę.

“Rasputinas parkrito ant 
žemės, bet dar buvo gyvas.

Žymus italų žurnalistas, 
Italo Cingareli, šiomis die
nomis turėjo progos susitikti 
su žmogumi, kurs dalyvavo 
Oriškos Rasputino nugala
bijime. Tas žmogus yra dak
taras Stanislovas Lazovert, 
didžiojo karo metu buvęs 
rusų armijos gydytojas. Jis 
gerai pažino vienuolį Ras- 
putiną ir jį laikė pavojingu 
visai Rusijai elementu. Šian
dieną daktaras St- Lazovert 
gyvena Bukarešte ir verčia
si prekyba. Italų žurnalistui 
pasisekė sužinoti, kad jis 

, sutaisęs nuodų Rasputinui 
nunuodyti ir dalyvavęs jį 
nugalabijant. Gydytojas čia 
vėl iškėlė viešumon lig šiol 
dar niekam nežinomų šiur
pulingų Rasputtao tragedi
jos scenų. Jis savo akimis 
matė Rasputino gyvenimo ir 

' mirties paskutinį momentą. 
Visą tragedijos eigą italų 

, žurnalistas aprašė iš Dr. St 
Lazovert pasakojimų Flo
rencijos laikraštyje “La Na- 
zione”.

Dr. St. Lazovert apgailes
tavęs, kad jie buvę neprity
rę žmogžudžiai. Niekas iš 
sąkalbininkų, susimokiusių 
slapta nužudyti Rasputiną, 
dar lig šiol nebuvę nužudę 
nei vieno žmogaus.

D-ras Lazovertas pasako
ja taip:

“Mes turėjom reikalą ne
su paprastu žmogumi, bet su ««.» .««.
galingu viršžmogiu —Ras- Juzupovas paliko peršautąjį 
putinu. Mes gerai žinojome, ’ Rasputiną valgomajame ir 
kad Rasputinas labai mėgs-! laiptais nubėgo žemyn į mu
šta Marselio vyną gerti. To- * sų kambarį. Mes išgirdome 
dėl mes įdėjome nuodų į jo trukšmą ir išbėgome iš kam- 
stiklinę. Įdėta į stiklinę buvo bario. Labai nustebom, kai 
tokia nuodų doza, nuo ku-( pamatėm peršautąjį Raspu- 
rios turėjo nusinuodyti kiek- tiną svirdukuliuojantį ant 
vienas žmogus. Rasputinas laiptų, vedančių į slaptą išė- 
išgėrė užnuodytą vyną, bet jimą. Tuo momentu kuni- 
nuodai jo neveikė. Kunigai- gaikštis apalpo. Puriškevitė 
kštis <’—7---------v........................ "
nuodų gavęs 
maus F 
riaus. Aš išbandžiau tuos 
nuodus pirma ant šunies, o 
paskiau ant arklio, kurie 
momentaliai nusinuodijo. Ir 
lig šiol man dar vis neaišku, 
kodėl tie nuodai neveikė į 
Rasputiną. Kiti pasakoja/ 
kad pyragaičiai, kuriuos 
Rasputinas valgęs prie vyno 
gėrimo, buvę smarkiai cuk
rumi apsaldinti, todėl ir 
nuodai jo neveikę, nes cuk
rus neutralizavęs jų veiki
mą. Aš gi manau, kad pyra
gaičiuose buvo per maža 
cukraus, kad butų galėjęs 
neutralizuoti nuodų veiki
mą. Kita vertus, Rasputinas 
galėjo būti pirmiau prival- 
gęs daug saldumynų, kū
nuos jis labai mėgdavo.Man 
rodosi, kad čia buvo kita 
priežastis. Rasputinas drau- 
gavosi su gydytoju Batmaje- 
vu, kurs buvo žymus nuoda- 
darys. Galimas daiktas, kad 
tas nuodadarys iš anksto bu
vo Rasputiną prie nuodų 
pripratinęs ir šis gavo imuni-

Juzupovas buvo tų pagriebė baisų amerikoniš- 
gavęs iš vieno žy- kos “Savage” sistemos re- 
Petrapilio profeso- volverį ir šovė du kartu į 

Rasputiną. Pirmasis šūvis 
pakliudė Rasputinui į plau
čius, antrasis — į sprandą. 
Rasputinas buvo vis dar gy
vas, nors jau susirietęs gu
lėjo ant grindų

“Tuo tarpu subėgo kuni
gaikščio tarnai. Mes juos 
prisiekdinome mums ir jų 
kunigaikščiui Juzupovui pa
dėti gelbėtis. Tarnai mums 
padėjo Rasputiną vėl atgal į 
valgomąjį įvilkti. Tuo tarpu 
atsigaivino kunigaikštis. Pa
matęs Rasputiną, jis pradėjo 
šėlti. Juzupovas, kaip bepro
tis, sugriebė musų žibintuvą 
ir sviedė juo į Rasputiną. Il
gai truko, kol mums pavyko 
kunigaikštį nuraminti. Ras
putinas jau atrodė nebegy
vas. Mes jį suvyniojome į 
paklodes ir nunešėme į ku
nigaikščio automobilį. Tada 
atvažiavome pas Nevos tiltą 
vadinamąjį Petrovsky most. 
Nuo to tilto mes nuleidome 
Rasputino kūną į eketę po 
Nevos ledu. Baisiai išsigan
dome, kai pastebėjome, kad 
Rasputinas vis dar gyvas. 

Į Leidžiant į eketę jis man 
, taip smarkiai sugriebė už 
' rankos, kad nuplėšė net 
švarko ir marškinių šmotą, 

j Buvo galima matyti, kad jis 
idar kankinosi pakištas po 
jiedu
i “Aš nė kiek nesigailiu da
lyvavęs sąmoksle nužudant 

i Rasputiną, nes jį laikiau ir 
į laikau didžiausia Rusijos 
.'nelaime ir gėda- Man tik 
gaila, kad mes jo nužudy- 

,mui pasinaudojom klastin
gomis priemonėmis. Garbin- 

* giau butų buvę atvirai kovo
ti. Tačiau didysis kunigaikš
tis Dimitrijus ir Juzupovas 
bijojo stoti veidas veidan į 
kovą su tuo nepaprastu su
tvėrimu, koks buvo Rasputi
nas. Visi tikėjo Rasputino 
antgamtiška galybe.”

t

HONDŪRO ASTOVAS.

šitas vyras vadinasi Celeo Da- 
per vila, šiomis dienomis Hondūro 

savo at
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MERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
Dar Apie Muštynes S. L A. Centre

P-!ė» Draugeliutė* žodis. |
Pereitame “Keleivio” nu

mery tilpo p. Zosės Vitai- 
tienės paaiškinimas apie tai, 
kaip ji mušėsi SLA. Centre 
su p-le Jurgeliute ir kitais 
SLA. tarnautojais. Anot p. 
Vitaitienės, ji nieko tenai 
neužkabino, niekam blogo 
žodžio nepasakė, tik ją visi 
draskė, tampė, daužė, ant 
galo net laiptais numetė, 
taip kad ji išvirtusi su duri
mis laukan net apalpusi ir 
gulėjusi be žado kaip nekal
ta balandėlė.

Dabar gi pasikiausykit, 
ką apie tą skandalą rašo S. 
L. A. raštinės tarnautoja p- 
lė Draugeliutė. Ji pradeda 
taip:

“Liepos 24 dienos ryte S. 
L. A. ofise buvo p. Kama
rauskas iš Edwardsville, Pa. 
ir su p-le Jurgeliute kalbė
josi apie įvairius reikalus. 
Jis užėjo į redaktoriaus ofi
są su redaktorių, p. Vitaičiu, 
pasikalbėti. Vienu tarpu Vi
taitis p. Kamarauską išsišau
kė tiksliai išeiti į smuklę iš
sigerti. Aš pastebėjau, kad 
su jais buvo ir ponia Vitai
tienė.”

Tai buvo iš pat ryto. Apie 
2 valandą po pietų p-lė 
Draugeliutė Įnėjo raštinėn ir 
štai ką ji tenai rado:

“...pastebėjau”, sako, “prie 
mano deskos besėdinčią p. 
Zosę Vitaitienę,kuri į Jurge
liutę šaukė: ‘I am Mrs. Vi
taitis, SLA member. I came 
here to fili an application. I 
want o job.! Well, come on, 
where is the application?!’”

Matydama, kad čia kas 
nors negera, p-lė Draugeliu
tė išėjusi, o kada vėliaus su
grįžusi su p. Ramanauskie
ne, tai pamačiusi jau šitokį 
reginį:
„ “Vitaitienė buvo abiem 
rankom įsikabinusi į Jurge
liutės plaukus. Jurgeliute 
šaukėsi pagalbos. Pp. Vasil 
ir Raščius, kurie tuo tarpu 
dirbo spaustuvėje, atbėgo 
prie durų ir mes visi stengė
mės Jurgeliutę atimti iš Vi
taitienės nagų. (Šiame susi
rėmime ir man rankas Vi
taitienė apdraskė). Tuo lai
ku Jurgeliute iš Vitaitienės, 
mums begelbstint, pasiliuo- 
savo ir nubėgo į beismantą. 
Ponia Vitaitienė tuo laiku 
pakartotinai rėkė: ‘Aš Vi
taitienė' Aš “Tėvynės” re
daktoriaus pati! Aš Vitaitie
nė!’ Taip berėkdama ir be- 
demonstruodama, kad ji 
‘Tėvynės’ redaktoriaus pati, 
išsivaikė spaustuvės darbi
ninkus, uždarė duris ir atsi
sėdus prie Jurgeliutės des
kos, pakartotinai kalbėjo: 
‘Aš iš čia nesijudinsiu ir 
lauksiu, kol ta mergina čia 
sugrįš! Aš dar nepabaigiau! 
Aš ją dar sučiupsiu! Aš jai 
parodysiu! Aš sukelsiu Su
sivienijime tokį skandalą, 
kokio dar nebuvo! Aš! Vi
taitienė !’ Sėdėdama prie 
Jurgeliutės deskos, susiso
dino ir savo vaikus ir jiems 
pareiškė: ‘Bukit ramus, vai
kučiai ! Čia SLA raštinė! Čia 
jūsų vieta—bukite, kaip na
mie !’ Ir ištiesų, SLA raštinė 
išrodė gerokai Vitaičiu šei

mynos užbarikaduota!”
Taip p. Vitaitienė sėdėju

si iki 5 valandai, visą laiką 
“garbindama” p-les Jurge
liutę ir Draųgeliutę. Išėjus 
darbininkams namo, Vitai
tienė taip pat išėjo, sakyda
ma, kad iš ryto vėl ateisian
ti reikalauti darbo SLA. raš
tinėj.

Kai viskas nurimo, sugrį
žo raštinėn p-lė Jurgeliute ir 
merginos vėl sėdo prie dar
bo, nes turėjo tą naktį išsių
sti Insurance Departamen
tui raportą SLA. reikalais. 
Išgirdęs apie įvykusį skan-

(dalą, atėjo SLA. narys Var- 
i nis pasiteirauti, kas tenai at
sitiko. P-lė Draugeliutė pra
dėjo jam pasakot. Ir štai:

“Dar buvau nepabaigusi 
jam pasakoti, kaip pastebė
jau pro langą, kad ateina 
Vitaitis ir Vitaitienė. Man 
per nugarą perbėgo šiurpas. 
Aš sušukau: ‘Dieve mano, ji 
vėl čionai ateina!’ Aš pa
žvelgiau link durų, kai tuo 
laiku išgirdau duris atraki
nant. Duris atrakino Vitai
tis ir tuojau į ofisą įnėjo Vi
taitienė ir labai nustebusiu 
balsu paklausė,‘Where is the 
secretary?’ Aš atsakiau, kad 
sekretorės čia* nėra. Tuomet 
ji pastebėjo: ‘Ali right, I 
know where she is. ‘Tuo lai
ku pastebėjau, kad Vitaitis 
turi pusėtinai ištinusią lupą. 
Aš sudrebėjau ir tiesiog nu
sigandau, manydama, kad 
turbut jiedu namie ' ar kur 
kitur mušėsi, ir gal čia atėjo 
tą muši pabaigti.

“Ponai Vitaičiai gana sku
biai leidosi aukštyn. Aš ir 
vėl nusigandau ir paprašius, 
kad ir Varnės su manim kar
tu eitų, taipgti leidausi į vir
šų. Aš laukiau stovėdama 
ant trepu, kol Vitaitis savo 
raktu atrakino duris. Atra
kinus duris, abu Vitaičiai 
tiesiai metėsi į sekretorės o- 
fisą, kuris yra visai kitame 
gale namo, negu redakto
riaus ofisas. Pamačius juos, 
Jurgeliute labai nusigando 
ir paprašė, kad Vitaitis savo 
žmoną išsivestų, nes ji jau 
gana didelį skandalą sukėlė 

! pirmiau, čia Vitaitienė pik
tumu tiesiog užsidegė ir at- 

’ sisukusi į mane sušuko: ‘Get 
■ out, get out,- you!...And Var

nės get out!’ Aš atsakiau, 
kad aš neisiu, nes aš čia dir
bu ir turiu daugiau teisės čia 
būti, ir kad ji pati gali išei
ti. Tuomet ji puolė mane 
mušti, bet Varnės ją sulai
kė.

“Jurgeliute, matydama 
□rogą pabėgti, stengėsi pro 
duris išsiveržti, bet Vitaitie
nė ją pagriebė už kaklo ir 
pradėjo tąsyti. Jurgeliutei 
pasiliuosuoti padėjo Varnės, 
stengdamasis Vitaitienės 
rankas nuo Jurgeliutės kak
lo atitraukti. Varnės tuo tar
pu, kaip sako, pastebėjo, 
kad Vitaitienė jau buvo iš
sižiojusi Jurgeliutei į kaklą 
kąsti ir todėl Vitaitienės 
bumą atsuko į šalį nuo Jur
geliutės kaklo. Čia Vitaitie
nė perkando Varniui ranką.

“Jurgeliute iš Vitaitienės 
nagų pasiliuosavo ir leidosi 
žemyn. Varnės tuo laiku lai
kė Vitaitienę, kad ji Jurge
liutės nesivytų. Vitaitienė 
kovojo iš Vamio rankų pa
siliuosuoti. Pagaliaus, pasi
liuosavo ir leidosi trepais 
žemyn paskui Jurgeliutę. 
Varnės taipgi žemyn nubėgo 
Vitaitis ir aš taipgi nubėgo
me žemyn.

“Aš maniau, kad Jurge- 
liutė vėl į Vitaitienės rankas 
pakliuvo. Įbėgus į apatinę o- 
fiso dalį, iš užpaklio, mane 
užklupo VitaitieBė. Ji su
griebė mane už kaklo, par- 
simetė ant grindų ir rėkda
ma, ‘you!... you!... you* 
tąsė mane už plaukų, daužė 
i pečius kojomis ir keliais, 
kol aš gulėjau ant grindų. 
(Ir nuo šito Vitatienės ‘pa- 
čiupinėjimo’ per sąvaitę lai
ko negalėjau pasukti kaklo 
ir keletą sąvaičių jaučiau 
skausmus pečiuose ir kruti
nėję).

“šiaip taip man pasisekė 
iš po Vitaitienės išsisukti ir 
aš pabėgau į spaustuvę. Čia 
Vitaitienė, mane smarkiai 
pastumusi į spaustuvės sta
lą, kirto man į veidą. Aš pa
mačiau čia Vitaitį ir pradė
jau prašyti: ‘Ponas Vitaiti, 
išsivesk ją iš čia.’ Bet Vitai-

I Kovą su New Yorko FlėHkais.

■ i

J
šitokius triračius vežimus New Yorko policija įsitaisė ko

vai su plėšikais, šitas motorcik lis yra apsaugotas šarvais ir gali 
bėgt 75 mylias į valandą.

j \

tis nieko nedarė. Pagaliau, 
išgirdau SLA namo dženi- 
toriaus Van Cleef balsą, šis 
žmogus Vitaitienę atitraukė 
nuo manęs ir išvedė.”

Savo pasiaiškinime, tilpu- 
siame pereitame “Keleivio” 
numery, p. Vitaitienė tvirti
no, kad p-lė Draugeliutė 
siundžiusi prieš ją p. Varnį, 
šaukdama angliškai: “Now 
gi ve it to her! Kili her! Kili 
nėr!” Bet p-lė Draugeliutė 
sako, kad tai esanti netiesa. 
Ji tokių žodžių niekad ne
vartojusi ir visai nemačiusi.V ClX vVj J LAjOX XX V XkXIX llUlllUvl Ui?lj 
kad p. Varnis butų p. Vitai-’ 
tienę užgavęs. Jeigu p. Vi- 
taitienė ištikrųjų buvusi ap
kulta, tai veikiausia ji su 
savo vyru buvo susipešusi, 
sako p-lė Draugeliutė, nes 
kaimynai girdėję didžiausį 
triukšmą ir riksmą tarp jud
viejų, kuomet po visų aukš
čiau minėtų muštynių jiedu 
vienudu buvo užsidarę SLA 
raštinėje.

i
t

I

t ’• •••

rėjus per tokią “koloniją”, 
net šiurpas pakrato, matant 
kaip žmonės kenčia. Vyrai ir 
moterys vaikščioja su ma
žais vaikais apiplyšę, gaudo 
upėje žuvį, o pasigavę kokią 
tuoj nešasi į palapinę virti. 
Išrodo, lyg laukinių indijo- 
nų stovykla.

') Tai ve, ko susilaukėme at
vykę Kanadon. Gyvendami 

i Lietuvoje visi troškome kaip 
j nors iš jos ištrukti, kaip 
nors pasiekti “laimės šalį”.

. dabar vietoj laimes turim svarstomas visuotino drau-

Kanados Lietuviai
WINNIPEG, CANADA. Į “grinorkos” iš to tik stebėjo- 

Ginčas dėl raudonų ženkle-; si. Gal dabar ir jos pasimo- 
lių. Į L

“Keleivy” buvo rašyta a- čios, amei ikiečių savo seserų 
pie W. L. D. Pašalpinės 
Draugystės pikniką, kuria-' 
me kilo neva ginčo dėl se
gamų raudonų ženklelių.

Šis nesusipratimas buvo;

kins mandagumo, pamačiu-

gražų pavyzdį.
Gerai žinantis.

WINNIPEG, CANADA. 
Pakelti taksai, ir kas juos 

moka.
Kanados vyriausybė pa

kėlė ant visokių dalykų tak- 
sus, kad užlyginti $18,000,- 

1000 nedatekliaus spragą, ku- 
Įri pasidarė pastarųjų metų 
i bėgy.

To paseka, strytkarių 
(kompanijos pakėlė fėrą į 
i 10c. be jokių privilegijų. A- 
Įlaus gamintojai apdėti 12c. 
taksų keisui (apart buvu
siu). Alaus gamintojai 10c. 
taksų pakėlė vartotojui, o 
patys pasiliko 2c. Taip pa
skirstomi taksai tarp alaus 
gamintojų ir jo vartotojų.

Abelnai visos pramonės 
taip “moka” taksus. Valdžia 
uždeda taksus biznieriams, 

į o biznieriai žmonėms.
Pipiras.

i

varS^> baisiausi gyStės susirinkimo ir daugu
mos narių balsų buvo už 
raudon-spalvius ženklelius;

rių, kad galėtų su gaspadi- 
ne gaudytis.

Tamsta J. Gustis, matyt, 
nesupranti žodžio “diocezi- 
ja”. Tai ne karvė ir nereikia 
ją vest į trečią aukštą nu- 
melžt. Tai ką bendra turi 
diocezija su gyvenamąja 
vieta?

Tamsta begėdiškai me
luoji, buk kun. Žukauskas 
dirmavoia parapijoms “be
stijomis”, “menkėmis” ir tt. 
Tamsta J. Gustis pats tokius 
žodžius vartoji ii’ aš tai da- 
rodysiu. . Buvo čia mėginta suruošti

Tvenanties Tautinei pa- ^44,^ mitingu. demons- 
į^pijai tamsta leidai lape- tracijų. Kuomet demonstra- 

cija prasideda, tai trečdalis 
žmonių pasilieka, kiti pasi
traukia—vis vieni atsideda 
ant kitų: tegul jis eina, o aš 
neisiu! Kitaip sakant, tegul 
kitas už mane kovoja, o kai 
bus kokių lengvatų iškovota, 
tai tuomet ir aš prisidėsiu. 
Matydami, kad darbinin
kuose nėra solidarumo, ka
pitalistai musų vargų ir ne
paiso.

Bet amžinai taip nebus. 
Ateis laikas, kada darbinin
kai susipras ir iškėlę socia
lizmo vėliavą pareikalaus 
savo teisių. Parašė ranka.

liūs šmeiždamas romiečius 
kunigus, kun. Kaulakį, če- 
pukaitį, Zimblį ir Paukštę, 
vartodamas žodžius “Judo- 
šiai, jų mišios nevertos nei 
cento” (mat ir mišios turi 
savo kainą). Du iš suminėtų 
lapelių už balandį ir gruo
džio mėnesius 1927 m. aš 
siunčiu “Keleivio” redakci
jai kaipo dąrodymą. (Tiesa, 
tokius lapelius gavome.— 
Red.)

Praėjo tik porą metų, J. 
Gustis pradėjai šmeižti ir

skurdą!
Lietuvoje nereikėjo eit į 

paupius gyvent, badą ir šalti ketete'Safcė nuo baisa- 
kentet, arba “freitais įsRy- vimo Pipiras,
tų į Vakarus, o iš Vakarų vėl 
atgal trankytis ir visokių ne-; 
laimių pergyventi. Kiek čia 
pirm laiko jaunų musų bro-, 
lių nuėjo į kapus, arba svei- Į 
katos nustojo duonos iieš-! __
kant, tai niekas niekad ir'čia buvo suruoštas piknikas, 
nesužinos. Įkuriame dalyvavo dvi šei-

Gal tik tuomet geresnių i mynos ir iš Amerikos. Jos

WINNIPEG, CANADA.
Amerikiečiai davė winnipe- 

giečams gerą pavyzdį.
Šių rhetų rugpiučio 23 d.,

KJc*X LUUniCL voillil , •/

laikų susilauksim, ‘ kuomet'davė mums gana gražų pa- 
vienas kita už jausim, vienas; vyzdį. Winnipego lietuvai- 
kitam rankų paduos im. Da- tės,_ kurių daugelis nesenai I 
bar ei vū-nas skaitosi fašis- da iš Lietuvos atvykusios,!bar gi vienas skaitosi fašis
tas, antras klerikalas, tre
čias komunistas, ketvirtas 
da kitoks, ir vienas į kitą 
šnairuoja, vienas kitam sten
giasi koją pakišti.

da iš Lietuvos atvykusios,, 
dažnai atsisako eiti su bile* 
kokiu vaikinu šokti, įsivaiz-i
duodamos sau, kad jos yra 
geresnės už tuos vaikinus.

Bet atvažiavusios iŠ Ame
rikos mergaitės šoko su kie
kvienu vaikinu, nei vienam 
neatsisakydamos. Mūsiškės

TORONTO, CANADA.
BIRUTĖS SALDAINIU GALIMA 

GAUTI
A. PAULIAUS KRAUTUVĖJE 

654 ųueen St. W.

Kuo Šarkis Geresnis už Kaimo Bernus?

PHILADELPHIA, PA.
Atsakymas šmeižikui.

Pavelykite, gerb. “Kelei
vio” redakcija, atsakyti J. Į tebešmeiži tautinę parapiią 
Gusčiui į jo šmeižtus, kurie i vien tik už tai, kad parapija 
tilpo “Keleivio” Nr. 34 ant- nebeduoda tamstai spaus- 
galviu: “Kas katinui uode- dinti savo piknikų ir balių 
gą pakels, jei jis pats jos skelbimų, nes tamsta sudar- 
nepakels?” kydavai turinį. .

Nesu bažnyčios fanatikas Aš tamstos pirmus tautiš-'
ir nematyčiau reikalo ją kos parapijos šmeižtus apra- miestelio, Amerikoje išgyve

no 27 metus. Paliko 2 broliu 
ir 2 seseris Lietuvoje. Buvo 
nevedęs, bet buvo rimtas ir 
pažarigus vyras. Buvo dide
liu “Keleivio” rėmėju. Lai 

su lai- būna jam amžina atmintis.
Antanas Jokantas.

CHICAGO, ILL.
Mirė Juozas Sveikoska*.
Velionis paėjo iš Joniškio

Nelabai senai “Naujie
nos” pasijuokė iš Lietuvos 
kaimo bernų, kurie labai 
mėgsta muštis. Rašytojas 
pastebėjo juokais, kad “vie
nas kaimietis net prisiuntė 
vienam Kauno sąvaitraščiui 
rimtą pasiūlymą, kad redak
cija surašytų ir paskelbtų 
peštynių taisykles, kada ga
lima savo priešą mušti bas
liu, o kada tik kumštimi.”

Apie šitą juoką dabar at
siliepė ir “Lietuvos Žinios”

ginti, jei J. Gustis butum šiau “Keleivyio Nr. 12, 
parašęs kiek tiesos. Tamstos 1929 metais. Jei tai bu- 
visų šmeižtų nepakartosiu, vo ne tiesa, kodėl neatsilie- 
nes gaila laikraščio vietos; pei? J. Gusti, nespręsk kitų 
parodysiu visuomenei tik sulig savęs.
Tamstos tikrą veidą. Į Tautinei parapijai

Tamsta rašai, kad Tauti- įsvomis karinėmis tai 
nė parapija netekusi gerų 
parapijonų, korespondentų 
ir baigia nupulti. Tad ku
riuos J. Gustis skaitote ge
rais parapijonais? Ar tuos, 
kuriems Romos kun. Kaula- 
kis davė amnestiją Dievo 
vardu, šaukdamas juos grįž
ti atgal į Kaulakio avinyčią 
iš nepriklausomos parapi
jos? Likusieji Tautiškoj pa
rapijoj virš 700 narių tam
stai yra “negeri,” ar taip?

Kas dėl korespondentų tai 
veik aš vienas rašinėjau 
“Keleivin” nuo pat Tautinės 
parapijos įsikūrimo, ir tebe- 
rašinėju dabar.

Man ne galvoj bažnyčia ir 
mišios, kurių Tamsta rašai 
kun. Žukauskas nebelaikąs. 
Ką tamstai ir mums visiems 
mišios davė per šimtmečius? 
Bažnyčios ir mišios su laiku 
ir pačios išnyks. Aš remiu 
Tautiškas laisvas kapines, 
kad mirčiai ištikus nereikė
tų Romos kunigų leidimo į 
jų kapines. Laisvose Tautiš
kose kapinėse yra laidojama 
su ir be bažnytinių ceremo
nijų—kas kaip nori.

Tamsta J. Gustis rašai, 
kad nepriklausomas kun. 
Žukauskas neturįs jokios“di- 
□cezijos” ir gyvenąs ant tre
čio flioro. Taip, kun. Žu
kauskas turi tris kambarius, 
tik ne virš bažnyčios, kaip 
tamsta rašai, ir jis tuo paten
kintas. Jisai nereikalauja 
klebonijos su tuzinu kamba-

I

svomis kapinėmis tamsta e- 
si per žioplas pakenkti.

Tautietis.

I

I

SASKATOON, SASKAT- 
CHEWAN.

Darbininkai kenčia didelį 
vargą.

Alkani darbininkai vargs
ta visur. Tas pats ir pas mus. 
Vaikščioja pulkai alkanų 
bedarbių iš vienos vietos į 
kitą, jieško darbo, bet atsa
kymą visur gauna tą patį: 
”Darbo nėra”.

Kurie turi Kanados pilie
tybę, tai gauna }>orą dienų į 
sąvaitę padirbėti prie mies
to darbų, o jei ne, tai maisto 
duoda. Vedusieji gauna val
gomųjų produktų, o nevedu
sius siunčia į “Exibition” 
sriubos pasrėbti porą kartų 
į dieną. Gi katrie Kanados 
pilietybės popierų neturi, 
tai tiems nors badu mirk. 
Jokios pagalbos jiems nėra. 
Jei nueina kur pašalpos pra
šyti, tai tokiems pataria už
sirašyti į “Deportation”.Tai 
reiškia, užsirašyk, kad tave 
deportuotų, išvežtų tenai, iš 
kur esi atvykęs. Kurie užsi
rašo, tai tie gauna zupės, 
pakol prieis eilė jiems išva
žiuoti. Kas nenori būt de 
pūtuojamas, tas turi kentė
ti badą.

Daugelis bedarbių, netu
rėdami iš ko pasisamdyt bu
tą, eina su šeimynomis į pau
pius gyventi. Pasistato tenai 
palapines ir skursta iose. Pe-

Šitos dovanos ir minėji
mas Šarkio vardo musų 
spaudoje stambiomis raidė
mis parodo, kaip tūli musų 
žmonės, net laikraštininkais 
pasivadinę, garbina kumš
čios jėgą, kuri vartojama 
snukiams ardyti ir lupoms 
skaldyt.

Tečiaus kada kaimo ber
nai paleidžia savo kumščias 
į darbą ir susikruvina sau 
nosis, tai tie patys laikraš- 

, čiai tokį darbą pašiepia arba 
kurios 14 rugpiučio laidoje stačiai smerkįa, kaipo nekul

tūringą, barbarišką paprotį.
Aš bet gi norėčiau žinoti, 

koks yra skirtumas tarp Šar
kio—profesionalo kumšti
ninko, ir kaimo berno—a- 
matoriaus mušeikos?

Aš esu iš principo priešin
gas visokioms muštynėms. 
Žmogus, kuris mušasi, mano 
akyse stovi vienoj lygumoj 
su gyvuliu. Gyvulius galima

rašo:
“Įdomu į kurį Kauno są- 

vaitraštį tas kaimietis krei
pėsi. Tur būt, į ‘Dieną’, nes 
tik ji sugeba duoti patarimų 
panašiais reikalais.

“Bet vis dėlto, pravartu 
butų, kad atitinkamos įstai
gos išleistų peštynių vadovė
lį.

“Kadangi šis klausimas su

W Malt S*

Visuomet „ 
vienodas ir 
patikėtinas

, A • 1 1 . ou uyvLUJU. vi v v U1IUC' šaunia
kaimu turi daug daugiau įO pateisinti, nes jie ne- 
bendro negu lėlės ir pone- turi proto, o kovot jiems ten- 
kos , tai ar neapsnmtų musu maisto arba dėl patai-

icių. Čia, matote, veikia tam 
i tikras gamtos įstatymas — 
'savęs išlaikymo ir veisimosi 
i instinktas. Šituo žvilgsniu, 
Įgali būt, reikėtų pateisint 
kai kuriais atvejais ir žmo
nes, ypač kada kaimo bernai 
mušasi už mergas.

Tečiaus aš jokiu budu ne
galiu pateisinti žmogaus, ku
ris duoda savo veidą daužyt 
už pinigus. O taip yra su vi
sais profesionalais kumšti
ninkais.

Gal kai kas čia norės pri
kišti man nenuosakumą, sa
kydamas, kad pugilizmo 
“nrofesija” taip pat yra “ko
va už būvį”, nes kuomet 
kumštininkas mušasi už pi
nigus, tai tikrumoje jis mu
šasi už duoną.

Bet tuomet reikėtų pripa
žinti, kad ir prostitucija yęa 
“kova už būvį”. Nes ištikrų
jų badas daugiausia moterų 
ir priverčia imtis to amato. 
Tečiaus visuomenė to nežiū
ri. Prostitutė yra visų pa
niekinta ir skaitoma draugi
jos išmata vien dėl to, kad 
už pinigus skolina savo kū
ną kitiems.

O jeigu taip, tai kaip ga
lima pateisinti pugilistą, ku
ris už pinigus išstato savo 
kūną d a šlykštesnei preky
bai, negu prostitutė?

Prof. Gnaiba.

’Universališkieji Rūmai’ ati-i 
daryti šios ‘žemės ūkio ša
kos’ kursus?

“Manom, kad lektorių at
siras už gerą honorarą.”

Kaip matote, ir “Lietuvos 
Žinios” muštynių paprotį 
pašiepia. Tečiaus kada Šar
kis mušasi, tai “Lietuvos Ži
nios” rašo apie jį su didžiau
siu pasigerėjimu. Beveik vi
sa musų spauda laiko jį tau
tos “didvyriu”. Šiomis die
nomis Lietuvos laikraštinin
kai net dovanų Šarkiui at
vežė, nežiūrint kad jis už 
juos daug turtingesis ir, pa
gal teisybę, ne jie jam turė
tų dovanas vežti, bet jis tu
rėtų jiems po porą kelinių 
nupirkti.

l
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MILŽINIŠKAS SEZONO UŽBAIGIMUI

RENGIA D.L.K. VYTAUTO KLUBAS

Rugsejo-September 12 ir 13
D. L. K. VYTAUTO KLIUBO PARKE

PINES GROVE, LOWELL, MASS.
Gerbiamieji! Sis piknikas bus vienas iš gražiausių; jame turėsime 
daug įvairumų, kurių dar niekadne.-ate mat?: Bėgimas, lenktynės, ku
riose dalyvaus visi Lowellio berneliai, suaugę ir mergelės ir svečiai 
mėgėjai.

Taipgi bus taip vadinamas PRIZO ŠOKIS ir daug kitokiu žaislų, 
kurių čia visų suminėti negalima. Visi laimėtojai gaus puikias dovaT 
nas. Piknike dalyvaus visų aplinkinių kolonijų kliubai: Lawrenco, 
Haverhillio, Lynr.o, Peabody Ir kitu. Kviečia visus Rengimo Komitetas.
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—Sveikas
Kur gi taip skubini uždusęs? 

—Bėgu. Maike. pas Ščes-

KELEIVIS

VOLDEMARININKU BYLOS PROGA
Rugpiučio 17 dieną Ka- loję iškėlė prieš juos kaipo 

riuomenės Teisme, Kaune, svarbiausi kaltinimą—kalti- 
prasidėjo vadinamoji volde- nimą -smurtu, tai tos rūšies 
marininkų byla. Kaltinama- ginčas nesibaigs tik teisme, 
sai aktas pasodino teisiamų- Musų visuomenė turi sau 
jų 'suolan net 24 asmenis, jų prisiimti jai tinkamą volde- 
tarpe—bene pačius svar- marininkų byloje kaltės dalį 
biausius vadus tos grupės, ir ją atitaisyti... 
kuri kasdieniniam musų gy- .. “Socialdemokratas”,
venime įgijo voldemarinių 
vilkų vardą. Visos teisiamų
jų grupės priešaky stovi pats 
Voldemaras, jeigu ne kaipo 
teisiamiesiems primetamo 
pučo organizatorius, tai bent 
pučistų idėjinis įkvėpėjas ir Savo laiku musų spaudoje 
faktinasis jų vadas. į buvo daug rašoma apie “tė-

Voldemarininkų byla net' Kapuciną ir jo gerus 
musų sąlygose yra nepapra- (žmonių mulkini-
sta byla. Teisiamųjų nusi-'^h ^t kaip jo tikra pa- 
kaltimui suprasti ir jį įver-lv?r^e 1S kui jis kilęs, niekas 
tinti teismas paprastai žiuri nePa>ajxe n. nepara-
nusikaltimo priežasčių. Mes ^ai^x as cia r(OrIU Pl.ar*®- 
nežinome, kaip kaltinamieji ?1’ ^as te^°.. aPie t0 
ginsis, bet jeigu Voldema-Į zm<^aus kilmę sužinoti bū
rui bent šiuo kartu užtektų nan^ nesenai Lietuvoje, 
padoraus drąsumo, tai jis/ Kai jis važinėjosi anais 
kaipo idėjinis visų teisiamų- _ metais po Ameriką, man ne- 
jų atstovas, turėtų visai pa-' teko jį pamatyt, bet mano 

! miršti savo asmens reikalus žmona jį matė. Kai mes pa
byloję ir ginti tik grupę skui nuvažiavom Lietuvon, 
(cenzūros išbraukta).

Tėvas Kapucinas
_ ..... J*, y
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—Tai tu sakyk krividija, 
o ne skriaudžia.

—Tu. tėve, lietuvių kal- 
lyvos Šmerties Susaidės pre- bos manęs nemokyk,, nes tu 
zidentą. i]

—Gal jis bačkutę turi?
—Ne. Maike. jis turi gerą tai mes 

tekilą. tai aš noriu čeki;'2’™ A1 
išsigaląst.

—Gal eisi grybaut?
—Ne, vaike, reikia rik-( 

tuotis i vainą su katalikų ne
prieteliais.

—Nusiramink, tėve, 
jus neturit jokių priešų ir T 

jokio karo su jais nebus.
—0 as tau sakau. Maike, 

kad neprietelių mes turime/ 
labai daug. Apie tai daug' 
šnekėjo musų kunigų fede-( 
racijos kongresas. Net jo Į 
celencija vyskupas Bučys 
barzda paėmė tuo klausimu 
žodi ir patvirtino, kad musų 
neprieteliai yra gerai orga
nizuoti ir iie laikosi viso-i 
kiose susaidėse. O dabar ir 
“Darbininkas" rašo. kad 
katalikai privalo daryt akci-jL“"^ 
ją prieš bedievius. Tik aš ne*| Taiaf 
žinau, vaike, ka tas žodis;,.r- . • - u i- , - Kaip Kristus gvveno.mynina. Enivei, soble turi; 1 
būt išgaląsta.

*■ I __

—O aš tau sakau, tėve.' g 
kad tu mesk tą branktą perjtaip ev'ena tiktai 
tvora, nes jis tau č" 
nereikalingas. Da nosį kada' 
nusipiausi.

—Unaras nedazvalyja. 
Maike. Koks gi butų genero
las be šoblės? Juk ir vyčiai 
nenorėtų manęs klausyti. Tu 
nežinai. Maike. kaip žmogus 
jaučiasi didelis, kada iis tu
ri prie šono zbrajų. Nieko 
tada ant svieto nebijai, iš
skyrus tik Dievą ir zlyduką.

—Nekalbėk niekų, tėve. I 
Geriau papasakok man. ką 
ištikrųjų ta jūsų federacija 
nutarė daryt darbininkų gy
venimui pagerint?

—Musų skodas, 
daugiausia kalbėjo 
katalikų akciją, bet 
mynina, tai aš negalėjau ge
rai suprasti. Be to, mes nu
tarėm padaryti didelę kolek- 
tą tarp lietuvių katalikų ir 
nusiųst šventam tėvui kaipo 
dovaną nuo lietuvių tautos.

—Matai, tėve, tu nori 
prieš bedievius kovoti, o iš
tikrųjų lietuviai turėtų pa
kelt kovą prieš jūsų federa
ciją.

—Už ką?
—Ji skriaudžia musų žmo

nes, kurie ir be to jau yra 
labai nuvargę.

—Kalbėk, Maike, lietuviš
kai, ba aš tavo žodžių nega
liu suprast. Ką gi tai reiškia 
“skriaudžia?"

—Tai reiškia, d 
kalingą nuostoli, 
pinigus.

V

No. 37, Rug*- 9 <1., 1931

I i I

i■

■ ♦ ■

landsknechtų vadovaujamojo, 
militariškos dvasios kupino vo
kiečių fašizmo laimėjimas ilgam 
laikui sunaikintų bet kurią viltį 
Europos taikai, tarptautiniam 
nusiginklavimui ir Europoje ir 
visame pasaulyje sudarytų to
kias aplinkybes, kurios tikriau
sia sukeltų karą.”

I TIK SOCIALIZMAS PANAIKINS
tiį**Įt*ti-
Iš

I

\

i

VISOKIAS NETEISYBES
Ketvirtojo Socialistinio Dar

bininkų Internacionalo 
Kongreso kalbų.

Liepos 25 d. 15 vai. Vienoje 
prasidėjo IV Socialistinio Darbi
ninkų Internacionalo kongresas, 
dalyvaujant visų kraštų socialis
tinių partijų atstovams ir dau
gybei svečių. Kongresą didele 
turininga kalba atidarė S. D. I. 
Vykdomojo Komiteto pirminin
kas E. Vanderveldė, iškeldamas 
einamojo momento reikalus ir 
eilinius tarptautinio socializmo 
uždavinius. Paskui Austrijos so
cialdemokratų partijos ir ypač 
Vienos socialdemokratų, drauge 
ir didesnės Vienos gyventojų da
lies vardu kongresą sveikino 
Vienos burmistras Seitz’as.

Sudarytos keturios kongreso 
komisijos, i kurias Įnėjo ir Lie
tuvos socialdemokratų partijos 
atstovai: nusiginklavimo — L. 
Epšteinas, esamojo politinio bū
vio ir kovos už demokratiją—S. 
Kairys, ekonominio krizio— K. 
Bielinis ir L. Abramavičius, mo
terų—L. Purėnienė ir organiza
cinė—J. Žiugžda. Tos pat dienos 
vakare naujame Vienos stadijo- 
ne. dalyvaujant kongreso ir II 
Darbininkų Olimpiados daly
viams. iš viso apie 100,000 žiūro
vų. Vienos socialdemokratai su
vaidino nepaprastai Įspūdingą ir 
ryškų darbininkų darbo, skurdo 
ir jų kovų, kapitalistų spekulia
cijų. karo, revoliucijos ir paga
liau socializmo triumfo vaizdą, 
kuris baigės revolucinėmis gies
mėmis, Internacionalu ir nepa
baigiama tūkstantine švyturių 
eisena.

Liepos 26 d. pro kongreso da
lyvius praėjo iš Įvairių kraštų 
suvažiavę darbininkai sportinin
kai ir įvairiausios Austrijos dar
bininkų organizacijos. Tai buvc 
tikras tarptautinės socialistinės 
armijos paradas. Eisena prasi
dėjo 7 v. 30 m. ir baigėsi 11 v. 
30 m. Motociklai, dviratininkai. 
Įvairių Įvairiausi sportininkai, 
profesinės sąjungos, socialisti
nės jaunuomenės organizacijos, 
socialistinė studentija, raudonie
ji sakalai, gamtos draugai ir tt. 
ir 1.1., iš viso ne mažiau kaip 
150.000 žmonių, vyrų ir mote
rų, daugybė orkestrų, šimtai 
raudonų vėliavų, revoliucinės 
giesmės—visa tai ko aiškiausiai 
parodė, kaip išaugęs tarptauti
nis socalistinis judėjimas, kaip 
plačiai apėmęs darbo mases ir 
kokią galingą ir tvarkingą jėgą, 
kokį nesugriaunamą pagrinde 
sudaro jis socialistinei tvarkai Į- 
kurti.

cialistų partijos atstovą Cabello:
“Aš sveikinu Turati, Italijos 

atstovą, kuris jau daugelį metų 
kovoja vienose eilėse su mumis, 
kurio asmenyje šiandien Įkūny
tas pasipriešinimas tamsioms 
smurto jėgoms, ištikimas atsi
davimas jaunystės dienų Įsitiki
nimams ir pasitikėjimas geres
ne ateitimi. Aš taip pat sveikinu 
Cabello, atstovą Ispanijos socia
listų partijos, kuri Europos de
mokratijai sudarė dideli džiaug
smą. Aš sveikinu Ispanijos de
mokratijos triumfo pavyzdį, ku
ris rodo, kad diktatūros gali būti 
nuverstos, kuris visoms dabar 
persekiojamoms partijoms rodo, 
kaip reikia elgtis, ką veikti. Te
gyvuoja Ispanija, šiandien res- 
publikiška ir demokratiška, ry
toj socialistiška Ispanija!” 
(Smarkus plojimas).

Turati jausmingai dėkodamas 
pabrėžia, kad jis tuos sveikini
mo žodžius ima ne sau, bet Ita
lijai. tai Italijai, nuo kurios bus 
nuplauta fašizmo gėda, teršianti 
ją ir skirianti nuo civilizuotų ša
lių. Jis primena Italijos socializ
mo kovotojus kankinius. Matte- 
otti ir kitus if baigia šiais žo
džiais. sukeliančiais nepaprastą 
visų kongreso dalyvių ir svečių 
entuziazmą ir ovacijas:

“Po kelerių metų, aš tuo esu 
tikras, ateis diena, kurios aš gal 
ir nebepergyvensiu.—kada Ita
lijos socialistai pakvies Interna
cionalą į didelį internacionalį 
kongresą, i Kapitolijų, spindu
lingą naujos socialistinės Itali
jos respublikos pilį!”

Cabello atsakydamas primena 
Ispanijos demokratijos kovos 
kelius ir laimėjimus ir šiaip bai
gia:

“Mes esame pasiryžę Ispani
jos respubliką tvarkyti socialis
tiška dvasia ir kurti jos gyveni
mą socialistiškos respublikos lin
kme.'* (Smarkus plojimas).

gelbėti.

Munis rupi darbininkų klasės 
likimas.

Toliau Bauer'is pažymi, kad 
Vokietijos fašizmui atremt, Hit
lerio užsimojimams sulaikyt bū
tinai reikalinga tarptautinė kre
dito pagalba Vokietijai, be jokių 
sąlygų. Ta pagalba reikalinga ne 
vokiečių kapitalizmui
bet gelbėti vidurinės Europos 
darbininkų klasei, vid. Europos 
demokratijai. Europos taikai. O 
nuo to pareina ir viso pasaulio 
darbininkų klasės likimas, ir 
tuo mes turim būti ypatingai su
sirūpinę, turime tai pagalbai pa
sinaudoti visomis aplinkybėmis.

l(cenzūros išbraukta). Vol-'tai tūlas "tėvas" Kapucinas 
demaras ir jo bendrai kalti- * jau tenai “mokino” žmones, 
narni tuo, kad jie norėję ■ Atsibeldė jis su savo misi- 

| jom ir Į musų miestelį Skuo- 
—-----------...------- .. Mano žmona jį pama-
jos vieton atsisėsti. Kaikurie 'čiusi tuojau pažino, kad tai 
bylos dalyviai yra be to į-. tas pats Kapucinas,, ką po 
vykdę nepaprastai žiaurų ’ Ameriką važinėjosi, kitų va- 
užpuolimą ant pulk. Rustei-' dinamas "Biusakojis”.

' Po to man teko susidurti 
su vienu žydu iš Šėtos mies
telio, Morkium vardu, ir 
mudu išsikalbėjome apie žy
dų ir lietuvių dvasiškius. 
Morkius ir klausia manęs: 
“Niu, ar tamsta žinai, 
yra tėvas Kapucinas?”

. sipažinau. kad aš nieko apie

narni tuo,
smurto keliu nuversti esa
mąją Lietuvos vyriausybę ir dą.

Pasitikėjimas darbininkų klase.
Nagrinėdamas komisijos siū

lomąją rezoliuciją, Bauer’is pa
brėžia tą jos dali, kur kreipiama
si Į darbininkų klasės mases, y- 
pač į vokiečių darbininkus, nes 
jiems tenka didžiausias uždavi
nys kovojant su vokiečių fašiz
mu.

“Mes turim pasakyti,—kalba 
Bauer’is.—kad mes visiškai pa
sitikim vokiečių darbininkų kla
se. Tai yra ta pati darbininkų 
klasė, kuri, socialdemokratų va
dovaujama, jau kartą sugriovė 
geležinio kanclerio Bismarko į- 
statymą prieš socailistus. ta pa
ti darbininkų klasė, kuri, ketve- 
rių metų karo nuvarginta ir te
kėdama krauju iš nesuskaitomų 
žaizdų, sigriovė Hohenzollernų 
imperiją ir įkūrė respubliką, ta 
pati darbininkų klasė, kuri jau 
kartą Kapo pučo dienomis didin
gu revoliuciniu generaliniu 
streiku atrėmė vokiečių reakci
jos landsknechtų puolimą. Mes 
esame tikri, kad vokeičių darbi
ninkų klasė nepasiduos vilioja
ma ir klaidinama tų. kurie be
kovodami dėl valdžios Prūsijoj, 
prcletarinės revoliucijos vardu 
dirba iš vieno su fašistais kontr
revoliucini darbą. Mes esame ti
kri. kad vokiečių darbininkų kla
sė eis i kovą su fašizmu iškėlusi 
senas nenugalimas socaildemo- 
kratijos vėliavas. Ir aš čia drįs
tu tvirtinti, kad jeigu fašizmas 
smurtu mėgins sugriauti vokie
čių darbininkų klasę, tuomet vo
kiečių darbininkai parodys savo 
kovos drąsą ir narsumą švento
je gynimosi kovoje už darbinin
kų laisvę.”

j kos ir subadė ji peiliu. Kad j 
i voldemarininkai matomai'
rengėsi sukelti pučą prieš tą 

; pačią vyriausybę, kurioje 
i dar taip neseniai dalyvavo 
pats Voldemaras, su kuria 
jie turėjo tiek daug bendro 
ideologinio pagrindo, tai 
tas vis dėlto nedaro iš bylos 
tik šeimyninio ginčo tauti
ninkų tarpe li
to nenustoja visuomeninės 
reikšmės.

Kad p. Voldemaras būti
nai norėjo vėl būti valdžioje 
ir būtinai jos priešaky, kam 

| gi tas nesuprantama, kas pa- 
į žįsta Voldemarą, vairinusį 
: musų valstybinį laivą nuo 
į pat 1926 metų perversmo?

Juk. kuomet įvyko perver- 
’smas. nerasta buvo geresnio, 

...... ...... snio ir gabesnio 
, kaip Augustinas 

Į Voldemaras (cenzūros iš- 
1 braukta.) Jam atiduota ir 
I vadžios, o kai p. Voldema- 
Iras jau gavo vadžias, jis pa
sirūpino pats važiuoti, daž
nai niekieno nebesiklausda- 
mas. kur ir kaip. Tas mo
mentas. musų įsitikinimu. 

1 sudaro ne tik p. Voldemaro 
į politinės karjeros, bet ir jo 
i politinio kriminalo pradžią.

O kas dėjosi vėliau? Die
vas davė Augustinui Volde- 

. marui aistringą. raguotą 
(valdžios ištroškusią dūšią, 
į Jam Įdėjo nenuilstamą pa
linkimą vis aukščiau kopti, 
! kad niekas jam nebūtų ly- 
Igus (cenzūros išbraukta). Ir 

— O kas yra jo, tėve? Ką į kai Voldemaras gana spar- 
jis yra šiame pasauly savo i 
rankoms sutvėręs? Ar jis 
pasodino nors bušeli bulvių. 
Ar jis išaugino nors vieną 
kiaulę? Ar per visą savo gy
venimą jis uždirbo nors de
šimtį dolerių? Juk ne. Va
dinas. jam niekas nepri
klauso. taigi, pagal šventą 
raštą, jam nereikia nieko 
ir duoti. Ar ne taip, tėve?

—Palauk. Maike, aš no- ______________ ..._______
riu gerai apie tai pamislyt. Į ir matė apie save tik priklau- 
------------------------ ------------- nusius... (cenzūros išbrauk

yta). Tokiose sąlygose žmo- 
! gui ir su didesniu savikriti- 
kos protu kaip Valdemaras, 
gali pasidaryt negera gal
voje. Tuo lengviau buvo į- 
tikėti dievinamam Volde
marui. Ir tuo lengviau buvo 
pateisinti Voldemarui ir jo 
sėbrams jų ruoštąjį žygį 
grįžti valdžion, kad Volde
maras juk buvo pakeltas į 
neginčijamus vadus su neri
botomis teisėmis... »

(Cenzūros išbraukta). Kai 
teismas voldemarininku by-

pats gerai jos nemoki. 
—Na. tiek to, vaike, apie 

; daugiau nesisprečy- 
šoble'?im- -^e užtai tu man išvi- 

' ‘rozyk, kokiu spasabu kata
likai daro lietuviams krivi- 
idą?
! —Jeigu jus renkat tarp
į lietuvių pinigus, tėve, ir 

z.ja j siunčiat juos popiežiui, kuris 
supas aukso soste ir nežino 
savo turtams galo, tai jus 
darot lietuviams didelę 
skriaudą. I

į —Olrait, Maike. jeigu tu
i toks kytras, tai pasakyk 
(man. kaip gi šventas tėvas 
(galėtų gyventi. jeigu mes 
(jam nieko neduotume ir ki
rti neduotų? Kaip jis galėtų 
užlaikyt savo dvarą ir slu- 
goms pėdę užmokėt?

—O kokiems galams jam .- i _ , • .. i »tinkamesniĮ tas dvaras ir ’slugos rei-1- 
(kalingi; tėve? Juk jis sako-'

■ Kristaus Įpėdinis, 
tegul ir gyvena taip 

Kam 
reikia jam tų auksuotų ru

imų. žandarų, tarnų ir kito- 
ių sviedi prabangų? Juk 

. . &.. .<.......d....i Amerį-
cia visaibutlegeriai.

—Maike. jau tu čia pra
dedi bedieviškai. Bet aš tau 

i pasakysiu, kad popiežiui 
reikia duot, ba ir šventas ra
štas sako: "Atiduokit žmo
nėms, kas žmonių, o kara
liui. kas karaliaus.". Pas 
mus. vaike, karaliaus pleisa 
užima šventas tėvas. Taigi 
vedink švento rašto mes jam 
ir atiduodam, kas yra jo.

I
kas
Pri-

r plti byla dėl « "e«’aliu Pasak’£ Tuomet

! “Kapucinas yra žydo lė
kio sūnūs, iš Mosėdo mieste
lio. Kretingos apskričio. Jo 
tėvas Tekis buvo žinomas 
galanterininkas. Jis važinė
josi su savo kromu po kai
mus ir klebonijas, parduo
davo brangius daiktus. Jis 
turėjo sūnų, kuri leido Į na- 
rodną učiliščią (pradinę mo
kyklą). Jis buvo gabus vai
kas. Išmokęs žydų tikėjimą, 
pradėjo kitus tikėjimus ty
rinėt. Perskaitė visą bibliją. 
Paskui išvažiavo i Lenkiją 
mokytis: buvo, rodos, ir Ro
mą pasiekęs. Kada vėliaus 
sugrįžo Lietuvon, tai su žy
dais jau nesidėjo, bet pradė
jo gojus mokyti. Žydai betgi 
ji pažino ir tankiai nueina 
pasiklausyt, ką jis kalba.”►

Kai aš pradėjau šituo pa
sakojimu abejoti, mano 
Morkius kumšterėjo man ir 
sako:

“Niu. jeigu tamsta nori 
persitikrini. tai eidamas pro 
Kapuciną ištark jo tikrą žy
dišką vardą, o tikrai pama
tysi, kad Kapucinas atsi
suks." S. T.

vaike, 
apie tą 
ką ji

daro ncrci- 
išvilioja

eiai virto neribotu diktato
rium. ką jis aplinkui savęs 
girdėjo? Tik: valio musų 
vadas, musų vienintelis, mu
sų su/iieku nesulyginamas!
Tai buvo balsai jo idėjinių 

(bendrų arba tų. kurie valio 
šaukia kiekvienam, kas dar 

(aukštyn kopia... (cenzūros 
išbraukta). Augustinas Vol- 

I demaras buvo pasiekęs savo 
liktaturiškos didybės zenitą

i u uiuvv va-*
• nueina i vvrnc fchranV.

POTVINIAI AIRIJOJ IR 
ANGLIJOJ.

Airijoj ir Anglijoj pereitą 
sąvaitę kilo dideli potviniai. 
Tūkstančiai žmonių turėjo 
palikti savo namus ir bėgti Į 
aukštesnes vietas. Prigėrė 
labai daug galvijų.

Ši ketvergą apie 3 valan
dą no pietų Bostono uosto 
artilerija šaudys į taikini 
ant jūrių. Todėl nenusigąs
kit išgirdę smarkų dunelėji- 
ma.

i

NAUJO TRUSTO GALVA.

I

šiomis dienomis Amerikoj su
sitvėrė iš kelių oro linijų trus- 
tas. pasivadinęs “United Air 
Lines". kuris turės iš viso apie 
120 skraidomų mašinų ir apims 
apie 12.000.00® mylių kelio. P. 
G. Johnson yra to trusto galva. 
Čia parodytas jo paveikslas.

ESAMASIS POLITINIS BŪVIS 
EUROPOJ IR KOVA Už 

DEMOKRATIJĄ.
Arba—arba

Liepos 30 d. istoriška kor.gre 
so diena. Kongresas paskelbė vi
sam pasauliui darbininkų klasės 
kovos pasiryžimą, kapitalisti

nėms vyriausybėms davė pasku
tinį perspėjamąjį signalą, prole
tariatui—didi Šukio žodi. Inter
nacionalo vardu Otto Bauer’is 
formulavo istoriškąjį arba—ar
ba: arba vyriausybės savo prie
monėmis gelbės Europos demo
kratiją. pirmoj eilėj hitlerininkų 
grasinamąją Vokietijos demok
ratiją. atsisakant kapitalizmui 
nuo fašistinių avantiūrų,—ar
ba kova visomis priemonėmis, 
civilizacijos sukrėtimas, socializ
mo įsiveržimas jėga; pirmose 
šios kovos e'lėse. pirmuose ap
kasuose—Baur’is tai griežtai pa
brėžia — bus socialdemokratija, 
bus visa darbininkų klasė.

Per kovą ir kančias — į 
socializmą.

•Jau šio posėdžio pradžioje
sireiškė įspūdinga demonstraci
ja. Internacionalo pirmininkas 
E. Vanderveldė pirmiausia pa
sveikino abipus jo sėdėjusius fa
šizmo ištremtąjį Italijos sociali
stu lyderi Turati ir Ispanijos so-

pa-

Otto Bauer'io kalba. Fašizmo 
ratas.

Otto Bauer'io pranešimas ap
ėmė visas skaudžiausias šių die
nų problemas, kurios Europos 
proletariatui ir visai demokrati
jai dabar teikia tiek rūpesčio ir 
verčia rimtai pagalvoti apie ore 
kybančius pavojus ir jų pašalini
mą. Didelė turininga kalba, ne
paprastai graži ir vaizdinga kal
bos forma ir technika, keliamų
jų klausimų opumas—visa tai 
sutraukė viso kongreso dėmėsi 
ir tartum sukoncentravo vienam 
taške, o griausmingi aplodis
mentai nuolat rodė, kad kalbėto
jas reiškia visų mintis, visų pa
siryžimą. visų supratimą ir per
gyvenamą atsakomybės jausmą.

Pirmiausia jis pažymėjo, kad 
trumpas pokarinės kapitalizmo 
stabilizacijos laikotarpis jau 
praėjo, ir mes dabar ma
tome naują jo plitimo stadi
ją. kuri pasireiškia ekonomi
niais. socialiniais ir politiniais 
sukrėtimais. Fašizmo ratas, ku
ris Briuselio kongreso metu bu
vo apėmęs pramonės atžvilgiu 
atsilikusius Europos pietų ir ry
tų kraštus, tebėra ir dabar. Ta
čiau tas ratas vienoje dalyje 
pralaužtas Ispanijos revoliuci
jos. kuri kitoms fašizmo paverg
toms tautoms duoda didi pavyz
di, bet. kita vertus, fašizmas pa
skutiniais metais pradėjo savo 
puolimą pramonės šalyse. Aus
trijos ir Suomijos darbininkams 
pavyko sulaikyti griežtas fašiz
mo puolimas. tačiau šiuo mo- 

t
mentu fašizmas sudaro rimtą 
pavojų Vokietijoje, kur jam pa
lankią dirvą daro ekonominiai 
sunkumai, nedarbas, uždarbio 
mažinimas ir kt.

“Vokiečių fašizmo laimėjimas, 
vokiečų demokratijos sunaikini
mas sudarytų didžiausią pavojų 
visos vidurinės Europos demo
kratijai, demokratijai visos Eu
ropos i rytus nuo Reino. Smur
tiškos sunkiosios industrijos Į- 
kvepiamojo, vokiečiu reakcijos

Koalicija su buržuazija yra 
labai pavojinga.

Kalbėdamas dėl dabarties vo
kiečių darbininkų kovos su fa
šizmu. O. Bauer’is pabrėžia, kad 
vokiečių socialdemokratų, vokie
čių darbininkų kova, jų pavojai 
negali nerūpėti visų kraštų so
cialistų partijoms. Čia esą kas- 
ne-kas prikiša vokiečių socialde
mokratams jų taktiką Bruningo 
vyriausybės atžvilgiu.

“Tai—sako Bauer'is.— ir aš 
esu įsitikinęs, kad kiekvienas 
socialdemokratų bendradarbia
vimas su buržuazinėmis parti
jos visados, o ypač tokiais lai
kais, kada vidujiniai kapitalisti
nio pasaulio prieštaravimai stu
mia darbininkų klasę į didžiau
sią skurdą, sunkiausią nedarbą, 
keikvienas toks bendradarbiavi
mas neša labai rimtų pavojų.

“Nusivylimai, kurių gali su
kelti toks bendradarbiavimas, 
gali palaužti darbininkų pasiti
kėjimą ne tik savo partija, bet 
ir ypač demokratiniais metodais 
iš viso.”

Tačiau šiuo kritišku momen
tu, kuris dabar tenka gyventi 
Vokietijos darbininkų klasei, 
kada sprendžiamas gal būt gy- 

(Tnrn nnt C pmlnpio)
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Įvairios Žinios
NUODIJO ČEKOSLOVA- ' 

KŲ KARIUOMENĖS 
ARKLIUS.

Čekoslovakijoj vedamas 
tardymas išaiškinti vieną 

50,000,000 KINIEČIŲ MIR- paslaptingą aferą. Įvairių 
ŠTA BADU. Slovakijos miestų kariuome-

Kinijos prezidentas Čian nės garnizonuose dėl neši-

Revolveris Prieš Lanka ir Vilsną. *
I 

Popiežius Susitaikė 
Su Hfussoliniu.

žodžių karas, kuris pra
sidėjo tarp popiežiaus ir 
Mussolinio apie 3 mėnesiai 
atgal, pereitą sąvaitę jau 
pasibaigė.

Popiežius buvo pakėlęs 
prieš ^fašistus riksmą dėl 
uždarymo 15,000 katalikiš
kų kliubų, kuriuose veikė 
kunigų diriguojami katalikų 
jaunuoliai.

Fašistų spauda su tokiu 
pat riksmu atsakė, kad tuo
se kliubuose buvo klerikalų 
lizdai, iš kurių buvo platina
ma anti-fašistinė propagan
da.

Anot klerikalų, tie kliu- 
bai esą reikalingi katalikų 
jaunimui auklėti, o sulyg 
Mussolinio, jaunimo uaklė- 
jimas priklauso valstybei, 
taigi fašistams. Ir taip buvo 
šaudomasi tuščiais žodžiais 
per tris mėnesius.

Galų gale prieita prie ši
tokios sutarties:

(1) Katalikų organizaci
jos Italijoj atsidaro iš nau
jo, bet jos neprivalo kištis 
į politiką arba valstybės rei
kalus ; jos gali veikti vien tik 
religijos srity ir savo vėlia
va privalo laikyti Italijos vė
liavą. (Pirma jos turėdavo 
geltonspaivę popiežiaus vė
liavą).

(2) Katalikų akcija taip 
pat negali kištis į jokius dar
bininkų unijų reikalus.

(3) Visas katalikų akci
jos darbas turi eiti tikėjimo 
ribose; atletika klerikalų or
ganizacijoms draudžiama.

Uždaryti “Katalikų Akci
jos” kliubai, kurių yra apie 
15,000, gali atsidaryti da
bar iš naujo, tik jau kitokiu 
vardu, būtent: “Italų katali
kų akcijos jaunimo organi
zacijos”. .

Direktorius tokioms orga- RYGOJ SIAUČIA BANDI- 
ganizacijoms turi skirti vy
skupai, bet direktoriais gali 
būt tiktai tokie žmonės, ku
rie nekuomet nėra prigulė
ję prie anti-fašistinių orga
nizacijų. Šitas punktas yra 
skaitomas labai stipria faši
stams garantija, nes Italijos 
vyskupai yra atsakomingi 
valstybei ir yra prisiekę būt 
ištikimi karaliaus valdžiai.

Taigi popiežiui prisiėjo 
padaryti nemaža nusileidi
mų fašistams.

KĖSINOSI NUVERSTI 
TRIS TRAUKINIUS.

Connecticut valstijoj vie
ną pereitos sąvaitės naktį 
nežinia kas kėsinosi sudau
žyt tris traukinius ant New 
Haveno gelžkelio. Trijose 
atskirose vietose ant bėgių 
buvo sukrautos rąstų, akme
nų ir geležies krūvos. Vie
na tokių krūvų buvo sudėta 
netoli Woodm0nto stoties, 
pro kur ėjo traukinys Į Mon- 
trealą. Mašinistas laiku ak
menis pastebėjo ir spėjo 
traukinį sulaikyt kaip tik 
priešakiniai garvežio ratai 
pasiekė akmenų krūvą. Ki
toj vietoj skersai bėgius bu
vo padėta ilga relė. Ant jos 
bemaž ko neužbėgo New 
Haveno ekspresas, kuris ėjo 
į New Yorką. Trečioj vietoj 
su panašia obstrukcija susi
tiko prekių traukinys. Poli
cija jieško piktadarių.
RUMUNIJOS TEISĖJAMS 
UŽGINTA LOŠTI KORTO

MIS.
Rumunijoj teisėjams už

ginta lošti kortomis ne tik a- 
zartiniai lošimai, bet ir bri
džas. Per dvi savaites nuo į- 
statymo įsigaliojimo dienos, 
teisėjai turi paliaut lankę 
lošimo kliubus. Tie, kurie 
bus pastebėti lošiant korto
mis pirmą kartą, bus atlei
džiami nuo tarnybos dviems 
savaitėms. Pastebėjus antrą 
kartą, bausmė gresia visišku 
atsakymu nuo tarnybos.

PUTNAME AREŠTUOTA PERSAI NORI APS1SAU- 
i 46 STREIKIERIAI. j GOTI NUO CHOLEROS.
i Putnam, Ct.—Per tris die- Teheranas. Elta. Sąryšyje 
nas čia pereitą sąvaitę poli- su kilusia Basroj (Turkijoj) 
ei ja areštavo 46 streikuo
jančius šilko darbininkus, 
kurie ėjo dirbtuvę pikietuo- 
ti. Kuo daugiau policija jų 
areštuoja ir kuo daugiau tei
smas jų nubaudžia, tuo dau
giau kitą dieną išeina naujų 
pikietų.

f,

žmonių, tai taip kaip pusė 
Jungtinių Valstijų gyvento
ją

Hankau, Vučang ir Han- 
yang apielinkėse per rug
piučio mėnesį jau žuvo 250,- 
000 žmonių potviny. Vieni 
jų prigėrė, kiti mirė nuo ba
do ir vargo. Šiaurinė Kiang- 
su provincijos dalis, buvusi 
iki šiol skaitoma laimingiau
sia ir derlingiausia vieta vi
soj Kinijoj, dabar virto 
mirties jura, paėmusi šimtą 
tūkstančių gyvybių. Užlietas 
žemės plotas tenai apima 
5,000 keturkampių mylių, 
kuriose gyveno 10,000,000 
žmonių. Toks baisus katak
lizmas ištiko šitą vietą dėl 
to, kad ji guli apie 20 pėdų 
žemiau Didžiojo Kanalo. 
Kada kanalas patvino ir 
vanduo išėjo iš krantų, tai 
visa šita klonis pavirto jura. 
Kaimai ir miesteliai prapuo
lė po vandeniu.

Kitas potvinio šaltinis bu
vo Yagtze upė, kiek toliau Į 
šiaurę. Didžiausi Kinijos 
plotai tapo apsemti vande
niu, kurio nei krašto, nei ga
lo niekur nesimatė. Matyda
mi pavojų, milionai žmonių 
pabėgo į kalnus, kiti sulipo 
į medžius, ant stogų, o da ki
ti žuvo. Gyvuliai ir kitas 
žmonių lobis žuvo. Pasėliai 
laukuose taip pat žuvo. Tai
gi tie, kuriems pasisekė iš
nešti gyvybę iš potvinio, da
bar neturi pastogės, neturi 
maisto ir jiems gręsia mirtis 
nuo bado. Kaip prezidentas 
Čian Kai-šekas sako, tokių 
šiandien esą 50,000,000!

TŲ GAUJA.
Rygos gyventojų tarpe 

kelia nerimo jau nuo seniai 
veikianti pavojinga banditų 
gauja. Prieš kelis mėnesius 
vidudieny, miesto centre sa
vo krautuvėj buvo užmuštas 
ir apgrobtas vienas auksa- 
kalis. Prieš kelias dienas, 
kaip spėjama, ta pati gauja 
užmušė bevažiuojant taksi 
šoferi Ozeri. Rygos prie
miesty padarytas antras 
bandymas nužudyti šoferį. 
Prašė vežti į užmiestį nepa
žįstami asmenys, apgrobę ii 
subadė šoferį Bagažą. Šo
ferį pavyko atgaivinti tik to
dėl, kad jis buvo greit sura
stas. Nežiūrint visų policijoj 
pastnagų, banditų suimti 
nepavyksta.

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieškau Viliamo Rutkevičiaus 

(Rutkovich), pastaruoju laiku gyve
no su savo žmona Providence, R. I. 
Šiais metais iki June mėnesio jis dir
bo pas farmerius Seekonk, Mass. Jis i 
yra ligotas žmogus. Bet kur jis ran-: 
dasi dabar, nežinome. U 
kur jis randasi, malonėkite pranešti, 

: aš pasistengsiu geriausiai atlyginti. 
.Lietuvos paeina iš Vilniaus gub. <38) 

MRS MARGARET RUTKOVICH 
* 42 Printery Street, Providence, R. I. 
I ---------------------------------------------------

Amerikcs kariuomenės seržentas Cobb daro šaudymo ban-' psJartė ^maT Priš^
dymus su Filipinų gyventoju negritu. Karininkas šaudo iš brau- atsišaukt, turiu svarbų reikalą. Kurie 

i žino kur ji randas, malonėkit pranešti. 
WM COOK (38)

3206 So. Halsted st., Chicago, III.

demijos, bet paskutiniu lai
ku kilo įtarimas, kad jie bu
vo nunuodyti, nes rasta 
daug užnuodyto pašaro.

GAIDYS UŽKAPOJO
VAIKĄ.

Vengrijoj, Tertelio mies
tely įvyko šiomis dienomis 
nepaprastas įvykis. Gulintį, 
vežiojamam lopšely mažą : 
berniuką užpuolė gaidys. 
Keliais snapo smūgiais jis 
prakirto kūdikiui galvą ir
smarkiai sužalojo veidą IŠ- ningo, o filipinietis iš lanko, bet abudu išeina lygiomis, 
girdę vaiko riksmą atbėgo ---------------------------------------------------------------------
io tėvai Bet jau buvo perve- "Zeppelinas" šiarės Ašigaly.
lu. Vaikelis gulėjo lopšely ( y 9
visas apsipylęs kraujais.Jam j §įų metų liepos mėnesį nu balsu pareiškė,'kad 
buvo iškapotos akys ir kelio- vofcįečių orlaivis “Grafas 
se vietose pramuštas galvos Čepėnas” padarė didelę 
kaulas. Nelaimingas vaikelis jęeijonę į šiaurės ašigalio sri- 
kelias minutes pasikankinęs Reyong turėjo moksliš- 
mir®- Į ko pobūdžio, vadovaujant
riTVPiK MAITINA Vfr '1>usų prof/ Samoilovičiui.CUKRUS MAITINA VE- ; Laivas pakilo liepos 24 d.

lAyĄ- I vakare Jridirichshafene ir
Šiomis dienomis Buffalo per Berlyną, Leningradą, 

mieste susirinko Amerikos Archangelską pasiekė Pra- i 
chemikų draugijos konven-’ no_juozo salyną, iš čia per- 
cija, kur D-ras McDonald ^kė Šiaurės Žemės salą, pa
rkaitė paskaitą apie tai, kaip skraidėtvirš Taimyro pussa- 
veikia cukrus į vėžio ligą. Ji- ]i0 jr Der Naujosios Žemės 
sai nurodė, kad Pennsylva- saias atgal, vėl per
ui jos Universitete buvo da- - - - 
romi vėžio ligos tyrinėjimai 
ir tenai paaiškėjo, kad šita 
.iga daugiausia plečiasi ir 
auga pas tokius žmones, ku
rių kraujas turi daug cuk
raus. Juo daugiau ligonis tu
ri savyje cukraus, sako D- 
ras McDonald, tuo trumpiau 
jis gyvena gavęs vėžio ligą.'^“tik’Berfyne lieposTo 
(r priešingai: j------ -------* - - - -
mažiau, tuo lengviau ligonį 
lydyt ir tuo daugiau šansų 
jis turi pasveikti.

VALDŽIOS PERVERS-
MAS EKVADORO 

RESPUBLIKOJ.
Ekvadoro respublikoje, 

pietų Amerikoj, rezignavo

ISPANIJA UŽDARĖ 7 KU
NIGŲ LAIKRAŠČIUS.
Šiomis dienomis šiaurės 

Ispanijoj vidaus reikalų 
ministerio įsakymu buvo už
daryti 7 katalikų kunigų lai
kraščiai, kurie kurstė žmo
nes prieš respubliką ir agi
tavo už “katalikiškos 
narchijos” atstatymą.

mo-

PA-GARDINO KALINIAI 
SKELBĖ BADO STREIKĄ.

“Robotnik” praneša, kad 
Gardino kalėjime paskelbė 
bado streiką 150 politinių 
kalinių, kuriems uždrausta 
skaityti knygos iš kalėjimo 
bibliotekos ir laisvai dalintis 
tarp savęs maisto produk
tus.

THE
CENTS

Tikros 
SUBATOMIS. Didžiamjam ofi
se, 30 School Street, pradedant 
nuo Subatos, Rugsėjo-Septem- 
ber 12. 1931.

VALANDOS 9—2, 3—7
llarry T. VanHoyaen, Treas.

Nuošimtis prasideda Sept. 13.

BOSTON FIVE 
SAVINGS BANK 
valandos depositams

»>

choleros epedemija persų 
vyriausybė ėmėsi priemonių 
prieš tos epidemijos persi
metimą į Persiją. Persų tur
kų siena uždaryta. Visais 
keliais uždrausta važiuoti, 
išskyrus tik vieną*—Moha- 
meraho kelią, kur įrengtas 
karantinas.

■ ......... .. ................—.......................—---------------------------—T------------- --

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant farmos. turi mokėt melžti karves. 
Prašau atsišaukti greitai šiuo adresu: 

JOHN RAKAUSKAS 
LAKE COMO, PA.

BARBER1AM PROGA
Parsiduoda keturiu fliorų naujas 

Kurie žinote ^uro apartmentinis namas visais 
rit» n-a„.xt, įsrandavotas; menesme randa $200.- 

00. Ant pirmo aukšto astuonių krės
lų Barber šapa. biznis eina gerai; da
bar dirba šeši barberiai visuomet. Ge
ra proga pirkt barberiui, arba tam, 
kuris norėtų išmokt barbeno amatą. 
Parduosiu už žemiausią kainų. Klausk 
informacijų. Per laišką atsakysiu 
pardavimo priežastį ir sąlygas. (40) 

MR. STANKUS
521 Ferry St, Easton, Pa.

PARSIDUODA MAŽA ŪKĖ.
7 akeriai išdirbtos žemės, budintai 

Pajieškau savo brolio Igno Grėb- ir visi parankumai, gražus gyveni- 
— • ’ ■ ■ -----ąsfeite ypatišnri ar per laiš-

ifeasiu plačias. (37)
GEORGE PAULL

DavaU. Wa«h.

]:un«. Tuoj po karo nežinia kur dingo njas Klaus) 
Girdėjau, kad gyvena Floridoj ir yra ką, paaiS“ 
ženotas. Prašau atsišaukti, turiu dėl GEOR1
tavęs svarbų reikalą pranešti. Bos 42.

Sesuo URŠULĖ STANKUVIENĖ
1104 N. Sunaner avė. Scranton, Pa.'
------------------------------------—---- ■

APDRAUDĖ AUKSĄ JU- to ir Jono Puskunigių. 1929 m. gyve-

or-
i laivis labai tinka šiaurės sri
tims tyrinėti.

skrisdamas Archangelską, 
Leningradą, į Berlyną. Išlė
kęs anksti i-ytą liepos 26 d. iš 
Leningrado, laivas visą lai
ką išbuvo ore, jei neskaityt 
11 minučių nutūpimo ant 
vandens Prano-Juozo salyne 
pasikeisti paštu su rusų led
laužiu “Malyginu”, ir nusi- 

, -   ■ » v .... . ' .. .J .... ... pz d
juo cukraus vakare. Tuo budu cepeli

nas nesustodamas skraidė 
110 valandų ir padarė 13,- 
000 kilometrų.

Ši ekspedicija žymiai pra
plėtė žinias apie šiaurės sri
tis geografiniu ir meteorolo
giniu atžvilgiu. Pirmiausia 
pasirodė, kad žymimų į šiau-

I’ASIRANDAVOJA KARMĄ
360 akerių iemės Missouri vafctijoj.

vedu gyvent. Norint platesnių žinių, 
rašykite. (37)

JOS ZIMANČ1US
5350 So. Maplevvood avė. Chicago, III. 

r—.. meakus. Kas žino kur jie.randasi ma- ' PABSIDlJODA FABMĄ. _

laivas “Egiptas”, vežęs auk-'(“as r puskunig
lt 193 Grand st. Box 108 Brooklyn, N Y. šteito keHo; b'et-as gyvenamas na

mas 9 kambarių, barnė didelė, višti- 
ninkas; 1 arklys, 5 karvės ir telyčia, 

' 2 didelės kiaulės, 70 vištų ir visi far
mos įrankiai. Gražus sodas prieš far- 

Pajieškau apsivedimui.draugės mer- nią. Kaina $4.500; reikia įnešt $2,- 
ginos arba našlės be vaikų, ne senes- 000. Kurie norite galite apžiūrėt ar- 
nės 28 metų. Aš_ęsu vaikinas 24 metu, ba klauskite. Turiu greitai parduot. 
Su pirmu laišku prašau pasiųsti pa
veikslą, kurį pareikalavus grąžinsiu. 
Atsakymą, duosiu kiekvienai. (39)

O M.
2013 Hogan st. Montreal, Canada.

. __________ . . 4 , Pajieškau mano dviejų sūnų Rober- Užmokant taksus už minėtų žen»ę, pa-
APDRAUDĖ AUKSĄ JU- to ir Jono Puskunijrių. 1929 m. gyv*- ’

RU DUGNE I no su mot*na Clevelande, Ohio, ■ vė-
r',V j )iaus girdėjau motina juos nugabeno

yptoH Analiins i Shadysde, Ohio, pas jos tėvus Ro-įNeioii Anglijos Krantų meakus Kas žino kur ran(iasi ma. 
prieš kelis metus nuskendo į įonėkite pranešti už ką busiu dėkin- 
laivas “Egiptas” vežęs auk-, PUSKUNIG 
so ir sidabro 12o milijonui 

j frankų sumai, šiemet susi
darė kompanija, kuri yra 
pasiryžusi iškelti “Egiptą” į 
paviršių. Bet kad neišvogtų 
kas nors jurų dugne gulinčio 
turto iki kompanija galuti
nai prisirengs darbams laivą 
iškelti į paviršių, ji apdrau
dė vienoj stambioj apdrau
dimo firmoj. Apdraudimo 
firma sutiko saugoti pasken
dusį turtą nuo plėšikų.

Dabar toje vietoje, kur 
orieš kelis metus nuskendo 
laivas “Egiptas”, plaukioja 
apdraudimo draugijos pa
statytas sargybinis laivas, 
sujungtas radio telegrafu su 
oajurio policijos sargybos 
punktu. Kai bus laivas “Egi
ptas” iškeltas į paviršių, į 
Plymoutho uostą jį lydės 
šarvuotas karo laivas.

APSIVEDIMAJ

(37) 
ALEX PALUBINSKAS 

Grosvanordalle Road. Bes 66, 
DUDLEY, MASS.

ministerių kabinetas. Prezi-/? _nUo Prano-Juozo žemes 
dentas Ayora rezignaciją dviejų mažų salų, vadintų 
priėmė ir paskyrė pulkinin- ^rtur ir Hamsvort, visai ne
ką Albą, kad sudarytą, nau- 
ją vyriausybę. Bet žmonės 
prieš šitą paskyrimą pakėlė 
protestą, ir prezidentas A- 
yora taip pat rezignavo. Da
bar jo vietą užėmė pulk. Al
ba.

dentas Ayora
ra. Senesnieji tyrinėtojai bu- 

’vo suklydę, palaikydami di
delius ledų plotus sausuma. 
Taip pat Eremito sala pasi
rodė esanti tik didesnės sa
los pussaliu. Užtat rastos ke
lios naujos, ligšiol nežino
mos salos. Didžiulė šiaurės 
Žemės sala, iš tikrųjų, pasi
rodė esanti iš dviejų salų, 
panašiai kaip Naujoji Žemė. 
Taimyro pussaly pastebėta 
---- ;-is kalnagūbris, maž- 
jdaug 200 kilometrų ilgumo, 
30 kl. platump ir 1500-1800 
metrų aukštumo. Taimyro 
ežeras pasirodė daug dides
nis ir einąs kita kryptim, ne
gu kad ligšiol buvo mano
ma.

Ekspedicija padarė daug 
nuotraukų. Jos dalyviai vie-

JUODAŠIMČIAI SUMUŠĖ 
STREIKIERIŲ ORGANI

ZATORĘ.
Greenvillės miestely, So. 

Oarolinos valstijoj", penki gaujai 
vyrai pagrobė nuo gatvės! 
NationaI Textile Workers’ 
Unijos organizatorę Klarą 
Holden, įvertė ją savo auto- 
mobiliun, surišo ją, užkimšo 
burną, išvežė už miestelio, 
išplėšė $29 pinigų, paskui 
sumušė šikšniniais diržais ir 
įgrąsino, kad daugiau į 
Greenvillę negrįžtų “darbi
ninkų kurstyt.” i

------- ,— •

Visos Pilvo Negalės:
n w t • • i
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Prašalintos
“Montreal, Que., Canada. Balandžio 

25 d.—Du metai atgal aš nepuoliau 
įuo 25 pėdų augšiurnos. Aš buvau 
vieną mėnesį ligoninėj. jie išsiuntė 
mane namon, bet pilvo skaadėjimas, 
galvos kvaitulys ir nemiega kankino 
be pertraukos. Galutinai

TRINERIO 
KARTUS VYNAS 

sugrąžino mano sveikatą ir gerą u- 
i uojoi rau icvivj paueiy ir re-‘i
1 komenduoju Trinerio Kartą Vvną vi- !

--------------JI----------- Ul_.-_.-_ T--------------• J 
«
* 
I 
I♦ ------ --------- -- ------------------- ♦ 

bet vartokit jį, taipgi. Daktarai re- J 
komtnduojoa jį. kiekveinas sreras »p-i i 
tiekininkas turi stake, didelėm ar ! 
mažom bonkom Jeigu negalima gauti | 
jūsų apielinkėj. raSįkt pas Jog. Tri- į 
nėr Co.. 1333 So. Asnland Avė., Chi- ! 
m "o, III.----------------------------------------- j i

I ’

ihouv svciMtią ir U-
pą. Aš dabartės u geroj padėty ir re-1

. s'ims d-rbininkų žmonių šeimynoms, 
i Jūsų, Steve Macka”. Tokia nuoširdus 
i laiškas yra pertikrinantis, šita nea
bejotina tvirta pagelba yra pasitik
rinus tuksiančius kartų atsitikime 
pilvo negerumų; todėl nesikankykit,

DREZDENE RASTA KO
MUNISTŲ GINKLŲ SAN

DĖLIS.
Drezdeno policija surado 

komunistų ginklų sandėlį, 
kuris buvo užkastas viena
me kieme. Policija, daryda
ma kratą komunistų kvarta
le, rado daug inkriminuo
jančios medžiagos, konfis
kavo daug proklamacijų 
ir suėmė 14 asmenų.

ALFONSAS XIII NORI 
PIRKTI ŠVEICARIJOJ 

PILĮ.
Kai kurie šveicarų laikra

ščiai rašo, kad bu v. ispanų 
karalius Alfonsas nori nu
pirkti Švencarijoj Montre- 
iux vilą. Buv. karaliaus tar- 
oininkai ieško dar vilos Al
fonso vaikams. Tačiau lig 
šiol tinkamos vilos jiems ne
pasisekė surasti.

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.”

Musų sveikatos literatūroje, tai yra vienintelė tokia knyga Ji tūks
tančiams suteiks sveikatą. Susirgus kokia liga, jus rasite didelę pa
galbą. nes ‘Namų Daktaras” ne tik aprašo ligos gydymo būdų, bet 
paduoda vaistų receptų. Su ta knyga nuėjęs į bile “drugštorį” gausite 
reikalingus žaistus.

“Namu Daktaras” laukta knyga jau daug metų. Dr. A. J. Karalius 
parašė tokią knygų, kokios mes lietuviai neturėjome. Darbininkui 
žmogui ji labai naudinga. Sutaupysite daug pinigų įsigiję daktariškų 
knygą “Namų Daktaras.”

Kaina dabar nupiginta. Margučio skaitytojai gauna ta knyga už 
pusę kainos.. Kas užsirašo 8 mėnesiams “Margutį,” tai "Namų Dak
taras tekainuoja tik Vienas Doleris.

Užsirašykite “Margutį” 8 mėn. už 1100, tuomet gausite “Namų 
Dak arą” i g* už $1.00. Siųskite money orderius arba du doleriu pa
prastam laiške šiuo adresu:

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

$2 00 Be apdarų $1.50. Knyga apie 200 puslapių su autoriaus paveik
slu Vyrų ir Moterų ligų nurodymai kaip gydytis.

“M \RGlTIS” yra muzikos, dainų ir juokų mėnesinis žurnalas su 
gaidomis ir paveikslais. Dainų mylėtojams tikras draugas. Metams 
kainuoja s 50. Be “Margučio” nėra linksmumo namuose. “Margu
tis yra v nintėlis dainų su gaidoms žurnalas, visam lietuviškam 
passuly.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rūšies smulkius pasi- 
gąrsinimus, kaip tai: pajieškoii- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimas, skai
tome po 3c. už žodį už sykį No
rint tą patį apgarsinimą patalpini 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
“ Keleivio’’ premtmemtonams. ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą syki skaitome po 2c. 
už žod|, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minim im 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodi. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę iaiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojima su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimus greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS

r Puiki forma parsiduoda 
15 akerių žemės, 2 akeriai ganyklų, 
kita dirbama. 6 ruimų siūba, miesto 

, vanduo, barnė nauja dėl 20 tonų šie- 
. no. 30 obelių sodas, 2 telyčios, 2 kar
ves. 1 arklys, 200 vištų, naujas višti- 
ninkas dėl 800 vištų, garadžius dviem 

' mašinom, visi farmos įrankiai, prie 
didelio miesto Lavreneo, Mass. 3 

‘ mailės į Salėm, N. H., 1 mailė j Štei- 
, to kelią, 2 minutos nueit į mokyklą ir 
į 10 minutę, iki aukštosios, mokyklos, 
i Upelis teka prie pat stubos. Kaą no- 
retų įsigyt puikią vietų, lai kreipia- 

Įsi laišku arba ypatiškai. Parduosiu 
ant lengvų išlygų ir labai pigiai. (37) 

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

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

jauni, visuose miestuose ir miesteliuo
se, ant ūkių, Suv. Vaisi- ir Kanadoj. 
Norint gauti darbą pasiųsk 4c markę 
arba daugiau, dėl informacijų pri- 
siuntimo (42)

L. J. CECHUS, Room 600 
201 North Wells st. Chicago, III.

Dykai!
Suvis dykai dasižinosite savo ateitį 

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

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

CHICAGO. ILL.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje apraiomi Dievai, pradedant nuo sauli* 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Ypatingai dabartinės krikščionybei gadynije kiekrtaaM tartis 
parakaitjrt, naa tik tada galia aiškiai aapraatt Dtova battaaa^

Knyga dideli# formato. tari 271 paalapj. Kaina popiaroa andanda 
—11.00; audimo apd. — I1JB. Pinigo# galima aivų poptertal Mta| 
arba "Mansy Orasrį." Adreso# tri aakanMah

KELEIVIS, 253 BrfiAtbfVj Sfirth Betten, Mass.

Uetavia ttayžte

i



TIK SOCIALIZMAS IŠNAIKINS VI 
SOKIAS NETEISYBES.

{domus Dalykai

(Pradžia ant 4 puslapio).

vybės ir laisvės klausimas, nega
lima esą bet kurtais nutarimais 
suvaržyti vokiečių socialdemo 
kratijos veikimo laisvės, jų stra
tegijos lankstumo. Esti valandų, 
kada darbininkų klasės gyvybės 
klausimas, nuo kurio gali pareiti 
jų likimas dešimtmečiams, iške
lia ir tokią pasiaukojimo takti
ką, kad tik darbininkų klasė bu
tų apsaugota nuo fašizmo.

Taikos sutarčių revizijos klausi
mas. Taika turi būti apsaugota.

Iš vienos pusės nacionalistiš
kas fašizmas, iš kitos komuniz
mas nuolat skelbia masėms, kad 
visi vargai, visas skurdas, ne
darbas, ekonomiškas krizis pa
reiną tik nuo taikos sutarčių ne
teisingumo, ir dėl to reikią, nie
ko nepaisant, tos sutartys sulau
žyti.

"Mes, visų šalių socialdemok
ratai. visada pripažinom, kad 
taikos sutartyse nieku budu nė
ra vien tik smurtas ir neteisybė. 
Jose yra ir tokių dalykų, kuriais 
reiškiasi istoriško būtinumo į- 
vykdymas. šitos taikos sutartys 
sugrąžino tautinę laisvę, valsty
binį nepriklausomumą toms tau
toms, kurios pirmiau buvo kitų 
pavergtos, jot; sujungė sudras
kytas tautas, ir to mes niekad 
nelaikėme neteisybe, kuri reikė
tų reviduoti; atvirkščiai, mes tai 
visada pripažinome dideliu isto
rinės pažangos reiškiniu, dideliu 
nesugriaunamu laimėjimu.

“Tačiau drauge su tuo visų 
šalių socialistai griežtai pripažį
sta, kad taikos sutartyse yra ir 
sunkios neteisybės, yra sudary
ta tarp tautų nelygybė, kuria 
viencms užkrauna nepakeliamas 
ekonomines naštas. Ir mes. so
cialdemokratai. pripažįstame, 
kad taikos sutarčių neteisybės 
revizija yra būtina ir neišven
giama. Betgi yra kai kas. ką 
mes dar aukščiau vertinam negu 
Įvykusios neteisybės reviziją: 
tai yra taika.tai yra apsisaugoji
mas nuo naujo karo.”

Tik Socializmas išlygins 
neteisybes.

Toliau Otto Baueris pabrėžia, 
kad visos tos neteisybės, kurios 
dėl taikos sutarčių krinta ant 
vokiečių darbininkų, taip pat ir 
ant kitų tautų darbininkų, yra 
glaudžiai suaugusios su esamą
ja santvarka ir kad jų pašalini
mas pareis nuo musų socialinių, 
nuo musų klasės tikslų pasieki
mo. —jos bus galutinai panai
kintos paėmus proletariatui val
džią. įvykdžius socializmą. Čia 
kalbėtojas primena, kaip lenkų 

. sukilimo (1863 m.) kovotojams 
K. Marksas pasakė, jog Lenki
jos laisvės kova negali būti sėk
minga atskirai nuo pasaulio dar
bininkų klasės kovos. “Lenkas 
nebus laisvas”.—pasakė K. Mar
ksas.

“Ir aš bijausi.—sako Baueris, 
—kad lenkai neliko laisvi, kad 
jie rusišką Muravjovą tik pakei
tė lenkišku Muravjovu. Tas pat 
galima pasakyti ir apie kitas 
diktatūros prislėgtas tautas. Ir 
vokiečių tauta nuo visų prakeik
tojo Habsburgų ir Hohencoller- 
nų sukeltojo karo neteisybių tik 
tada tebus išvaduota, kai Euro
pos socialistai bus pakankamai 
galingi vieni Europos likimui 
spręsti, kai darbininkai bus lais
vi.”

po daugelio metų, po ilgo di
džiausių pavojų ir sunkiausių 
kovų kelio, tik nuolat besidemo- 
kratizuodamas iš neaprėžto liau
dies valdovo tegali virsti kurian
čiosios liaudies organu ir tegali 
prieiti prie socializmo esmės.

“šitas kelias, smurto, diktatū
ros. teroro kelias—ne musų ke
bas.”

“Mes visuomet norėjom ir da
bar norim kito kelio į socializmą. 
Mes norim asmens ir dvasios 
laisvės, dėl kurios geriausi žmo
nės mirė antireformacijos lau
kuose. absoliutizmo Bastilijoje, 
nesuskaitomų revoliucijų bari
kadose. Tomis laisvėmis mes no
rime pasinaudoti kovai už socia- 
iizmą.

“Demokratijos, politinio tau
tų apsiprendimo mes nenorime 
išsižadėti, bet jais norime pa
grįsti socialistinės visuomenės 
kūrimą. Tačiau, ir esant tokiam 
pagrindiniam priešingumui tarp 
musų ir bolševikų, mes negalime 
slėpti nuo savęs, kad demokrati
jos kelių pasirinkimas ne nuo 
musų vienų bepareina.”

Čigonų pagrobta moteris 
sugrįžo po 33 metų.

Vieną gražią dieną prie 
vieškelio žaidė Marytė Hub- 
er, 5 metų amžiaus mergai

tė. Pro šalį važiavo vežimas 
visokiomis spalvomis apsirė
džiusių žmonių. Tai buvo či
gonai. Jie sustojo ties ma
žute Maryte, ir po valandė- 
ės vėl nuvažiavo. Vėliaus 

tėvai pasigedo savo mergai
tės. Pradėjo jieškoti, pasi
šaukė kaimynus į talką, iš- 
j ieško jo visą apielinkę, bet 
Marytės nerado. Jie nu
sprendė, kad ji žuvo kur* 
nors tai p kainų. Tai buvo1 
1898 metais, Virginijos vai-' 
stijoj. į
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Du keliu.
Taip, esama įvairių kelių į so

cializmą. Yra nurodomas smurto, 
diktatūros, teroro kelias, i kurį 
istoriškas rusų revoliucijos pa
vyzdys vilioja plačiasias įvairių 
kraštų darbininkų mases. Taip, 
ir šiuo keliu, kap tai matyti Ru
sijoj, gali būti daroma mėgini
mų kapitalistinė anarchija pa
keisti planinga gamybos organi
zacija. Tačiau mes visi žinome, 
—tatai taip pat Rusija mums 
rodo,— kad mėginimai šiuo ke
liu perkami sunkiausių dešimt
mečių skurdu, pavergimu, pa
naikinimu asmens ir dvasios 
laisvės. Ir tų mėginimų, tų aukų 
rezultatas nėra ir negali būti 
kitas, kaip tik valstybinis dik
tatūros kapitalizmas, kuris tik

kovą už socialistinę visuome
nės santvarką.

“Jeigu kapitalistų klasė nebe- j 
pajėgs pas save padaryti tvar- ] 
kos. jei dėl kapitalistų sudarytų 
priešingumų didesnės Europos i 
dalies demokratijai gręs sunai
kinimo pavojus, jeigu brutališ- 
kas fašizmas tebeplės darbinin
kų pavergimo darbą, jeigu de
mokratijos keliai bus užtvenkti, 
tuomet —ponai kapitalistai te
gul neapgaudinėja savęs— tuo
met darbininkų klasė stos į ko
vą už socializmą ir. atėmus jai 
demckraitnės kovos priemones, 
turės tai kovai imtis kitų prie
monių. kitų būdų.

“Kada darbininkų klasei nebe
bus ko pasirinkti, kapitalisti- 
tams sunaikinus demokratiją, 
tuomet darbininkai nesivaržys 
jokiomis prieinamomis priemo
nėmis. tuomet milijonai social
demokratų imsis kitų kovos me
todų ir grumsis pirmuose kovos 
apkasuose, kad iškovotų darbi
ninkų klasei politinę valdžią, 
kad nuverstų kapitalizmą, kad 
Įkurdintų socialistinę visuome
nės santvarką!”

Visų bendras pasiryžimas.
Kitos dienos posėdyje ėjo dis

kusijos dėl Otto Bauer’io prane
šimo. Kalbėjo Leon Blum (Pran
cūzija). R. Breitscheid (Vokie
tija), Latham (Anglija), Huys- 
mans (Belgija). Lee (Am. Jung. 
Valst.), Tomašek (Čekoslovaki
ja). Maseton (Anglijos N. D. 
P.). Nenni (Italija), Buchinger 
(Vengrija), Ehrlich (Bundas. 
Lenkija). Ronai (Vengrų emi
grantų). S. Kairys, We!s (Vo
kietija), Nedzialkowski (Lenki
ja). Visi kalbėtojai pabrėžė gre
siančio fašistų pavojaus rimtu
mą ir griežtą visų kraštų socia
listinių partijų, visos darbininkų 
klasės pasiryžimą kovoti su tuo 
pavojumi, kovoti su kapitalisti
niu pasauliu už taiką, už demok
ratiją. už socializmą.

Drg. S. Kairys savo kalboje 
Lietuvos s.-d. delegacijos vardu 
pažymėjo Lietuvos darbininkų. 
Lietuvos socialdemokratų paty
rimus kovoje su fašizmu ir pa
brėžė, kad bet kurie fašistų pasi
kėsinimai, bet kurie jų užsimoji
mai turi būti sunaikinti pačioj 
užuomazgoj, pačioje pradžioje, 
nes kitaip jie visa ką naikins. Be 
to, fašistų smurto ir pučų eks
perimentams atremti yra svar
bu, kad ne tik S. D. I. ir Prof. 
Sąjungų Internacionalo organi
zacijos kovotų su jais, bet kad 
ir tos visos vyriausybės, kurio
se socialdemokratai dalyvauja, 
nukreiptų visą savo autoritetą, 
visą savo politinės įtakos galią 
prieš demokratijos ir laisvės 
duobkasius.

Po diskusijų ir O. Bauer’io 
baigiamosios kalbos kongresas 
priėmė rezoliuciją, kur vertina
mas dabartinis politinis būvis 
Europoje ir nustatomi keliai ko
vai su fašizmu, kovai už demo
kratiją, už socializmą. J. ž.'

I

Jut Boks APIE LITERATŪROS KRIZf 
Tuo tarpu tasai čigonų" TECHNIKOS NAUJIENOS j

šiandien viskas kulturėja, 
mat dalykai pagerėjo. 
Įkišai į dirvą grūdą— 
o ištrauki daugiau pūdo.
Šiais laikais mokyti žmonės 
verčiasi visokiais monais; 
kožnam daiktui vis mašina, 
o toliau kas — velnias žino. 
Su mašina dirva aria, 
su mašinom vištas peri, 
mašinom oru lekioja — 
viską mašina atstoja. 
Pirmiau žmonės ėjo pėsti, 
dažniau reikdavo prisėsti, 
o dabar paspaudžią gazą, 
ir kur nori tave veža. 
Arba imk elektros srovę— 
viską su žeme sugriovė! 
Iš tikrųjų, ar ne miela, 
jeigu viską daro viela? 
Pasakei į vieią žodį — 
tavo žodį girdi Skuode! 
Su šitos vielos pagelba 
Kaunas su Maskva jau kalba! 
štai paimk elektros jėgą — 
kaip jinai per vielą bėga! 
Kuris čia prikišo ranką 
toki vietoje nutrenkia. 
Toji jėga viską daro — 
ji pakeičia baisų garą. 
Prie vielos pririš vagoną, 
ir važiuoji sau kaip ponas! 
Su vieloms suranda tiesą, 
per vielas paduoda šviesą. 
Ir visi didieji miestai 
tiktai vielomis apšviesti... 
šimtai voltų, šimtai vatų— 
milijonai kilovatų.
Jei paimsime šią srovę — 
viską ji dabar sugriovė. 
O kaip šiandien visi domis 
baisiom radio bangomis! 
čia yra toksai motoras, 
kuriam svarbu grynas oras. 
Jis išduoda tokią jėgą, 
kad per orą žodžiai bėga; 
jis gamina tokias bangas, 
kurios iškulia ir langus!... 
Žodis nutupia į triobą, 
trioboj randa, duokim, bobą... 
Boba nuosavom ausimis 
klauso “Eltos“ pranešimus. 
Tokiom pekliškom bangomis 
visi šiandien baisiai domis. 
Sako, greit ateisiąs laikas, 
kad bangom gimdysią vaikus! 
žodžiu—baisi musų era, 
Dievo žodžio jau nebėra. 
Kur pažiūri—mašinizmas, 
gal visur bus socializmas! 
žmonės jau dabar ištvirko 
ir mašinų prisipirko. 
Arba imkim automatus— 
žmogui daro jie sarmatos! 
Aplinkui piliečių ratas, 
o viduj toks automatas. 
Įmesi čia dešimtuką — 
duoda iškeptą vištuką... 
Jei mesi iš kito galo — 
jisai tau batus nuvalo. 
Jei sveikatą stiprint nori— 
jis parodo tavo svorį; 
o jei nori kur už kampo — 
jisai tavo draugu tampa. 
Viską jis tiksliai nusako, 
kaip vanduo triubomis teka... 
O praeis dar metų-metai — 
bus kitokį automatai, 
žodžiu—dar mes pamatysim, 
automatais gal mąstysim? 
Spūsteri kokį ratuką— 
tegu jis ir galvą suka... 
Specialiu mikrofonu 
susirasim sau ir žmoną; 
juo patirsim, kas per žmogus, 
koks jos būdas, kiek pasogos. 
žodžiu, ką užsinorėsi— 
momentališkai turėsi.
Nes dabar tokie jau metai— 
viską daro aparatai.

“L. V. K.”

vežimas ritosi vis tolyn ir į 
:olyn, o jame verkė mažutė' 
Marytė. Čigonai klausė jos’ 
vardo, bet ji nieko jiems ne-1 
sakė. Todėl jie praminė ją 
‘Annie Morgan”.

Laikas bėgo, “Annie” au
šo, bet savo pagrobimo ne
užmiršo. Susilaukus 13 metų 
ji vieną naktį nuo čigonų pa
bėgo ir Lynchburge, Va., 
susirado vietą prie vienos 
šeimynos.

Šiomis dienomis išsikal
bėjo su ja vienas metodistų 
kunigas. Ji papasakojo jam 
savo praeiti. Jis tuoj atsimi
nė apie prapuolusią Marytę 
Hubleriutę 33 metai atgal. 
Pradėjo jieškoti jos tėvų; 

paskelbė apie tai laikraš
čiuose. Ir tuojaus atsiliepė 
jos motina su broliu. Jie gy
vena dabar Pottsvillėj, Pa. 
Tėvas jau miręs. Matytė 
oarvažiavo pas saviškius, 
bet '"e vieni kitų jau negalė
jo pažinti. Jos motina jau 
balta kaip sniegas. Apsika
binus dukterį senutė apsilie
jo ašaromis.

Nuteisė kalėj iman 13 mėne
sių kūdikį.

Viena mergina Čekoslo
vakijoj patraukė teisman 
:ulą vyrą, reikalaudama sa
vo 13 mėnesių kūdikiui už- 
’aikvmo. Ji tvirtino, kad tas 
vyras esąs kūdikio tėvas. 
Bvla buvo užvesta kūdikio 
vardu. Bet teismas apskųstą
jį vyrą išteisino ir nuspren
dė, kad skundėjas užmokėtų 
830 teismo lėšų, o nesumo
kėjęs. atsėdėtų 30 dienų ka
lėjime. Kadangi skundėjas 
šitam atsitikime buvo kudi-' 
kis, tai šita atsakomybė kri-' 
:o ant jo. Bet aukštesnis teis-' 
mas šitą sprendimą panaiki
no.

Miegodamas nusišovė.
Griffino miestely, Geor- 

gijos valstijoj, pereitą są
vaitę per miegą nusišovė še
rifas Oscar McGee. Šeimy
na rado jį lovoj negyvą. Jis 
dažnai atsikeldavo nakties 
laiku iš lovos ir miegoda
mas vaikščiodavo. Eidamas 
gulti jis savo revolverį vi
suomet pasidėdavo ant sta
liuko netoli lovos. Pabudęs 
iš ryto jis tankiai rasdavo 
ginklą savo rankoj. Turbut 
jam sapnuodavosi streikie
riai.

Rugp. 4 d. besimaudyda
mas Virvytės upėje prigėrė 
Tryškių v., Kairiškių dv. 
gyventojas Liudas Kalakau- 
skas, 29 metų amžiaus.

Rugp. 6 d. Šiaulėnų v., 
Tamošiškių ežere maudyda
masis nuskendo Kazys Pilin- 
kevičius iš Pašušvio valse., 
Daužnagių km.

Jus Galite Turėti 
Veiklius Organus

Nuga-Tone priduoda naują stipru
mą ir jėgą silpniems, nusidėvėjusiems 
organams ir leidžia jiems tinkamai 
dirbti. Jis išvalo kūną nuo ligų perų ir 
po to, kai jus imsite ji kelias dienas 
jus pradėsite jaustis geriau, skaus
mai ir diegliai skilvyje, viduruose, 
raumenyse ir sąnariuose išnyks, jūsų 
inkstai pasidarys stipresni, jūsų or
ganai veiklesni ir jus pasijusite kaip 
naujas žmogus. Nuga-Tone yra par
davinėjamas aptiekininkų. Jeigu jūsų 
aptiekininkas neturi jo, paprašykite jį 
užsakyti dėl jus iš savo urmininke.

LIETUVOJ.
Kai gyvenome prie rusų, 

; Nešėm knygas net iš prūsų, 
, Kad netikus be kultūros; 
i O kaip turim savo spaudą,
Herbačauskui širdį skauda, 
Kad nėra literatūros...
Sako, knygų—gražus skaičius, 
Bet fiasko jas paskaičius — 
Vien tik popieris...
Sako, ašaros man byra 
Kad nerašo Liudas Gira
Rašo—šoferis!
Sako, šiurpas mane krečia, 
Kai paskaitau “Frontą Trečią”. 
Jam vieta tiktai už grotų! 

(Jei kai kas lėšų neduotų, 
į Raila maršą jam užgrotų...
Literatų—mums nestoka, 
Tik kūryba jų prastoka, 
Maža žavinti.
Kas nor Girą pasivyti,
Tam dar daug reik šitoj sryty 
Pasilavinti....
O leidėjai galvas laužo — 
Nieks nebeperka to laužo... 
Niekam neįsiulo.
Sako, spausdint menka nauda. 
Nes bendrai pas mus dar spauda 

iKabo tik ant siūlo...

į
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{KIRUS VAIKAS.

Vaikas. — Mama, kodėl tėtė 
neturi plaukų ant galvos?

Motina. — Todėl, kad jis turi 
daug proto ir daug dirba.

Vaikas.— Mama, o kodėl tu 
taip daug plaukų turi?

Motina.— Gana jau gana; eik 
pas Onytę pasibovyt.

į

KLAIDINGAS PASITARNA- 
VIMAS.

Vienas pirklys važiavo pull- 
manu iš Bostono į Albany. Ka
dangi jam reikėjo išlipti viena 
stotimi pirmiau, tai jis pasišau
kė negrą patarnautoją ir sako 
jam:

•

—Klausyk, Šamai, še tau do
leris, kad tu mane prikeltum ry
te anksti ir žiūrėtum, kad aš tik
rai išlipčiau paskutinėj stoty 
pirm Albany. Bėda su manim y- 
ra tame, kad aš labai nemėgstu 
keltis anksti, bet tu nežiūrėk ir 
nepaisyk ką aš sakysiu, ar dary
siu, būtinai mane prikelk.

—Gerai, ponas; aš tikrai tą 
padarysiu,— atsakė juodveidis.

Ant rytojaus pirklys pabudo 
Albany, nepažadintas iš miego. 
Jis tuojau pasišaukė patarnau
toją ir išbarė už neišpildymą jo 
prašymo. Negras pažiurėjo bal
tomis akimis ir sako:

—Aš nežinau, ponuli, kaip tas 
atsitiko, bet aš šiur tave prikė
liau ir po prievarta išmečiau ten, 
kur tu man vakar liepei, nepai
sant, kad tu atkakliausiai prie
šinais, keikiai ir protestavai.

Pasirodė, kad tai buvo visai 
kitas žmogus, kurį juodveidis iš
metė.

povičiuc, Ir Siuižiedsvimas Pagal Su
tarties. N V. Koncekio dialogas, verti 
špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m. .... 10c.

“O. 8. 8." arba Wabfai liMsi -
Vieno akio fanas, labai juokingai 

ir garas perstatymui Kaina .... ISe

PiriBys Suradžiotojaa, Vieno seikimo
Komedija. Paraše Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėli*. Dalyvauja i 
metam ir 5 vyrai

Kunige Meili. Vieno valksmo Komedi
ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas 

veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
torą. Abu vrikulėHei vienoje kny
gutėje. Kaina ............................. 25c.
MMttrtaL Tragedija trijuo** aktuose.

Veikalas pentoto nužudymą caro 
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So. Boston, 1913, pusL 61............... 25c.
•reate Antane Stebuklas. Dviejų vei

kimu komedija. Perstatymui reikia 
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, to- 
štatas užima apie 2 valandas. .... 20c.

tiaganis Prie šviaaoe. Vieno akto vaiz- Į 
dalis ir monologas Našlaite. Parašė 

K. 8. Lietuvaitė. So. Boston, Mass , 
1014 pusk 23.............................. 10c.
nialemija,** arba kaip buvo nukirst.

Šv. Jonui galva. Drama vienam* 
akta, parašyta garsaus angių rasti 
ninko Vertėtą kiekvienam per
ai: a it y U. 18c

Dštaa Bambee Špygai- — Ir kita 
fone* Daugiau juoką, negu Amen 

koj munėsioo. tioįe knygoje telpa ne* 
72 “Dfiap Bambos spyriai ” eiles, pa 
įkalbėjimai, bumoristiški straipsnis 
kai ir juokai. Antra pageriate 
laida. 128 pusL.............................
Namiegai ir Deklamacijos. Šioje kny 

goja telpa daugybė nauju* labai gra
šiu ir juokingu monologų ir deklama
cija. Visokios temos: darbininkiškos, 
reroliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikšciojirnams, baliams, kon
certams ir tt Antra pagerinta lai- 
da. So. Boeton, 1914 m.,................25c-
Apše Dievą, Velniu, Daigą ir Pragn

ra. Parašė Robert G. rngersoll, gar 
šiaurias pasaulyje kalbėtojas ir Bib 
lijos prietarų naikintojas. 72 
pUTlftpMl

Ar Buvo Vtoootissr Tvanas? —
Nojus galėjo surinkto ; kelias die 

nes visų veislių gyvūnas,_kurie gy»* 
mi išsimėtę po visą žemes kamuolį ? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prasto; 
savo arkoj sutalpinti ? Iš kur ėmėsi 
(irk vandens, kad visų žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai. raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai 
Kitų klausimų, i kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas ; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslai b 
mokslas nuo pradžios iki galo.
K eina
Amerikos Maeoehas. — Arba kaip ka

talikų kunigas Har.s Schmith paplo
vė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi............  10c.
Kunigu Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatjstčs istorija, pasekmes irjų 
doriškas nupuolimas. Šią knygąturetų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris, dukteris ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Tovnsend Fo*. D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia................. 25c.

žinynas. Knyga žinių iš mitologijos.
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, šeimininkams ir kitiems. Iš įvai
rių šaltiniu surinko J. Laukis. Chica
go, III. 1911 na-, puslapių 392. 
Apdaryta...................................... $3 00
Socializmo Teorija, tai veikalas, kurie 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi
talizmas. Kaine .............. 25c
Socializmas ir Religija. I-abai įdomi

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtų peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Parašė E. Vandervelde, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
1915 m., pusi 24.............................. 10c.
Moteris ir Socializmas. Parašė Augusi

Bebei, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausiate. 
Pusi. 429, 1915 m.........................tiM

Mata, 1912 a, puaL ta............... Ke.
Papartis Madas ir kateriu kitos 

apytakų: (1) Neutoitiktoti. Vyru;
(2)Zydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ke
nkta. Juo nurodoma kaip žmatta 
paikai tiki i visokius prietaru, 
burtu ir tt. .................................. 18c.
Itscrią leiacyaą Isterija Jašksriėtaoa

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
ta knygą. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačiu, o žmonos po kelis 
vyrus. ir pamokinamu
knyga. Su paveikslais, Paraše 2L 
Aleksa. .............................  60c.
Drutuou audeklo apdaruos* .... 75c.
Kodėl Ai Netflaa j Dievą? — Arta

Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geru 
kataliku ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusL............... Me.

Kur Masą BeMal Gyveu? — Arta 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
našinanti Parašė Z. Aleksa. 76 p. Ne.

Stabmeldiška Lietuva iš Artimu Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

sekančių dalių; (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; (3> Liete via; lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dšsvaL 
Parašė Z. Aleksa So. Buton, 
1912 m., pusi. 32........................... 1N.

BiHiJa SatvreJ*. — Labai įdomi h 
juokinga knyga su 379 puikiau pa 

veikslais, perstatančiais Įvairius ouo- 
tikim: nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 882 pu? 
lapiai. Kaina ................ 81.96

Kaip fisnrrie žtainės Pmietatydav*
Saa Žemę. — Labai įdomus senevėa 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz 
dą. Pagal daugelį autorių par-iėė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “I* 
-irkščins Maketas arba Kaip Ateins 
to Kalbos.” Parašė Z. Aleksa 
40 pusi. ........................................
Delta Reikia žaeoga! Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
uemekša. Bet delno gi uorisi? Dulks 

i be valgio žmogus silpsta? Ir delta 
vienas maistas duoda daugiau rp^kų, 
kitas mažiau? Deiko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kode] jam reikia riebalų? li
tuos klausimus suprasi tiktai iš Bos 
knygutės. Parašė D-ras G-mas.
K sius ........................ 19c.
Lytiškas Ligos ir kaip nuo jų apsisau

goti. Parašė D-ras F. Matulaitis.
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina ...........................  Ne.
Tabakas, kaip jis įmonėms kenkia.

Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass..
1909 na., pusi. 03............................. 26c.
Uetsves ReepuMikoe Istorija ir tom- 

lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą so 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 to 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapia 
parode dabartinės Lietuvos rubeziue 

i ir kaip šalis yra padalyta ; apskri
etos. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamoje 
Seimo nutarimai, taikos sutartis so 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibinta
ms, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... 81.0C 
Drūtais audeklo apdarais..........21 N
Ben-Hur. — Istoriška apysaka Iš 

Kristaus laikų. Parašė Lew
Wallacs. 472 pusi........................|2jN
Aminas Dsines. Šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuos* 
Pusi. 32. ..........................................18e
Eilėa ir Straigsalal. Šioj knygoj telpa

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juoką, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pusi.................................tat.

i

pajauta
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

I LAIKAS BE RUBEŽIŲ.
—Kur gi tamsta praleidi išti

sas naktis? Aš iki 12 nakties 
šaukiau telefonu, bet niekas ne
atsakė.

—Vakar aš 
šiandien rytą.

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

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

šitą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
“Keleivio” knygyne. Kaba $1.50.

parėjau namo

KELEIVIS
253 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
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I KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
II (Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių-

LIETUVOJ ATSIRADO 
NAUJAS APAŠTALAS.

Rokišky ilgą laiką gyveno 
iš išvaizdos visai paprastas 
pilietis. Kiekvieną pirmadie
nį galima buvo jį matyti tur
gavietėje, kur jis pardavinė
davo įvairius paveikslus ii 
rėmus. Staiga jis pasiskelbė: 
“Visuomybės Naujos Tyros 
religijos pirmu Apaštalu 
Lietuvoje, Pirmunu-Juška.” 
Taip jis pasivadinęs savo vi
zitinėse kortelėse.

Pirmunas-Juška pradėję 
smarkiai veikti Rokišky ir 
jo apylinkėse. Jis uoliai pra
dėjo skelbti savo tikybos 
postulatus ir rengti savo ti
kybai taip sakant sieias.Kas 
sąvaitė Rokišky buvo plati
nami atsišaukimai į “tikin
čiuosius”. Dauguma jo klau
sė ir jo atsišaukimus skaitė, 
bet ką jis darė, niekas ne
sistengdavo daryti. Pagaliau 
“apaštalo” veikimu susido
mėjo vietos policija. Buvę 
konfiskuoti jo atsišaukimai 
o jis pats buvo patrauktas 
teismo atsakomybėn. Rokiš
kio taikos teisėjas rado, kad 
“apaštalo” atsišaukimuose 
yra daug R-katalikų tikybą 
įžeidžiančių elementų ir jį 
nubaudė dviem savaitėm a- 
rešto.

Bet kai Romos katalikų 
kunigai šmeižia ir įžeidžia 
priešingos jiems pasaulėžiū
ros žmones, padėkim laisva
manius, tai policija to nema
to ir teismai kalėjiman jų 
nesodina.

Da toli Lietuvai prie kul
tūringų šalių.

VOKIEČIAI IŠBARSTĖ 
LIETUVIŠKUS AGUR

KUS.
Vienas Vištyčio žydas nu- j 

sivežė Vokietijon keliatą 
<apų agurkų iš Lietuvos ir į 
pardavinėjo juos tenai po 
10 lietuviškų centų. Vokie-. 
iių patriotai (fašistai) tuo- 
įaus užpuolė tą žydelį ir 
kaukdami “šalin lietuviški. 
igurkai”, išbarstė juos po 
jatvę. Kai žydas pradėjo 
irotestuoti, tai gavo dar ke- • 
is kartus agurkais į kuprą ir 
urėjo prasišalinti užtarimo, 
įesuradęs. i

PRALOTAS OLŠAUSKAS 
RUOŠIASI AMERIKON, j

Pralotas Olšauskas da-, 
lartiniu laiku gyvena savo 
Įvare Laukžemėj. Tą dvarą 
jisai nusipirko biednų žmo-' 
įių skatikais. Bet dabar no-’ 
i jį parduot ir pasiėmęs pi-1 
ligus išvažiuot Amerikon, I 
įes Lietuvoj jam esąs nema-.

Chicago, Bedarbiai Apgyvenę Mukime
KELEIVIS

Keliolika Chicagos bedarbių, neturėdami iš ko užsimokėti už butus, išėjo į tanku mišką neto
li Uneoln Parko, pasistatė būdas ir dabar jose gyvena. Viena tokiu budu parodyta šiame paveik
slėly. Tao tarpu Chicagoje šimtai namų stovi tuščių ir savininkai labai nusiminę, kad niekas 
kambarių nesamdo. Ot, ką reiškia kapitalizmas!

onus gyvenimas. Kur tik jis 
?ina, žmonės vis rodo pirš- 
ais ir šnabždasi: “Ve, pra- 
otas Olšauskas, ką Birštone 
avo meilužę pasmaugė.”

LŪS MOKYTOJUS IŠ 
UNIVERSITETO.

Sužinota, kad reformavus 
, teologijos filosofijos fakul- 
itetą Lietuvos vyriausybė su- 
: trumpino teoL-filosofijos fa-

ATLEISTAS IŠ DARBO 
NUSIŠOVĖ POVILAS 

BERNOTAS.
Šiomis dienomis nusišovė 

savo motinos bute jaunas 21 
metų Telšių pilietis Povilas 
Bernotas. Dar gyvas nuga
bentas ligoninėn. Nusižudy
mo priežastis—atleidimas iš 
tarnybos, susekus jį išeikvo
jus pinigus. Bernotas tarna
vo Hojgard ir Šule geležin
kelio statybos linijoje tabel- 
čiku. Betarnaudamas jis ne
tiksliai užrašinėdavo valan
das darbininkams ir tuo pa
darė firmai didelių nuosto
lių. Firma jį pašalino. Žino
damas, kad gręsia kalėjimas 
jis ir nutarė atsiskirti su šiuc 
pasauliu.

UŽ 5 LITUS SUVALGĖ 
SAUJĄ SALIETROS.

Žalioji. Lietuvninko ber
niukas ėjo laižybų su savo 
draugais, kad jis už 5 litus 
suvalgysiąs saują salietros. 
Salietrą suvalgė, tačiau tų 
penkių litų jau nenorėjo, nes 
beveik be sąmonės teko nu
vežti ligoninėn. Tenai dvi 
dienas išgulėjo visai be ža
do. Dabar sakosi, kad saliet
ros daugiau nevalgysiąs kol 
gyvas.

VAGIS SUPIAUSTE MER
GINAI VEIDĄ

Tverų valse. Zurubų km. ne
žinomas piktadaris, praplė
šęs Rozalijos Zelepugaitės 
šiaudinį stogą, įlindo į gyve
namą namą, ir, radęs mie
gančią Zelepugaitę, sužalo
jo jai peiliu veidą ir parei
kalavo atiduoti pinigus. Jai 
atsisakius atiduoti pinigus, 
kadangi ji jų neturėjo, pik
tadaris padarė kratą visuo
se namuose ir paėmė apie 3 
klgr. lašinių. Zelepugaitė 
gyvena viena.

APIPLĖŠĖ KELIU VA- 
ŽIUOJANTI ŪKININKĄ.

Netoli Šiaulių buvo api
plėštas Smalininkų kaimo, 
Papilio valsčiaus ūkininkas 
Jonas Kilpa, kuris važiavo 
Biržų link. Trįs revolveriais 
ginkluoti plėšikai pastojo 
jam kelią, iškrėtė, atėmė pa
są ir 5 litus pinigų.

PAŠĖLĘS PIEMUO.
Kurtuvėnų valse. Badaus- kulteto katedrų skaičių is 

tių kaime, Izabelės Jurevi- 22 ligi 17; iš 37 profesorių 
•ienės 11 metų duktė Micha- palikta 19. .....
ina nuėjo Gardėnų kaimo! Išbrauktos psichologijos 
ganyklon pas Stašenkos 16 ir eksperementalinės psicho- 
metų amžiaus piemenį atsi- katedros, ^ o taip pat
mti savo priklydusius du a- l x ~ ,
vinus. Piemuo pradėjo kibti

int žemės ir grasindamas mu atleidžiami taipogi 
peiliu, kad papiausias f ‘ 1
įauks, išgėdino. Šiaulių apy-' 
^ardos teismas t-_____
kaip nepilnametį, nubaudė Dr. L Bistras ir kt. 
ris su puse metų paprasto 
galėjimo.

NUBAUDĖ NEPILNAME
TI KOMUNISTĄ.

Kauno apygardos teismas ‘ plaukiojančią valtį, prie ku- 
nagrinėjo komunisto Birš-™s plūduriavo virve pnnš- 
tauskio Elijo bylą, kurioje ‘ tas lavonas. Tuojau buvo 
Birštauskas buvo kaltinamas pranešta policijai, kuri nu- 
prigulėjęs prie komunistų 'statė lavono asmenybę. Pa
barti jos ir platinės jų litera- .sirodė, kad tai esama vie- 
urą. Teismas jį nubaudė 1 -tos ūkininko Petro’Reisono, 
m. 6 mėn. paprasto kalėji-^29 metų amz. lavonas. Poli- 
no, bet kaip nepilnamečiui cUa. nuvykusi į jo gyvena- 

’oausmę sumažino trečdaliu, namą pamatė dar bai-

išbraukta geografijos kated-
_____________ ______________ ra ir dar kt. mokslo šakos.

>rie Jurevičaitės, parmetė Kartu su katedrų panaikini-
- _ . ’ f - ____-li.: jj.

-— jįį jį profesoriai, kaip antai: vys-
__ kūpąs Reinys, kun. Maliaus-

?ardos teismas piemenį, kas, Dr. Gylys, prof. Pakš-

ŠIURPI TRAGEDIJA BIR
ŽŲ APIELINKĖJ.

| Šiomis dienomis gyvento
jai pastebėjo Biržų ežere ii i • • • y * * “

priskaitė atsėdėtą laiką. Li- ^snį reginį Jo 26 metų am- 
ko sėdėti 9 mėnesiai.

GRANATA SULAUŽĖ 
RANKĄ IR IŠPLIKINO 

AKIS.
Naujikai, Kuršėnų valse

l
I

žiaus žmonaOlga ir 60 me
tų uošvė, Barbora Dagilie
nė, gulėjo pasmaugtos.

Smulkiau apžiūrint P. 
Reisono namus, rasta jo pa
ties ranka parašytas net 4A. 1 Cl L4 |XJtClAa Ji >. Utį 0^X1 ąf V vllct. ą v. ą • • . • 1 “

Naujikų kaime Bruneika, 23 rastas, kuns ir atidengė
* 111 J eiru? tromyii iac nedoru

m. amžiaus, bekasdamas ra-1 
do granatą. Jis ją bandė ar
dyti. Beardant granata spro- . - , , 
go ir jį sunkiai sužeidė. \ k^mdaJbas- 
Rankos suskaldytos, veidas 
apdraskytas, apneštas visas 
durnais ir pajuodavęs. Aki
mis nebemato.

visos šios tragedijos paslap
tį. Šiame rašte Reisonas pri
sipažįsta, kad tai yra jo ran-

i Toliaus policija sužinojo, 
kad pernai Reisonas grįžo 
iš Argentinos ir birželio 4 d. 
atėjo į užkurius—vedė Olgą 

___________ Brazauskienę, šeimininis jų 
NUBAUDĖ ŽMOGŽUDĮ, i sugyvenimas buvęs Jabai 

Kaune buvo nubaustas uz . H j. ; £agedija.
žmogžudystę M. Augustaus-. ‘ s *
kas. Policija parodė teisme,’S|AUL1US APLEIDO KA- 
kad Augustauskas buvo su
sitaręs ir budriai veikdamas 
su ankščiau nuteistais Sta-’ 
siu Tamuliunu ir Juozu Juk
nevičium 1928 m. rugpiučio 
4 d. vakare Garliavos vals- ! 
čiuje, ant plento, kelis kar
tus peiliu dūrė Juozui Slivi- 
dui, sužalojo plaučius ir šir
dį. Sužeistasis mirė. Kauno 
apyg. teismas Augustauską 
nubaudė 4 met. sunk, dar
bų kalėjimo. ’

S6 •

NETURTINGI KAUNO 
ŽYDAI SMARKIAI VA

ŽIUOJA Į BIRB1DŽANĄ
Pastaruoju laiku Kauno 

miesto savivaldybė gauna 
kasdien labai daug neturtin
ių Kauno žydų prašymų iš
duoti jiems neturto pažymė
jimus, kuriuos jie pristato 
Vid. reik, m-jos pasų sky
riui norėdami nemokamai 
gautį vizą į Birbidžaną, 
Sovietų Rusijoj.

ŠIENPIUVIA! SUSIP1AU- 
STE DALGĖMIS.

- Mariampolės apskrity, Iš- 
’andžių kaime Staurutis An
tanas, eidamas į darbą per 
šeštokus pakely pasidėjo 
dvi dalges. Tuo tarpu prie 
dalgių priėjęs Varanka Juo
zas, Kazlų-Rudos ūkininkas, 
tas dalges sugadino. Tarp 
iuodviejų kilo-peštynes, ku
riose pavartojo ir dalges. 
Varanka buvo taip supjaus
tytas, kad vos pusgyvį nu
nešė į Seinų ap. ligoninę, o 
Staurutis šiaip taip pats nu
vyko i Marijampolės ligoni
nę. Gydytojai nustatė, kad 
abiejų sužalojimai yra sun
kus.

RINGAS KUNIGAS.
i Syrius, kuris pagarsėjo 
čia peštynėmis su parapijie
čiais, ypač per vienos mote
ries laidotuves, kurios laik
raščiuose buvo aprašytos, 
šiomis dienomis apleido mus 
Bet Šiaulių davatkos rinko 
parašus po prašymu Kauno 
arkivyskupui, kad Syrių pa
liktų Šiauliuose. Tačiau 
“dangus jų balso neišklau-

RADO SENOVINIŲ PI
NIGŲ.

Ginkiškio apielinkėj dar
bininkai kasdami griovius, 
vienoj pelkėj rado keletą se
novinių pinigų. Pinigai senų 
laikų, nes dar neapvali pini
go forma, su vyties ženklu.
Yra kaž koks neišskaitomas 
lotyniškas parašas. Pinigai 
pasiųsti muziejun.

PERKŪNAS GIEDRIĄ 
DIENĄ

Rugp. 12 d. apie 1:30 vai. 
po pietų Šiauliuose esant vi
sai gražiam ir saulėtam orui 
staiga ir netikėtai trenkė 
periamas.
kamuolio pavidalo, įsirito 
pro duris į vieną butą Pa
kluonių g. 109 m., perėjo per 
kambai’i ir, išėjęs pro iš
daužtą langą, trenkė į neto
li esančią pievelę, kurioje 
žaibas paliko išrausęs apie 1 
metro ilgumo ravelį.

Žaibui į kambarį įsiritus 
jame buvę žmonės smarkiai 
nusigando, bet niekas iš jų 
nenukentėjo.

BRANKTU UŽMUŠĖ
ŽMOGŲ.

Onuškio valse. Taučionių 
k. Petras Prakapas iš keršto 
užmušė !

Žaibas, ugnies

DIDELIS PLĖŠIKŲ GAU
JOS UŽPUOLIMAS.

Pastaromis dienomis vis 
dažniau tenka girdėti apie 
plėšikavimo padaugėjimą 
po kaimus ir miestelius.štai 
pranešama apie naują orga-| 
nizuotą apiplėšimą.

Rugp. 13 d., nakties me- 
i tu, Raseinių v. Paprabau- 
į džio km. trys nežinomi pik- 
i tadariai įsibrovė į Vinco 
iZarankos gyvenamą namą, 
! iššovė iš revolverio ir šaukė 
“rankas, aukštyn!” Prikėlus 
miegančius, visiems liepė sė
dėti lovoje ir nejudėti. Pik
tadariai, išplėšę spintą, pa
ėmė Zarankos 360 litų. Plė
šikai, iškratę Zarankos gy
venamą butą, įsibrovė į na
mo kitą galą pas Zarankos 
dėdienę Petronėlę Špokienę, 
išmetė ją iš lovos ir paėmė 
jos 600 litų. Plėšikai parei
kalavo rakto nuo svirno. Iš
kratė svirne esamus daiktus, 
paėmė vieną paltį lašinių a- 
pie 16 klgr. ir dešrų apie 7 
klgr.

Nukentėjusieji plėšikų nė:7--r--------------:----------------. -
vieno nepažino ir iš išgąsčio' šiaudų kdgio, buvusio prie 
jų žymių nepastebėjo. Plėši-! kluono.

' kai visi buvo vidutinio ūgio,! Nuo perkūnijos įtrenkimo 
FirnnMn ninmc cit su kepurėmis, basi. Plėšimo sudegė namas LaukaicioPe- KLS?S0M?S:,l,,TrSU’ metu nesikalbėjo. Išeidami tro, gyy. Medeinj km., Bai- 

bade mlkua . paliko iššauto šovinio vieną bieriškio v, neapdraustas. 
Šiomis dienomis yienai la tūtelę ir nosinę. į Rugp. 7 d. Krosnos v. Bi- •

metu amžiaus mergaitei be- ! km pelnas įtrenkė į
šermukšnio Vinco kluoną, 
nuo kurio užsidegė tvartai ir 
klėtis. Nuostolių 5.687 lt, 
neapdrausta.

Krosnos v., Ramanavo 
km. perkūnas užmušė Stan
kevičiaus Andriaus telyčią, 
kuri ganėsi pievoje.

metų amžiaus mergaitei be
einant Į Šiaulių paežerę už
puolė ją katalikų kunigui 
priklausantis bulius ir su
badė. Mergaitė sunkiai su
žalota.

Š1MTAS TŪKSTANČIŲ 
LITŲ NUOSTOLIO.

Išaiškinus pasirodė, kad 
gaisras p. Fainbergo vaistų 
sandėlyje, apie kuri spaudoj 
buvo nesenai rašyta, pridarė 
apie 100,000 litų nuostolių. 
Sudėtos sandėly prekės bu
vo apdraustos tik 10,000 li
tų sumai.

“TELEFONISTAI” KALĖ
JIMAI

Rugp. 11 d. iš žydų smul
kaus kredito banko pavogė 
350 litų vertės telefono apa
ratą. Policija juos susekė ir 
pasodino kalėjiman. “Tele
fonistais” pasirodė esą du 
Šiaulių piliečiai Jonas Mise
vičius ir Pilypas Vilčiauskis.

I

DUKART GIMĖ, O NE 
KARTO NEMIRĖ.

Šiomis dienomis stud. Le- 
vinas važiavo iš Kauno į Pa
langą. Jonavos stoty mini
mas stud. išlipo iš trauki
nio ir nuėjo į bufetą, kuria
me ilgokai užtrukęs pastebė
jo, kad traukinys jau iš sto
ties juda. Kol atbėgo iš bu
feto. traukinys jau buvo ge
rai įsiėjęs, bet Levinas dar 
norėjo įšokti ir... vieton pa
tekti į vagoną pargriuvo po 
traukiniu. Traukinys praėjo 
ir Levinas išliko sveikas ir 
gyvas, tik truputi susižeidė 
ranką. Stoties viršininkas 
pastebėjęs nelaimę pribėgo 
ir liepė Levinui nekrutėti. 
Levinas kol traukinys praė
jo gulėjo kaip negyvas, bet 
traukiniui praėjus jautėsi, 
kaip antrą kartą gimęs.

VIS DEGA IR DEGA.
Rugp. 8 d. Zapalių km., 

Kalvarijos v. sudegė Ben- 
doravičiaus Jono trobesiai, 
neapdrausti. Gaisras kilo iš

ŽAGARĖJE SUIMTAS 
LIETUVIŠKAS “GANDI”.

Rugp. 10 d. Žagarėje vie
tos policija suėmė keistą ti
pą—pusiau pliką, apsivilku
sį tik vienais marškiniais, 
net be apatinių kelnių, basą, 
smarkiai apžėlusiom kojom 
ir spalvotus akinius dėvintį
žmogų, kurį tuojau Žagarės LIETUVIŲ LAISVES MY- 
“išminčiai” praminė lietuvi- LETOJŲ DRAUGYSTES 
škuoju Gandi. Policija keis- VALDYBA 1931 METAMS 
tuolį kvočia. 1 vaukbgan. ill.

--------------------- W. Gabry., pirmininkas,
730 McAJaster avė, Waukegan, IU.

J. Mačiulis, viee-pirmininkas,
906 Preseott st, Wankegan, IIL 

B. J. Masilianas, užrašą raštininkas, 
818 — 10-th st, Waukegan, IH. 

Suse Gabrio te, turtą raštininkas, 
730 McAlester avė, Waukegan, IIL

K. Vaitekūnas, kasierres,
726 — 8-th st, Waukegan, DI.

UŽSIMUŠĖ DARBININ-

JAUTIS NUDURĖ 71 ME
TŲ SENI.

Tvėrių valse. Kaupų k. 
Jono Gužausko 3 metų jau
tis, negyvai užbadė patį Jo
ną Gužauską, 71 m. am
žiaus, kurs tą jauti su kitais 
galvijais ganė. |

_ __________ t

PLĖŠIKAI TIES KAZLŲ- 
RUDA

Rugp. 12 d. apie 9 vai. ry- 
to Jurgiui Vengrevičiui,! 
gyv. Kazlų-Rudoj, einant iš' 
Sagotosios bažnytkaimio ! 
(Vilkaviškio ap.) į namus,! 
kely per mišką netoli Guo-į 
biniškės km. pastojo kelią! 
du ginkluoti nepažįstami 
vyrai ir atėmė iš jo 17 litų ir 
20 štukų obuolių. Plėšikai 
pabėgo gilyn į mišką.

ALYTUJE STATOMI 
FABRIKAI.

Alytuje greitu laiku bu
sianti pradėta statyt penkta 

Stasį Kasparavi- skerdykla. Be to, tenai bu
čių, sukirtęs branktu į gal- siąs pastatytas ir grybų ap- 
vą. dirbimo fabrikėlis.dirbimo fabrikėlis.

Oct 2 (1SP.M.)
Oct 9 (5 P. M.)

I ŠEŠIAS DIENAS PER OKEANĄ! 
Trumpiausia ir I’iraakiausia Kelionė per HAVRE MUžinMkais Laivais, 
ILEDE FRANCE Sept 11 <? p. m.) 
PARIS Sept. lt (3 r- m.) 
FRANCE Sept 26 (7 p. m.)
Trumpiausia gel kelio kelionė per Francuziją. Visi keleiviai aprūpinti 
privačiais kantriais. Visur moderniški parankamai. Išsigėrimas ir 
šauniausia FrancuBą valgis, žemos kainos j visas Europos dalis

Kreipkitės pas bile autorizuota agentą, arba
FRENCH LINE

421 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.

KAS.
Rugp. 5 d. Šaukėnų v. 

Degsnės km., bedirbdamas 
statybos darbą, dėl neatsar
gumo nukrito nuo skersbal-
kio, apie 3-5 metrus aukštu-" Kasos globėjai:
mo ir mirtinai užsimušė J ^ j^bon st., ivauk^n, m. 
Vincas Jankauskas, 35 metų Pranas Kastis, 
amžiaus 838 Preseott st., Vaukegan, BĮ.

Knygiai: 
K. Dambrauskas, 

118—10-th st, No. Chicago, m.
Simonas Gentaras,

820 So. Victoria st, Waukegan, IU.

J. Stočkus,
703 Lerox avenne, Vaukegan, IU. 

R. Gemotis,
914 So. Victoria st, Waukegan, DL
Draugijos sosirinkimai būna kas 

paskutini ketvergį kožno mėnesio, 
7:30 vakare, JJuosybčs Svetainėje, 
8 S Adams st, Waukegan, IU.

KVIEČIAI DYGSTA 
GUBOSE.

Mariampolės apielinkėj 
labai lyja ir žmonės negali 
suvežti nupjautų javų. Kvie
čiai jau pradėjo dygti gubo
se. Kad ir užauga, tai nuo 
lietaus supuva. Taip jau 
Dievas myli šventą Lietuvą.

1

NUMAŽINTOS I ABI PUSES KAINOS

I KAUNĄ IR ATGAL
PER HAMBURGĄ

Trečia Mase
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai 

Viršminėta kaina dabar galėję ant 
visu musę laivą.

Dėl informacijų kreipkitės į lokalinius musų agentus.

80 BOYLSTON ST, BOSTON

I
i

ANTRAS TOMAS {DOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
r ISTORIJA

Siame 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 farsų 
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 ........... $2.25

KELEIVIS
253 Broadicay, South Boston, Maso.
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Majoraa Curley jaitaiae 
« revolvery

šiomis dienomis Bostono
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Dr. J. C. Landžius
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
' 496 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas So. Boston 2712. 

Vidurių Ligų ištyrimui naodoj*
X-Ray; Odos ir Plaučių ligMM, 
Ultra-Tioletinius spinduliu*.

Valandos: nuo 2—4 ir 7—B.

Budavojimui Medega
ŽVYRĄ, SMĖLj. CEMENTĄ 

ir abelnai visokią nudega 
MALKAS, supiaustytas ar nepjau

stytas. Pristatome Bostono ir Brock- 
tono apieUnkėse pigiausiai.

Taipgi perkraustome j tolimas vie
tas ir aplinkui. (-)

A. STONKUS
Spring Street, Holbrook. Mase. 

Telefonas Brockton 3281-J.

“Nei vieno* piktadarybės”.
Bostono dienraščiai džiau

giasi, kad per pereitą suba-

Į ! Majoras Curley pajuokia 
prezidentą Hooverį.

Bostono patriotai šį pane
dėli turėjo prakalbas miesto 
sode, paminėjimui 50-meti- 

- nių Darbo Dienos sukaktu
vės” tuojau, nes, galimas vių. Kalbėjo keletas politi- 
daiktas, kad vėliau jau ne- kiel ių ir majoras Curley, ku
bus galima jų atsiimti.

Susirinkime 
kad jau šią vasarą 
buvo pristigę pinigų 

su savo leitenantais (board minėjimui dabartinio ekono-
1 mimo krizio priežasčių. Tai 
; komisijai vadovauja Telefo
no ir Telegrafo kompanijos 
prezidentas Gifford. Curley 
sako: “Ši komisija ruošiasi 

■ maitinti darbininkus viso
kiais plepalais, kuomet jiem 

! labiausia reikia darbo, o ne 
tuščių pasakų bei raportų.” 

Prisimindamas apie gelto
nosios spaudos magnato 
Hearsto sumanymą, kad fe- 
deralė valdžia tuojau pa
skirtų $5,000,000,000 vieš
kelių darbams, Curley sako: 
“Šis sumanymas, kaip ir

ĮVietinės Žinios'
LAUKIAMA KARŠTOS 

“REVOLIUCIJOS”.

Įdomios naujienos iš skloki- 
ninlcų slapto susirinkimo.
Pereitą sąvaitę pas vieną 

buvusį karštą bolševiką Įvy
ko slaptas sklokininkų susi
rinkimas, kuriame iškelta 
daug Įdomių dalykų apie 
dabartinius “Laisvės” dikta
torius.

Sulyg patikrintų praneši
mų pasirodo, kad Pruseikos 
didžiausias neprietelius An
tanas Bimba yra labai pabū
gęs ir susirūpinęs dėl sklo
kininkų naujo laikraščio, 
kuris bus leidžiamas kovai 
prieš bimbizmą. Šio laikraš
čio leidimo reikalu Brook
lyne Įvyko sklokininkų kon
ferencija, kurion Bimba bu
vo nusiuntęs savo leitenan
tus su visokiais maldavimais 
ir nusileidimų pasiūlymais, 
kad tik nebūtų leidžiamas 
naujas bolševikų laikraštis. 
Centro Biuras sutikęs dova
noti visus sklokininkams 
prasikaltimus ir atšaukti jų 
prakeikimą, bet sklokinin- 
kai tą viską atmetė. Jie yra 
pasiryžę kovoti iki paskuti
niosios, iki bimbizmas bus 
visiškai iššluotas iš bolševi
kų tarpo.

Sako, Bimbos leitenantų 
raportas iš tos konferencijos 
dar labiau suardė jam ner
vus ir jis tuojau užkomanda- 
vojo, kad Centro Biuras pa
skelbtų naują kovos taktiką 
prieš sklokininkus. Dabar Į- 
sakyta, ir “Laisvėj” jau bu
vo paskelbta, kad visi Bim
bos šalininkai pradėtų grie
žčiau kovoti su pruseiki- 
niais—kovoti kumščia, muš
ti juos, vyti lauk iš bolševi
kų susirinkimų.

Susirinkime vienas sklo- 
kininkas raportavo, buk vie
tiniai bimbiniai jau rimtai 
ruošiasi vykdyti gyveniman 
vėliausi Bimbos Įsakymą. 
Sako, ši “kumšties taktika" 
buvo plačiai apkalbėta, iš- 
diskusuota ir nuspręsta, kad 
vietoj kumšties geriau yra 
naudoti koks pagalys, arba 
“black jack”. Nors niekas 
nenori tikėti, kad bimbiniai 
išdrįs spėka muštis su save 
opozicijos tavoriščiais, vie
nok dėl viso ko. sklokinin- 
kai irgi nutarė vartoti “spė
ką prieš spėką." Reiškia, jei
gu toks Kazlauskas ar Ku
biliūnas,ar koks kitas bimbi- 
nis pabandys kam užduoti 
per makaulę, tai jie irgi ga
li tikėtis to paties savo ma
kaulei. Nutarta jokiu budi 
neužsileisti užpuolikams.

Dar daugiau paaiškėjo 
kad Bimba, užėmęs diktato
riaus vietą “Laisvėje”, buvo 
tikėjęsis patapti amžinu ir 
visagalinčiu bolševikų vieš
pačiu. Jis Įsigijo 7 pasažie- 
rių automobilį ir žadėjo net 
šoferį pasisamdyti. Įsitaisė 
sau butą, su daug kamba
rių apartmentą, ir kiekvie
name kambaryje po lovą. 
Vietos žmonės praminė ji 
“haremu” ir plačiai apkalba. 
Tos lovos buvo paskirtos dėl 
viešnių, kurios atvažiuoda
vo Brooklynan imti kursus 
pas Bimbą apie bolševizmą. 
Šią vasarą tie kursai, kaip 
žinoma, buvo sutraukę daug 
viešnių iš kitų miestų, kaip 
Worcesteris ir kiti. Kursis- 
tės nebuvo paleidžiamos iki 
pilnai neužbaigdavo viso 
Bimbos mokslo. Atrodė, kad 
viskas eis kaip sviestu patep
ta, bet. deja, dabar dalykai 
keičiasi ir Bimbai matosi 
labai tamsus rytojus. Dėlto 
jis ir paskelbė naują kumš
ties taktiką, kad tik ilgiau 
pasilaikyti diktatoriaus sos
te.

Aky vaizdo j tokių Bimbos 
žygių, sklokininkai nutarė 
atsiimti savo serus iš “Lais-

ris gana aštriai kritikavo 
paaiškėjo. Prezidentą Hooyeri už ausi-
‘•Laisvei” Aidimą bedarbės reikaluo- 

i ,se- Ypač pašiepė naujai vai-
ninku algoms ir todėl Bimba c 21?>. Pa.b^n komisiją ty- 

direktoriais) užtraukė naują 
dideli mortgičių ant “Lais
vės”. Sako visas “‘Laisvės” 
turtas dabar yra taip užmor- 
gičiuotas, kad jeigu prusei- 
kiniai laimėtų, tai jie nieko 
negalėtų gauti griže prie 
“Laisvės”.

Buvo juoko, kuomet vie
nas sklokininkas, dalyvavęs 
“Laisvės” piknike, papasa
kojo. kain Bimba piknike 
gėrimą šinkavo. Sako, iškai
tęs. nuvargęs, užkimęs jisai, 
kad jau dirba tai dirba su 
stiklais ir bonkomis. T 
joks bartenderis butų nega
lėjęs geriau to džiabo atlik
ti- _
Bimba ir galvot negalvojęs, 
tik siūlęs visiems tavoriš- 
čiams gerti jo “‘gerą štofą”.

Sako, tik tas biznis ir 
išgelbėjo pikniko rengėjus 
nuo deficito. Reiškia. Bim
bos autoritetas visiškai su
smukęs ir toclel sklokininkai 
tikisi greitos pergalės.

Reporteris

y-v s. UillCiiiJ JLX

daugelis kitų panašių suma-

U ir’nedėldienį musų sosti- majoras Curley įsitaisė re- 
nėj nebuvo “nei vienos pik- į javo iš poHciįc®
tadarybės.” Tiesa, buvo iš
plėšta keliūtas krautuvių,,.,.. . .
per Labor Day 7 žmonės bu- 
vo automobilių užmušti ir 
10 sužeista, viešbučiuose ke- 
liasdešimts vyrų nakvojo su 
svetimomis moterimis ir už
draustos degtinės išgerta už 
tūkstančius dolerių, bet pa
laimintoj kapitalistų tvarkoj 
tokie mažmožiai jau nebesi
skaito “piktadarybe”.

ii.

i leidimą tą ginklą su savim 
nešiotis. Vietos dienraščiai

jr dančių, kaip majoras moki
nasi iš revolverio į taikinį 
šaudyt. Turbut jis tikisi už
puolimo.

[Jei Nori Nupentyt 
[Ar Pataisyt Namą
i
«* »* «*

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas. 

Dar* visas legalias dokumentu 
317 E STREET, 
(Kampas Broadvay) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2722 

Namų: Talbot 2474.

I
I

I
i
I

KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikia ir Išpopieriuoju. 

Gausite gerą darbą ir pigiai.
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

11 Ticknor SU So. Boston, Mase.
Tel. So. Boston 1396-M.

Policija įvelta į kriminališ- 
kus skandalus.

Pastaromis dienomis Bos
tono apielinkėj išėjo aikštėn 
visa eilė skandalų, kuriuose 
figūruoja pati policija. Ros- 
lindale penki policistai kal
tinami užpuolime ant vienos 
moteriškės, kuri šaukėsi jų 
pagelbos. Ji yra dar jauna, 
graži gyvanašlė. Ji sėdėjo 
automobiliuj prie Cummins 
vieškelio su savo meilužiu ir 
romansavo. Sako, meilužis 
užsigeidė padaryti jai kaž
ką blogo: ji ėmė šaukti ir 
prisišaukė du policistu. Poli
cistai meiluži prašalino ir 
oatys su ja nedorai pasielgė. 
Užtai jiedu jau neteko savo 
vietos, o kiti trys tokie pat 
orasižengėliai dabar tyrinė
jami West Roxbury polici
jos nuovadoj.

SHOP

DRUKOJAMOS MAŠINOS
Ir visokis 
spaudos 
ir rašto 
patarna
vimas.

LAIKRODININKAS 
P. VALUKONIS 

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

389 BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

PAUL’S MENS

K. ŽIUŽI INAS, 315 E st. So. Boston

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS
Didelis Pasirinkimaa 
Vyrama Drabužių. 

Skrybėlių. Marškinių ir Visokių 
Pasirėdymų. Geras Tavoras ir di
delis pasirinkimas visokių stailų. 
Tik viena lietuvio Paul’s krautu
vė ant Broaaway, netoli F gatvės.

456 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS.

nymų, atsimušė i kurčias 
valdžios ausis. Et,—prezi- 

>— mes 
naskirsim dar kitą komisi- 
ją-

Kalbėjo ii- apie Amerikos 
Darbo Federacijos prez. 
Green’o duotus spaudai pa
reiškimus. kad šios šalies 
darbininkams jau atėjo lai
kas dirbti tik 5 dienas są- 
vaitėje.

“Sausio mėnesy,” sakė 
Curley, ‘“mes Įvykdinsim 5 
dienų darbo sąvaitę mieste 
darbininkams Bostone, ii 
mes tikimės, kad visi kiti 
miestai paseks ši musų pa
vyzdį.” Sako, reikia padi
dinti dirbančiųjų skaičius 
bent 18 nuošimčių, o bedar
bė sumažės.

Už šiuos žodžius klausy
tojai majorui paplojo del
nais. bet mažai buvo tokių, 
kurie imtų panašius politi
kierių pažadus už gryną pi
nigą. Jie daug visko yra ža
dėję, bet jų pažadai ir pasi
liko tik pažadais. Prie kapi
talistinės tvarkos kitaip ir 
negali būti. Rep.

Apie jokj bolševizmą ten dentas - , ui
» »a«-i iv rrnli’nt r>A^r«i Ir’A _ _ * ?■

I

Bimbiniai supliekė sklo
kininkus ALDLD. kon

ferencijoj.
Pereitą nedėldieni So. 

Bostone Įvyko A. L. D. L. D. 
Naujosios Anglijos apskri
čio konferencija, kurion bu
vo atvykę delegatai iš Įvai
rių miestų. Konferencijoj 
daugiausia laiko praleista ii 
rukšmo padalyta vis dėl da

bartinių kivirčių tarpe Bim
bos ir Pruseikos šalininkų.

Nors sklokininkų jėgo^ 
buvo gana tvirtos, 
bimbiniams pavyko viską 
pravesti taip, kaip jie nori. 
Tiesą pasakius, jie patys ne
žino. ko jie nori, bet užtat 
jiems jau iš kalno buvo pri
siųsti bimbinio Centro iš 
Brooklyno nurodymai, ko
kius klausimus iškelti ir kaip 
juos rišti. Pundus visokios 
“literatūros” jiems prisiuntė 
D. Šolomskas, Bambos lei
tenantas, dabartinis vyriau
sias ALDLD. pisorius. Ir Šo- 
lomsko “ukazus” vietinia: 
bimbistai pildė iki taško.

Sulyg bimbinių “ukazo”. 
kurio sklokininkai nepajiegė 
atmesti, nutarta, kad visi 
ALDLD. nariai turi greižta’ 
pildyti Bimbos discipliną 
nepalaikant jokių draugiš
kumo lysių su Pruseikos ša
lininkais. Nepildančius šie 
“ukazo” Bimba prakeiks ii 
išmes iš ALDLD. kaipo di
džiausius bolševizmo ne
prietelius ir “nepataisomu: 
elementus".

Sklokininkai neatrodė pei 
daug nusiminę dėl šito pra
laimėjimo. Reikia pripažin
ti, kad jie gana rimtai argu
mentavo ir nesikarščiavo. 
Tik bimbiniai baisiai nerva- 
vosi ir tuoj netekdavo lyg
svaros.

Tai kas,—sako sklokinin
kai,—kad čionai bimbiniam 
pavyko, bet tai dar nereiš
kia. kad jie atsieks savo tik
slą. Sako, yra ženklų, kad 
Bimbos diktatorystės dienos 
jau suskaitytos. “Laisvėje” 
neužilgo Į vyksiąs pervers
mas ir Bimba busiąs iškiky- 
tas iš redaktoriaus vietos. 
“Laisvę” redeguosianti ko
kia tai komisija, kurioj bim
biniai vietos neturės.

Bendrai, konferencija nie
ko gero nenutarė, išskiriant 
savo ‘“raudonojo biznio” rei
kalų stiprinimą. Visą laiką 
praleido daugiausia rieda- 
miesi už šiltas vieteles.

Rep.

tačiau

South Bostono bomai užpuo
lė miesto ligoninę.

Pereitą sąvaitę South Bo
stone susimušė dvi saiko? 
bomu. Muštvnės buvo to
kios kašrtos, kad riksmas ir 
smūgiai girdėjosi už kelių 
blokų. Pribuvo policmanas 
:r keliems bomams apdaužė 
oakaušius; pagalios nusitvė- 
•ęs vieną mušeiką už spran
do jis nusitempė prie baksc 
ir pašaukė policijos vežimą. 
Čia suimtas bomas ėmė prie
šintis ir mėgino policmana 
sumušti. Bet tuo tarpu pri
buvo vežimas ir sudaužytas 
valkata buvo nugabentas 
miesto ligoninėn. Tenai dak
tarai paguldė jį ant stalo ir 
pradėjo užsiuvinėti žaizdas. 
Staiga ligoninėn Įsiveržė 
gauja bomų, pagriebė sužei
stąjį savo sėbrą nuo opera
cijos stalo ir išnešė jį auto- 
mobiliun pabėgo. Jie turbut 
bijojo, kad "jis nebūtų vė
liau areštuotas.
Ona Zaleckiutė sužeista au- 

tomobiliaus nelaimėj.
Ši panedėli Waltham’e su

sikūlė priešakiais du auto
mobiliais. George Bryant ta
po užmuštas, o jo sunui nu
laužtas sprandas ir suskal
dyta galva. Jis turbut irgi 
mirs. Kitas Bryanto vaikas 
sužeistas lengviau. Antram 
automobiliuje buvo sužeista1 
Ona Zaleckiutė ir Vilimas 
Timledge gal (Tamulevi
čius?). -

Majoras ragina bankus, kad 
padėtų namus savininkams.

Majoras Curley kreipėsi Į 
visus savings l^ankus Bosto
ne, kad jie padėtų namų sa
vininkams užsimokėti miest
eli taksas, kurie patys pini
gų neturi. Dabartiniu laiku 
miestas turis apie 6,500 na-’ 
mų, kurie turės būt parduoti 
iš varžytinių už užvilktas J 
taksas, jeigu greitu laiku 
niekas tų taksų neužmokės.' 
Majoras sako, kad bankai? 
kuri turi ant tokių namų ’ 
pirmą morgičių, turėtų mie
stui taksas užmokėti, ir tą 
sumą pridėti prie morgi- 
čiaus.

Kai kurie mažesni bankai 
su tuo sutiko.

ir

Telefonas: So. Boston 1958.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapoėunas 

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

Taiso visokius automobilius 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebaker ir Erakine.

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinanti patarnavimą.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADWAT

Taisymo vieta:
1 HAMLIN STREET, 

kampas E. Eght Street, 
SOUTH BOSTON. MASS.

LIETUVIŠKA 
BUČERNE 

Užlaikome geriausi* tavor* ir 
parduodame pigiausia kaina Mi
sos visuomet šviežios.
Pigiai švieži* dier*—Chop Suey. 

China Boy Soy Sauce 
Lietuviški skilandžiai ir etc.

Visokį tavor* pas mus galit* gaut 
pigiai ir ger*.

J. PATKAUSKAS 
STRAND CASH MARKET 

221 BROADWAY. SO. BOSTON. 
Telefonas: So. Boctoo 6M1.

l

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškošė (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu- 
laiku.

J. L. PASAK ARMS, O. D. 
447 Broadway, S*. Boston. Mass.

: «
1

Tel. University 9464

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS. • i j

suPriverte žmogų išsikelti
visu namu.

Senas Medfordo gyvento
jas, Joseph Powąr, su visa 
savo šeimyna ir prastu na
meliu tapo valdžios priver
stas kraustytis į kitą vietą iš 
taip vadinamos “Filmland 
City” sekcijos, kurią apgy
veno stambesni turtuoliai ir 
vargšas Povver jiems liko ne
pakenčiamas kaimynas. Po
vver iš amato yra dailydė, 
bet ilgą laiką jau be pasto
vaus darbo, vos pragyvena 
iš pripuolamų uždarbių. Jis 
turi užlaikyti mažus vaikus, 
pačią ir seną motiną, todėl 
modemizuot savo stubos 
neišgalėjo. Buržujai su to
kiais draugauti nenori. Da
bar šis vargšas dieną ir nak
tį kabinėjasi aplinkui stu- 
bą ir vienas bando atlikti 
visą priruošiamąjį perkėli
mo darbą, nes pasisamdyti 
pagelbininkų neturi iš ko. 
Inspektorius davė jam tik 10 Į 
dienų laiko išsikraustymui 
iš buržujų sekcijos.

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mmi užtaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio. Nusilpnėjimo Strėnų. Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 

Ligų. Taip-pat visokių žolių, la
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir per pažtų. At
minkit musų adresą.

D. CAB1T (Reg. Aptiekorius)
109 DORCHESTER STRRRT, 

Kampas Broadvay, 
SO- BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

PARKWAY AUTO 
SERV1CE 

and FILUNG STAT1ON 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Cokmy Avė., 

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 0777.

I

I DR. J. MARGUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

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

Elektriką ir 606 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.

Dr. G. L Killory
40 SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Tel. Haymarket 0827 

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

Šventadieniais nuo 10 iki L

SUDIEV GIRUŽE,
SUDIEV žalioji:

CHORŲ
PASKUTINIS

PIKNIKAS

LITHUANIAN 
FURNITURE C0.
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PERKRAUSTOME I ARTIMAS 
IR TOLIMAS VIETAS.

Už kiekvieną daiktą gvarantuojam.
326 W. BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 4618-W. 

Gyvenimo: So. Boston 2395-M.

EKTBA
LIETUVIŠKA APTIEKA 
Jūsų Senas Aptiekorius toj pačioj 
▼ietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieka 
Tįsadon šviežios šaknys iš Liete* 

vos ir visados šviežias Diais* 
galima gaut pas

DAV1D CABITT
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut į 
100 SALĖM STREET 

BOSTON. MASS. 
Telef. Richmond 1686

Ap.ieka atdara nuo 8 iš ryto ! 
Iki 10 vakaro.

i

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS 

SIELOS BALSAI

Tel. So. Boston 2664.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak.

NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

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

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

o
Telefonas 21224

MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakar*.
197 SUMMER STREET, 

LAKRENCE, MASS.

DIRVELIO
ORKESTRĄ

Grajis

Cambridge, Mass.
(Columbus day), October 12 d. 1931 

Cyprus Hali. 40 Prospect St. 
Lietuvių Jaunuomenės Pašalpos 

_ Draugijos Baliuje
Pradžia 4 vai po pieta

SIAME SEZONE
Nedalioje,

RUGSĖ JO 20 D.
Sept. 20, 1931 

VOSE’S PAVILLION 
MAYNARD, MASS. 
Dainuos abu Chorai 

ir grajįs 
Dirvelio Orchestra.

i i

Papuošta daugeliu spalvuotą puikiu paveiksiu, 
223 puslap. didžio, apie 150 Įvairią eilif, tiakaaf 

deklamuot ant vietą sosirinkimą.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje trijų rūtoj aūis: 

TAUTUKOB, ĮSIMINIMOS IR DARB1N1NKIMO8.
Tai gražiausia ir turtingiausia šilta įmyga lirtaii* katosja, 

Klukrieenu turit* !■>«■»» «»• knygyną aMt* knyga.
KAINA TIK $1.00. 

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas susipirkta M 

šia siųst “Money Orderiu." 
prastam konverte, bet reikia 
resą ir nepamiršt prilipint už

**K E L EIVI S”

253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

* •

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

i R. J. VASIL
; 499 BROADVFAT, ROOM 4,

SO. BOSTON, MASS.

J Parttmla: NAMUS, FARMA8, 
KRAUTUVES.

IHtartaa: AUTOMOBIUUS,
NAMUS, FORNHIUS, KRAU* 

TUVES ir tt.
i ApdraadEv (yraMi fr araikat*.

PADARAU VISOKIUS DOKU- 
; MENTUS kaip tai* ir 

tav*K greitai ir ataakaaBaL 
Kartot garo Htywd»o^krtip»

499 anUvaF. Ba. Beatos, Mmb

i


