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Juodašimčių Kontrevoliucija 
Ispanijoje Sutriuškinta

JIE NORĖJO SUGRĄŽIN
TI MONARCHIJĄ.

Visos darbininkų organiza
cijos stojo už respubliką ir 
monarchistų vadai sugrusti 

kalėjimą n.
Pereitą sąvaitę Ispanijos 

juodašimčiai kėsinosi nu
versti respublikos valdžią ir 
atstatyti monarchiją. Ant 
sosto jie žadėjo pasodinti 
kunigaikštj Juaną Carlosą, 
trečiąjį nuverstojo karaliaus 
Alfonso sūnų, kuris dabar 
tarnauja Anglijos laivyne.

Kontrevoliuciją pakėlė 
dvarponiai susitarę su kai 
kuriais generolais. Jiems 
rūpėjo apginti savo dvarus, 
kuriuos Steigiamas Seimas 
dabar ruošiasi išdalinti be
žemiams.

Sukilimas prasidėjo nak
ties laiku ant syk keturiuose 
miestuose. Generolas San- 
jurjo, pats vyriausis kontre- 
voliucijos vadas, užėmė Se
villės miestą, areštavo visus 
respublikos valdininkus ir 
paskelbė kariumenės dikta
tūrą. Tuo pačiu laiku kito 
karininko vedami raiteliai 
puolė Madrido miestą, Is
panijos sostinę. Jie mėgino 
čia užimti karo ministeriją 
ir ministerio pirmininko ru
mus. Bet policija juos čia 
pasitiko kulkasvaidžių ug
nimi ir išblaškė. Apie 100 
kontrevoliucininkų čia bu
vo suimta.

Gandas apie monarchistų 
sukilimą tuojaus pasklydo 
po visą Ispaniją. Ir bema
tant respublikos ginti suju
do visos demokratinio nu
sistatymo organizacijos. U- 
kininkų sąjunga seime tuo- 

I
Amerikos Airiai Pa
skelbė Anglijai Boi

kotą.
New Yorke Įvyko Ameri

kos airių suvažiavimas, kur 
dalyvavo apie 700 De Vale- 
ros šalininkų. Jie nutarė vi-' 
suose didesniuose Amerikos 
miestuose subatvakariais or
ganizuoti automobilių de
monstracijas ir skelbt Angli
jai boikotą. Visos krautu
vės ir įstaigos, kurios par
duoda Anglijoj gamintas 
prekes arba turi kitokių rei
kalų su Anglija, bus pikie- 
tuojamos. Iš kitos pusės ai
riai nutarė ragint šios šalies 
valdžią, kad ji reikalautų iš 
Anglijos karo skolų atmokė-' 
jimo. Vienu žodžiu, airiai i 
nori spausti Angliją visoj 
kiais budais. Tai yra kvai
las tautinis šovinizmas. Bet 
vieną jų nutarimą reikia pa
girti:, jie priėmė rezoliuci
ją, reikalaudami, kad To 
mas Mooney butų paleistas 
iš kalėjimo.

FOSTERIS NUBAUSTAS 
$20.00.

Lawrence, Mass.— Ko 
munistų kandidatas į prezi
dentus, William Z. Foste- 
ris, pereitą sąvaitę čia buvo 
nubaustas $20 užtai, kad 
be leidimo mitingavo ant 
gatvės.

jaus išleido pranešimą, kad 
nors ji dabartinei valždiai 
yra opozicijoj, tečiaus šita
me kriziuje ji rems ją ir gins 
respubliką. Tokį pat prane
šimą išleido radikalų repub- 
likonų frakcija seime. Sin- 
dikalistai darbininkai pa
skelbė, kad jie tuojaus ap
skelbs generalį streiką ir su- 
paraližiuos visą šalį, jeigu 
monarchistai paims viršų. 
Socialistų vadovaujama ge
neralinė darbininkų sąjun-. 
ga išleido visiem socialistam 
įsakymą būti pasirengusiem 
stot į kovą su ginklu ranko
se už respubliką.

Turėdama šitokios para- 
į mos, respublikos vyriausy
bė tuojaus pradėjo atakuoti 
sukilusias juodašimčių gau
jas. Madride tuojaus buvo 
areštuota visa eilė generolų 
ir kitokių monarchistų.

Iš šiaurės, iš pietų ir iš va
karų valdžios kariumenės 
pulkai puolė Sevillės mies
tą, kur kontrevoliucijos va
das gen. Sanjurjo buvo jau 
apskelbęs savo diktatūrą. 
Matydamas, kad bus blo

gai, gen. Sanjurjo paliko vi
są savo diktatūrą ir leidosi 
bėgti Portugalijos link. Bet 
rubežius tuojaus buvo’užda
rytas ir smurto vadas buvo 
sugautas. Likusieji jo šali
ninkai pasidavė respublikos 
kariumenei.

Ir taip, į 24 valandas bu
vo sutriuškinta visa mo
narchistų mašinerija. Visi a- 
reštųoti respublikos valdi
ninkai tuojau buvo paleisti, 
o jų vieton sukišti monarchi 
štai, kurių areštuota keli 
šimtai. Dabar šitie išdavikai 
turės stoti prieš žmonių tei
smą.

BOLIVIJA SUTIKO NU 
TRAUKTI KARĄ.

Neutralėms valstybėms 
reikalaujant, Bolivijos res
publika sutiko laikinai su
laikyti savo karo žygius 
prieš Urugvajaus respubli
ką. Ginčas tarp tų dviejų 
respublikų buvo kilęs dėl 
Chaco rubežiaus. Bolivijos 
kariumenė buvo jau įsiver
žus Paragvajun ir užėmusi 
vieną fortą.Paragvajaus gy
ventojai pasijuto labai tuo 
įžeisti ir pradėjo reikalauti 
karo. Net merginos ir mo 
terys pradėjo rašytis Para
gvajaus kariumenėn.

Žada Kapot Gelžke-
liečių Algas.

Kuomet Hooverio agentai 
kaip užsukti gramofonai 
triubija, kad Amerikoje jau 
vėl grįžta “geri laikai”, tai 
gelžkelių kompanijos skel
bia, kad prastas biznis ver- 
čiąs jas vėl kapoti darbinin
kų algas. Pereitą vasario 
mėnesį geležinkeliečiams 
buvo nukapota 10 nuoš. at
lyginimo, o dabar žadama 
kirsti. 5 nuoš. Tuo tikslu 
erelžkelių prezidentai turės 
šią sąvaitę konferenciją 
Chicagoje. Jie patys ima po 
$125,000 metams, bet apie 
>avo algų kapojimą visai 
nekalba.

Washingtone Nušau
tas Juškos Užmušė

jas.
Policmanas, kuris nužudė 
lietuvį veteranų, krito 

nuo dviejų šūvių.
Pereito nedėldienio vaka

re Washingtone buvo nu-t 
šautas policmanas Shinault, l 
kuris andai užmušė Vincą' 
Jušką, lietuvį veteraną. Tei
smas šitą žmogžudį buvo iš
teisinęs, bet likimas jam už
tai nedovanojo. Pereitos su
batos vakarą Shinault važi
nėjosi policijos automobi- 
Iiuje po Washingtoną ir žiu
rėjo “tvarkos”. Staiga iš po
licijos centralinės jis gavo 
per radio įsakymą tuojaus 
vykti ant F gatvės sustab
dyt muštynes. Nuvykus į nu
rodytą Vietą, Shinault iššo
ko iš automobiliaus fr puolė 
i vieną namą. Tuoj pasigir
do du šūviai. Shinault atšo
ko atgal prie automobiliaus 
ir čia suklupęs tuoj mirė. Jo 
krūtinėn buvo suvarytos dvi 
kulipkos. Kas jį nušovė, nie
kas nežino.

Anglijai Gręsia 500,- 
000 Audėjų Streikas.

Anglijos medvilnės pra
monei šią sąvaitę kilo strei
ko pavojus, kuris gali apimti 
500,000 darbininkų. Darbi
ninkų spiriama, Audėjų Fe
deracijos centralinė taryba 
nutarė apskelbti streiką 27 
rugpiučio dieną, jeigu iki to 
laiko nebus užbaigtas ’ gin
čas su kompanijomis. Tas 
ginčas eina jau nuo Kalėdų, 
kuomet didžiosios audimo 
firmos užsispyrė sulaužyti 
darbo ir algų sutartį, kuri 
buvo galioje jau per 10 me
tų. Laužydami tą sutartį, 
Anglijos kapitalistai nori 
numušti darbininkams algas 
ir pailginti darbo valandas, 
kad galėtų pasidaryti dau
giau pelno. Darbininkai tam 
griežtai priešingi.

ATVYKO 100 “PLEČKAI- 
TININKŲ” Iš KUBOS.
Pereitą nedėldienį j Mia

mi, Floridoje, atvyko iš Ku
bos apie 100 politinių pabė
gėlių, kurie nelabai senai 
mėgino nuversti diktato
riaus Machado diktaturą.Jie 
įsikūrė Miami mieste savo 
koloniją. Imant musų tauti
ninkų mąstu, visi jie “pleč- 
kaitininkai”, nes eina prieš 
despotizmą.

DĖL GYVATĖS PRIGĖRĖ 
100 ŽMONIŲ.

Indijoj buvo toks atsitiki
mas. Netoli Kolhapuro pa- 
tynusia upe plaukė laivas su 
225 žmonėmis. Staiga nuo 
apsemto medžio šakos nu
puolė gyvatė ant laivo de
nio. Nusigandę indai metėsi 
Į antrą pusę laivo. Laivas 
apvirto ir 100 žmonių pri
gėrė. Kiti buvo išgelbėti.

PRIMUŠĖ UŽSIDARIU
SIO BANKO VIRŠININKĄ

Taylorvillę, III. — Perei
ga sąvaitę nežinomi žmonės 
čia pagrobė iš namų užsida 
•iusio banko prezidentą Co- 
’egrove’ą, išvežė jį į laukus, 
primušė iki sąmonės nusto- 
jimo ir paliko pusgyvį gu
lintį žolėj.

lUinojaus Kasyklos
Prasideda Karas.

Šerifu su 1.500 “depučiu” 
užbarikadavo visus kelius į 

Taylorvillę.
Illinojaus pietuose, Tay- 

lorvillės apylinkėj, minkš
tųjų anglių kasyklose pasi
darė labai Įtempta padėtis. 
Apie 2,600 mainierių tenai 
nuėjo dirbti už numažintą 
mokestį, po $5 į dieną. Kiti 
unijistai tam priešingi ir 
pradėjo organizuoti šturmą 
ant Taylorvillės kasyklų.

Perėitą nedėldienį Benld 
miestely Įvyko priešingų 
mainerių mitingas. Nutarta 
apskelbti streiką prieš nau
ją algą, sušaukti valstijos 
konvenciją ir atmesti nacio- 
nalio unijos prezidento Le- 
wiso ir Illinojaus distrikto 
prezidento Walkerio vado
vybę. Benki apylinkėj yra 
apie 10,000 mainerių.

Nuo Benki iki Taylorvil
lės yra apie 40 mylių. Taigi 
bijodamas, kad jie neateitų 
iš tenai į Taylorvillę stabdyt 
kasyklose darbo, Christian 
kauntės šerifas Wieneke su
organizavo 1,500 ginkluotų 
“depučiu” ir užbarikadavo 
visus kelius į Taylorvillę. 
Sako, kas nori čia dirbti, ga
li ateiti ir bus apsaugotas: 
bet jei kas eis čionai kelti 
triukšmo, tas bus areštuotas. 
Vadinasi, šerifas tarnauja 
kasyklų kompanijoms. O al
gą jis ima iš visuomenės.

Kapitalizmo Šulai
Žudosi.

Pereitą sąvaitę vėl kelia
tas stambių Amerikos kapi
talizmo ramsčių pasidarė 
sau galą.

Alvin Johnson, žymus ra
kandų fabrikantas iš Wake- 
fieldo, Mass., pasisamdė 
žvejų laivą, išplaukė Į jūres 
ties West Beach, prisirišo į- 
karą prie kaklo ir nušoko 
vandenin.

Hull pajūry, netoli Bosto
no, nusišovė Isaac A. Mc
Lean, stambios rakandų fir
mos Bostone savininkas.

Detroite pereitą subatą 
nusiskandino Roy A. Gra 
ham, žinomas Graham- 
Paige automobilių fabrikan
tas.

Plaukiant garlaiviui “Ca
lif omia” iš San Francisco Į 
New Yorką. pereitą sąvaitę 
nušoko į jūres ir žuvo net du 
asmenis: Ernest Boulter ir 
William Ken- Scott. Pirma
sis buvo Califomijos sodų 
savininkas, o antrasis —Ro- 
yal Indemnity kompanijos 
atstovas.

O tuo tarpu Hooverio 
inžinierių užsukta mašina 
rėkia, kad biznierių ūpas kį- 
la.

PER AUDRĄ 32 ŽMONĖS
UŽMUŠTA IR 200 SU

ŽEISTA.
Pereitos subatos vakarą 

Texas valstijos pietuose ki
lo pašėlusiai smarki audra 
su perkunijomis.Eagle Lake 
miestelis buvo visai sugriau
tas. Jo majoras praneša, kad 
32 žmonės buvo užmušti ii 
nemažiau kaip 200 išimta iš 
griuvėsių visaip sužeistų. Be 
to da šimtai liko be pastogės 
ir maisto. Jų likimu rūpinasi 
Raudonasai Kryžius.

Sovietų Maineriai
Bėga iš Kasyklų.
Iš Maskvos pranešama, 

kad per du paskutiniu mė
nesiu iš anglių kasyklų Do
no Baseine pabėgo tarp 20,- 
000 ir 25,000 mainerių. Jei
gu angliakasių bėgimas 
taip tęsis ir toliaus, tai atei
nančią žiemą Rusijoj nebus 
kuro.

Darbininkai bėga iš ka
syklų daugiausia dėl to, kad 
nepakenčiamos darbo sąly
gos ir maža mokestis.Papra- 
stam darbininkui Sovietuo
se dabar mokama nuo 75 iki 
100 rublių į mėnesį; o pras- 
čiausis pragyvenimas kaš
tuoja nuo 70 iki 120 rublių į 
mėnesį.

Lietuvoj Grįžta Per
kūno Garbinimas?
Londone gauta iš Varšu

vos žinių, kad šiomis dieno
mis Lietuvos-Lenkijos pa
sieny 5,000 gyventojų nuta
rę grįžti prie senoviškos lie
tuvių tikybos, prie garbini
mo Perkūno. Krikščionybę 
jie atmetę kaip svetimą ir 
kenksmingą mokslą.

Varšuvos supratimu, grį
žimas prie Perkūno garbini
mo reiškiąs “pagonybę”. 
Vadinasi, žiūrėk, civilizuo- 
tasai pasauly, lietuviai virs
ta “pagonimis”!

Bet kuogi Jehovos garbi 
nimas yra geresnis už garbi
nimą Perkūno? Perkūną 
žmonės bent gali girdėti ba- 
ladojanties ir gali matyti jo 
žaibus, tuo tarpu kai Jeho
vos, kurį krikščionių kuni
gai pasiskolino iš žydų, nie
kas da nėra nei matęs, nei 
negirdėjęs. Net pats popie
žius negali su juo susižino
ti.

ANT ALTORIAUS ŠOKO 
DŽIKĄ IR PASAKĖ 

“PRAKALBĄ.
Monponsetto miestely, ne

toli Bostono airių katalikų 
bažnyčios zakristijonas pra
nešė policijai, kad tūlas 
žmogus užsilipo ant alto
riaus ir atsisako nulipti. Ka
da policijos viršininkas nu
vyko bažnyčion, tas žmo
gus šoko ant altoriaus dži- 
ką ir sakė “spyčių”. Pasi
rodė, kad jis yra tikintis ka
talikas, bet girtas. Policija 
jį areštavo už girtumą. Vė
liaus paaiškėjo, kad šokda 
mas ant altoriaus jisai ap
laužė kai kuriems dievams 
nosis, nudaužė galvas ir ki
tokių nuostolių pridarė. Už 
girtumą ir svetimo turto nai
kinimą teismas nubaudė jį 
$10.

RUSAI SUSITARĖ SU JA
PONAIS ŽVEJYBOS 

KLAUSIMU.
Sovietų valdžia pasirašė 

<u japonais sutartį žvejybos 
klausimais, dėl kurių iki šio 
būdavo daug nesusipratimu 
ir ginčų. Dabar, manoma 
santikiai žymiai pagerės.
PETRAS NORKUS AREŠ 
TUOTAS UŽ PLĖŠIMUS.

South Weymouth’e neto- 
i Bostono, šį panedėlį buvo 
areštuoti tūlas John Nolan 
ir Petras Norkus. Policija 
juos kaltina visa eile įsilau- 
žymų ir plėšimų. Kožnas pa 
statytas po $15,000 kaucija.

Vokiečių Fašistų Vadas 
Pareikšdavo Sau Valdžios

HINDENBURGAS JO UL
TIMATUMĄ ATMETĖ.

Dabar Hitleris tariasi su 
katalikų centristais ir mano 

su jau pasieksiąs savo 
* tikslo.

Vokietijos fašistų vadas
Hitleris pareikalavo, kad 
Hindenburgas paskirtų jį 
Vokietijos kanclerium, tai 
yra, ministerių kabineto pir-

Tarnas Mooney “Su
gadino” Olimpijadą.

Uždarant buržuazijos 
sporto šventę pereitą nedėl
dienį Los Angeles mieste 
buvo netikėtas įvykis. Pra
dėjus bėgikams bėgti pas
kutines lenktynes, staiga iš 
jublikos iššoko 7 vyrai, nu
simetė savo viršutines dra- 
)anas, po kuriomis turėjo 
lėgimo kostiumus, ir leidosi j mininku. Jo partija Reichs- 
bėgti kartu su kitais. Ant tage dabar busianti stip-
ų kostiumų buvo stambio

mis raidėmis išsiųti žodžiai:
“Paliuosuokit Tarną Moo- 
ney.”

Išvydę tokį reginį, buržu
azijos šulai bemaž ko iš sė
dynių neišvirto. Policija 
tuojaus puolė į stadijoną ir 
sugriebus tuos 7 vyrus išvil
go laukan. Girdėt, kad juos 
dabar kaltins “kriminaliniu 
sindikatizmu” — tai pluto- 
<ratų sugalvotas įstatymas 
su revoliuciniais darbinin
kais kovoti.

Elena Rukštelienė 
Kėsinosi Nusižudyti.
Pinigus sukišo “Dievo tar
nui,” o dabar neturėjo iš ko

gyventi.
Yonkers, N. Y. — Pereitą 

sąvaitę lietuvių katalikų šei
mynoj čia įvyko tragedija. 
Elena Rukštelienė, 47 metų 
amžiaus parapijonka, netu- 
i ėdama iš ko gyventi, atsi
gėrė nuodų ir pavojingai iš
degino sau vidurius. Buvo 
nuvežta ligoninėh, bet ar 
pasveiks, nežinia.

Policijos surinktomis ži
niomis, Rukštelienė buvo 
kreipusis į miesto labdary
bės biurą prašydama pašal
pos, bet pašalpos negavusi, 
todėl ir nutariusi pasidaryt 
sau galą.

Labdarybės biuro vedė
jas sako, kad pašalpa Rukš- 
telių šeimynai buvo duoda
ma nuo 1931 metų. Gi šių 
metų liepos mėnesį buvę su 
žinota, kad Rukštelienė su 
savo vyru turį “insurance 
policy”, ant kurios gali pasi
skolinti $108. Biuras tą pa
skolą jiems gavęs ir pinigus 
atidavęs Rukštelienei. Tų 
pinigų Rukštelių šeimynai 
turėję užtekt iki rugsėjo mė 
nėšio, dėl to biuras pašalpos 
tuo tarpu jai ir nedavęs.

“Keleivio” koresponden
tas, kuris prisiuntė mums ši
tą žinią, priduria, kad Ruk
štelienė esanti karšta kata
likė ir kur tik gaudavo pi 
nigų, tuojaus nešdavusi

Dievo tarnui”. Vadinasi, 
aklas fanatizmas ir kunigas 
buvo jos nelaimės priežas
tis.

HOOVERIS ŠAUKIA 
BIZNIERIŲ KONFEREN

CIJĄ.
Prezidentas Hooveris pa

skelbė, kad 26 dieną šio mė
nesio jisai šaukiąs biznie
rių ir finansininkų konfe 
renciją Washingtone, kur 
bus svarstomi visokie suma
nymai bizniui pagerinti.

riausia, taigi jam, o ne kam 
kitam išpuolą stovėti vy
riausybės priešaky.

Hindenburgas pasišaukė 
Hitlerį pas save ir pareiškė, 
tad dėl faterlando labo vy
riausybės priešaky turįs pa
silikti dabartinis kancleris 
von Papen. Hitleris tuo bu
du gavo per nosį ir išėjo.

Naujas Reichstagas susi
rinks šio mėnesio pabaigoje 
ir tuomet vyriausybės klau
simas iškils iš naujo, nes 
dabartinis von Papeno ka
linėtas neturės pakankamai 
paramos ir turės pasitraukti. 
Taigi kils klausimas, kas 
turės sudaryti naują vyriau
sybę?

Turės būti sudaryta kokia 
nors koalicija, nes nei viena 
partija neturi absoliučios di
džiumos. Manoma, kad čia 
fašistai susivienys su katali
kų centristais. Ir Hitleris 
jau pradėjo su klerikalais 
tartis šituo klausimu. Jeigu 
jam pasiseks su jais susitar
ti, tai savo tikslo būti kan
clerium jis galės pasiekti.

Tuo tarpu Vokietijoj bu
vo paskelbtas ypatingas į- 
statymas visuomenės tvar
kai palaikyti. Už riaušių kė
limą ir užmušėjystes politi
niuose ginčuose skiriama 
mirties bausmė. Šitokių prie
monių valdžia griebėsi dėl 
to, kad politinėms žmogžu
dystėms jau nesimatė galo. 
Nuo birželio mėnesio, kaip 
von Papen užėmė kanclerio 
vietą, politinėse riaušėse 
Vokietijoj buvo 140 žmo
nių užmušta ir apie 1000 su
žeista. Tarp užmuštų buvo 
50 komunistų, 18 socialde
mokratų, 27 fašistai, 1 ka
reivis, o kiti pašaliniai žiop- 
sotojai.

Dabar, paskelbus ypatin
gąjį įstatymą, riaušės apsi
stojo.

BRAZILIJOJ EINA 
SMARKUS MŪŠIAI.

Vėliausios žinios sako, 
kad tarp Sao Paulo konsti- 
tucionalistų ir centralinės 
valdžios kariumenės prasi
dėjo smarkus mūšiai. Vie
kam susirėmime kritę 1000 
revoliucionierių ir ligonbu- 
čiai esą pilni sužeistųjų.

Pereitą nedėldienį Los 
Angeles mieste užsidarė 
tarptautinė sporto šventė, 
kuri tęsėsi 16 dienų. Iš še
šiolikos įvairių rungtynių, 
amerikiečiai laimėjo astuo
nias, o kitas aštuonias paė
mė kitų šalių atletai. Iš visų 
puikiausia pasižymėjo Ame
rikos irklininkai ir Japoni
jos plaukikai. ___
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rią šiandie pripažista beveik 
visi žmonės.

“Praktikoje Bergeris atliko

VOKIETIJOS SOCIALDE
MOKRATU SPĖKOS.
Vokietijcs Socialdemok-' . , , , , .7. , , i, siuos tns dalvkus: padare so-ratų partija kasmet paske!-! ii;ihsw

stišką dienrašti ('Mihvaukee 
Leader’) anglų kalba ir Įkūrė 
stiprią socialistinę organizaci
ją Mihvaukee’je, kuri tą mie
stą šiandie valdo.”

bia savo organizacinio ir 
politinio darbo apyskaitą.

Šiomis dienomis pasirodė 
jos apyskaita už pereituo
sius metus. Kalbėdamas a- 
pie tą raportą, “Socialdemo
krato'’ bendradarbis iš Ber
lyno rašo:

“Reta vokiečių politinė par
tija drįsta išeiti visuomenėn su
visapuse organizacijos 
būklės apyskaita. Partijos, pri
klausomos kapitalistų subsidi
jų, savo pajamų šaltinius turi 
slėpti, viešuma joms butų po
litinė mirtis. Kas kita masi
nei partijai, koki yra V. S. D. 
Partija—viešuma išeina jos

ir kasos aukštumų, kokių Bergeris
buvo pasiekęs.

“RUSIJOS LABUI” KUNI
GAI MELŽIA LIETUVOS 

KAIMIEČIUS.
Lietuvos jėzuitų organas

____  _ “Žvaigždė” paskelbė, kiek
naudon. nes parodo partijos' per 3 mėnesius 95-kiose pa- 
ankštų susirišimą su plačiomis rapijose buvo užpirkta mi- 
darbin.inkų masėmis, parodo' šių “nelaimingos Rusijos 
dideli masių prisirišimą prie naudai.
savo partijos, dideli darbinifi- 
kų pasitikėjimą ir pasiauka vi
lną savai partijai 
straipsny galime mesti tik 
bendrą žvilgsnį į vokiečių so
cialdemokratų organizaciją.”
Ir ištikrųjų, Vokietijos 

šocialdemokratąi turi kuo 
pasirodyt. Kai visokie “pra
našai” iš dešinės ir iš kai
rės be paliovos triubija apie 
socialistinio judėjimo “žlu
gimą”, tai paskelbtos apys
kaitos skaitlinės parodo, 
kad socialdemokratų spėkos 
nuolatos auga.

Štai kaip kįla Vokietijos 
Socialdemokratų Partijos

* narių skaičius:
1927 m. nariu buvo 823,520

Trumpame sako:
“Prie

Cituodamas tą jėzuitų lai
krašti, “Socialdemokratas”

I
Kur Gyvena Hamburgo Bedarbiai.

l

Ištikrųjų, didelių reikia 
gabumų, kad būnant ateiviu 
ir prie to da socialistu, 
pasiekti Amerikoj tokiu

Vokiečių vyriausybė Hamburge paskyrė šitą žemės piutą miesto bedarbiams, kurių dabar
tiniu laiku esą apie ĮOO.OOO. Tame plote išvestos gatvės ir pristatyta bedarbiams gyventi ba
kužiu. už kurias imama 10 centu rendos i mėnesi.

AR GAU SLA SEIMAS PAKEISTI 
VISUUOTINUS BALSAVIMUS?

Hitleris Yra Politi
nis Šarlatanas.

1928
1929
1930
1931
1932

867,671
937,381

1,021,777
1.037,384
1,008,953

Kaip matote, tik paskuti
niais metais partijos augi
mas truputi sustojo. Bet tai 
įvyko dėl to, kad nuo parti
jos atskilo Seydewitz’o gru
pė, su kuria nuėjo apie 30,- 
000 partijos narių.

Bet organizacijos nariai, 
tai da ne visos socialdemo
kratų spėkos. Yra da milio
nai žmonių, kurie partijai 
nepriklauso, bet eina su so
cialdemokratais. Pavyz
džiui, paskutiniuose Reichs
tago rinkimuose už social
demokratų kandidatus bu
vo paduota 7,950.000 balsų.

Kaip parodo jos apyskai
ta, Vokietijos Socialdemo
kratų Partija dabartiniu lai
ku turi 200 dienraščių, ke- 
lioliką sąvaitraŠčių ir visą 
eilę mėnesinių žurnalų.

TREJI METAI ATGAL
MIRĖ BERGERIS.

Šiomis dienomis sukako 
treji metai, kaip mirė Vikto
ras Bergeris, laikraštinin
kas, kongresmanas ir žymus 
Amerikos Socialistų Parti
jos darbuotojas. -Jis mirė ne 
paprasta mirtimi, bet eida
mas iš knygyno buvo gatvė- 
kario užmuštas.

Kalbėdamos apie šitas 
liūdnas sukaktuves, “Nau

jienos” paduoda šitokią ve
lionio biografiją:

“Bergeris buvo stambus as
muo. Nors jisai buvo ateivis 
(atvykęs iš Austrijos) Ameri
koje, bet jisai suprato šios ša
lies ekonominę santvarką ge
riau ir giliau, negu dauguma 
senų amerikonų. Ir jisai turė
jo drąsos savo įsitikinimus 
skelbti viešai, nepaisydamas, 
ar kas jam pritars, ar ne. Per 
keletą dešimčių metų jisai čia 
gynė nepopuleriškas socializ
mo idėjas ir ragino darbinin
kus organizuotis. Karo metu 
jisai buvo nuteistas 20 metų į 
kalėjimą už tai, kad jisai sakė 
tiesą apie karą, —tą tiesą, ku-

kiekvienos parapijos 
pridėtas skaičius užpirktų mi
šių; 11 parapijų yra užpirkę ne 
po daug. mažiau kaip po 100. 
bet yra parapijų, užpirkusių 
labai daug. Panevėžio šv. Pet
ro ir Povilo parapija užpirko 
30.660 mišių. Raseinių —16.- 
008 mišias. Toliau. 27 parapi
jos užpirko nuo 1.000 iki 10. 
000 mišių. Netikėtumėm, jei 
nebūtų parašyta juodai ant 
balto ir ne pačių kunigų. Ka
dangi mišios apmokamos ma
žiausiai po 10 litų. tai už visas 
prisirinks daugiau milijono, ir 
tai dar ne iš visų parapijų ir 
tik už tris mėnesius.”

Kaip sau norite, apsukre
snių biznierių už kunigus 
nėra. Jie pataiko iškraustyt 
tamsuoliams kišenius viso
kiais budais. Jie pataiko iš
melžti Lietuvos kaimiečius 
net ir “Rusijos labui”.

KAS YRA TOJI LIETU
VYBĖ?

“Naujienų” bendradarbis 
Mat kritikuoja tuos dema
gogus, kurie ne savo plauko 
lietuvius vadina “lietuvybės 
priešais.” Jis rašo:

“Mūsiškiai juodmarškiniai 
rėksniai šitais dviem žodžiais 
užsigeidė savo pakalikų širdis 
jaudinti. Kas ne su Smetona, 
tas ‘lietuvybės priešas’, ir. ži
noma. Grigaitis čionais kai 
čiausias, nors jisai buvo geres
nis lietuvis patriotas dar tuose 
laikuose, kai dabartiniai faši
stukai Lietuvos balose tiktai 
varles mušti tegalėjo ir tiek a- 
pie lietuvybę težinojo, kiek 
jiems Romos agentai bažnyčio
se pasakydavo...

“Bet galų gale kas toji lie
tuvybė? Ar tai tiktai juodos 
diktatūros garbinimas ir san
dariečių riksmai? O kas dirba 
lietuvių laisvinimui, ar ne ge
ras lietuvis patriotas? Kas dir
ba lietuvių paliuosavimui iš 
Romos vergijos^r ne geras lie
tuvis patriotas? Kas, jei ne 
socialistai, pirmieji pradėjo 
lietuvius žadinti iš miego ir 
skatinti raginti į kovą už lais
vę, už Lietuvos nepriklausomy
bę?”

Tai yra tikra tiesa. Jeigu 
ne socialistų judėjimas, tai 
ir Lietuvos respublikos šian
dien nebūtų. Juk ne paten
tuoti “patriotai” ir klerika
lai sugriovė caro valdžią ir 
paliuosavo pavergtas tau
tas, bet socialistų vadovau
jamos darbininkų minios.

Kuomet socialistai kovojo 
už Lietuvos laisvę, tai mūsi
škiai “patriotai” kepures 
nusiėmę giedojo: “Bože, ca- 
ria chrani!”

Ir šiandien tie buvusieji 
“caro burdingieriai” da drį
sta apie lietuvybę kalbėti!

Vilniaus Reikalas 
Vėl Prabilo.

(Prisiųsta)

Nepriklausomoj Lietuvoj 
įsteigtas“V»lniaus Geležinis 
Fondas”. Fondas augs ir sti- 

; prės kol musų Vilnius vėl 
i bus musų. Fondo pagrindi
nis kapitalas bus panaudo
tas tik ypatingai svarbiam 
reikalui atėjus, ir tai tik su 
Lietuvos Respublikos Prezi- 

; dento sutikimu. Kaip Vil
niaus atvadavimas rupi vi
sai Lietuvai, tai taip Vil
niaus Geležinį Fondą remia 
visi lietuviai, neišskiriant 

i svetur apsigyvenusių. Taigi, 
; Vilniaus reikalai čia krei- 
. piasi i Jus, Amerikos Lietu- 
i viai!

šituo klausimu dabar ei-Į nu balsavimu Taiyba nebu- T ^oma* n’ 
na labai itempti srinčai musu vo seimo užtvirtinta? L - Lietuvos kurortą Nido-

k’-ri kurio “fontii.1 > - -- ... ; je atvažiavo vasarą praleistispaudoje. Kai kurie tautis-, lr ar priešinosi kada “ ■ J -
kai nusiteikę vyrukai net tautininkai
koliojasi iš piktumo, kam 
socialistai sako, kad

Į Vilnius, amžinoji Lietu
-vos sostinė, negali dingti; 

Taip sako vokiečių, rašyto- mes be Vilniaus nenurim-

nors garsus vokiečių rašytojas} 
_ . \>suotinu balsa-jjomas Mann. Vienas Kauno 

op,_ y.in?u, ^nnkLems SLA. vir-: reporteris nuvyko pas jį pa- 
smuikams, kuomet tie vn'sl-!siklausti, ką jis manąs apiemas privalo tiktai patvirtin- ninkai bu(įav0 j |auko “m flUu vSla Hitl^ 

ti visuotinu balsavimu is-i Jitikieriai? .
rinktus viršininkus, o ne 
naujus linkti

ri. Rašytojas atsakė taip:

sim! Lenkai okupuoja Vil
nių tik laikinai. Nuo lietuvių 
susipratimo ir nuo Lietuvių 

J j Tautos vienybės priklauso 
lenkų okupacijos sutrumpi
nimas. Vilniaus Geležinis 
Fondas yra tam rimta prie
monė. Lietuvos žmonės per
kasi “Vilniaus Pasus” ir au-

Ne, šitokių atsitikimų ne-j «AŠ netikiu j Hitlerj Jis 
yra šarlatanas. Jis dargi nė-

Raulai pradėjo šituo klau- Reiškia. Susivienijime bu- ra joks vokietis, tik papraš
omu balsą imti. tai tegul vo jau įsigyvenęs paprotys, įtas žemiausios rųšies politi- 
bus ir man leista savo dvy- buvo tradicija, kad viršinin- škas spekuliantas. Reikia 
leki pridėt. kus rinkdavo pati organiza- atsiminti, kad vokiečių sie-

Na, jeigu jau visi tautiški ^u'°*

cija, o seimai juos tiktai už- los gilumoje tuno tokios sva- 
tvirtindavo. Jonės, kurios neturi nieko

Paskutiniame Pittsburgho bendro su sveiku protu. Be
šeime slapta susiorgani- m^ž kiekvienas vidutinis 

“locna” tautininkų organi-į zavę tautininkai su sanda- i vokytis nešiojasi savo. sir- 
zacija skaityti, ar yra buvęs riečiais šitą tradiciją sulau- aPie svĮes^JI be-
kada nors SLA. istorijoje žė, nes ši kartą išrinktas vi- 10iy .1S mitolojpjos
toks atsitikimas, išskyrus suotinu balsavimu prezi- Pa.davimų. Tai ir padeda 

Hitleriui kilti.

Visų pirma aš paklausiu 
tų mandriujų vyrų, kurie ant 
“tautybės” žirgo taip mėgs
ta straksėti ir Susivienijimą

paskutini Pittsburgho sei
mą, kuomet išrinkta visuoti-

NEVALIA “KURSTYT 
DARBININKUS STREI- 

KUOT.”
“Socialdemokrato” 

me numeiy randame šitokią 
žinią:

‘Lietuvos Darbininkų ir Tar
nautojų Suv. Prof. S-gos Kau
no Il-ro (lentpiuvininkų) sky
riaus valdybos narį Izidorių 
Aleksandravičių Kauno ko
mendantas nubaudė, kaip nu-

ne jų plaukodentas buvo 
žmogus.

Ir, kad šitą smurtą patei
sinus, dabar jie apsiputoję 
rėkia ir koliojasi, buk taip

“Jeigu Hitleris ir įeitų 
trumpam laikui į valdžią, 
tai tik viens, du —ir jis vėl 
iš jos išlėktų. O musu (vo-

liepianti daryti SLA. kone- “ečiJ> "?Pub,il? nuo to 
titicija. Visuotinu balsavi- ( ar.daugiau suat.prea. Ben- 

30-ta- !mUvkšininkai esą tik norai- <1™, hrtfenzmaa Vok.et.joj 
nuojami, bet rinkimai turi 1OSbet rinkimai 
būti seime.

Ali right, tegul būna ir 
taip.

Kokia iš to bus išvada? j 
Išvada bus tokia, kad 

seimas neturi teisės statyti į 
Pildomąją Tarybą tokių 

tarime rašoma, ‘už kurstymą žmonių, kokius jis nori, bet 
darbininkų streikuoti ir visuo- fatf žiūrėti, kokius nariai 
menės kiršinimą, gąsdidančių visuotinu balsavimu yra nu
kandu skleidimą’ pinigine bau- rodę. ir savaimi supranta

ma, kad seime pirmon vie- 
tont turi būt statomi tie 

Penki šimtai litų arba mė- kandidatai, kūne yra gavę 
nuo kalėjimo už raginimą

da 500 lt. arba 1 mėnesį kalė
jimo.”

darbininkų streikuot!
Na, o lietuviški fašistų

daugiausia balsų visuoti
nuose balsavimuose. Seimas
galėtų atmesti daugiausia

i

vuodegos Amerikoje pasa_; balsų gavusį kandidatą tik 
koja, kad darbininkai Lie- jokiam atsitikime, jeigu tas 
tuvoje turi pilną laisve! ; kandidatas netinėtą konsti-

__________ ; tucijos reikalaujamų kvali-
Įfikacijų— jeigu jis nebūtų 
'šios šalies pilietis, nebūtų iš
buvęs organizacijoj reika
lingą laiką, arba butų su
spenduotas.

Bet jeigu daugiausia bal
sų gavęs kandidatas turi 
visas kvalifikacijas, tai sei
mas neturi teisės jį atmesti.

Jeigu seimas jį atmeta, 
tai jis prasižengia prieš Di
džiumos Valią,kuri yra auk
ščiausis įstatymas organiza
cijoj. Toks seimas tada pa
stato save išgamos vietoje ir 
negali skaitytis teisėta orga
nizacijos atstovybe.

Jeigu seimas yra tikras 
narių valios reiškėjas, tai 
jo nutarimai turi supulti su 
organizacijos didžiumos va
lia. Jis negali pakeisti visuo
tinų balsavimų, nes ne orga
nizacija yra seimui, bet sei
mas organizacijai.

Taip sako sveikas protas 
ir to reikalauja paprastas 
teisingumas.

D-ras Yla,

DOVANA MOTERIMS.

šita trofeja yra paskirta mo
terų lakūnių lenktynėm, kurios 

bus Clevelande tarp 27 rugpjū
čio ir 5 rugsėjo.

ateities neturi.’

kuoja savo centus Fondan 
su tikslu Vilnių išvaduoti. 
Kad Vilnius lenkams pri
klauso tik laikinai, ne vien 
lietuviai taip tiki, bet ir ga
lingas lenkų ir musų kaimy
nas, Rusai. Štai lenkai šio
mis dienomis pasirašė su Ru
sais “nepuolimo sutartį” 
Lenkai tikėjosi, kad Rusai 
bus jau pamiršę Vilniaus by
lą. Bet, Rusų Sovietų val
džia viešai per radio paskel
bė, kad Vilniaus klausime 
Rusai neišsižada savo žo
džio, duoto 1929 m. Lietu
vai. Po šio lenkų diplomati
nio nepasisekimo, jie bandė 
Vilniaus klausimą “likvi
duoti” iš kito galo: lenkų 
įkvėpti laikraštininkai buvo 
paskelbę Amerikos spaudoj, 
kad Lietuva atidarė lenkam 
vartus per Lietuvą važiuoti.

Bet ta “naujiena” pasirodė 
beesanti grynas išmislas. 
Lietuva i visas tas lenkiškas 
gudrybes atsakė Vilniaus 
Geležinio Fondo steigimu!

Amerikos lietuvių organi
zacijos, susivienijimai,drau
gijos, kliubai, ir skaitlingi 
biznieriai,—paremkime tą 
Lietuvos puikų sumanymą! 
Atminimui to istorinio fak
to, kad 1929 metais, kaip 
Gedimino, Keistučio ir Vy
tauto laikais, Lietuviai vėl 
pilnai valdė Vilnių nuo rug- 
piučio 26 d. iki spalių 9 d.— 
dabar mes, amerikiečiai, per 
tą laikotarpį, sukruskime ir 
nelaukdami specialių para
ginimų, eikime, eikime Lie
tuvai i Vilniaus atvadavimo 
talką: pareikalaukite ir Įsi
gykite sau kiekvienas po 
Vilniaus Pasą ir kad tie mu
sų pasai butų iškalbingesni, 
—klijuokime Į juos Vilniaus 
gražius ženklelius. Surinkti 
už Vilniaus Pasus ir Vil
niaus ženklus centai eina 
Vilniaus Geležinin Fondan. 
Klausykite ką skambina 
Laisvės Varpas Kauno Ka
ro Muziejaus bokšte: už 
Aušros Vartus, Gedimino 
Pilį, už Vytauto Karstą!

P. S. — Paskaitęs šį atsišau
kimą. duok kitam jį perskaityt. 
Įsigyk sau Vilniaus pasą ir ra
gink savo pažįstamus tol, kolei 
jie tą patį nepadarys. Draugiijų 
valdybos privalo duoti, kitiems 
pavyzdi. Reikalaukite Vilniaus 
pasų ir ženklų iš Vilniui Var
duoti Sąjungos vietinių skyrių, 
—o kur jų nėra.—reikia juos 
steigti. Laikraščių redakcijos 
taipgi neatsisakys Vilniaus pa
sų j ieškantiems patarnauti.

KAIP DAUGIAUSIA

gaut Raudos
IŠ TEIKIAMOS JUMS ELEKTROS

Kad gani pilną vertę iš elektros patarnavimo, tari 
boti išlaidos kiekvienam kambary. Minėtos išlaidos 
daugeliu budais priduoda parankumą namuose arba 
štore. Valymui, prosinimui ar skalbimui, tik sekunda 
laiko ima įdėti jungtuvą į išlaidą, žiburiai greit gali 
būti perkelti mm vienos vietos į kitą, kur dau
giau reikalaujama šviesos. Karštose dienose gerai tu
rėti elektrikinį vedyklį toj vietoj kur jus norite.
Bile elektrikierius paaiškins jums kur išlaidos turi 
boti geriausiam pritarnavimui ir duos jums kainą 
įdėjimui dykai.

Nuo Redakcijos: Talpin
dami šį atsišaukimą mes no
rim pasakyti, jog mes visuo
met stojom už tai, kad Vil
nius butų grąžintas Lietu
vai. Bet mes netikim, kad 
Vilniaus atgavimui reikalin
gi kokie ten “Vilniaus pa
sai” ar “geležiniai fondai”. 
Da didesnė nesąmonė mums 
išrodo kalbėti apie “aušros 
vartus” ar “Vytauto kars
tą”. Gal tokiais dalykais ga
lima sujaudinti tamsų Lie
tuvos kaimietį, bet ne Ame
rikos lietuvius. , .Jeigu šito 
atsišaukimo autoriams ištik
rųjų rupi Vilniaus atvadavi
mas, tai jie turėtų kalbėti a- 
pie jį rimtai, o ne pasakoti 
tuščias pasakas apie senai 
sukirmijusius kunigaikščius 
ir prietarams palaikyti pa
statytus “aušros vartus”.

Vilnių reikia stengtis at
gauti. Bet poteriais jo neat- 
gausim. Pinigais jo taip pat 
neatpirksim. Ir neatimsime 
jo fizine jėga. Todėleia ne
reikalingi nei fondai, nei 
“stebuklingi” vartai, nei ka- 
riumenė. Vilnių mes galėsi
me atgauti tik tada, kai jo 
gyventojai nutars prie Lie
tuvos prisidėti. O kad jie 
prie tokio nutarimo prieitų, 
Lietuvoje turi būt panaikin
tas karo stovis, panaikinta 
diktatūra, duota žmonėms 
kuoplačiausia laisvė ir su
šauktas Seimas. Vienu žo
džiu, kad vilniečiai norėtų 
dėtis prie Lietuvos, tai Lie
tuvoje. gyvenimas tur būti 
daug žmoniškesnis, negu 
Lenkijoj.

Taigi, eidami prie savo 
tikslo, Vilniaus “vaduoto
jai” turėtų ir savo obalsį pa
keisti. Vietoje šaukti “Mes 
be Vilniaus nenurimsim”, 
jie turėtų užrašyti ant savo 
vėliavos: “Duokite Lietuvai 

{laisvę ir sušaukit Seimą, o 
} Vilnius pats ateis.”
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Kas skaito ir rašo 

Tas duonos nepraio AMERIKOS LIETUVIU
SAVDOS1 KAIP ANT KARO LAUKO. I waterbury, conn.

Puslapis

UNIVERSAL, IND.

Musu apielinkėje streikas 
apėmė visas anglių kasyk
las ir streikui galo nesimato. 
Nekurios kasyklos buvo 
pradėjusios dirbt su streik
laužiais. Forguson’o mamo
se da birželio mėnesyje ban
dė pradėt dirbti. Mainų švil
pynės švilpė net tris dienas, 
bet streikieriai dirbt neėjo. 
Paskui atvežė net 3 trokus 
streiklaužių ir bandė pra
dėt darbą. Tada susirinko 

streikuojantieji darbinin
kai, apstojo mainas ir nelei
do pradėt darbo. Dabar ta 
kasykla uždaryta. Vėliau 
streikieriai sustabdė Eagle 
mainą, kurioje dirbo apie 
200 streiklaužių. Apie Suli- 
van, Ind., streikieriai sulai
kė darbą Usher ir Duger 
mainose. Ten buvo atsiųsta 
ir milicija, tečiaus streikie- 
riams darbą, pasisekė su
stabdyti. Vermilion maino
se, kur nuo pereito rudens 
dirbo apie 200 streiklaužių 
už $3.60 i dieną, vieton uni
jos mokesties $6.10, turėjo 
prieš unijistus indžionkšiną, 
bet nė tas nepagelbėjo. Su
sirinko prie mainų keli tūk
stančiai streikuojančių dar
bininkų ir pradėjo streiklau
žiams trukdyt. Vienus at
kalbino nuo darbo, kitus ap
mušė ir neleido dirbt. Dabar 
anglų laikraščiai paskelbė, 
buk tų mainų darbininkai 
padavė prašymą valdžiai, 
kad atsiųstų prie mainų mi
liciją saugot. Bet tą prašy
mą greičiausiai padavė pa
tys bosai, bet ne darbinin 
kai Bet jeigu milicija ir ap
saugos skebus prie mainų, 
tai kas juos saugos kada jie 
pareis namon? Žmonės 
smarkiai įpykę, daugelis se 
nai nikelio jau nematė. Nors 
čia pašalpą teikia mainierių 
unija, bet bedarbiai gauna 
apie doleri vertės kokių 
reikmenų Į dvi savaites, ne
užtenka nė pavieniui, o ką 
turi daryt žmogus su šeimy
na. Dixie Bee maina, kuri 
dirbo slapta, tapo sustab
dyta antru kartu. Rugpiučio 
1 d. susirinko didelė minia 
žmonių prie mainos, nes 
kompanija atvežė naujų 
streiklaužių. Pasirodė, kad 
maina buvo apstatyta ap
ginkluotais mušeikomis. Ant 
įytojaus prie mainos susi
rinko didesnė minia žmonių 
ir pareikalavo, kad skebai 
nedirbtų. Po pietų visoje a-

Rugpiučio 3 d. atvežė 250 SLA- 11 ltu<,|,o• 
milicijos ir išleido 65 streik-; mas ir delegatų raportas u 
laužius iš mainų. Sako tarp seimo.
tų buvę du negy vi. Laikraš
čiai aoie ta ivyki nieko ne- , , ....
rašo, ‘ buvo ' tik' paminėta ku°^ susiniutimas ir 
trumpai, kad tame susišau-del<!8atal raportą. Na 
dyme esą keli sužeisti. '™» 14-

Po SLA. seimo buvo li

Tai tokia padėtis musų a- 
pvlinkėje.

M. Krisi.

FLINT, MICH.
Nušovė komunistų 

kalbėtoją.
Rugpiučio 9 dieną komu

nistai čia suruošė prakalbas 
ant gatvės kampo. Kalbėjo 
tūlas T. Plevanoff. Atsibel
dė policija ir pradėjo susi
rinkusius žmones stumdyt ir 
susirinkimą ardyt. Kilo 
riaušės ir prasidėjo šaudy
mas. Poiiemanas Jack F. 
Wopinski paleido 3 šuvius į 
kalbėtoją ir ant vietos jį už
mušė. Be to da, policmano 
šūviais tapo sunkiai sužeis
tas ir vienas juodveidis pub
likos tarpe.

Bet kapitalistų spauda 
aiškina šitą atsitikimą visai 
kitaip. Sako, pirmutinis į 
policmaną pradėjęs šaudyt 
pats komunistų kalbėtojas 
Plevanoff. Jis sužeidęs ir tą 
jtfodveidį, ir policmaną. Po- 
licmanas šovęs į kalbėtoją 
jau gulėdamas ant žemės 
sužeistas. Žinoma, tai yra 
melas. Gulėdamas ant že
mės poiiemanas jau nebūtų 
galėjęs šaudyt. Jeigu jis jau 
buvo tiek silpnas, kad nega
lėjo ant kojų pastovėt, tai 
kaip jis butą galėjęs išsi
traukti revolverį ir tiesiai 
pataikyt į kalbėtoją? Polic- 
manas buvo sužeistas tik ta
da, kai jis užmušė kalbėto
ją. U. P.

Nors
buvo išrinkta 10 delegatų, 
tačiau į seimą nuvyko tiktai 
6, o susirinkiman atsilankė 
tiktai 3. Ponia Stanislovai- 
tienė nebuvo ir nebuvo“bro- 
lužis” adv. Lukošius. Sako
ma, kad ponas Lukošius bu
vo dar “neatsigriebęs” nuo 
tų smūgių, prieš kuriuos 
vos atlaikęs nuo adv. F. J. 
Bagočiaus seime. Gaila man 
to tautiečio. O ponia Stani- 
slovaitienė todel neatsilan
kė, kad “persidii'bo” seime 
fašistams bedirbdama. Bet 
vistiek tas jos triūsas nuė
jęs ant šuns uodegos, nes 
Vitaitis ir vėl rašąs.dieva su 
maža “d.”

Raportą išdavė vienas d- 
ras Stanislovaitis. Visą kal
tę jis suvertė ant dabartinio 
iždininko Gugio. Iždininkas

kė, skymus darė. bučiavosi,! 
o narių labui nieko nenu
veikė.

Tareila atrodė labai nusi
minęs. Mat, taip vyras troš
ko skaityti svetimus pini
gus, būti SLA. iždininku, o 
dabar jo paties draugai faši
stai ėmė ir nustūmė jį i ša
lį. Finansus tvarkyti ir to
liaus liko Gugis.

Dabar adv. Lukošius turi
atiduot man $50.90. Mat, rį tų “vadų” veikimą darbi 
kaip ėjo SLA. viršininkų no- njnku “naudai”. Jau senai

Skirkim gerą nuo blogo.
WINNIPEG, CANADA. įdavė vos 

i Toliau
tam$10. kų; kurio nepažįsta,

Ekonominis krizis neša į -nutar^ P^knli liudininkų nereikia,
darbininkams vis didesnį iš-i?1,0,1.ie?uviams. ^daibiams šios tai priežastys ir iš
naudojimą iš kapitalo pusės.; f*1?11 ko^^tui. Del šio nu- šaukė pasipriešinimą skyri- 
O ką gi daro darbininkų;1^1*1.™0 gl.ncai1 lr barniai tę- mui pinigų to komiteto var- 
“vadai”? t sesi daugiau 2 vai. Mat, lie- du. Tuo labiau, kad ir šian-

! tuviams bedarbiams šelpti dien randasi keletas dr-jos 
Čia nors trumpais bruo-; komitetas yra suorganizuo- ! narių, kurie skolinasi pini

kais pasistengsiu apibudin-; tas šios dr-jos pastangomis gus apmokėjimui mėnesinių

minacijos, tai aš jam paša- čia gyvuoja W. L. D. Pašal- 
kiau, kad jis be reikalo po- pjnį Draugija; per paskuti- 
pulerizuoja Tareilą. nes Ta- *
reila vistiek nebus iždininku
išrinktas. Ir aš pridūriau, 
kad jeigu Tareila bus išrin. . Čia pamatė darbininkų “va-
ktas, tai as duosiu $50 Lu- dai.’\ katj galima pasipini- 
kosuu. O jeigu ne, tai ponas gautį. Iki šiol draugijos su- 
Lukosius man išmokės $50. sirinkimams laikyti vieta 
Well, kaip dabar bus?

ir daugumoj jos lėšomis pa
laikomas. Pirmojo viešo lie
tuvių bedarbių susirinkimo 
protokole pasakyta, kad šis 

nius kelis metus ji gerokai i komitetas šelps tik lietuvius 
paaugo narių skaičiumi, o bedarbius. Bet draugijos su
kartu ir kapitalu arti $600. sirinkime paaiškėjo, kad pi-

buvo nuomojama iš “Wor- 
Žemantauskas irgi nusi- ker’s Centre”. Laike susirin- 

minęs, nes ii- jis jau pynėsi kimų dažnai būdavo stato- 
sau lizdelį prie SLA. lovio: mi tai rusų, tai anglų kalbė- 
jeigu Tareila butų tapęs iž- tojai, kurie baigę kalbą ne- 
dininkas, tai Žemantauskas užmiršdavo paprašyti aukų.

buvęs iždininko pa- Kadangi darbininkų “va- 
gelbimnkas. O oabar spy- <dai” tokiems susirinkimams 
ga. Dar noriu pastebėt, kad savo pasekėjus suorganizuo-

WATERBURY, CONN.

Rendauninkas paviliojo mo
terį ir išvežė rakandus.

Vieną gražią dieną E. S- 
la buvo išsivežęs savo vai
kus pas ežerą. Sugrįžęs na
mo nerado savo moteries. 
Tiktai antrą valandą nak
ties ji nulipo nuo viršaus iš 
K. K—liaus buto girta ir 
pradėjo kelti lermą. Paga
lios liepos 11 dieną S—4a 
parvažiavo pietų su savo vy 
resniuoju sunum iš darbo ir 
rado stubą jau tuščią, nei 
moteries, nei vaikų, nei ra
kandų. Taipgi ir K. K—liūs 
nuo viršaus dingęs. Pasirūpielinkėj pasipylė šūviai is dž kad netiktai 

mušeikų puses. Nors strei- .
kieriai ir toli stovėjo nuo 
mainos, tečiaus reikėjo slėp
tis kur kas galėjo. Vienas iš 
streik ierių pusės peršautas 
per galvą krito negyvas. Šū
viai matėsi iš krūmų ir kor- 
nų iki 3 valandos. Apie 3 
valandą pasipylė smarkus 
lietus, tada šaudymas nu
stojo. Nustojus lyt, šūviai 
vėl pasikartojo ir tęsėsi iki 
sutemai. Apie 20 žmonių ta
po sužeista. Pavakary, vie
nas automobilius atvažiavo 
pro susitelkusią minią ir į- 
sisuko i mainu kelia. Kiekv- •.
pavažiavus jam tuo keliu, 
pasipylė į automobilių šū
viai. Mašina sustojo, važia
vęs automobiliuje žmogus 
buvo pašautas. Bet kas šo
vė? Maineriai, rodos, nė 
vienas ginklų neturėjo, vei
kiausiai pašovė patys mu
šeikos. Pašautasis esąs koks 
tai tų mainų bosas.

Vakare atvažiavo pne 
mainų 3 ambulansai, bet ką 
jie iš ten išvežė, neteko su
žinot Per visą naktį apie 
mainas nesimatė šviesų 
matomai buvo pakirsti elek
tros laidai. Apie mainas bu 
vo susirinkę į 5000 žmoni,j.

mokesnių, arba arti metai 
neišgali jų užmokėti, gi pi
nigai iš draugijoss iždo yra 
skiriami visokioms pašali
nėms politinėms organizaci
joms bei pavieniams asme
nims, kurie nieko bendra su 
pašalpine dr-ja neturi. Bu
vo dar įnešimas paskirti pi
nigų kokio ten laikraščio 

pasveikinimui”, bet liko 
atmesta.

Jei kas drysta išsitarti 
prieš tokį kasos eikvojimą, 
tas apšaukiamas “fašistu”, 
“darbininkų priešu” ir tt. 
Bet keista, kad tie, kurie 
taip greiti prie pinigų skir
stymo visokiems politiniams 
tikslams, palaikymu draugi
jos iždo visai nesirūpina. 
Kai draugija parengia ko
kią pramogą, tai net ir pats 
pirmininkas, kuris yra grie
žtai nusistatęs tarnauti Ma
skvai, nuvažiuoja į svetim
taučių parengimus.

Trumpai suglaudus, gali
ma pasakyti, kad musų “va
dai” atima iš mus paskutinį

nigai buvo duodami visai 
pašaliniams asmenims bei 
organizacijoms aukų pavi
dale. Del to kai kurie pašal
pinės draugijos nariai pasi
priešino pinigų skyrimui to 
paties komiteto vardu. Be to 
bedarbiams šelpti komiteto 
pastangomis laike bedarbių 
susirinkimo įvesta tam tikri 
suvai-žymai pašalpos gavi
mui.
Pradžioj buvo nutarta, kad 

asmuo reikalingas pašalpos, 
nežiūrint jo įsitikinimų, turi 
būti sušelptas. Vėliau įvedė 
kokią tai bedarbių registra
ciją, kui i jiems visai nerei-

esąs kalčiausias už nuosto- į Tareila su savo dukrele be- ja kalno, tai opozicija He
lius. Sakė, kad dabar jam, diktatoriaudami 11 kuopoj ka sumušta ir didesnė ar 
Stanislova ičiui, įnėjus Pil-; per pastaruosius du metus mažesnė suma pinigų iš 
domon Tarybon, jis “sutvar- praganė apie 300 narių. Du draugijos iždo būna paskir-

metai atgal, 11 kuopa ture- u ir išmokėta; bet kas ją - -
jo su virš 400 narių, o šian- gauna jr naudojasi, tai neiįkaknga. Tas buvo padaryta 
dien nei pusantro šimtelio patys aukotojai nežino. Pi- tuo tikslu, kad nekomunis- 
neliko. Kas mėnesis išs^inigus išmokėję, kartais pra- tai negalėtų prie pašalpos 
braukia po 10 narių. Ir tik neša kokiam asmeniui išmo- prieiti. Antras negražus for- 
todd, kad fasistiska Ta- kėjo; bet kur tie pinigai to_ malumas, tai reikalavimas 
rėdos diktatūra kuopoj vie-įliau nuėj0> tai njekas neži- dviejų liudininkų, kurie pa- 
špatauja. no Į liudytų, kad bedarbis tikrai

kys viską.” Sakė, kad iždi
ninkas net “sulaužęs konsti
tuciją” duodamas paskolas 
Chicagoje.

Jam užbaigus savo “ra
portą”, vienas narys užklau
sė: “O ar jus seime nesulau
žėte konstituciją, priimda
mi suspenduotos 14 kuopos 
9 delegatus?” Stanislovai
tis atsakė, kad ne. Girdi, di
džiuma taip nubalsavo.

centą ir šelpia žymiai turtin-
SLA. 11 kp. nary,i- kur| reitingas pašalpos. Čia
----------------.....................................................................|m» gatavi tave plienas

WOODLAND. CONN. I1 Juk komiteto nariai
priklauso visokių pažiūrų j 
žmonių, pasinėrė politikom 18 savo 

'Dauguma nariu buvo tam p. A . ,. . .
Su svečiais išėjo $250 ver- į priešingi ir, kad nors dali- PazV^ \L8US 1U8

tė. armonika. j„ai apsaugojus draugijos iž- Į of Vepažysta-1 Bet dėl šito neteisėto eik-
balsavo už išteisinimą Pil LiepOS 30 dien« kas Jon^a™??u,aS S atv^s ® Prijos'vojimo žmonių sudėtų pini-
Si ?e Beker> čia buvo atSję SYe-!klmams suiastl klt* negali gauti liudininkų. To- gų jau pradeda virti kova.

arvuu.. via z-e pauliavOję iki po devy- Liepos 3 d. draugija ture- kiam duoda pašalpą sulyg Ir ateityje jiems nepakeitus 
nių, visi gražiai su Bekertu. jo savo mėnesinį susirinki- komiteto nuožiūra. Ar ne savo gaires gali įsikišti val- 
atsisveikino ir linksmi sau mą naujoj imgarų darbinin- keista? Kurį gerai žino ir džios organai.

Toliaus buvo užklausta, 
kodėl musų 11 kp. delegatai

mantauskas pareiškė, kad 
kitaip jie nenorėję balsuot, 
tai balsavę už išteisinimą. 
Ir dabar jau taip ir turi bū
ti.

įsejo namo.
Jonas Bekeris turėjo aukų. Aiškina reikalą skirti 

tai lenku darbinin-
Jis Išstoja B SLĄ., „epe AĮK-onea€ldienisi/Bekeristu- laikra^i«i '.palaikyti, 
kuopos sekretoriui išbraukti -- Kaip visuomet, taip ir da-jo vardą iš knygų ir sustab-'"*’ e,t Ap>1,enge „...i,,,
, »» . iras ir eina pasiimt armoni-± o gi žfuri-armonikos

i jau nebėra.jam. Jis nenori toliaus pri
gulėti prie SLA., jeigu suva
žiavę į seimą “tautiški” po
litikieriai taip sauvališkai 
elgiasi. Fašistai su sanda- 
riečiais slaptus mitingus lai

jo S—los moterį, bet ir jo 
rankandus susidėjęs išsive
žė. Tačiau viena mergaitė 
nevažiavo su motina ir pa
sakė, kad “tu, motin, darai 
klaidą.” Ir ta mergaitė užsi- 
žymėjo to troko numerį, ku- 
riuom išvežė jų rakandus. 
Taigi S—la tuojaus paėmęs 
šerifą parsivežė rakandus 
atgal. Tačiaus jo žmona su 
savo “kavalierium” K-lium 
pasisamdė kitą šerifą ir vėl 
rakandus išgabeno, ir šį sy
kį jau net į Brooklyn, N. Y. 
Dabar S—la užvedė bylą 
prieš savo moterį. Rugp. 5 d. 
probate courto teisėjas pri
pažino tėvą vaikų globėju. 
Yra 5 vaikai: vyriausis sū
nūs 19 metų, kuris dirba su 
tėvu pardavinėdami ledą, ir 
13 metų mergaitė randasi 
namie o du mažesniu ir vie
ną mergaitę 16 metų motina 
išsivežė su savim. Dabar ji 
turės sugrąžinti visus vai
kus tėvui.

K.K—liūs gyveno S—los 
bute kaipo rendauninkas. 
Jis nedirbo jau per kokius 
keturis metus. Savo moterį 
ir keliatą vaikų jis yra pa
metęs.

G. J. Kazlauskas.

stai jums ir svečiai! Ku
ris jų pavogė, iki šiai dienai 
nežinia.

N. H.

• statyt. Todel man dažnai at- 
b 'eina galvon mintis: “Kas 
b” butų, jei jie turėtų valią?”

>ta- Bet dėl šito neteisėto ei 
atvykęs iš provincijos vojimo žmonių sudėtų pini-

kų salėje. Čia darbininkų į pažįsta, reikalauja liudinin- ’ 
“vadai” irgi neapsiejo be f

Tiesąmylįs.

Ir Kanadoje Šnipai Valdo Komunistus.
WINNIPEG, CANADA. šakojo, kad už kokių 10 

dienų jie butų streiką lai
mėję, bet —sako— atvažia- 

i vo komunistų lyderis iš
“Keleivis” 27 nr. apžval

goje parodė kaip Amerikoj 
sudaro daugumą ir paskiria j komunistų partiją valdo šni-! Winnipego ir"ėmė agituoti 
$5. Kai kurie siūlė skirti pai ir provokatoriai. Kana- į mainerius, kafi vyktų į Es- 
$15, kuomet tokia turtinga doje komunistų partija taiP'tevano miestelį “revoliuci- 
organizacija, kaip ukrainie- pat pilna šnipų ir provoka- į jogv kelti Ir ‘ darbininkai

bar atvykę susirinkiman ge
rai organizuoti, tie “vadai”

čių pašalpinė draugija, kuri torių. Kaip Kanados val- 
kapitalą tūkstančiais skaito, Į džia suareštavo eilę komu

nistų ir iškėlė jiems bylas, 
tai teisme valdžios liudinin-

paklausė. Bet kaip tik mai
neriai nuvažiavo į Estevaną, 
juos policija tuoj pasitikusi 

, . . Kr liepus grįžti atgal. Bet
ku pasirodė raitosios polici- majnerių buvę apie 50 veži- 
jos uniformoje jau 10 metų jr ke]etas trokų, todel 
išbuvęs Kanados komunistų maįnerįaį įsakymo neklausę 
partijoj narys ir dabar vy-įir tuoj puolę ant policijos, 
riausis jos rastvedis. Komu-1‘norėHami ja apsiausti ir į 
nistams net kinkos sudrėbė- -nelaisvę- įaimti. Policija 
jo, kaip pamatė savo parti-^uoj pra(iėjusi į žemę šaudy-

I jos sekretorių policijos uni-!
į formoje. Nėra abejonės, 
kad šnipų Kanados komuni
stų partijoj ir daugiau gali 
būti. Provokatorių tikrai y- 
ra. Štai, matomi faktai:

Šitaip skalbiami drabužiai 
laiko daug ilgiau!

Į ENfiVA suprasti kodėl drabužiai skalbia
mi su Rinso laikosi dau£ ilgiau Jis išmir

ko— nert'ik trinti. Purvas lengvai paliuosuo- 
tas— neteik išimt spėka. Rinso vartot regu
liariai. yra didelis taupymas lininių vaikų
drabužių, rankšluosčių.

Pantėgykit tai pamatysit! Pamatysit kiek 
daug baltesni bus jus drabužiai —net be viri
nimo. Pastebėkit kiek daug putų Rinso duoda 
—dvigubai, puodukas už puoduką, už lengvo- 
svarius papurusius muilus. Smetonuotos, gai
lios putos; stebėtinos dišių maz.gojimui ir vi
sai valai—lengvas rankoms.

Išdirbėjai 40 garsiųjų 
skalbtuvių rekomenduo
ja Rinso. Gaukit DIDE
LI pakečių šiandien. IĮ 
Produkt I.ever Bros. o.jjp 

Milionai vartoja Rinso ž,ūktai ir skalbti

'Kinto

Pora metų atgal Winni 
pege komunist. partija buvo 
išvedus siuvėjus į streiką, 
bet greitu laiku streikas bu
vo “pralaimėtas”. Komuni
stai patys įsakė streikuo
jantiems gryžti darban. Bet 
ne visi begalėjo sugryžti. 
Kurie pasirodė atviresni ko
votojai, tokiems darbo ne
bebuvo. Tokiu budu komu
nistai tik davė progos darb
daviams griežtesniuosius 
darbininkus iš darbo išmes
ti. O žydeliai net formanų 
vietas gavo. Mat, žydeliai 
daugiausia komunistų parti
jai ir vadovauja.

Pernai sustreikavo Este- 
vano maineriai (Saskache- 
wano provincijoj), ro strei
ko vienas mainerių atvažia
vęs į Winnipegą man papa

rti prieš besiartinančius mai- 
nerius. Kulkos nuo žemės 
vėl į aukštą pražambiai kil
damos sužeidusios daug 
mainerių. Lietuvis Markū
nas kritęs peršautas, greit 
mirė. Lietuvis Grigalius 
tuo pačiu laiku buvęs sun
kiai sužeistas. Tai vis dėl to 
komunistų lyderio provoka
cinio sumanymo.

Bet tuo pačiu laiku Win- 
nipego priemiesty, St. Bo
niface, buvo sustreikavę 
vieno geležies fabriko dar
bininkai. Ir kadangi streiko 
vadovybėn komunistų lyde
rių neįsileido, tai streiką lai
mėjo.

Mano nuomone, kompa
nijos gali mokėti komunistų 
agitatoriams atlyginimą už 
provokacinį kurstymą dar
bininkų prie riaušių, nes 
tuomet įsikiša valdžia, strei
kas būna sulaužytas, darbi
ninkai sudemoralizuoti ir 
kompanijos tada gali su jais 
elgtis kaip nori.

K. Beniušis.
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Pasikalbėjimas 

Maikio su Tėvu

—Sveikas gyvas, tėve!
—Ačiū, Maike, už gerą 

žodį, ba šiandien aš labai 
nefylinu.

—Gal perdaug išgėrei 
per vyčių seimą?

—Ne, Maike, ne nuo sei
mo aš sergu, ale nuo skar- 
bavų binzų.

—O ką tas reiškia?
—Tas reiškia, Maike, kad 

man prisiėjo už grotų sėdėt.
. —Už ką?

—Visai už nieką. Maike. 
Per maniebrus aš išalkau ir 
nuėjau bučemėn nusipirkti 
ką nors dūšiai pastiprinti. 
Buvo daug žmonių, tai man 
nusibodo kaleinos laukti ir 
aš nutariau išeit nieko ne- 
pirkęs. Ale kaip tik aš per 
duris. tai bučeris - man už 
mundieros ir sako, veidimi- 
nut, tu turi kilbasąJr ištrau
kė polcką balionę iš mano 
kišeniaus. Aš sakau, uskiuz- 
mi, mistar, aš jos neėmiau, 
aš nežinau kaip ji mano ki- 
šeniuj atsirado. Sakau, gal 
pati nusirito nuo lentynos. 
Jeigu nori, sakau, aš tau už
mokėsiu už ją, o jeigu ne, tai 
pasiimk ją sau ir prie ma
nęs nesikabink, ba aš esu 
staršas vyčių vaisko gene
rolas. O jis, matyt, koks bol
ševikas, laiko mane už ran
kovės ir sako, ai don kėr kas 
tu esi, ale už šitą balionę tu 
gausi skarbavų binzų. Pa
šaukė policmaną ir surešti- 
no mane. Ir šiur. Maike, ga
vau tris sutkas išsėdėt be
langėj ant duonos, vandens 
ir binzų. Prie tokių patrovų 
aš jau nepapratęs, tai kad 
pakilo mano gumbas, tai 
mislinau, kad ir galą gausiu. 
Jes, Maike, kaip seniaus A- 
merike buvo dimikratų val
džia, tai ir džėloj duodavo 
geriau pavalgyt; ale kaip 
dabar Uveris paėmė val
dyt, tai nuo skarbavų binzų 
žmogus gali ir galą gaut.
—Matai, tėve, ar aš tau ne

sakiau, kad tokių mažmo
žių, kaip dešra, nereikia iš 
krautuvių nešiot, nes už to
kius niekniekius visuomet 
sunkiai baudžia. Štai, viena 
mergaitė nesenai Bostone 
krautuvėj paėmė 10 centų 
vertės kaspiną, ir teismas 
uždarė ją užtai kalėjimam 
Bet kai bankų prezidentai 
pavagia milionus žmonių 
pinigų, tai jų kalėjiman ne
sodina.

—Jes, Maike, aš irgi no
gėčiau kur nors milioną nu- 
džiaut, ale kad milionai ne 
sivolioja po lentynas kaip 
halionės. Buvau anądien nu
ėjęs į vieną banką pažiūrėti, 

• ar nėra čenčiaus, ale kur

tau! Viskas aptverta grotais 
ir da du policmanai stovi.

—Tas tiesa, tėve. Prie mi- 
lionų prieiti nelengva.

—Na. tai išvirozvk, Mai- 
kad

LIETUVA VĖL LAIMĖJO HAAGOJ
Washington, D. C.— Lie

tuva vėl laimėjo bylą Tarp
tautiniam Teisme Haagoj. 
Šiuo sykiu keturios valsty
bės, — Franci ja, Anglija, 
Italija ir Japonija,—kurios 
pasirašė su Lietuva Klaipė
dos sutartį 1924 m., buvo iš- 
kėlusios Lietuvai bylą, esą 
ji, atleisdama Klaipėdos 
Krašto Direktorijos pirmi
ninką Boetcherį ir jo vieton 
paskirdama naujos direkto
rijos pirmininku p. Simaitį, 
sulaužiusi Klaipėdos kon
venciją.

Tarptautinis Teismas, il- 
1 gai svarstęs šią bylą pereitą 
mėnesį Haagoj, tik-ką pa

skelbė savo sprendimą, iš 
kurio matosi, kad Lietuva 
laimėjo visais svarbiausiais 
punktais. Teismas nepripa
žino Lietuvai racijos tik vie
nam punkte dėl seimelio 
paleidimo.

Oficialus Eltos praneši
mas, pažymėtas iš Kauno 
rugpiučio 11 diena, Teismo 
sprendimą paduoda taip: 

"Haag’os teismas, dešimčia 
balsu prieš penkis, nusprendė, 
kad Klaipėdos Gubernatorius 
turi teisę atleisti Direktorijos 
pirmininką, jeigu tasai pirmi
ninkas nusižengia Klaipėdos 
konvencijai (sutarčiai) arba 
jeigu jis kėsinasi prieš Lietu
vos suverenumą. (Už tą Boet- 
cheris ir buvo atleistas. P-bė). 
Pirmininko atšaukimas pats 
savaimi neverčia kitus direk-

| i • i. i
torijos narius atsistatydinti. į } 
Boetcherio atšaukimas teisė- Į { 
tas. Simaičio Direktorijos su-j J
darymas buvo teisėtas. Seime-! 1
lio paleidimas kovo 22 d., sta-į *-------------------------------;.........--
tuto ir aplinkybių šviesoje. ne-j Atvyko į laisvės šalį pilnas 
buvo teisėtas.” j vilčių, kariavo, badavo ir

Lietuvos Pasiuntinybė, i tapo užmuštas.

Šis Lietuvos laimėjimas 
yra antras iš eilės. Pirmą

Apie Juškos Nužudymą 
Washingtone.

Vincas Juška jau nebegy
vas. Ir jie jį palaidojo Ar- 

bylą Haagoj Lietuva laimė- lingtono kapinėse, Wash-

da vienas ką visa šalis juokėsi, verkė, 
klykė ir meldėsi pašėlusio 

-• ~ •• ta džiaugsmo apimta. Gėlės.
Praėjo metai. Dveji Dar- , visokie prižadai 

bai. Darbų daug. Darbai get gėlėmis

giau, kaip tik 
foreigneris”.

jo prieš Lenkiją, kuri su mgtone.
Tautų Sąjungos pagelba bu- Sakysit, neįdomus daly- 
vo mėginusi priversti Lie- kas? Gal ir ne. Tikrai, iš 
tuvą atidaryt susisiekimą su šimto ir dvidešimties milio- 
Lenkija. Šioj antroj byloj, nų musų gyventojų sąvaitė 
nors formaliai Lietuvą atgal vargiai kas paisytų, ar 
skundė didžiosios valstybės,-Vincas Juška butu gyvas, ar 
pasirašiusios su Lietuva ■ ne.

sunkus. Darbai purvini. 
Darbai pigiai apmokami. 
Bet pamažu Vincas ėjo pir 
myn. Treji metai, Ketveri

jo šeimyna 
negalėjo būt soti. Prižadais 
jis negalėjo gyvent. Visi 
darbai buvo užimti kitų. 

Pagalios atėjo sunkus lai-

Nepavyko Ožį Pa
versti Jaunikaičiu.

Klaipėdos konvenciją, fak- 
tinai bylos užpakalyje buvo 
Vokietija, kuri pati negalė
jo bylos užvesti, nes ji nėra 
tos konvencijos pasirašiusi. 
Teismui buvo pastatyti iš
viso šeši klausimai, kurių 
svarbiausis, ar Klaipėdos 
gubernatorius turi teisės at
statyt jo paties paskirtą Kra
što Direktorijos pirminin
ką? Iš visų šių klausimų, 
teismas nepripažino teisės 
Lietuvai tiktai Klaipėdos 
seimelį paleisti. Įdomu bus 
iš teismo sprendinio pama
tyti, kokiais juridiniais mo
tyvais jis rėmėsi, pripažin
damas Boetcherio prašai ini- 
mą ir Simaičio paskyrimą 
teisėtu, bet rasdamas seime
lio paleidimą visgi neteisė
tu.

Tai yra tokia istorija, ku
rias mes girdime kas diena.
Istorija, kuri prasidėjo toli,» Tuo tarpu staiga, kaip ko- 
toli nuo Amerikos... nedide- i kia audra, užeina karas, 
liam Lietuvos kaime... var-į Vincas da nebuvo pilietis.

Pagalios Vincas susitaupė kai Kai ku,.ie kareiviai su- 
truput) pinigų. Įsitaisė mė
sos kratuvę St. Louise. Ap
sivedė. Susilaukė kūdikio...

Vilties ugnis dabar pra
dėjo degti aiškiau. Taip aiš
kiai, kad galėtumėt matyt ją 
jo akyse.

grįžę gavo darbų. Vincui 
nepasisekė. Daug Vincų pa
siliko be darbo. Ir kas me
tai jų buvo vis daugiau. Pra
dėjo dairytis aplinkui. Mė
gino ką nors pradėt. Bet 
nieko negalima. Blogi, labai 
blogi laikai.

ke, kaip reikia vogti, 
nepatektum į džėlą. 1

—Vogti, tėve, visai nerei-į 
kia.

—Tai kaip reikia gyven
ti, jeigu savo neturi ir vog-j
ti negali? J ---------

—Reikia kovoti už tokią šeštadienį, vidurnaktį, 
tvarką, tėve. kad senatvės ant Brockeno kalno viršu- 
susilaukus visiems, kas tik nės Harzo kalnuose, buvo 
dirbo visuomenei naudingą padalytas įdomus bandy- 
rlarbą. valstybė duotų žmo- mas viduramžio juodosios 
nišką gyvenimą. • magijos formulėmis baltą

—Aš mislinu, kad tu ma- ožį paversti velniu. Bandy-j 
ne fulini. Maike. ,mui vadovavo Londono uni-j

—Kodėl? Įversiteto prof. Joad ir anglų!
—Tu sakai, reikia kovoti psichinių tyrinėjimų draugi-Į 

už geresnį parėtką. Bet aš į jes pirmininkas Harry Price.

VISOS ŽEMĖS VĖLIAVA.

Vis smaugiantis vargas 
ir nelaisvė spigliuota.
Sunku žiūrėti, 
kai tėviškėje tiek kryžių 
ir tiek liūdnų veidų 
už akmeninių sienų.
Dirvonuose kraujuota, 
žagrės. Akėčios.
Ir kažkas nuplėšta.
Paliai pašiurusias luinas, 
vis ko tai perraginga.
Ilgu.

Fabrikuose, lūšnose ir’ X. & • • • •
Driguliu prie vyčių vaisko ir, Jiedu, lydimi burto frakais, kalėjimuos ta pati sirena
iau keliolika metų kaip mos apsidariusių anglų ir didžiu- 
darom visokius skodus ir • lės minios šiaip žmonių, už-1 
maniebrus, kartais ir pasi-'kopė į Brockeno kalno vir-, 
faituojam, ale parėtkas nuoįšunę. kuri nuo senovės gar-, 
to neina geryn. Priešingai, j sėja kaipo raganų, raganių* 
kuo tolyn, tuo prastyn eina,ir velnio periodinių susitiki

mų vieta. Su savim jie užsi
veda ant kalno ožį ir jauną 
nekaltą mergaitę. Penkta-

musų gyvenimas. Kaip aš fi- 
geriuoju, Maike, tai kova 
čia nieko nemačija. Kartai? 
tik gauni guzą, ir dac oi.

—Ne apie tokia kovą aš 
kalbu, tėve. Aš kalbu apie 
klasių kevą. Tai yra kova 
organizuotų darbininkų, ku
rie eina prie socialistinės 
valstybės.

—O ar tada bus geriau?
—Turės būt geriau, nes 

tuomet niekas darbininkų 
neišnaudos. Nebus tada mi- 
lionierių. bet nebus ir bedar
bių, nebus tokių skurdžių, 
kaip tu. Už dešrą tuomet ne
reikės tau i kalėjimą eiti, 
nes senatvės susilaukus pra
gyvenimas visiems bus užti
krintas.

—Olrait, Maike, tai šį ru
denį ir aš votuosiu už socia
listų prezidentą.

—Tau senai jau reikėjo 
susiprasti, tėve. tai šiandien 
kiauriais batais nevaikščio
tum.

—Na. tai pasikalbėsime 
kitą sykį, Maike. Dabar man 
reikia skubint į vyčių seimą. 
Galiu pasivėluot ant pote
rių.

PABĖGO 20 KALINIŲ.
Pereito nedėldienio naktį 

iš Oklahomos valstijos kalė 
jimo pabėgo 20 kalinių. Tris 
jų vėliau buvo sugauti.

Pereitą sąvaitę Jungtinė 
se Valstijose d a 16 bankų 
uždarė savo duris. Juose bu
vo padėta žmonių apie $3, 
000,000.

dieni buvo padaryta “repe
ticija”. Buvo nubrėžtas ma
giškas trikampis kuriam bu
vo atliktos, dvyliktą išmu
šus. magiškos apeigos, grie
žtai prisilaikant formulių, 
eurios užsiliko viduramžių 
uodosios magijos knygose. 

Tačiau per repeticiją jokių 
ezultatų nebuvo pasiekta: 

ožys nepavirto gražiu jau
nikaičiu, bet pasiliko ožiu. 
šeštadienio bandymui buvo 
tengtasi gauti tikrą raganą, 
>et nepavyko.

Antras bandymas buvo 
padalytas šeštadienį, naktį, 
turi buvo Valpurgijos nak
tis. Tūkstančių žiūrovų aki
vaizdoj buvo išpieštas bal
tas apskritimas, o jo vidury 

trikampis su smaigaliu 
Kaselio link, su pagrindų 
raganų šokyklos link. Buvo 
padaryti reikiami kabalisti- 
niai ženklai ir sugiedotos lo
tyniškos inkantacijos. O 
žys buvo tris kartus apsup
tas magiško apskritimo vi 
dury ir išteptas tepalu, pa 
gamintu iš šikšnosparnių 
kraujo, bažnyčių varpų kai 
senų, suodžių ir medaus. Pa 
skui ožys buvo apipiltas vy 
nu ir apdengtas balta marš 
ka, bet kada marška buvo 
nuimta, pasirodė bliaujantis 
ožys. Žiūrovai išsiskirstė la
bai nusivylę.

Bandymu susprogdinta 
dar viena viduramžių legen
da. Ė.

šėlstančiai klykia
už lygią žemę, už lygią saulę.

Akmenų skaldytojai, 
griovakasiai, 
gatvių šlavėjai 
basi per akmenis 
laužias pirmyn.
Ir ten, skurdo užkulisiuose, 
kur tęsiasi pliki kraigai, 
jau kabo pazariškos vėliavos 
Pasauliui visam.

A. Vėtrinis.

gingo jaunuolio svajonėse 
apie laisvę ir lygybę.

Laisvė ir lygybė... Tas pa- 
sišiaušiusia galva ir nebylio
mis akimis vaikas nedaug a- 
pie jas teišmanė. Nežinojo 
apie jas nei jo tėvas.nei tėvo 
tėvas. bevilčiai vilkdami 
baudžiavos jungą per metų 
metus. Laisvė. Lygybė. Tai 
buvo tik žodžiai, daugiau 
nieko. Gražus, šaunus žo
džiai, kurie priklausė vien 
tiktai Amerikai...

Amerikai —
Tai šalis-, kur biednam 

žmogui gerai gyventi —
AMERIKA! '
Tas vardas vaikščiojo su 

tuo jaunuoliu visuomet, ar 
lis darbą dirbo, ar miegojo. 
Jis žiurėjo iš tamsios savo 
grįtelės ir matė tą vardą 
šviečiant prieš apnikusius 
langelio stiklus, prieš tam
pią savo ateitį...

Pradėjo svajoti... pamatė 
progą... atsirado viltis... pra- 
lėjo taupyt. Ir taip jaunas 
Vincas atvyko Amerikon.

Sakysit, neįdomus daly
kas? Gal ir ne. Apdriskęs 
vaikėzas nerangiai klampo- 
lamas iš trečios klasės tarp- 
lėnio staiga pamato aukštą 
baltą simbolį riogsantį iš 
purvinų vandenų New Yor- 
ko uoste. Tai Amerikos lai
svės ženklas. Taip Vincas 
išvydo Ameriką. Nerangios 
jo kojos čia kliuvo, rankos 
drebėjo, požemio keliai jį 
baugino. Jis dairėsi ir neži
nojo kurion pusėn eit. Ta 
Amerika išrodė jam visai ki
taip, negu jis ją vaizdavosi 
būdamas Lietuvoje. Praei
viams jis buvo niekas dau-

Pilietybės popjeros, tai da
lykas, apie kurį jis nebuvo 
pagalvojęs. Bet tai nieko 
nekliudė. Jis vistiek matė 
aiškiai, kad Amerika bėdoj.

Ta šalis, apie kurią jis 
visuomet svajojo; šalis, kuri 
stojo už laisvę, dabar atsi
dūrė bėdoj. Jai reikalinga 
buvo pagalba.

Vincui to užteko. Į daly
kus jis nesigilino, nieko ne
tyrinėjo. Prakalbų jis nesa
kė. Ir jis nelaukė, pakol jį 
kas paragins ar pašauks. Ly
giai taip šaltai ir lygiai taip 
nebylai, kaip jis apleido 
Lietuvą, jis apleido savo 
mėsos krautuvę. Pardavė 
ją. Pinigus atidavė savo 
žmonai, kad ji turėtų iš ko 
gyventi. Atsisveikino. Nuė
jo ir įsirašė kariumenėn.

Keliom dienom vėliau, 
Camp Funstone, Kansas val
stijoj, jie padarė Vincą pi
liečiu. Pagalios, Vincas tapo 
Amerikos dalis.

Ir taip atėjo 1932 metai. 
Viskas žuvo. Net žmona su 
kūdikiu jį pametė. Pinigų 
nei cento. Vincui norėjosi 
valgyt. Jam buvo šalta. Jį 
šildė tik viena viltis. Ameri
ka jam buvo skolinga bo- 
ną.

Vincas to bono neprašė 
Amerikos. Jis ne dėl to ėjo į 
karą. Jis net nesitikėjo to 
bono.Bet jis buvo jam priža
dėtas—tai buvo to pašėlusio 
entuziazmo dienomis. Jam 
buvo pasakyta, kad tas bo- 
nas jam bus išmokėtas 1945 
metais.

Bet jeigu taip eitų toliau, 
tai 1945 metų Juška nesusi
lauktų. Jis numirtų badu. 
Nes laikai dabar nepaprasti. 
O Vincas tiek daug Ameri
kai buvo padaręs. Nejaugi 
Amerika nenorėtų dabar 
jam atsilyginti?

Taigi keliatas sąvaičių at
gal Vincas Juška numarša- 
vo į Washingtcną su kitais 
veteranais prašyt, kad vai-

menesiai. Jam įmokėtų jam tą boną 
žmonės dabar dabar' dl? P^d.are f®? 

jam svpsojcsi. Jie vadino ji!'*’ tenal ,r ats,se<1° k°Jomls

Įdomus
praeinant,

karžygiu. Laikraščiuose bu
vo rašomi ilgi straipsniai, 
kad šitokio pasišventimo A- 
merika nekuomet neužmirš.

Kaip sapnas. Ar jis pa
busdavo kada nors iš to sap-

į purvyną. Atsisėdo ir alka
nas laukia... laukia pakol A- 
merika atsimins duotą Vin
cui prižadą.

Ir Vincas laukė devynes 
sąvaites. Laukė tylomis, 
žiūrėdamas maloniomis sa-no su pasibaisėjimu, many-, ..... . , ,

damas, kad galima netekti iv0. aklm!s ka,P ?ta™b^ tu'
“ »7«ii vrtnei outnm/\hi lioic* i\rn

gyvybės turint 21 metus am
žiaus? Gal ir ne. Vincas Ju
ška buvo paprasta siela. Jei
gu Amerikai jis reikalingas, 
jeigu reikalinga net jo gy
vybė, tai taip tegul ir būna.

Paskelbtos karo paliau
bos. Vincas sugrįžo namo. 
Jam važiuojant per Ameri-

NfČR “B. 0." SLGADYT JO 
LINKSMI MO. JIS YRA 

VISŲ MYLIMAS
Šutrios karstos dienos 
negali išteisint “B. O.”

(kūno kvapo)
pRAKAITUO.TAM? Žinoma, šiose tvankio

se drėgnose dienose. Bet kam rizikuoti 
kad “B. O,” (kūno kvapas) papiktintų? Ne
reikalinga — tik prauskitės reguliariai su
I.ifebuoy. Jo smetonuotos, tirštos putos at
gaivina—išvalo Ir apsaugoja skylutes—pra
šalina “B. O.” Pagelbsti apsaugot sveikatą 
nuvalo gemalus nuo rankų Jo priimnus kva
pas—kuris pranyksta besiplaunant—parodo 
kad esat švaresni, saugesni!

TĖMYKIT VEIDO ODĄ 
Kas vakaras gerai nuprauskit veidą su Life- 
buoy. Padarykit daug
putų ir gerai jtrinkit 
odą; paskui nuplau
kit. Skylutės lengvai 
išdalytos—tamsios o- 
dos . atgauna sveiką 
groži. Priimkit Life- 
buov šiandien.
Protink. Lever Bros.Co.

zai ritosi automobiliais pro 
šalį. Jis žiurėjo be jokios 
pagiežos.

Ar jums teko kada nors 
važiuoti automobilium pro 
badu stimpantį šunį?Ar ma
tėt tas alkanas jo akis— su 
kokiu kantrumu ir nusiže
minimu dreba jo kūnas? 
Kaip jis mėgina da juokau
ti ir vyzginti savo sudžiuvu- 
sią, nusilpusią vuodegą?

i Lygiai taip išrodė Vincas, 
i Lygiai taip išrodė 20,000 al
kanų Vincų—susikaupusių 
būdose — susirinkusių ant 

' Kapitcliaus laiptų — lau
kiančių. Tarp tų alkanų 
žmonių buvo šeši šimtai mo
terų. Tris šimtai vaikų. Tūli 

Į jų belaukdami mirė. Kiti gi
mė. Gimė Washingtono pur- 

• vyne!
! Taip ir Vincas Juška lau- 
, kė. Laukė net ir po to, kaip 
atsisakyta bonus išmokėti. 
Netikėjo, kad Amerika už
mirštų...

į Biauru buvo žiūrėt į jį, 
kaip jis taip sėdėjo netoli 
puošnių rūmų, kur važinėja
si automobiliais gražiai nu
tukę ponai... Tos tylios, lau
kiančios akys, tie sudriskę 
skarmalai ant alkano kūno...

. Važiuoti žvilgančioj uni
formoj ir blizgančiam auto- 
mobiliuje į kokį bankietą ir 
matyt taip Vincą sėdint ša
lia kelio išalkusį ir apdris
kusį, tai labai nemalonus 
dalykas. Nemalonus ir erzi
nantis! Reikėjo ką nors su 
Vincu padalyt

Ir padaryta.
1 Washingtono policija nu
ėjo ir užmušė Vincą Jušką.

Iš “Boston American”.
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Įvairenybes
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Gorgulovas, “Rusų Buvo Valdininkė Ir 
Emigrantų Raspu- Gaudavo Po 400 Litų\ 

Į Mėnesį.tinas.tf

Taip jį pavadino Francuzi- 
jos teismo prokuroras.
Francuzijos prezidento 

užmušėjo Gorgulovo byla 
jau pasibaigė. Jis pasmerk-

O dabar ji basa ir apdrisku
si elgetauja po Kauną.

Kaip sunkus ir neužtik
rintas Lietuvos inteligento 
gyvenimas, parodo šis atsitas mirti ant giliotinos. Da- j ,aikrašžio

bar Europos laikraščiai pa- , k y ' Kaune užėj(J 
duoda įdomių smulkmenų djen ba« apdriskJ mot*.
ls , riškė su mažu berniuku ir

Tarp kitų liudininkų, vai- verkdama gausiomis ašaro-
dzia buvo pasaukus teisman

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kur Upė St. Lawrence Bus Pakinkyta Darban.

čia parodyta Chryslerio sala St. Lawrence upėj (Kanadoj), kur bus pastatyti milžiniški PARSIDUODA NAMAS

GERAS BEKERIS *
Moka kept visokius Kėkus ir viso

kią duoną. Kam reikalingas toks vy
ras, pareikalaukite.

FRANK JOKŪBAITIS
123 Arthur St, Montello. Mass.

REIKALINGA MOTERIS PRIE 
NAMŲ DARBO.

Kad butų nuo 35 iki 40 metų. Nė
ra skirtumo—vedusi ar nevedusi. Mo
teris turėtų būt gera darbininkė. 
Darbas nesunkus. Yra tik vienas vai
kas 13 metų. Kreipkitės ypatiškai ar 
laišku dėl p.atesr.ių informaciių. (34)

ANTANAS SKABURSKIS 
825 Oak St., Brcckton, Mass.

________  ?enlttot Punlapio^

JIEŠKAU DARBO ANT 
FARMOS.

Visokius darbus farmų moku gerai, 
mokesties nereikalauju, dirbsiu už 
pragy vėrinių. Kuriems reikalingas 
toje apielinkėje geras žmogus, parei
kalaukite. Adresas:

PETRAS MALENOWSKIS
General Deli ve ry, Kansas City, M o.

PAJIESK0J1MAL

REIKALINGAS VYRAS.
Kuris mvlėtu ant farmos gy venti As ■’u^, 

ir dirbti, ir kad mokėtų biskį kar- 
penteriaut. Karma maža ir vyro nė
ra. Atsišaukit ne senesni kaip 40 i' i 
50 metų ir kurie nevartojat svaigi
nančių gėrimų
žmogus.

MRS. MARY JASULAITIS
Box 37a Moosup, Conn.

Pajieškau tėvelio Stanislovo Sta- 
kaucko, girdėjau kad jis gyvena apie 
Bostoną. Malonėkit atsisaukt, aš turiu 
svarbų reikalą. Kas žinot kur jis ran
dasi, prašau pranešti, busiu dėkinga.

(34)
STASĖ STAKAUSKAITĖ 

13172 Ajrlington St, Detroit, Mich.

į-.n- i • f' r,,-,zm^s pradėjo prašyti kokios tvenkiniai ir vandens jėga bus pakinkyta elektrai gaminti, šita darbą dirbs bendrai Kanadoskaitinamojo uorgulovo norg pagali , vougg,ir
žmoną. Į teismo salę Gorgu- j; skundžsi. 
loviene atėjo juodais gedu- 
los rūbais apsirengusi ir ap- —Neturiu ką valgyti, iš
siverkusi. meta iš buto, ypač nežinau

Pamatęs ją, Gorgulovas M daryt su trimis mažai* 
atsistojo, ištiesė rankas ir vaikais, kurie jau beveik 
sušuko: ' “Atleisk man, miršta iš bado. Užvakai 
Ona”. Gorgulovienė beveik pardaviau paskutini sens 
negirdimu balsu prašnibž- paltą ir batus, kad tik gale- 
dėjo: “Jis buvo geras čiau kiek nors juos gelbėti, 
ras. bet prieš prezidento nu- Esu basa. Gyvenu Šančuos 
žudymą atrodė kaž kaip pa- Lig šiol už mane mokėje 
sikeitęs.” Gorgulovienės pa- viena materiškė, pati netur 
sirodymas sugraudino visą tinga, toliau ji negali, 
publiką. Šiek tiek paklausinėju.'

Liudininkus išklausius, daugiau, paaiškėja, kad jai 
prabilo valstybės gynėjas, kelinti metai, kai ji nieku’ 
kuris, tarp kitko, pareiškė, nedirba ir gyvena vien til 
kad nėra pamato manyti, iš išmaldos, niekur nerasda _ 
kad Gorgulovas buvo bolše- ma darbo. Prieš kelis metui 
vikas. Jis iš tikrųjų vien tik tarnavusi žemės ūkio mini 
pajautomis gyvenąs, bru- sterijoj, viso net apie septy 
talus sadistas ir fanatikas, nis metus, toliau susirgus: 
“emigrantų Rasputinas”,ku- tuberkuliozu ir po ligos jai 
ris būdamas gydytoju, ra- jos nepriėmę. Pasveikusi dr 
dęs labai lengva apsimesti kurį laiką tarnavo statisti- 
bepročiu. Bet jis esąs visiš- kos biure. Vyras palikęs ja 
kai atsakingas už savo veik- tris vaikus, ją pametęs ii 
smus ir todėl turis būti pa- kažkur pabėgęs. ŠĮ visą lai- 
smerktas mirti. ‘ ką gyvenusi iš senų savo

Gorgulovo gynėjai iškal-' P^lpų. kurių ank-
bingai reikalavo, kad Gor- SC1®U dar buvę šiaip taip 
gulovas butu uždarytas i be- |eriau. galima gauti, pąrasy- 
pročiu namus, kadangi'yra davusi vieną kitą kam nors 
nepilno proto ir yra savo Pfas.vmą. Dabar vaškai 
paties haliucinacijų auka. n,eko "eturl kalP
Esą, jei Gorgulovas butu ?or? valk.u.s at,,duot,' ’ pneg' 
užmušęs paprastą pilieti, jis laudą tačiau ligsiol dar ne- 
nebūtų pasmerktas mirti, Pasi:?eRe- 
bet su juo butų elgiamiasi,1 Iš anksto dėkodama už 
kaip su bepročiu. , koki nors jai pagelbėjimą,

Gynėjams kalbant, Gor- i atsisvekindama pro ašaras 
gulovas pašoko ir sušuko: ištaria:
“Aš reikalauj’u, kad mane —Ar aš maniau kada,
pasmerktų mirti. Aš nebe- kad būdama inteligentė mo- 
galiu gyventi be savo di- teris, valdininkė, gaudama 
džios ideališkos valdžios. 400 litų mėnesiui, turėsiu 
Francuzų respublika užmu- būti išmesta ant gatvės ii 
šė mano idealą.” vaikščiosiu gatvėmis, po į-

Prisiekusieji, labai trum- staigas basa, prašydama iš- 
pai svarstę, rado Gorgulo- maldos... Pamatytut kamba 
vą kaltą, nepripažindami rį, visiškai grynas, nei lovos, 
Gorgulovo beprotystės ir nei nieko kito...
jokių švelninamų aplinky- ----------------
bių. Tai pirmas atsitikimas BRAZILIJOS REVOLIU 
ilgame laikotarpy, kad poli- CIJA EINA JAU SEPTIN 
tinis užmušimas Francuzi- TĄ SAVAITĘ,
joj butų baudžiamas mir- Jau 7-tą sąvaitė Brazili- 
ties bausme. joj eina revoliucija prieš

centralinę valdžią. Prieš ją 
sukilo visa Sao Paulo vals
tija, reikalaudama grąžini
mo kraštui konstitucijos.

Pajieškau brolėnu Durasevieių An-
ir tur” burteis’in‘^s tano ir Petro- angliškai vadinasi Dro- 

” zin. Jie seniau gyveno Cleveland, Ohio, 
bet dabar ten jų nėra. Turiu svarbų 
reikalą, kas žino kur jie randasi pra
šau pranešt, arba patys lai atsišaukia 

(33))
K. PEMPĖ

157 Gore Vale Avė. Toronto, Ont.
Canada.

ir Jungtinių Valstijų valdžios.

Bdtt/08 Juroje Nu- 
skendo Sovietu

82 Pine St. Elizabeth, N. J.
6 šeimynų mūras, 24 kambariai su
moderniškais įtaisymais, visi paran- ■----------------------------------- .
davoti; kaina $5,800. Būtinai turi būt' Pajieškau tėvelio TELESPORTO 
parduotas, nes savininkas apleidžia GEPRAIČIO, pirm 14 metų gyveno

VETERANŲ KOLONIJAI 
MEKSIKOJ NĖRA 

VIETOS.
Doak Carter, kuris vado

vavo vieną dali veteranų 
Washingtone, dabar mušė 
Meksikos prezidentui Rubio 
telegramą, prašydamas lei
dimo Įkurti Meksikoj 30,000 
veteranų koloniją. Meksikos 
prezidentas atsakė, kad to
kiam žmonių skaičiui Mek
sikoje nesą vietos. Sako, kai 
kurie bedarbiai galėtų rasti 
užsiėmimo prie žemės dar
bų Meksikoje, tik netokia 
didelė armija.

PULKAS ANČIŲ NUKRI
TO I UGNĮ. |

Pereitą nedėldienį Mon
tanos valstijoj užsidegė di
delė medžio apdirbimo dir
btuvė netoli Kallispell mie
stelio. Didelės šviesos pa
trauktas, atskrido prie gai
sro pulkas laukinių ančių ir 
pradėjo apie gaisrą sukti 
ratu. Staiga jos pateko į ki- 
lantį karštį ir visos sukrito į 
liepsnas.

Brighton, Mass.. girdėjau kad dabar 
gyvena Anaeortes, Wash.- Mano ma
ma Antanina Gedraitienė mirė, aš li
kau našlaite. Mielas tėveli, atsišauk. 
Kurie žinot kur jis randas, meldžiu 
pranešt man jo adresą. (35)

STANISLAVA GEDRAIČIUTĖ 
2572 Roosevelt Avė., Detroit, Mich.

šią šalį.
V. ZUBRICK

j 228 First St., Elizabeth, N. J.| ■ ... . ... ... ■ I! H.

Del svarbios priežasties par
duodu Farmą pigiai.

MIRĖ ANTANAS MAČIS.

Rugpiučio 5 d. maudyda
mas Tobyanna ežere, prigė-j

NIŲ PARTIJĄ.”
t Išvijus valdžiai veteranus
iš Washir.gtono, jų vadas . . _. .. _ . ,

narcičlro kuri i i c n r 1 te. Velionis paejO 1S lupi- 175akraižemės,geribudinkai,gy- j auerb paieiSKe, Kad Jl> or- , , , .___ __________________„L* vuliai, padarai, javai. Viskas kaip

Submarinas.
Rusų valdžia slepia kata

strofą.
Stokholmo švedų laikraš- “nidmarskinių partiją , ku- 

tis “Aftenbladet” praneša, 1los_ tikslas turis būt.: įsya- 
kad Baltijos juroj, netoli tyt ralies valdžią. Dabartinė 
Gotlando salos, paskendęs
Sovietų povandeninis lai- ...... . ,. .
vas. Tokią išvadą laikraštis rūkalai jai nerupj. Šiomis

gamzuosiąs 1S veteranu! kaimo, Igliaukos parapi- tuT^t^a forniš^fcZ Pajieškau brolio izidoraius Grajau-
.. .. * izvn AJnMn rMn/il/vr- n C 00/1 J~1 O OAA’J.l„_:.. 171 ebn imki TVtif o t VU VI mn I .isafllVOS..JOS Mariampolės apskričio. 5,200 dol. 2^00’dolerių įnešti, likusius sko, nuo pat atvažiavimo iš Lietuvos, 

Qni-ulrn 40 m omvienc lengvais išmokėjimais. Priežastį par- apie 20 metų gyveno Steger, Ill. mie-
cUhdhu III. dllizadll-. davimo dažinosit per laišką. Prašom stely. Paskalai eina buk jis mirė, bet

rašyt ant šitokio adreso: (34) tikru žinių neturiu. Stegerio lietuviai
JOHN ADAMS kurie žinot apie jį, malonėkite prane-

.R. 1, Box 58a, Berlin. Md. šti, o jeigu yra jis gyvas, prašau at-
_________________________________ sišaukti. Taipgi prašau pusbrolių Jur-
Gera farma parsiduoda ir •*-

I Ameriką atvažiavo 1906
^Tiawbė~ta^Iujantr*tik- i laiMSbo
tai kapitalistams ir žmonių

Jaro iš to fakto, kad pereitą 
pirmadieni Į šiaurę nuo Got- 
ando paskendo vienas 
Hamburgo laivas, kuris čia 
usidurė su kažkokiu kietu 

daiktu, kuris, kaip manoma; 
/ra ne kas kita, kaip pasken
dęs rusų povandeninis lai
vas. Hamburgo laivo kelei
viai buvo išgelbėti. Toliau 
aikraštis praneša, kad šve- 
lų laivas “Riurik” pereitą 
sekmadienį Į vakarus nuo 
Gotlando salos buvo užtikęs 
du rusų karo laivus, kurie 
Ha manievravo, matyti, šie 
karo laivai improvizavo ap
sigynimą nuo povandeninio 
laivo. Todėl ir manoma, kad 
vokiečių laivas susidūrė su Į 
paskendusiu povandeniniu į 
aivų. Be to, netoli minėtos 
vietos ir iš kitų laivų buvo 
pastebėtas paskendęs lai-' 
vas.

UŽPUOLIMAS ANT 
VIEŠBUČIO.

Chicopee Falls, Mass. — 
Pereito nedėldienio naktį 
du ginkluoti plėšikai čia 
užpuolė Falls Inn viešbutį, 
škraustė svečiam kišenius, 
šplėšė kasą ir surinkę apie 
5400 pabėgo. Policija vijosi 
iuos šaudydama, bet bandi
tai atsišaudydami paspruko.

dienomis Baltimorėj buvo 
jau pirmutinis “rudmarški- 
nių” mitingas ir laikraščiai 
praneša, kad prie tos parti
jos prisirašė 800 karo vete
ranų.

DARYDAMAS OPERACI
JĄ MIRĖ DAKTARAS.

Groton, Mass.— Dalyda
mas ligoniui operaciją pe
reitą sąvaitę čia mirė d-ras 
Artthur G. Kilbum. Jis vos 
tik uždavė ligoniui etero, 
kad jį numarinus, ir tuoj 
pats susmuko. Kad d a vieną 
minutę, jis butų palikęs li
gonį su atidalytais vidu
riais. Daktaras buvo jau 56 
metų amžiaus ir turėjo šir
dies ligą.
APSIVOGĘS REPUBLIKONŲ 

POLITIKIERIS.

PETELIŠKIŲ DEBESIS 30 
MYLIŲ PLOČIO.

Califomijoj pasirodė pe
teliškių debesis, kuris turi j 
upie 30 mylių pločio ir'ima 
keliatą valandų laiko, pakol 
:is praskrenda pro vieną 
vietą. Jos atėjo nuo Sierra 
Nevada kalnų ir traukia įt? 
Sacramento klonį.

glių kasyklose. Užėjus da
bartiniai bedarbei velionis 

turėdamas daug liuoso lai
ko eidavo uogaut apie To
byanna ežerą, ir ten jį pa
tiko mirtis. Velionis Mačis 
buvo Romos katal. tikėjimo, 
bet su tikinčiais mažai drau
gavo. Jis turi dvi puseseris 
ir dėdę ir seną motiną Lie
tuvoje. Mirus jam giminės 
neatsišaukė, tai velionį pa- —-. . .
laidojo jo draugas ant vals-Į 
tijos kapinių, South Ster- 
ling, Pa., 8 d. rugpiučio.

Lai būna jam ramu ilsė
tis šios šalies žemelėj.

Kas norite daugiau žinių 
apie velionį Macį, kreipkitės 
šiuo adresu:

JOSEPH FOGEL 
1104 Albright Avė.

Scranton, Pa.

Maurice Maschka. Clevelando 
republikonų politikieris, šiomis 
dienomis buvo spedalės grand 
džiurės apkaltintas pavogimu 
$570,382 iš Clevelendo apskričio 
iždo.

Kur jus tik eisite, jus 
šitą salyklą - pikus 3 svarus skardinėj

-T- NUO VISOKIŲ U- 
rasKe GŲ GYDUOLĖS.

VVMtfttVCn vou GO.YOU FINO

Nereikia bijotis jeigu 
Blue Ribbon salyklą 
sveria viršaus. Visuo
met yra supakuojama 
3 svarai, bet nesulygi
nama kokybė kiekvie
noj unicijoj yra svar
biau už daugį. Dau
giausiai gerumo jus 
gausite iš Blue Ribbon 

į salyklos.

LUE RIBBON MALT
JMEfUCA'S B/GGEST S CLUB

( rašyt laišką ir jeigu žinot ką nors •- 
40 akerių su trioboms, stuba 6 rui- ' pįe Izidorių, malonėkite paaiškint.(33) 

mų, barnė su skiepu, gyvuliam gera. JONAS GRAJAUSKAS
vigada, vištininkas. Žemė gera ir iš-1 1835 W. Pratt St., Baltimore, Md. 
dirbta, viską galima augint ir prie
gero kelio. Parduosiu už tūkstantį do
lerių, arba pusę reikia įnešti, o liku
sius ant lengvų išmokėjimų. (33) 

JOE DAUGIRDAS 
R. F. D. Bos 2, White Cloud, Mich.

31 RUGPIUČIO SAULĖ 
UŽTEMS.

Šio mėnesio 31 dieną bus 
pilnas saulės užtemimas, ku
ris matysis beveik visoj 
Naujoj Anglijoj ir Kanadoj 
palei St Lawrence upę. Už
temimo ruožtas užims apie 
100 mylių pločio.

DVI KRAUTUVĖS LIETU VISK V 
GYDANČIŲ ŽOLIŲ IR IšDIRBYSTĖ
lietuviškų vokiškų gyduolių nuo Vi
durių Užkietėjimo, Skilvio Negali
mo, Nenoro Valgyti, Strėnų ir P“čių 
Skaudėjimo, Patrūkimo. Dusulio 
(Asthma). Peršalimo. Skausmo po 
Krutinę, Reumatizmo, Plaukų SI nki- 
no, Pleiskanų, Šlapinimo Lovoje, Nuo 
Nervų—Išgąsčio, Priemiečio, Nemie- 

i gojimo, Galvos Skausmo, ir Galvos 
' Svaigimo. Nuo Baltųjų ir kitų ligų

Čionai jus galite gauti ir tokių gy
duolių, kokių kitur negaunate. Žolės 
ir šaknys partrauktos iš Lietuvos ir 
kitų šalių, visados šviežios ir pigiai 
parduųdamos. Esu vienintelis lietuvis 
žolių specialistas Amerikoje. Esu su
teikęs daugeliui sveikatą. Klauskite 
laiškais arba ypatiškai. Pasiunoam 
per pasta visur.

KAZEI,LS BOTANK AL CO 
tVhoksale Botanic Druggists

108A W. BROADVVAY 
SO. BOSTON MASS.

APSIVEDIMAI-

laše tikras 
gerumas

GARDI

Hame ir Dešra
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

EsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitą
Tai

VEAL-
LOAF

Tukintos ir Virtos 

Hemės, Dešros ir 

Skilandžiai

(Kindžiukai)

lidirbystėje

FRANK-
FURČIAI

EsseM
Specialybe

Rimtas vaikinas jieško mergino* 
tikslu apsivesti, ne senesnės 30 metų; 
esu vaikinas 27 metų, Lietuvoje tu
riu iš 15 dešimtinių ūkę, gražų vien
kiemį. Mergina, kuri norėtų turėti 
gražų ir ramų gyvenimą ir sutiktų 
važiuoti Lietuvon apsigyventi, pr&r 
šau atsičnukti. Pasitarus gautum 
apsigyventi ir Kanadoje. Geistiną, 
kad atsilieptų rimta mergina, turi 
būti lietuvaitė ir kiek pasiturinti. Su 
pirmu laišku prašau prisiųsti paveik
slą, kurį sugrąžinsiu. Ant pujuoko 
prašau nerašyti, tik ant rimtų laiškų 
duosiu atsakymą. Plačiau paaiškinsiu 
per laišką. (34)

P. S J—KAS P O. Box 892 .
Kenora, Ont. Canada.

Pajieškau draugo apsivedimni, nuo 
40 iki 50 metų, be skirtumo pažiūrų* 
vaikinas ar našlys. Mane galima ra^ 
sti namuose nuo 8 vakarais; subato- 
mis ir nedėliomis nuo 3 po pietų. Ci- 
kagiškiai prašomi atsilankyt ypati
škai, iš toliau malonėkite susipažint 
per laišką. (35)

KATARINA WAIVERI«
2328 So. Kedzie avė., Chicago, I1L.

Jauna inteligentiška mergina, pa- 
jieško vaikino apsivedimui. Vaikinai, 
kurie norėtų su manim susipažinti, 
malonėkit su pirmu laišku prisiųsti ir 
savo paveikslą. Atsakymą duosiu tik 
ant rimtų laiškų; ant juoko prašau 
nerašinėt. Plačiau apie save paaiš
kinsiu per laišką

B LUKAS
So. Side Gen. Del. Bethlehem, Pa.

KALENDORIAI 
1933 metams

Kalėdos artinas, Kalendorias reika
lingas kiekvienam! Šįmet parduoda 
daug pigiau. Visokius spaudos darbus 
atlieku prieinama kaina. Bile reikalu 
kreipkitės • (33)

ZIGMAS GILIAVICIUS 
189 Hartford Avė. New Britaia,

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir Chirurgas

i
Valandos: 10—S; 
Sekmadieniais: 11 -U.

3421 So. Halsted Struut 
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard i

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

KELEIVIS

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI. 

30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų 
ir prieskonių.

Pabandykit šiandien EsseM produktus
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerį.

ESSEM PACKING CO.
įlOlBeaconSt 2BradleySt.

LAWRENCE WORCESTER
7149 — Telefonas — 5-1896

Suvis dykai dasižinosite savo ateitį 
ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias š'ampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (37)

PRACT1CAL SALES COMPtNV 
1219 N. lrving Avė., Desk. Kn 

CHICAGO, ILL.

.i
258 BROADWAY, 

80. BO8TON.

d I
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liet Kriaučių 
Žiniai!

KELEIVIS. SO. BOSTON No. 33, Rugpjūčio 17, 1932

Brooklyn,
pranešame,

N. Y. Šiuomi 
kad Amalga-

Iš Panevėžio Karai
mų Gyvenimo.

Panevėžio karaimai iki- 
šiol turėję šiokius tokius ry
šius su Lucko karaimais, pa
staruoju laiku ėmė susira
šinėti ir su Trakų ir Vilniaus

Mašina ) Nežinomą Statosferą Skristi.

meitų Unija yra paskelbusi karaimais. Ikišiol Panevėžio 
kovą Bilokovui. Todėl 54 karaimai reguliariau gauda- 
Lokaias A.C.W. of A. ir jo vo iš Lucko karaimų kalba 
Pildomasis Komitetas parei-. -Raraj Avvazy” (Karaimų 

visiems kriaučiams kad į Balsą), kaip * iš Vilniaus
jie nevažiuotų dirbti pas Bš> 
lokovą. Tie, kurie jau pas jį 
dirba, arba da važiuoja 
dirbti, priešinasi Amalga
meitų Unijos patvarkymui.

Todėl Unija ir 54 Lokalus 
žinomi prašo visus kriaučius 
sugrįžt atgal iki 27 d. Rug- 
piučio (August).

Tie, kurie sugrįž iki pa
skirtam laikui, jokios baus
mes nebus. Bet kurie pasi
liks dirbt pas Bilokovą ir 
ant toliau, arba kurie dabar 
važmos ten dirbti, tie jokio 
darbo po Amalgameitų Uni
jos kontrole daugiau ne- 

Pas įrašo:
54 Skyriaus Pildomasis 

Komitetas.

‘Mysl Karaimska”. į
Vilniuj gyvenąs karaimų

vyriausis dvasiškis, gacha- 
nas Seraja Chan šapšalas,: 
renka dabar medžiagą ka-' 
raimų istorijai; veikalą keti-' 
na išleisti rusų kalba, kad 
abiau butų prieinamas ne 

vien karaimams. Be to, Vil
niuje steigiama “Karaimų 
istorijos ir literatūros- mė-Į 
gėjų” d-ja. į kul ią galėsią Į-! 
sirašyti ir užrubežiniai kara-; 
imai. Vilniaus karaimų vei
kėjas, Avraamas šišmanas, entuziazmas, nes pasku- 
jau kelinti metai susirūpinęs tinėmis dienomis pradėjo

Čia parodytas pirmutinis francuzų orlaivis pastatytas specialiai i stratosferą skrist). Jis 
padarytas taip. kad pakilęs Į stratosferą apie 10 mylių aukštyn, galėtų lėkti 375 mylias į valan
dą. Kadangi tokioj aukštumoj oras yra labai skystas, to i lėktuvas turi nepaprastai didelius 
sparnus ir tam tikros oro kompreserius, kurie sutirština orą lakūnui kvėpuoti ir kurui degti.

“Stak-Marketas’’

Ant Wall streeto didžfau-

surinkti Karaimu legendas smarkiai kilti "stakai

25 Metus Nevalgo 
Mėsos.

Taip pat nedėvi odinių batų 
nei kailinių.

Šemetaičiu kaime, Papi
lės valsčiuje, gyvena Jonas 
Matas, 57 metų amžiaus u 
kininkas, kuris keistais savo 
papročiais stebina visus kai
mynus.

Matas prieš karą tarnavo 
valsčiaus raštininku. Buvo, 
kaip ir visi, gyvas, linksmas, 
mėgdavo “burnelę”. Nema
žai liuosu laiku skaitydavo. 
Kartą susidomėjo rusų gar
saus rašytojo L. Tolstojaus 
kuriniais. Juos pradėjęs 
skaityt pasikeitė, atsiskyrė 
nuo plataus gyvenimo ir 
užsidarė savy. Matas pasi
darė vegetaru, nustojo val
gęs mėsą jau 25 metus ir 
nedėvi odos batų bei kaili
nių.

Nešioja žemaitiškas me 
džio klumpes, o žiemą vaik
što lengvai apsirengęs. Tar
nauti savo srity nenorįs 
nes turįs 30 ha žemės, kurią 
valdo jo motina, todėl skai
tąs “nuodėme” užimti bet 
kokią tarnybą, nes tuo pat, 
jo žodžiais, atimsiąs progą 
kitiems gauti darbo, kurie 
jo reikalingi. Nepatenkintas 
tais, kurie turi turtą ir šian
dien užima vietas, kuomet 
kiti neturtingi vietų negau
ną. Matas savo įtaka pavei
kė ir motiną, kuri ūky nelai
ko ir kiaulių. Norėtų šeimi
ninkaut, bet deja motina ne
duodanti. Motiną labai ger
biąs, todėl jai neprieštarau
jąs. Bažnyčion nesilanko. 
Paklaustas ar turi bet kokį 
tikėjimo jausmą,—nuo at
sakymo susilaikė, pareikš
damas, kad tai yra grynai 
žmogaus vidaus dvasinis 
dalykas, kuris privalo būti 
žinomas tik tam pačiam 
žmogui. Matas spaudą seka. 
jąja įdomaujasi, radęs ką 
nors neaiškaus — stengiasi 
pasikalbėjimais išaiškinti. 
Pasikalbėjimai — gana įdo
mus. Atrodo visai suvargęs 
ir jei kas nežinodamas pra
dėtų su juo kalbėtis. — nu
stebtų iš paprasto žmogelio 
gaunamais atsakymais, ku
rie rodo ji išlavintą esant.

ir padavimus: turi jau Kry-! 9^ ke.iatas
mo ir Trakų karaimų legen- džių, kiek pašoko 
dų. Dabar kreipėsi į Pąnevė- kompanijų akcijos: 
žio karaimus surinkti ir Lie- Allied Chemical & Dye 
tuvoje gyvenančių karaimų kompanijos Šerai pakilo nuo j 
padavimų: iš Panevėžio J ^i $32.
Pasvalio. Biržų ir tt. Surin- American >melting & Re-,

pavvz- ■ 
nekuriu

Humoristika

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

arba Šliubinė Iškilmė.— 
. Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo 

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2
moterys ir 5 vyrai.
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome

dija. Parašė Ben. Rumšus. Juokin
gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina...........................25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose. 

Veikalas perstata nužudymų caro
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikaiaujapios tik 28 ypatos. 
So. Boston, 1913, pusi. 61..............25c.
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.

Žingsnis Prie Šviesos-Yieno akto vaiz
delis ir monologas. Našlaitė. Parašė

K. S. Lietuvaite. So. Boston, Mass. 
1914 m, pusi. 23............. .. .............10c.
“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. «»••»••••••••••»•••••• 2ac.

NETURI KUO Iš BRAZI
LUOS PARVAŽIUOT.

Prieš kelias dienas į Lie
tuvą'parvažiavo keli iš Bra
zilijos emigrantai. Jie papa
sakojo apie ten likusių emi
grantą gyvenimą, kuris esąs 
febai sunkus, šimtai lietuvių 
•pferantą norėtų grįžti į tė
vynę, bet neturi už ką. Dau
gelis net neturi už ką paval-

ktą medžiagą žada išleisti 
atskila knyga. Avr. šišma
nas yra girdėjęs daug legen
dų iš Lietuvoj gyvenančių 
karaimų gyvenimo: a) įvy
kis, per kurį buvęs užkapo
tas Biržų gazzanas (kuni
gas) : b) legendos apie Pa
svalio kapines, kur esą pa
laidoti karaimų gachamai, 
žuvę maro metu: c) apie 
dvarininką Karpį, kuris ati
minėjęs iš Naujamiesčio ka
raimų žemes: d) apie karai
mus. tarnavusius Biriuose 
pas Radvilą ir t.t.

Panevėžio karaimų bend
ruomenė bus labai dėkinga, 
jei kas nugirdęs paminėtu? 
padavimus, prisius jiems.

Panevėžio karaimai norė
tų daryti Pasvalio kapinių 
kasinėjimus, tik neturi lėšų. 
Neturi jie nei mokyklos,nors 
ne kartą tuo reikalu kreipė
si į miesto valdybą. Norėjo 
kviesti iš Maskvos gazzaną. 
bet ir vėl lėšų klausimas su
trukdė jų užsimojimus. Da
bartiniu metu karaimai gau 
na iš valdžios 300 litų Pane
vėžio parapijos reikalam 
Susirūpinę kreiptis į Centro 
valdžią įsteigti mokyklą vai
kams.

Plokščiai. Dešiniame Ne
muno krante stovi čigonų 
palapinės, čigonai užkabi
nėja praeivius, siūlosi burti 
kortomis ir t.t. ir kuone prie
varta reikalauja uždarbio. Į 
čigonų taborą buvo atėjusi 
policija, bet čigonai į tai ne
kreipė dėmesio ir toliau ne
duoda ramybės praeiviams.

fining, nuo $5 iki $20.
American Tobacco, nuo 

$44 iki $S0.
Case Treshinsr, nuo $16 į 

iki $63.
American & Foreign Po-! 

wer, nuo $2 iki $9 (šitos 
kompanijos šėrai pora metų 
atgal buvo pakilę iki $199, 
bet šimet buvo nusmukę ligi 
$2.1

Vanadium Dlienas, nuo 
$5 iki $19.

United States plienas, nuo 
$21 iki $43.

Kitų žymesnių kompanijų 
šėrai irgi į kokias tris są- 
vaites pakilo po kelis šimtus 
nuošimčių.

Ką tai reiškia?
Šėrai paprastai kįla, kada 

biznis kįla, kada gerai eina 
larbai, kada kompanijos 
padaro daug pinigų.

Dabar gi turim didžiausi 
krizį. daug fabrikų stovi vi
sai uždaryta ir milionai 
žmonių vaikščioja be darbo, j

Taigi šėrų arba “stakų” 
kilimas gali reikšti du daly
ku: (1) arba biria nujau
čia. kad greitu laiku biznis 
pagerės, (2)arba republiko- 
iu valdžia susitariusi su 
bankais pradėjo suktomis 
manipuliacijomis kelti Še
rus, kad laimėjus ateinan
tis prezidento rinkimus.

P. S.— Šita žinia buvo jau 
parašyta, kaip Hocveris pa
lakė prakalbą, atidalyda
mas savo rinkimų vajų. Po 
:os jo prakalbos biržoj kilo 
aštri reakcija. Tūlos akcijos 
i vieną diena nukrito po $10 
ir $13.

♦

-f

♦

f

f

Sužeistas Lakūnas Košia Auksą.

Louis A. Yancey, buvęs žymus Amerikos lakūnas, įsigijo 
South Dakotos kalnuose plotą žemės ir dabar tenai košia auk
są. kuris randasi upelių smiltyse. Krisdamas su orlaiviu nese
nai jis nusilaužė kairiąją ranką ir lakstyt nebegali. Jis čia pa
rodytas kairėj pusėj. Jo dešinėj stovi Alfred Johnson, kuris jau 
per 42 metu užsiima tenai aukso košimu.

TEGUL BUS PAGARBINTAS 
MUSŲ ŠARKIS

(Pagal Pultelį)

Mylintys tėvynę 
Kalbas du piliečiai.
Nuolat Haagą mini 
Ir vis Šarki liečia:

‘•Jeigu tavęs klaus kas,
Kap ten Haagoj byla.
Kaip ten Sidzikauskas 
Kalba ir nutyla —

“Tokiam, kuris klausia, 
Išmintingai tarki:
Viskas bus puikiausia,
Nes laimėjo Šarkis.“

Jeigu kas sustojęs 
Sau po nosim zyzia.
Kad štai Lietuvoje 
Visus slegia krizis —
Tai tu tokiai sviniai

Gražiuoju pratarki,
Kad pabrangs kaiušiniai. 
Nes laimėjo Šarkis.
Dievas mums šipsosis.

Tauta bus laiminga.
Nes sugrudo nosį 
Šarkis tam šmelingui.

Augs geriau kopūstai, 
Gardesnį bus blynai,
Kai nosis sugrusta 
Bus musų kaimynui.

Matot, kumščios sportas 
Baisiai viskam tinka,
Net kiaulių eksportui 
Per jį rasis rinka.

Juk ir anglai patys 
Myli čempijonus.
Todėl pirkt ukvatvs 
Lietuvos bekonus.

štai kaimiečių pora 
Sunkią mintį mąsto, 
Pasirėmę tvora 
Tokį daiktą svarsto:

—Sakyk tu man. Jonai, 
Sakyk, tik nebark is,
Kas tie čempijonai,
Kas tas tokis Šarkis?

Jonas jam atšauna 
Pypkę užsirūkęs:
“Tas iš Šarkio gauna,
Kas atstato snukį.“

žmonės vilčių pilni 
šneka kitoj vietoj:
Tuoj atimtam Vilnių,
Jei Šarkis norėtų.

Bet bėda ir bėda 
Kiekvienų mus ėda,
O Šarkis išdygo 
Ir rodo mums špygų.

GYVENIMAS, TAI VIENŲ
SISIDURIMŲ JOVALAS

Iš ryto atsikėlę, mes visų pir
ma susiduriam su sinka.; pačiu- 
pinėję muilą ir sušlapinę nosį, 
mes atsiduriam i abrusą. Pas- 

įkui mes susiduriam su pora 
kiaušinių ar dešros gabalu, pas
kui su strytkariu ir ant galo su 

į bosu. Parėję vakare namo mes 
tuoj aus susiduriam su žmona, o 
paskui su lova ir taip toliaus.

Tokių pat susidūrimų turėda 
vo ir musų tėvai, bet jie nemo
kėjo juos aprašyti.

IŠKABŲ NESUVAIKYSL
Gatvėkariu važiuoją žmogus 

ir ruko cigarą. Konduktorius 
prie jo prieina ir rodydamas pir
štų iškabą sako:

"Ar tamsta nematai, kad čia 
parašyta: ‘Rūkyt Draudžia
ma' ?“

"O kas čia gali tuos užrašus 
suvaikyt?“ teisinasi pasažierius. 
"Ve. ant kitos sienos parašyta: 
'Dėvėkit Nemo išdirbystės gor- 
setus.’ O štai kitas sainas sako: 
‘Važiuok į Kaliforniją T Na, ko 
aš ten važiuosiu, kad man tenai 

[nereikia. Dėl to aš tų užrašų ir 
nepaisau. Kvailystė, ir viskas.”

KOBfiL?
“Tėvynė“ įdėjo straipsnį ant- 

galviu: “Kodėl geri plaukikai 
kartais prigeria?”

Na. o kodėl geri girtuokliai 
dažnai pasigeria?

Nauja Lietirvi&fca
BIBLIJA

Žemė ir žmogus. Labai įdomi ir pamo
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moierų Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m, pusi. 63 ..............  25c.

Paparčio Žiedas ir keturios kitos apy
sakos: (1> Neužsitikintis Vyras;

(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4> Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt..................................... 15c.

Lietuvių Šeimynų Istorija Juškevi
čiaus Dainose. Jei nori žinoti, kaip 

senovėj lietuviai gyveno, tai perskai
tyk šitą knygų. Iš jos dasižinosi, kad 
vyrai turėjo daug pačių, o žmonos po 
kelis vyrus. Labai užimanti ir pamo
kinanti knyga Su paveikslais. Pa
rašė Z. Aleksa................................50c.
Brutuose audeklo apdaruose .. 75c.

Kodėl Aš Netikiu į Dievų? — Arba
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo jų 
perskaityti. 64 pusi.......... .............. 20c.

Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki
nanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. .. 25c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda iš 
sekančių dalių: (1, Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių • die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32.......................... 10c.
Biblija Satyroje.— tobai įdomi ir 

juokinga knygą su 379 puikiais pa
veikslais, perstutančiais įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus Įgijęs šių kny.
gų niekas nesigailės. 382 pusla
piai. Kaina............................ $1 -®0
Kaip Senovės žmonės Persistatydavo

Sau Žemę.— Labai Įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dų. Pagal daugelį autorių parašė Ik
sas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsirado 
Kalbos/’Parašė "L. Aleksa. 40 pusi. 10c
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina ....... 15c.
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.

Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovų 
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.
1909 m., pusi. 63 .......................... 25c.
Ben-Hur.— Istoriška apysaka iš Kri

staus laikų. Parašė Lew Wallace.
472 pusi..........................................$2.00
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina .............................................. 25c
Amžinos Dainos.— Šioj knygutėj tel

pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 
tinka deklamacijoms ir dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
Pusi. 32 ..........................................15c.
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa

23 gražios eilės, daugybė straipsnių, 
juokų, ir tt. Puikiai iliustruota.
95 pus..............................................25c.

Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos,
historijos, etnografijos, geografijos, j Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem-

astronomijos, aritmetikos, medicinos j lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys! nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos

Džian Bambos Spyčiai.— Ir kitos fo- 
nės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. Šioje knygoje telpa net
72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida.- 128 pusi..................................25c.

Momvlogai ir Deklamacijos. Šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionigriškos, tautiškos, hunto- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerint a_ 
laida. So. Boston, 1914 m.  ........25c.
Apie Dirvų, Velnių, Dangų ir Praga

rų. Parašė Robert G Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių ............................................... 25c.
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip 

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvur.us prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek 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 šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai-_ 
na ................................................... 25c.
Amerikos Macochas. —Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith pa
plovė merginų Or.ų Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi...................... 10c
Kaaigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šių knygų tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie žeidžia, kad 
jų moterįs, dukteris ir mylimosios ne
papultų į tokių kunigų globų. Parašė
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.

visokių patarimų apie sveikatą, bu 
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninke.ms, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems. 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392 
Apdaryta .......... .........................$3.00
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

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

knyga šituo svarbiu klausimu. Jų 
turėtų perskaityti kiekvienas katali
kas ir socialistas. Parašė E. Vander-
velde, vertė Vardunas. So. Boston, 
Mass., 1915 m., pusi. 24...............10c.
Moterie ir Socializmas. Parašė August

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m.................... $2 00
Lengvas Budas Išmokti Angliškai.—

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonae. Pusi. 95.............. 35c.

spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai ta val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
čiu?. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visa Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina . — $1.00 
Drūtais audeklo apdarais ___  $150
Lytiškos Ligos ir kaip no jų _ 

goti. Parašė D-ras F. Matulaitis.
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. *“
Ben-Har. — Istoriška apysaka Ii 

Kristaus laikų. Parašė Lew
Hallacs. 472 pusL ••••*••.••»
Amžine Dainos. Šioj knygutėj telpa 

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip
namie, taip ir
PuaL 32.............
KHėo Ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai iliue- 
tmota. 96 pnal...........................Me.SVEIKATA

TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje knygoje yra pamatinės žinios ii Anatomi
joj FtaMegijon ir Hygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 
kūno mechanizmą ir tokią dalyką, kokią pirma

puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2^0
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

AUDRA APDRASKĖ IR
PATV1NDĖ KAUNĄ.
Liepos 25 dieną Lietuvoje 

buvo labai karšta, o į vaka
rą apie 6 vai. per Kauną ir 
artimąsias apylinkes praėjo 
smarki audra su perkūnu. 
Nors liūtis truko tik apie 15 
minučių, tačiau per jas tiek 
pripylė, kad vanduo, nespė
jęs nutekėti požeminiais ke
liais ir kanalizacijos vamz
džiais, vietomis užliejo gat
ves, imsis, pogrindžius ir 
net kai kur namus. Tarp ap
semtųjų buvo Perkausko ka
vinė, “Žaibo” ii- pora kitų 
spaustuvių, visa eilė butų, 
kurie buvo pogrindžiuose 
prie Nepriklausom, aikštės, 
miesto kapų, senamiesty ir 
prie Žaliojo kalno. Iš kai 
kurių vandeni išpompuoti 
turėjo atvykę gaisrininkai, 
o kitur pogrindžiuose van
duo ir šaindten dar tebėra.

Vėtra keliose vietose iš
vertė tvoras, pargriovė kelis 
medžius ir apdraskė stogus. 
Tačiau žmonių aukų negir 
dėti. Tik po audros poroje 
vietų toliau nuo Kauno bu
vo matyti gaisrų. Tačiau liū
tis apylinkėse daug kur iš
plakė javus. Tokio lietaus 
jau senai nebebuvo. Atrodė, 
kad kelias minutes maišėsi 
žemė su dangumi.

Iš javų ypač nukentėjo 
kviečiai ir miežiai.

KOMUNISTŲ SUĖMIMAI 
ROKIŠKY.

Likvidavus komunistų 
grupę Biržuose, Panevėžio 
policijos ekspedicija tuoj 
buvo komandiruota Rokiš- 
kin. Rokišky policija tuo pa
čiu laiku Įvairiose vietose 
pas Įtariamus asmenis pada
rė nuodugnias kratas. Kratų 
rezultate pačiame Rokiškio 
miestely buvo sulaikyta virš 
30 asmenų. Keletas Įtaria
mų komunistiniame veiki
me buvo sulaikyta taip pat 
Rokiškio apylinkėj. Ištar
džius suimtuosius, 14 jųjų 

dėl kaltės Įrodymo stokos 
buvo čia pat paleisti

Prokuratūros žinion per
duoti Jermaševičius, pas 
kuri rasta didelis skaičius 

Įvairių komunistinių bro
šiūrų, ir Raslanas, pas kuri 
rasta komunistinių atsišau
kimų ir 75 egz. komunistų 
laikraščio “Vilnis”. Kaip in
formuoja, komunistų likvi
davimas Biržuose ir Rokiš
ky yra aiškinamas sustiprin 
to komunistų veikimo šiose 
apskrityse pasekme. Šie 
suėmimai Lietuvos komuni
stams yra didelis smūgis.

NORI ĮREGISTRUOT
NAUJĄ TIKYBĄ.

Jos “popiežium** arba 
ščiausiu Dievo

yra Visliomis.
Šiomis dienomis naujas 

religijos skelbėjas Visuomis 
yra padavęs Smetonai pra
šymą, kad butų leista Įregis
truoti jo visuomybę. Prie 
minimo prašymo Visuomis 
^ridėjo ir visuomybės san- 
varkos statutą, kuriame jis 

save vadina aukščiausiu 
Dievo pranašu Visuomiu.

Kiekvienas pasižymėji
mas visuomybėj yra kredi
tuojamas tašku. Kožnas taš
kas duoda vieną balšą. Tai 
maždaug taip, kaip biznio 
korporacijoj—kuo daugiau 
turi šėrų, tuo daugiau bal
sų. Visuomybėj juo daugiau 
turi taškų, tuo esi didesnis 
visuomybės šulas. Pats Vi
suomis, žinoma, turi dau
giausia taškų. Jo religinis 
rangas lygus katalikų baž 
nyčios popiežiui.

Tuos taškus visuomybės 
pasekėjas gali gauti už Įvai 
riausius nuopelnus visuome- 
bei. Pavyzdžiui, už gerą pa
mokslą, pavyzdingą, parem 
tą visuomybės dogmomis, 
gyvenimą, ir t.t. Net ir kū
no kultas suprantamas kaip 
nuopelnas visuomybės. Sa
kysim, už gražų kūną gali
ma gauti vieną arba dau
giau taškų.

Ar Smetona visuomybę 
registruos, nežinia.

Įdomesni Šių Dienu Įvykiai Ir Žmonės.

šiame vaizdely parodyti 3 dalykai: (1) Atidarymas tarptautinės sporto šventės (olimpi- 
jados) Los Angeles mieste. (2) Charles A. MJer. naujas Rekonstrukcijos Finansų Korpora
cijos galva. (3) Vokiečių kareiviai saugoja dabartinio kanclerio von Papeno namus Berlyne.

FRANCUZAI MĖGSTA ! DURNIUS IR BAŽNYČIOJ
LIETUVOS ARKLIENĄ.
Iki šiol Lietuvos ūkinin

kai augino tiktai darbinius 
arba staininius arklius. Da
bar atsiranda galimybė pra
dėti auginti naują arklių rū
šį, būtent mėsai. Francuzi
joj arklių mėsa plačiai var
tojama, kainos ir sąlygos la
bai geros. Francuzijoj už 
kiek atšertą seną arklį vi
dutiniškai mokama 1700 
frankų. Juo senesnis arklys, 
tuo brangesnis.

Arklio nusiuntimas iš Lie
tuvos iki Paryžiaus apsieina 
apie 500 frankų, muitai apie

APGAUDINĖJA.
LENKŲ ŠNIPŲ BYLA 

PLEČIASI.
Vienoju Kauno bažnyčioje j Suėmus 4 lenkų šnipus,

inmic Envri a i isl n n rrt i nlotu lonšiomis dienomis buvo ap
gauta kaimo mergina. Luci- 
ja Bajorūnaitė. Važiuojant 
jai traukiniu Į Kauną su rei
kalais, traukinyje prie jos 
prisisuko nepažįstama mo
teriškė, kuri pasivadino Ra
manauskiene ir sakėsi par
davinėjanti bažnytinius dai
ktus.

Atvažiavus i Kauną. Ra
manauskienė pakvietė ją 
užeiti Į bažnyčią ir pirma 
paprašė “trumpam laikui” 
paskolinti 235 litus, ku
riuos sakė grąžinsianti, kai

PINIGŲ PADIRBIMAS 
PANEVĖŽY.

Panevėžy buvo pastebė
tas netikrų 5 litų platinimas. 
Kelios monetos buvo palei
stos apyvarton. Policijai pa
darius tyrimą, buvo Įtarti 
padirbę ir platinę pinigus 
Jonas Masiulis ir Simonas 
Ignotavičius, abudu Pane
vėžio gyventojai. Kratos 
metu pas pilietį Masiulį ra
sta pinigams dirbti Įrankiai 
ir medžiaga. Pinigai buvo 
dirbami liejimo budu, pa
darytose gipso formose ir 
iš cino medžiagos. •

400 fr. taip kad už patį ark
lį telieka apie aštuonius tik išsikeis stambų dolerini 
šimtus frankų. Kadangi ar- banknotą. Bajorūnaitė, nie- 
kliai, kurie jau darbui ne- k0 blogo nemanydama, tą 
betinka, Lietuvoje parduo- pinigų sumą jai Įdavė, o pa- 
dami labai pigiai, tai atatin- i ti pasiėmė moterėlės kažin 
karnos Įstaigos . nusistatė kokį ryšulėlį, kuriame ta sa- 
Lietuvos arklių mėsos, eks- kė,‘ kad esą doleriai. Tada 
portą Francuzijon tinka- Bajorūnaitė užėjo i šv. Tre- 
miau sutvarkyt ir Į tą reika- jybės bažnyčią, bet, nesu- 
lą atkreipti daugiau dėme- laukusi savo “viešnios" atei- 
sio. nant, atsirišo ryšulėlį ir pa- Į

stebėjo, kad vietoj žadėtų ' 
dolerių jame yra tik popier
galiai.

GIRTAS POLICININKAS
PERŠOVĖ MOTERĮ.
Liepos 24 d. Viekšnių 

miestely Į Mazucbnienės a- 
Iudę atėjo policininkas Pau
lauskas ir pradėjo girtuok
liauti. Vėliau jis su Mazuch- 
niene susiginčino ir išsitrau
kęs revolveri pradėjo švai
stytis. Mazuchnienės vyras 
griebė policininkui už ran

ŠIAURĖS LIETUVOJE 
PRASIDĖJO RUGIA-

PIUTĖ.
Panemunis. Rokiškio ap. 

Liepos 20 d. aukštesnėse

SLABADOS NUOGA
LIAMS PROTOKOLAI.
Paskutinėmis dienomi; 

Kauno priemiesty Slabados 
maudyklėse buvo pastebėta 
keletas vyriškių, kurie vi
sai pliki maudėsi su pliko
mis moterimis. Tiems nuo
galiams surašyti protokolai, 
o jų bylos bus pasiųstos tei
smui, kad nubaustų už ardy
mą viešosios tvarkos ir vieš. 
dorovės Įžeidimą.

pasisekė atidengti platų len 
kų šnipinėjimo tinklą Lie
tuvoje. Užėjusi tikruosius 
pėdsakus, krim. policija vėl 
padarė visą eilę kratų ir su
ėmė kelioliką įtariamų šni- 
pinėjus lenkų naudai. Tuo 
tarpu vedama stropi kvota, 
o į savaitės pabaigą krim. 
policijos direktorius plačiau 
apie juos painformuos.

Su šnipų byla kariuome
nės teismo prokuratūra da
bar susipažįsta. Numatoma, 
kad ta byla bus paskirta na
grinėti be eilės, rugpiučio 
mėnesį.

vietose pradėta piauti ra
giai. Jų derlius nekoks, nors lio pėkščias.

veri. bet tuo metu pasigir-! n1?; Jlems ,?bal ,Pakenke be- 
<lo 'šūvis, sužeisdamas Ma-'™k menes’ traku5‘ ?aufra' 
zuchnienę i vidurius. Jos
gyvybė pavojuj. Policinin- ! Nežinomas asmuo per 
kas suimtas.

Nežinomas
f langą įlindęs į žemės ūkio

SOVIETAMS PATINKA
LIETUVIŠKI ARKLIAI.
Netrukus į Lietuvą atva

žiuos speciali iš Sov. Rusijos 
žemės ūkio delegacija, kuri Į{ 
čia nori nupirkti sovietams Į Į 
arklių. Ypač jiems patinka Į Į 
lietuviški žemaitukai 
klaipėdiškiai arkliai.

GRAFO TIŠKEVIČIAUS 
TURTO LIKIMAS.

Kitados vyriausybė derė 
josi su grafu Tiškevičium 
kad jis perleistų valdžiai 
Palangos mišką ir ramus, 
už ką jam buvę siūloma 2,- 
000,000 litų išmokėtinai per 
5 metus. Tiškevičius nesuti
kęs; jis reikalavęs mokėti 

palūkanas, iki išmokant vi
są sumą. Dabar senis Tiške
vičius Paryžiuje mirė. Jo 
turtą turi paveldėti du jo 
sūnus, kurie, norėdami būti 
palvirtinti paveldėtojais, tu
ri sumokėti Lietuvos val
džiai 400,000 litų žyminio 
mokesčio. Jeigu jie šitos su
mos neįstengs sumokėti, tai 
greičiausiai Palangos Tiške
vičių miškas ir rūmai teks 
parduoti iš varžytinių.

I
GRAŽIOS EILES, DAINOS 

IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 pusi. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

dėklą m imt viešuose susirinkimuose.

NUSINUODIJO ŽMOGUS.
Aukštadvaris, Trakų ap. 

Liepos 21 d. Miciunų kaime 
sieros rakštimi nusinuodijo 
Vincas Glebavičius, 55 m. 
amžiaus. Nusinuodijimo 
priežastis dar neišaiškinta.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO '
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra triją rūšių eilės:
TAUTIŠKOS. SEIM1NISKOS IR IMRBININKLAKOS.

Tai gražiausia ir tartingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tų knyga pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst "Money Orderiu". Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.
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“MUSŲ VAIKAS—TIK- PERKŪNAS UŽMUŠĖ
RAS VELNIAS**. BERNĄ.

Todėl dievobaiminga moti- Onuškis, Trakų ap. Strel- 
na užkapojo jj kirviu. čiškių kaimo bernas Vincas • 
Barzduose liepos 16 d. į- žemaitis ganė laukuose gy-

yko baisi šeimyninė trage- vulius, tuo tarpu užėjo smar- 
dija. Ukin. Karanausko ki perkūnija ir Vincą Že- 
žmona, dievuota fanatikė, maitį nutrenkė mirtinai.
suskaldė kirviu penkerių '_________________
metų sunui galvą, paskui ~ . __ M
kirto kirviu sau per galvą, oDATOM 1 VVŪlllS, Ju(b
bet kirvis sužeidęs nuslydo, kutoįams ir Vaikams 
t Karanauskiene apalpo. a J ,
Atsigavus, pasijuto kraujo ZlltOrl.
klane, bet nenusigando, o Kad gražiausias, didžiausias, 
•įsom keturiom šiaip taip keliomis spalvomis gausiai iliu- 
nurėpliojo į virtuvę ir pa- struotas, Įdomus ir naudingas 

vaikams žurnalas yra “Vaikų 
žodis“!

“Vaikų žodis” įdomus paskai
tyti, moko ir pratina vaikus 
dirbti ir mylėti savo kraštą. Ja
me vaikai ras įdomių apysakų, 
pasakų, eilėraščių, daug galvo
sūkių, visokių rankdarbių, pavy
zdžiui, kaip sau rūbelius pasiūti, 
kaip pasidaryti baldus; naudin
gų patarimų iš sodininkystės, 
daržininkystės, tvarkos, mergai
čių virtuvės ir tt. daug vietos 
paskirta pačių skaitytojų kūry
bai jų fotografijoms o taip pat 
juokams ir filatelijai. Be to skai
tytojai ras nurodimų kaip moky
kloje vaikų teatrą įrengti, bū
tent sceną, kostiumus ir tt., o 
taip pat tam teatrui pritaikintus 
veikaliukus.

‘Vaikų žodis“ eina reguliariai 
kas dvi sąvaites.

Prenumerata: metams—2 dol. 
pusmečiui—1 dol. Norint turėti 
visus išėjusius žurnalo nume
rius už Vytauto Didžiojo m. 
komplektą primokama pusė do
lerio, už 1931 metų —1 dol. Jei 
norite vaikams suteikt šventėms 
daug džiaugsmo ir malonumo, 
neatidėliodami išsirašykite tuo- 
jaus “Vaikų Žodį“.

“VAIKŲ ŽODIS”
Kalnų g-vė 15, Kaunas, 

Lithuania.

siėmus peilį pasipiovė.
Koks buvo išgąstis grįžu

sio vyro iš miesto, kada pa
matė, jog negyva žmona, su 
oeiliu krutinėję, guli viduri
ne virtuvės; seklyčioje —sū
nūs su suskaldyta galva! 
A.nt stalo rado jos laišką: 
“Brangus Juozeli! Nepyk! 
šitas musų vaikas tikras vel
nias, neklauso nei tavęs nei 
manęs. Aš jį velniui ir pa
siunčiau, o kad nebūčiau 
teisiama, ir pati nusižudau. 
Elena.”

PER PANELĘ NETEKO 
DVIRAČIO.

Į Onušokio miestelį, Tra
kų apskričio, anądien atva
žiavo dviračiu mokytojas 
Dragūnas. Pamatęs mergi 
ną, tuoj pradėjo prie jos tai
kytis ir taip abudu susi
draugavo, kad nuėjo “pasi
vaikščiot” kur niekas nema
to. Viskas ėjosi labai gerai. 
Bet “po viskam” mokytojas 
atsiminė, kad jis turėjo dvi
ratį, kurį paliko toj vietoj, 
kur su panale susitiko. Ka
da jis sugrįžo į tą vietą, dvi
ratį jau kas kitas buvo nu
važiavęs. Ir nabagas moky
tojas turėjo grįžti iš mieste-

UŽ LITERATŪRĄ — KA
RO TEISMAS. •

Kauno komunistų Abra
movičiaus ir Glazeraitės by
la perduota kariumenės tei-

ministerio Aleksos butą pa- smui. Jiedu kaltinami komu- 
‘ vogė 850 litų. Tuo tarpu! nistinės literatūros laiky- 
' vagis paspruko. 1 mu.
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LIETUVOS

IN1OS
GERI ALSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 

DIENRAŠTIS
“LIETUVOS ŽINIOS" turi savo korespondentų Lie

tuvoje ir visame pasaulyje, todėl jos nepraleidžia nei 
vieno įdomesnio gyvenimo reiškinio.

Kam tikrai rupi laisva, nepriklausoma, demokratiš
ka. platiems sluogsniams tarnaujanti spauda, tas pri
valo prisidėti prie "LIETUVOS ŽINIŲ.“

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE“.

Kaina: Suv. Valstijose, Pietų Amerikoje, Kanadoje 
ir kitose valstybėse:

METAMS 8 DOL.. PUSEI METŲ 4 DOL.
Pinigus geriausiai siusti Money Orderį (Pašto per

laidą) arba Rankos čeki.
“LIETUVOS ŽINIOS”

GEDIMINO GATVĖ 38. KAUNAS, LITHUANIA.

i ii Lietuvos Ūkininkas

H

i
EINA VIENĄ KARTĄ Į SĄVAITĘ 

Talpina įvairias nau jienas iš viso pasaulio. Iš politinio 
gyvenimo Lietuvos ir kitų valstybių. Įvairių apysakų 
ir pamokinimų.

Tikrai smagus ir naudingas savaitraštis. Mylintieji 
skaityt genis raštus, visi skaito. Prenumerata Metams 
Amerikoje 2 doleriai.

“LIETUVOS ŪKININKAS”
GEDIMINO GATVĖ 38. KAUNAS, LITHUANIA.

KAUNO SODAS — KAIP 
OŽIO BARZDA.*’

Pasirodo, kad ir Kauno 
miestas su savo sodu išgar
sėjo pasaulyje. Neseniai 
Kaune lankėsi žymus Ame
rikos impresarijus Švarcas, 
kuris koncertavo su Metro- 
politano artiste Viola. Im 
presarijui ypač patiko Kau 
no sodas. Sako, per visą sa
vo gyvenimą ir visam pasau
lyje jis matė tik vieną tokį 
sodą— tai Kaune. Sodas tuo 
esąs originalus ir įdomus, 
kad su savo netvarka, išvar
tytais ir daugiau kaip pusė 
išlaužytų suolų atrodo kaip 
tikra ožio barzda.

H

Į

I
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t

t I

!KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Senovės Lietuvių žinyčia

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti I>ievo buvimų.

Knyga didelio formato, turi 271 pustapj. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį’’. Adresuokit sekančiai:

253 BROADVVAY SO. BOSTON, MASS.
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PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

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

puslapiu, didelio formato.
Parašyta garsaus rašytojo M. Bernatavičiaus. 
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina turėti 

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

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.

V I J
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ietinės Žinios
Areštuota davatka su kry

žium ant krutinės.
Pereitą sąvaitę Bostono 

juodveidžių kvartale, ant 
Shawmut avė., policija areš
tavo tūlą Emmą J. Paterson.

MODERNIŠKAME ROJU
JE NĖRA RAMYBĖS.

Nudistai šaukiasi policijos 
pagalbos.

Provinceto\vno pajūry,
Massachusetts valstijoj, Įsi- 32 metų amžiaus davatką 
kūrė nudistų kolonija. Vy- kuri buvo apsirengus vie- 
rai ir moterys tenai nusiėmę nuolės rūbais ir turėjo dide- 
visas drapanas gyvena taip IĮ kryžių ant krutinės. Šito- 
kaip rojuje gy veno Adomas kioj uniformoj ji buvo atga- 
su Jie va. Jie susideda iš ar- benta policijos nuovadoj ii 
tistų, aktorių, rašytojų ir tenai uždaryta už geležimi, 
kitokių intelektualų. Iki šiol grotų. Ją kaltina pavogtu 
niekas jų tenai nekliudė ir vienai moteriškei “paketbu
voliojosi saules spinduliuo
se, kaip kukuliai taukuose.

ką” su 28 doleriais. Polici 
ia padarė davatkos namuo-

Bet sužinojo apie tai laikra- se kratą ir pavogtąją pini- 
ščiai ir pradėjo apie nudis- ginę su $28 rado. Šitą pini- 
tų kolonija rašyti visokias ginę ji pavogusi važiuojam 
istorijas. Tuojaus iš Bosto- : busu. Bet ji teisinasi, kad tų 
no, Providence’o ir kitų mie- pinigų nevogusi, bet “radu 
stų publika pradėjo važiuoti si”
automobiliais i Province-
towną ir žiūrėti, kaip tenai 
tie nudistai nuogi gyvena. 
Vieni žiuri ir šypsosi, o kiti 
juos uja. Atsiranda ir to
kių, ką pradėjo iuos pirš
tais badyti ir gnaibvt i min
kštesnes vietas. Nudistams

Jarošas laimėjo plaukimo 
lenktynes.

Pereitą nedėldieni South 
Bostono L St. Kliubas buvc 
surengęs plaukimo lenkty
nes. Lenktynės buvo nuc 
Warren tilto, Charlestono,

A. A. PETRAS DAM
BRAUSKAS.

Montello, Mass. Rugpiu- 
čio 11d. mirė Petras Damb
rauskas, 43 metų amžiaus.

Velionis paėjo iš Lietu
vos, Treigių sodos, Lauku
vos parapijos, Raseinių ap
skričio. Paliko broli Juoza- 
oą ir seserį Olesę Račkaus
kienę, abu gyvena Ameri
koje.

Velionis apie 25 metus 
gyveno Amerikoje ir buvo 
oasižymėjęs muzikantas. 
Pastaruoju laiku gyveno la
bai biednai.

Paskutini patarnavimą 
palaidojime suteikė grabo- 
rius Petras Akunevičia. Jis 
tikrai nuoširdžiai aprūpino 
velioni, padengiant tiktai 
reikalingiausias išlaidas.

Velionis tapo palaidotas 
su' bažnytinėmis apeigomis 
•ugpiučio 14 d. Kalvarijos 
kapuose, Brockton, Mass. i

Graboriui Akunevičiui už 
jo nuoširdų patarnavimą, 
Montellos klebonui už dova
nai teiktas velioniui pamal-1 
das ir visiems dalyvavu- * 
dems jo palaidojime, šiuo
mi tariame nuoširdų musu

GYDYTOJŲ ADRESAI

iciu T
Juozapas Dambrauskis.

R Victor Radio
TURIME DIDELI STARĄ NAUJAUSIŲ VICTOR 
RADIO, TODĖL PARDUODAM STEBĖTINAI PI

GIAI. PROGA JUMS SUTAUPINT PINIGŲ!
tikra NAUJENYBĖ

Light Tube Saprrhcterody ae Console. 
Ne» Type Radiotrons.
Automatic Yolumc Contrc!.
Tone Control.
Radiotrons: 3 RCA-58. 3 KCA-56,

1 RCA-247, 1 L X-2><»
llcight, 38*/» inch.; nidth. 23 inch.; 

depth, 11% inch.

PUIKUS MODELIS

Ten Tube Superheterodyne.
“B” Aniplification.
Ali Nen Type Radiotrons. 
Automatic Votume Control.
Tone Control.
Height 20 inch.; nidth, 14% inch.; 

depth. 11% inch.
Radiotrons: 4 KCA-56, 3 RCA-58. 

2 RCA-46, 1 RCA-82.

tas nepatiko, o ypač jų mo- iki Boston Light. Laimėjo 
tenms. Jie pradėjo protes- john Jarosh .Jam ėmė 5 va 
tuoti. Ant galo pas Pro- lan(las7 5 minutes ir 40 se- 
vincetowno majorų atsilan-, kundų perplaukti nustatytą 
kė nudistų atstovybė ir pa- tolumą. Jarošas tuomi pada
reikalavo, kad duotų jiems 
policijos apsaugą. Sako, ar
ba duokit mums policiją, 
arba pastatykit aukštą sie
ną, kad pašaliniai žmonės 
negalėtų į mus žiūrėti ir ra
mybę mums ardyti.

Įdomus dalykas, kad ne
tiek nudistais žingeidauja 
vyrai, kiek moteris. Nuo jų 
nudistai stačiai neturi kur 
pasislėpti.

rė naują greito plaukimo re
kordą.

Sudėjo visus pinigus ant na
mų, dabar neturi kur 

gyventi.
. Alexander Lada su savo Tribunolą, 

šeimyna tapo išmestas iš na- " 
mų, Dorehestery, ir dabar 
neturi kur pasidėti. O da

Berkmaniutė turi būt 
deportuota.

Edith Berkmaniutė, jau
na komunistų agitatorka. 
pagarsėjusi daugiausia per 
paskutinį Lawrence’o audė
jų streiką, yra nuteista de- 
portuot Ji buvo padavus a- 

ipygardos teismui apeliaciją, 
bet teismas jos apeliaciją 
dabar atmetė. Iki 17 rug- 

! piučio ji galėjo da apeliuoti 
į į vvriausį Jungtinių Valstijų 

bet ar ji ape
liuos, nežinia. Jei neape
liuos, tai tuoj bus deportuo
ta, nežiūrint kad kalėjime

Elektra užmušė darbininką.
Bostono “Herald” prane

ša, kad tiesiant elektros vie
las netoli Nonvoodo pereitą 
sąvaitę buvo elektros už
muštas darbininkas, gyve
nęs po numeriu 1247 Wa- 
-hington st. Winskas, su ga
lūne “as”, išrodo lyg ir lie
tuviška pavardė.

nesenai jis buvo savininku jį gavo džiovą ir dabar ser 
to namo ir visus savo pini-į
gus jis sudėjo ten, bandyda- __________
mas atmokėti morgičius.i Utvirkėlių kliube rado 20 
Namas buvo didelis, $45.-j moterų.
000 vertės. UžpirkdamasjĮ; prohibicijos agentai p*. 
Lada sumokėjo $10,000. į rej[OS sukatos naktj užklupo

Fernandez nužudytas elek
tros kėdėj.

Pereitą sąvaitę Charles- 
to\vno kalėjime buvo nužu
dytas elektros kėdėj Sylves- 
ter Norman Fernandez. 25 
metų amžiaus vyras. Nužu- 
dydama jį valstija jam at
keršijo užtai, kad 1921 me
tais jis užmušė savo gimi
naitį, Johną Alvesą. Prie 
elektros kėdės jį atvedė ka
talikų kunigas. Sėsdamas į 
žudymo mašinon, Feman- į 
dez ištarė tik vieną žodį: 
“Goodbve”!

Didžiausią nuolaida duodam už jūsų seną radio, nežiūrint jo stovio, tai 
dabar geriausias laikas IŠMAINYT JŪSŲ SENĄ RADIO ANT NAUJO, 
MODERNIŠKO.
Už mažą primokėjimą jus turėsit naujausio ištobulinimo radio ir galėsite gė
rėtis puikiais radio programais.
RCA VICTOR RADIO yra tikrai geriausias, su jo kaina ir gerumu, nėra 
lygaus. Užeikit persitikrint kiek mes galime jums sutaupyt.
Jeigu reikalaujat tikrai gerų Rekordų, atsiminkite, kad pas mus jus rasite 
didžiausį pasirinkimą.

Mes perkame Lietuvos Bonus ir mokame pilną kainą jų vertės. .

GEO. MASILI0NIS
377 BROADWAY

PUIKIAUSIA KELIONĖ 
VANDENIU.

1b Kainos d

Nantasket

SO. BOSTON, MASS.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatą ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraują, šlapu
mą, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiso valandas: 2—I p. p.; 7—8:30 vak. TeL S. B. 2712.
496 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON,

Buvo likę du morgičiai: pu
mas—$25,000, o antras — 
$10,000. Antrąjį jis numo-

ištvirkėlių kliubą Dedhame 
ir tarp girtų vyrų rado te
nai 20 moterų ir merginų.

kėjo iki $4,000, ir pereitą To kliubo buvo 
gegužes menes} dar pajmge įsas j? kambarių namas ir 
šiaip taip užsimokėti $3.0, naktimis tenai susirinkdavo 
bet rugpiucio menes} jau ištvįri<auti visokie linksmy- 
negalėjo mokesties įnešti ir jieškotojai. Pasigėrę vy- 
morgicienus atėmė is jo na- rai ir merginos per naktis 
mus, išmetęs rakandus ant tenai keldavo tokį klegesį, 
gatves nakties laiku. kad kaimynai užmigt nega

lėdavo. Taigi manoma, kad 
jie ir bus prohibicininkus 
ant to ištvirkimo lizdo už-

Su $1.07 reikia apmokėti 
randą, kurą ir drapanas.
Ar galima už $1.07 per j vedę. Kada prohibicininkai 

sąvaitę pavalgyt, užsimokėt | išmušė kliubo duris ir įsi
randą, kurą ir drapanas? 
Jeigu tik po 5 centus skai
tyt už valgį, tai už 21 paval
gymą išeis jau $1.05. Liks 
tik 2 centai. Ar galima už 
juos gauti kambarį ir kitus 
dalykus?

Well, galima ar negalima, 
bet Maldeno taryba nutarė 
tik tiek bedarbiams teduoti, 
nes daugiau nesą iš ko. Mal
dene užregistruotų bedar
bių yra 4,964, kurie neturi 
iš ko gyventi.

veržė į vidų, triukšminga 
“parė” tuojaus nutilo ir vi
si baisiai nusigando. Bet iš 
visos kompanijos prohibici
ninkai areštavo tiktai 3 vy
rus.

Lynno bedarbiai gausią tik1 
po $1.20 į sąvaitę.

Lynno majoras liepė mie
sto daktarui Hayvvoodui iš
dirbti formulę, ką žmogus 
turi valgyt, kad $1.20 galė
tų sąvaitę išgyventi ir nenu
mirtų iš bado, nes Lynno 
miestas tik tiek tegalėsiąs 

duoti savo bedarbiams.

Didžiausia Gegužinė
Renčia "dvi SLA. Jaunuolių Kuopos:

365 Jamaica Plain. Mass. ir 355 
So. Xorwood. Mass.

NEDĖLIOJĘ.
21 RUGPIUČIO-AUG. 1932 
Ant Buvusios Aleko Ūkės, 

Nonvood, Mass.
Šiame išvažiavime bus įvairių žai

slu dei suaugusiu. jaunu ir mažų. 
Kalbės ADV. F. J. BAGOČIUS. Jau
nuoliai rodys visokius sporto triksus. 
Bus ristynės, kuriose risis jauniau
sias šeimos narys, 15 metų amžiaus, 
sveriąs 225 svarus, F. Dixon su V. 
Babel ir F. Vasiliauskas su F Babel. 
Už atsižymėjimą žaisluose gaus pui
kias dovanas. Bus ir virvės trauki
mas—Norwoodas su Jamaica Plain. 
Yra salė dėl šokių ir bus ceri mu
zikantai, kurie visus patenkins. Ma
lonėkite visi atsilankyti.

Kviečia Jaunuolių SLA. Komitetas.
KELRODIS: Važiuoti reikia per 

Norwoodą į Walpole, į dešinę paimti 
Wilson St. ir važiuoti iki vietos kur 
gegužinė.

Nauja Lietuviška
Broadway Beauty Shop

Atliekam visus pagražinimo darbus, 
ypač Marcei, Finger ir Permanent 
Waving. Kerpam plaukus moterims 
ir vaikams. Atidarymo savaitėmis nuo 
Liepos 29 d. iki Rugp. 29 kainos nu
pigintos Pasinaudokit šia proga. (34) 

254 Broadway So. Boston. Mass. 
Tel. S. B. 0779-W

TRI^ ..L
OMMlHUMBHE'ŽSt į

KIEKVIENA DIENA h 
BARGENO DIENA 

Per RUGPIUCIO Mėnesį 
Dykai Tikietas į 

H Paragon Parką
T10 tikietų į visus 50*>
L pasilinksminimus J 

Paragon Parke 
Taksai priskaityta 

Kas va!;.ndą laivų patar- 
navim. nuo Rowes Wharf 
10:15 ryte iki 8:15 vakare

ZAU. K BMUCĮ TOMTCj

NEGIRDĖTAS NUPIGINIMAS
Per RU G PI UTĮ (August) mėnesį visus Geležies Tavorus ir 

Namams pataisymo reikmenis, nupiginam ant pusės.

SH

■

Šokių laivas išplaukia kas 
p dien 8:30 vak. nuo Rowes 
|JWharf 4 išskyrus Panedė

lį). Grįžta į Bostoną Ii 
vakare, šokiai DYKAI iki 
vidurnakčio. Pete Ventre 
laivo Mayflovrer orkestrą.

KELIONĖ 81 
Prie mėnesienos į Bostono

prieplauką.

PLYMOUTH

$3.00Moores Pentas
(tikroji kaina $3-50), dabar 

Fiat and Gloss už $1.25 ir $1.45 z
puikus pentas dei vidaus

Toks nupiginimas tęsis tik per vieną mėnesi. Visoks tavoras 
dideliame pasirinkime. Namų savininkai ir pentoriai 

naudokitės šia proga!

South Boston Hardware Co.
379 BROADWAY, SOUTH BOSTON

Telefonas So. Boston 0122 
JONAS KLIMAS, Savininkas.

toooooooooooaoooooeoooeoooooeooooeoooooooaooai

LENA’S BEAUTY AND 
BARBER SHOP.

Žemiausios kainos; atdara dieną ir 
naktį. Motiejus J. Kastantas, vedėjas.

49 Scallay Sųuare. Boston.
Tel. Lafayette 9105.

Tel. Prrter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
(kampas Inman st.)

* CAMBRIDGE. MASS.

Telefonas 31334
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakaro.
MI SUMMER STREET. 

LAMTRENCE. MASS.

DR. J. MARCUS
U MASKVOS IR KAUNO 

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

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Haaover St, Boston, Mass.
Tel. Capitol 2237 Highlands 3313 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėliomis: iki 5 vai. po pietų.

L! ETŲ VYS

OPIOMETRISTAS

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

J. L PAŠAKARNIS, O. D.
447 Breedway, So. Boston. Maaa.

Tel. Uaiversity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. G. L Killory
64 SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
TaL Hayiaarket 0827

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

Šventadieniais nuo 10 iki L

Tel. So. Bostoa 3660. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik nusitarus.
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” namo.

351 BR0ADWAY, tarp C ir D at 
SO. BOSTON, MASS.

Plėšikai pašovė Roxburio 
kontraktorių.

Užpuolimų ir plėšimų Bo
stone kas diena būna vis, Išpiovė langą ir iškabino 
daugiau. Pereitą subatą > deimantus.
Roxbury buvo užpultas ir j Nakties laiku vagys iš- 
apiplėštas namų statybos piovė' Washington Jewelry 
kontraktorius. Plėšikai mir-į kompanijos langą Bostone 
tinai jį pašovė ir atėmė $2,- i ir iškabino daug auksinių 
000. Į daiktų ir deimantų. Nežiu-

Tuo pačiu laiku Bostone rint kad lango stiklas gana 
buvo išplėštos dvi čeverykų storas, trijų pėdų pločio skv- 
krautuvės ir papildyta visa lė jam išpjauta taip kaip 
•iii kitokių užpuolimų. . peiliu.

R. M, 21 D ŽIU NAS
Brukuojamos Mašinėlės visų išdirbis- 
čių, pigiau; Importuotos knygos, laik
raščiai; spaudos, rašto patarnavimas.

PETRAS KETVIRTIS
j Parduodu laikrodžius, auksinius daik
tus, radios, gramofonus ir rekordus.

315 E St. prie Broadvay So. Boston 
K. Šidlausko Aptiekos Name.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provaa.

Daro visus legalius dokumentus 
317 E STREET. 
(Kampas Broadvay) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2711

Namą: Talbot 2474.

Atvirs I* SICMT 0F USD

DIDŽIULIS LAIVAS 
Bostono Prieplaukoj 

Linksma kelionė į Pilgri- 
mų stotį, laivas Plymouth 
išplaukia kožną dieną 10 
v. ryte nuo Rowes Wharf 
išskirtus Panedėlio ir Su
batos. Subatomis išplau
kia specialiai 1:43 dieną. 

Aplink Kelionė
Dideliems ............... S 1.25
Vaikam nuo 5 iki 12 m. 75c

40 Puikių Kambarių 
Pasilinks — Šokiai jiriįai

80 mylių kelionė laivu. Laivas 
PLYMOUTH sustoja 2 valandas ir 
grįžta. Norint užsisakyt kambarius 

telefonuokite Hub. 1000 
NANTASKET BEACH 

STEAMBOAT CO.
Frederic L. Lane, Gen. Mgr.

Lietuviška gegužinė!
SLA. jaunuoliai, 365 kp. 

iš Jamaica Plain, ir 355 kp. 
So. Nonvood, Mass., rengia 
puikią gegužinę 21 d. rug- 
piučio, ant buvusios Aliuko 
farmos. Bus ristynės, risis į 
SLA. nariai jaunuoliai. Kai-i 
bes adv. Bagočius k* bus! 
daug gražių žaislų. Malonė
kite tą dieną visi apielinkės 
lietuviai dalyvauti jaunuo
lių rengiamoje gegužinėje.

Komitetas.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrukime, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių Žolių, Lapelių, 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
sitmčiam ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.

D. CABIT. (Reg. Aptiekorios) 
100 DORCHESTER STREET

Kampas Broadtray 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

Jei Nori Nupentyt 
Ar Pataisyt Namą.

KLAUSKITE KAINOS
Jei reikia ir Išpopieriaoja- 

Gausite gerą darbą ir pigiai. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

11 Ticknor St, So. Boston, I
Tel. So. Boston 1396-M.

EXTBA
LIETUVIŠKA APTIEKA 
Jašą Senaa Aptiekorios toj pačioj 
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy sa bile kita aptieka 
Visata šviežios šaknys ii Lieta- 

v« ir visados šviežias Dieles 
galima gauti pas:

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums pataršant 
1M SALEM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Lafayette 9342 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto
iki 10 vakaro.

Telefonas: So. 1IU.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kopėta

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

Septyni arkliai žuvo Quincy 
gaisre.

Quincy mieste, netoli Bo
stono, pereitą sąvaitę sude
gė d-ro Brittono arklydės 
prie Willard gatvės. Lieps
nose žuvo 7 arkliai. Nuosto
liai siekia $10,000.

Taiso visokius
gerai patarnauja.

Studebaker Agentūra
Reikale kreipkitės ir gasait 
patenkinantį patarnavimą.

Taisymo ir demonstravime 
vieta:

1 HAMLIN STREtT,
kampas K. Bght Street, 

SOUTH BOSTON, BAIK

PARKMAY AUTO 
SERVICE
and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisyme 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
linų pas mus.

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Celony Avė,

80. BOSTON, MASS. 
TiMoaaa: 8a. Baataa 97TT.




