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Sovietų Rusijai Gręsia 
Naujas Bado Pavojus

SVARAS SVIESTO KAŠ
TUOJA $2.50.

Visiems svetimšaliams spe
cialistams sumažintos mais

to porcijos.

Associated Press praneša 
iš Maskvos, kad šiomis die
nomis tenai visiems svetim
šaliams, tų tarpe ir ameri
konams, kurie tarnauja So
vietams kaip inžinieriai, ta
po per pus sumažintos mais
to porcijos, nes paskutinė
mis dienomis pradėta jausti 
didelis valgomųjų daiktų 
trukumas. Bet svetimša
liams valdžia duodavo mai
sto j valias, taip kad ir su
mažinus porcijas jiems ba
dauti dar nereikėsią. Var
gas esąs tik paprastiems 
darbo žmonėms, Rusijos pi
liečiams.

Dabar svetimšalis Mas
kvoje gali pirkti j mėnesį, i- 
mant Amerikos ekvivalen
tais, 14 svarų mėsos, kuri 
kaštuoja $1.00 svarui.

šešis svarus žuvies, kuri 
kaštuoja po 50c svarui.

Keturis svarus miltų, po 
45 centus svarui.

Svaras sviesto, $2.50; bet 
jo negalima gauti.

šešis svarus cukraus, po 
47 centus svarui.

Tuzinas kiaušinių, $1.20.
Šešis svarus dešros, po 

$3.00 svarui.
Apie 2 svaru duonos į die

ną. po 22 centu svarui.
Taigi maistas Maskvoje 

šiandien daug brangesnis, 
negu Amerikoje buvo karo 
metu. Aišku, kad prie šito
kių kainų Rušijos darbinin
kai turi vaikščiot nedaval- 
g§-

Susektas Žmogžu
džių Sindikatas.
Šiomis dienomis Brook

lyne buvo rastas maiše pitts- 
burgiečio raketerio Bazzano 
lavonas.' Jo saliune Pitts
burghe nesenai buvo užmu
šti 3 Volpe broliai iš New 
Yorko. Taigi policija spėja, 
kad new yorkiečiai gengste
riai dabar jį priviliojo iš 
Pittsburgho į Brooklyną, ir 
čia jam atkeršijo užtai. Jo 
kūne rasta 22 skylės “aispi- 
kiu” padarytos. Tai esą žen
klas, kad jo nužudyme da
lyvavę 22 gengsteriai, nes jų 
“konstitucija” reikalaujan
ti, kad žudant žmogų kož
nas gengės naiys užduotų 
jam mirtiną smūgi, taip kad 
visi butų lygiai kalti ir nei 
vienas negalėtu kitų įskųs
ti.

Taigi, nužudę Bazzaną ir 
išmetę jo lavoną maiše į 
gatvę, žmogžudžiai iškėlė 
puotą ir linksmai apvaikš
čiojo šito'“darbo” užbaig- 
tuves. Šitoj puotoj užklupo 
juos policija ir 14 jų suėmė. 
Keturi jų esą iš Pittsburgho, 
kiti iš Brooklyno, Buffalo. 
Trentono ir Niagara Falls. 
Policija sako, kad jie suda
rą žmogžudžių sindikatą, 
kuris už pinigus nudeda bi
le kokį asmenį. Už Bazzano 
nužudymą jie turėję gauti 
šitoj puotoj po $5,000.

Kinija Linkstanti 
Prie Sovietų.

Buržuazinių valstybių im
perializmas, ypač Japonijos 
plėšrumas, stumte stumia 
Kiniją į Sovietų Rusijos glė
bį. Taip pasakė Williams- 
towno Politikos Institute ru
sas Sokolskis, kuris gerai ži
no Tolimųjų Rytų padėtį. 
Nuo to laiko, jis sako, kaip 
Japonija įsilaužė Mandžuri- 
jon ir Tautų Lyga nieko 
prieš tai nepadarė, kiniečiai 
pradėjo linkti Sovietų pu
sėn. Nankino valdžia prieš 
komunistų judėjimą kovoja, 
bet ta kova jai nesiseka, sa
ko Sokolskis. Yangtze upės 
klony jau susikūrė kiniečių 
sovietai. Nankino vyriausy
bė darė jau keturias ekspe
dicijas prieš juos, bet visos 
pasibaigė nepasisekimu. Ne- 
pavyksianti ir penktoji eks
pedicija.

Kinijoj dabar padėtis e- 
santi beveik tokia pat, kaip 
1917 metais buvusi Rusijoj. 
Kiniečių masės dabar šau
kiančios: žemės, taikos ir 
ryžių, kaip anais metais ru
sų liaudis šaukė: žemės, tai
kos ir duonos.

Kiniečiai daugiausia ne
patenkinti Nankino valdžia, 
kuri leido japonams taip 
lengvai užimti Mandžuriją 
ir paversti tą kraštą Japoni
jos kolonija. Dėl Mandžuri- 
jos įvykių anądien rezigna
vo visas Kinijos ministerių 
kabinetas.

30 Rugpiucio Susi
rinks Reichstagas.

Rugpiucio 30 dieną Ber
lyne susirinks naujas Reich
stagas, kuris nesenai buvc 
išrinktas. Posėdį atidarys da 
senojo Reichstago pirminin
kas, socialdemokrat. Loebe, 
o pirmutinę prakalbą pasa
kys seniausio amžiaus at
stovas, kuris šiuo kartu bus 
Klara Zetkin, Vokietijos 
‘revoliucijos močiutė.”

Kancleris von Papen jau 
išleido perspėjimą, kad jei
gu Hitleris kėsinsis naudoti 
savo smogaimuosius burius 
valdžios pagrobimui, tai 
tuojaus bus pašaukta kariu 
menė. Von Papen tikisi, kad 
Reichstagas nubalsuos da
bartinei Vyriausybei pasiti
kėjimą. Bet kaip bus, jeigu 
Reichstagas nubalsuos prie
šingai, von Papen nepasa
kė.

1,000,000 ŽMONIŲ KINI
JOJ NUKENTĖJO NUO

POTVINIO.
Amerikos konsulas Char

bine kreipėsi į Tautų Lygą 
prašydamas greitos pagal
bos Mandžurijos gyvento
jams, kurių daugiau kaip 
milionas paskutinėmis die
nomis baisiai nukentėjo nuo 
natvinusios Sungari upės. 
Tuo pačiu laiku Kinijoj ple
čiasi cholera. Iš Peipeno 
pranešama, kad šita baisi 
’iga palietė jau 160 kaimų, 
nunešdama į kapus daugiau 
kaip 2,500 žmonių.

Skandališka Trage
dija Klebonijoj.

Kunigo miegruimy negyva 
pusnuogė mergina, o garaže 

nusižudęs kunigas.
New Haven, Conn. — 

Švento Liudviko Romos ka
talikų parapijoj čia įvyko 
skandališka tragedija. Pas 
kleboną Juozą Coumoyer’į 
atvyko buvusi jo gaspadinė 
ir parapinės mokyklos mo
kyto ja, Lavina -Moran’iutė. 
Ką jiedu ten darė, niekas 
nežino. Bet vėliaus šita 
mergina buvo rasta miega
mam kambary nebegyva. Ji 
buvo išsirengusi, beveik 
pusnuogė, ir mirusi nuo 
nuodų. Gi pats “dusių ga
nytojas” nuėjęs į garažą, 
duris užsidaręs ir nusinuo
dijęs autemobiliaus motoro 
dujomis.

Valdžios daktaras ir poli
cija paėmė lavonus savo 
žinion, padarė keliatą skro
dimų ir per kelias dienas 
negalėjo susitarti, kokį ra
portą paskelbti. Matyt, ne
norėta padaryti katalikų 
dvasiški jai sarmatos. Val
džios daktaras sakosi esąs 
linkęs manyti, kad dvasiškis 
pats nusižudė. Bet kai dėl 
jo gaspadinės, tai koroneris 
nenori sakyti nieko. Reiškia, 
supraskit patys, kas jai už
davė nuodų klebonijoje.

Koroneris net nepasako 
aiškiai, ar nunuodyta kle
bonijoj mergina buvo nėš
čia, ar ne.

SAKO, DARBAI TIKRAI 
GERĖJA.

Buržuazinė spauda rašo, 
kad darbai ištikrųjų prade
da eiti geryn. Daugiausia 
rašoma apie avalines ir au
dimo pramonę Naujoj Ang
lijoj; Čia darbai ūžte užią. 
Tiesa, šiuo laiku čia dirba
ma neblogiausia. Bet algos 
taip nukapotos, kad ir dirb
dami žmonės beveik nieko 
neuždirba.

Negana to, žinios apie 
darbų pagerėjimą yra kar
tojamos po 10 kartų tos pa
čios, kad išrodytų “geresni 
laikai”. Kur priimta 10 dar
bininkų, tai skelbiama stam
biomis raidėmis; bet kur at
leidžiama 100, apie tai gra
žiai nutylima. Vis tai yra 
politinė propaganda, kad 
žmonės vėl balsuotų už 
Hooverį.

AIRIJOJ ORGAN1ZUO
JASI “BALTOJI AR. 

MIJA.”
Nepriklausomoj airių val

stybėj pradėjo organizuotis 
“baltoji armija”, kuriai va
dovauja buvusis Airijos pre
zidentas William T. Cos- 
*rave. šita “armija” kol kas 
busanti neginkluota ir jos 
tikslas busiąs: “saugoti vi
suomenę nuo slaptų organi
zacijų pavojaus”. Tas pa
vojus, tai “komunizmo 
principai.”

ILLINOJUS SEIKALAU- 
JA BEDARBIAMS 

$23,000,000.
Illinojaus valstija kreipė

si į Rekonstrukcijos Finan
sų Korporaciją reikalauda
ma $23,000,000 paskolos 
bedarbiams šelpti. Tris mi
lionus Illinojus jau yra ga
vęs iš tos korporacijos.

Kova Illinojaus Ka
syklose Aštrėja.

15,000 mainerių uždarė 4 
kasyklas Taylorvillėj.

Mainerių kova pietų Illi- 
nojuje kas sykis eina vis aš
tryn. Keturios didelės ka
syklos Taylorvillės apylin
kėj, kurios buvo pradėjusios 
dirbti numažintomis algo
mis, pereitą sąvaitę tapo už
darytes. Iš visų pusių susi
rinko apie 15.000 mainerių 
ir darbą tose kasyklose su
stabdė.

Dabar uždarytųjų kasyk
lų baronai išėmė 100 varan- 
tų ir žada areštuoti 100 mai
nerių, kurie daugiausia pri
sidėjo prie kasyklų uždary
mo.

Kasyklų baronai vartoja 
terorą prieš tuos mainerius. 
kurie priešinasi sumažinti 
algai. Štai. pereitą sąvaitę 
prie savo namų duių buvo 
nušautas Oriento mainerių 
unijos vadas Colbert, kuris 
buvo priešingas numažin
tam atlyginimui, žmogžu
džiai pabėgo. O kas jie bu
vo? Aišku, kad kompanijų 
samdiniai.

Pakilo 10 Mylių Auk
ščiau Žemės.

Prof. Auguste Pickard, 
belgų mokslininkas, pereitą 
sąvaitę pakilo savo specialiu 
baliunu daugiau kaip 10 
mylių aukščiau žemės. Tai 
buvo jau antra jo ekskursija 
į nežinomas stratosferos sri
tis. Prie baliuno jisai turė
jo prisitaisęs iš aluminiumo 
padarytą skritulį ir užsida
ręs į tą skritulį mokslinin
kas iškilo oran 16,500 metrų 
arba 54,134 pėdas. Tai yra 
naujas aukštumo rekordas. 
Iki šiol da niekas taip aukš
tai nuo žemės nebuvo paki
lęs.

Šitus bandymus prof. Pi- 
ckardas darė Šveicarijoj. Ji
sai pakilo iš aviacijos lauko 
Dubendorfe, bet vėjo neša
mas nusileido Italijoj, apie 
12 mylių nuo Šveicarijos 
sienos.

200 SVARŲ POPIEROS 
KOŽNAI GALVAI.

Amerikoje yra 3,126 po
pieros fabrikantai, kurie 
per metus pagamina popie- 
ros už $2,000,000,000. Ben
drai imant, per metus Jung
tinėse Valstijose popieros 
suvartojama po 200 kiekvie
nai galvai.

SURADO PASKENDUSI 
LAIVĄ.

Amerikos pakrašty, apie 
60 mylių nuo Cape Henry, 
pereitą sąvaitę buvo suras- 
as 21 metai atgal pasken- 
lęs garlaivis “Merkia", ku
ris vežė $6,000,000 vertės 
aukso ir kitokių brangeny
bių. Laivas esąs nusėdęs 200 
pėdų gilumoj.

PRIMUŠĖ VENGRIJOS 
AMBASADORIŲ.

Belgijos sostinėj Briusely 
būrys jaunų vyrų įsiveržė į 
Vengrijos ambasados ru
mus ir pradėjo lupti rastus 
«nai valdininkus. Vienas jų 
buvęs sunkiai sužeistas. 
Ambasadorius taipgi gavęs į 
kailį. Paskui belgų policija 
keturius užpuolikus suėmė,

Kunigas Išeikvojo 
Piliečių Taksas.

Forest City, Pa.—Šis mie
stas randasi Susquehanna 
apskrity, kur gyvena nema
ža ir lietuvių. Žmonės skun
džiasi, kad valdžiai reikia , 
mokėti aukštas taksas už 
namus, bet ar žinot, kas tas 
taksas sudoroja? Ogi politi
kieriai. Štai, pereitą sąvaitę 
teisman buvo pašauktas pa
siaiškinti Romos katalikų 
kunigas Jonės,didelis politi
kierių, pereitais metais bu
vęs Susųuehanna apskričio 
komisijonierium. Jį kaltina 
išeikvojus $100,000 žmonių 
pinigų. Kartu su juo yra 
kaltinamas ir kitas klerika
las, tūlas airys Halleran. Sa
koma, kad buvo eikvojami 
netik piliečių pinigai, bet 
apskričio valdžios reika
lams nupirkti automobiliai 
buvo naudojami privati
nėms politikierių bizniams. 
Kunigas prisipažino, kad jis 
važiuodavo į komisijos po
sėdžius ir paskui namo val
džios automobiliais, po 30 
mylių šen ir atgal, ir da pa
imdavo iš apkričio iždo po 
10 centų už kiekvieną my
lią.

ANGLAS PERSKRIDO
PER ATLANTO VAN

DENYNĄ.
Pereitą sąvaitę Amerikon 

atlėkė vienas pats Anglijos 
lakūnas Mollison. Dabar jis 
randasi New Yorke. Kaip 
tik susidarys palankios oro 
sąlygos, jis lėks atgal. Jis 
yra pirmutinis lakūnas, ku
ris perskrido Atlanto van
denyną vienas pats iš Euro
pos į Ameriką, šita kelionė 
jam kaštavusi tiktai apie 
$60. Kadangi jis yra škotas, 
tai Amerikos laikraščiai 
juokauja, kad tiktai “skač- 
monas” gali taip pigiai ap
sieiti.

BOLIVAI VĖL MUŠASI
SU PARAGUVĖNAIS.
Tarp bolivų ir paraguvė- 

nų vėl prabilo šautuvai. Dėl 
Caraya pozicijos Gran Cha- 
co pasieny pereitą sąvaitę 
buvo visa eilė susirėmimų. 
Vienu kartu bolivai buvo sa
vo priešininkus jau išstūmę 
ir patys tą poziciją užėmę; 
bet vėliau paraguvėnai ją 
atsiėmė. Septyni bolivai ši 
tose kovose buvę užmušti ir 
keliolika sužeista.

35,576 ATVAŽIAVO 
103.295 IŠVAŽIAVO

W ash ingtonas praneša 
kad per paskutinius fiska- 
lius metus, kurie pasibaigė 
1 liepos, Amerikon atvyko 
35,576 ateiviai, o iš Ameri
kos tuo pačiu laiku išvažia 
vo 103,295.

NUO KARŠČIŲ ANGLI
JOJ MIRĖ 24 ŽMONĖS.
Jau per 20 metų Anglijoj 

nebuvo tokių karščių, kokie 
užėjo pereitą sąvaitę. Lon 
lono gyventojai stačiai ne
turėjo kur pasidėt. Besi- 
maudat ir tiesiog nuo dide
lio karščio mirė 24

Tarptautinėj žydų kon
ferencijoj Ženevoj patiek
us iš Palestinos raportas 
•ako, kad žydų gyvenimas 
Palestinoje esąs visais at
žvilgiais patenkinantis.

Valdžia Imsianti Nagan 
Parapijų Lioterijas

Sovietų Karas Prieš 
Religiją.

Visoj Rusijoj busią palikta 
tiktai 20 bažnyčių.

Popiežiaus organas “Os- 
servatore Romano” sakosi 
sužinojęs slaptą Sovietų pla
ną bažnyčioms naikinti. 
Maskvos valdžia esanti nu
sistačiusi iki 1933 metų 1 
gruodžo užbaigt visą bažny
čių likvidacijos darbą. Ka
talikams, kurių dabartiniu 
aiku Sovietuose esą apie 2,- 

000,000, busią palikta teisė 
samdytis nedaugiau kaip 20 
vietų savo pamaldoms.

Šitą Sovietų valdžios už
simojimą popiežiaus laik
raštis vadina “velniškais 
planais”. Bet ko čia popie
žiaus dvarui taip skerečio- 
is? Juk šventam rašte yra 

aiškiai pasakyta, kad be 
Dievo valios nei sliekas ne
pastimpa. Taigi, jeigu Rusi
joj ar Ispanijoj pradėta 
naikinti bažnyčias ir popie
žiaus kunigams prisieina eit 
dirbt naudingesnio darbo, 
tai reiškia, kad tokia yra 
Dievo valia. Nejaugi popie
žius norėtų mokyti patį Die
vą?

PER STOGĄ NUKRITO 
BOMBA.

Pereitą sąvaitę Brooklyne
vienai šeimynai per balko
no stogą nukrito bomba, pa- zuojami neva Dievo garbei, 
skleisdama daugybę durnų yra niekas daugiau, kaip tik 
ir uždegdama namą. Vė
liaus paaiškėjo, kad Ame
rikos karo laivyno orlaiviai 
mokinosi mėtyt bombas ant

lengvatikių žmonių išnau
dojimas.

Justicijos Departamento 
agentų surinktos žinios iš 

Center Islando ir, jiems ap- Į tokių bazarų Chicagoje, 
linkui beskraidant, viena tų New Yorke, Philadelphijoj 
bombų atsipalaidavo ir nu-.ir kituose miestuose parodo, 
krito į miestą. Tokiems pra- kad kunigai prisipila savo 
timams vartojamos bombos'skrynias aukso, o žmonės 
sveria apie 25 svarus, ta-'pareina namo tuščiais kiše- 
čiau žemėn nukritusios jo- niais. Jų maži vaikai daž- 
kio trenksmo nepadaro, tik nai neturi dorų drapanėlių, 
pradeda baisiai rūkti, kad , maitinami prastu maistu,bet 
butų galima matyt, kur jos visokiems “laimėjimams”jie 
krinta. i pinigų nesigaili, nes tą biz

nį varo pats klebonas. Par- 
REVOLIUCIJA BRAZILI- ’davinėjami visokie “laimė- 

JOJ PLEČIASI. Įjimo” tikietai tikrumoje rei- 
Nežiurint valdžios prane- škia laimėjimą kunigams, o 

simų, kad Brazilijos revo- pralaimėjimą žmonėms, 
liucionieriai Sao Paulo vals-1 Valdžia dabar pasiryžo 
tijoj gavo didelių smūgių, padaryti šitoms suktybėms 
žinios iš Urugvajaus sako, tačiau ji prisipažįsta, 
kad revoliucija Brazilijoje kad tai labai sunkus darbas, 
eina platyn. Greitu laiku nes_*a? šmugelis yra labai 
prie Sao Paulo valstijos pri- plačiai organizuotas ir labai 
ridėsianti ir Rio Grande do gerai užmaskuotas.
Sul valstija. Brazilijos ban
kai jau pradėję gabenti savo 
pinigus iš Rio Grande do 
Sul į Urugvajaus respubli
ką.

VOKIETIJOJ 5 FAŠISTAI batsiuviai, kuriems kompa- 
PASMERKTI MIRIOP. nija nukapojo algas. Strei- 

Šį panedėlį Buetbeno kieriai sustojo prie dirbtu-
miestely, aukštoj Silezijoj, vės, kad neleidus streiklau- 
vokiečių teismas pasmerkė žiu. Kompanijos viršininkai 
sušaudyt 5 hitlerininkus, ku- pradėjo juos stumdyt Kilo 
rie užmušė vieną komunistą, muštynės. Pribuvo du polic- 
Tai yra pirmutinis mirties manai. Streikieriai apkūlė ir 
sprendimas pagal naują į- juos. Abudu buvo sužeisti.
statymą, kuris buvo pa- ----------------
skelbtas Vokietijoj riaušėm AUTOMOBILIAI UŽMU- 
išnaikinti. Fašistai teisme ŠĖ 29,547 ŽMONES, 
buvo pakėlę triukšmą, bet Per pereitus 1931 metus 
policija juos aplupo plokš- automobiliai Jungtin. Vals
čiais kardais ir išmetė lau- tijose užmušė 29,547 žmo- 
kan. nes. į

SAKO, KUNIGAI AP
GAUDINĖJA ŽMONES.

Visokie “fėrai” ir “laimėji
mai” ištuština lengvatikių 

kišenius.
Federalinė valdžia pradė

jo stropiai tyrinėti visokias 
suktybes, daroma bažnyčių 
pastogėse. Justicijos depar
tamento agentai sakosi su
sekę didžiausių apgavysčių 
Dievo ir tikybos vardu. Val
džios detektyvų biuras su
sekė, kad vien tik Illinojaus 
valstijoj paskutinių šešių 
mėnesių laikotarpy bažny
čiose buvo suruošta 172 į- 
vairios “lioterijos”. Vienos 
parapijos kunigas Chicago
je pardavęs savo parapijo- 
nams 750 tikietų po $2.50 
baliui, kuris turėjo įvykti 
Loss Angeles mieste, 2000 
mylių nuo Chicagos. Nors 
tikrenybėj tokio baliaus vi
sai nebuvo, tačiau laimėto
jas gavo $500.

Kokiu budu pasidarė tas 
“laimėjimas?”

O štai kokiu. Už tikietus 
buvo surinkta $1,875. Juos 
sumokėjo biedni žmonės. 
Kunigas iš tos sumos paau

kavo $500 “laimėtojui”, o 
pats pasiėmė $1,375! Ar ga
li būt didesnis žmonių ap
gaudinėjimas?

Visokie bazarai, fėrai ir 
kitokie jomarkai, organi-

TRIUKŠMINGAS BAT
SIUVIŲ STREIKAS.

Salem, Mass. — Šiomis 
dienomis čia sustreikavo 
Philco Shoe Co. dirbtuvės

8 t
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AR ŽLUGS DEMOKRATI
NE VOKIETIJOS RES

PUBLIKA?
Lietuvos ‘‘Socialdemok

ratas” žiuri Į Vokietijos įvy
kius labai pesimistiškai. Jo 
32-rame numery’ yra Įdėtas 
ilgas straipsnis, ‘‘Kapitulia
cija ar puolimas?” kurio au
torius pabrėžia, kad—

“Naujausieji, pašėlusiu tem
pu besi vystą įvykiai Vokieti
joj, fašizmo antpuolis ir ‘de
mokratinės respublikos žlugi
mas kreipia dabar i Vokietiją 
viso pasaulio akis. Fašistai ir 
‘tautininkai’ džiūgauja: Pape- 
no ir Hitlerio darbai gaivina 
jų širdis. Nesidžiaugia social
demokratai, darbo klasė...

“Socialdemokratijai, kritiš
kai bežiūrinčiai i Vokietijos 
fašizacijos eigą. yra keletas 
priežasčių nesidžiaugti.

“Demokratiškai-respubliko- 
niškos tvarkos žlugimas Vo
kietijoj — kas reikia konsta
tuoti jau kaipo įvykusi faktą 
—reiškia žymiai pasunkėjusį 
kovos kelią darbo klasei su ka
pitalizmu. Tas kelias — kruvi
nas, neaiškus, sunkiai apskai
čiuojamas, daugumai Vokieti
jos socialdemokratų organiš
kai svetimas. Tačiau, berods, 
jis neišvengiamas. Į jį social
demokratus stumte stumia Pa- 
penai ir Hitleriai.”

Todėl musu draugu laik
raštis ir stato klausimą, ką 
dabar Vokietijos socialde
mokratai darys: ar jie stos 
su priešu kovon, ar kapitu
liuos?

Iki šiol Vokietijos social
demokratai griežtos kovos 
vengė. Jie stengėsi išsiversti 
grynai parlamentarinėmis, 
formaliai demokratinėmis, 
teisiniai legalėmis priemo
nėmis.

Bet paskutinių dienų įvy
kiai parodė, kad šitokia tak
tika yra netikusi. Reakcija 
žmoniškumo nežiūri. Ji lau
žiasi pirmyn per kitų galvas 
ir lavonus. Pavyzdžiui, so
cialdemokratų kontroliuoja
mas Prūsų kabinetas buvo 
smurtu pašalintas, o polici 
jos prezidentas socialdemo
kratas buvo net areštuotas. 
O kaip į šitą begėdišką sau 
valę reagavo galingoji Vo
kietijos socialdemokratų or
ganizacija? Ji apeliavo Į 
Vyriausi Tribunolą. Ji ėjo 
teisėtumo keliu, ir ji pralai 
mėjo.

Šitokią taktiką aštriai kri
tikuoja ir Šveicarijos so
cialdemokratų partijos cen 
tro organas, “Berner Tag- 
wacht”, kuris mano, kad da 
bar Vokietijos socialdemo
kratams buvo geriausia pro
ga sutriuškint reakcijos gai
valus. Sako:

“Panaikinimas uždraudimo 
nešioti uniformas Hitlerio pi 
lietinio karo armijai sukėlė vi
same reiche tokią pasipiktini
mo audrą darbininkų eilėse, 
kad ji tiesiog gręsė nušluoti 
šalin visą Papeno režimą. Nie
kuomet dar po revoliucijos 
Vokietija nėra mačiusi tokių 
milžiniškų darbininkų demons
tracijų, kaip tom dienom, nie
kuomet gal masės nebuvo tiek 
pilnos kovos pasiryžimo, kaip 
dabar, bet kartu niekuomet da 
ir hakenkroico šturminės bri
gados nebuvo tiek prie sienos 
priremtos gintis, kaip šian
dien. Kur tik jos provokuoda
vo, ten ant jų pasipildavo kru
ša smūgių. Be partinio pri- 
Uansymo skirtumų susi pratęs 
proletariatas vyras Į vyrą ėjo 

ir vietoje atmokėdavo už 
smūgį, už kiekvieną 

padarytą kuriam
nors ii jų tarpo.'

Ir šitokio dvasios pakib
ino momentą partijos vadai

nieko nepadarė, kad nusu
kus priešui sprandą.

Šveicariečių socialistų lai
kraštis mano, kad šitoks Vo
kietijos socialdemokratų 
vadų švelnumas yra nedova
notinas, nes —

“kiekviena taktika, kuri 
darbininkų klasę veda prie ko
vos vengimo, užuot vedusi prie 
atviro ir neatidėliojamo kovos 
pradėjimo, vokiečių darbinin
kų klasei turės pragaištingai 
atsiliepti. Iliuzija yra tikėtis, 
kad balsavimo kortelė galėtų 
turėti kad ir atitaisomos reik
šmės...”

Lietuvos ‘‘Socialdemokra
to” bendradarbis V, K. ta
čiau tiki, kad dalykai Vo
kietijoj gali greitai pasikeis
ti. Komunistai proletarai te
nai jau supratę fašistų tero
ro pavojų ir, nežiūrėdami 
savo vadų, pradėję dėtis su 
socialdemokratais į vieną 
frontą. Ir štai:

“Bendras frontas marširuo
ja! Mes jį sveikiname! Kartu 
tikime ir reikalaujam, kad mi
lijoninis Vokienijos socialde
mokratų sąjūdis greičiau išgy
ventų kvailą demokratiškų 
formų grabaliojimosi kelią ir 
iš respublikoniškos defenzyvos 
pereitų į platų, revoliucinį puo
limą!

“Tas Vokiečių socialdemok
ratijos atgimimas, jeigu jis į- 
vylts, atpalaiduos šiandien dar 
nenumatomus revoliucinės e- 
nergijos kiekius—neaplenkda
mas ir artimiausių Vokietijos 
kaimynų.”

Tokiais žodžiais “S—to” 
rašytojas baigia savo straip
snį. Mes norėtume, kad tie 
žodžiai išsipildytų.

KAIP “AUGA” KOMUNI
STŲ ORGANIZACIJOS.

‘‘Laisvė” išspausdino tūlo 
Beverio straipsnį apie“fluk- 
tuaciją komunistų partijo- 
se” Fluktuacija čia yra va
dinamas narių skaičiaus ne
pastovumas. Nors kai kur 
prie komunistų dabartiniais 
laikais naujų narių prisira
šo, tačiau —

dabartiniu krizio metu, ka-; NIEKINA SAVO 
d a jiems yra palankiausios DRAUGUS,
sąlygos minias prie savęs! “Naujosios Gadynės” 32- 
traukti. O kai ekonominis' rame numery yra įdėta iš 
krizis pasibaigs, jų skai- į Norwoodo, Mass., kores-
čius da labiau sumažės.

KRATA IR AREŠTAI 
VILNIES” REJDAKC1 

JOJ.
Lietuvių komunistų lei- 

“fluktuacija komunistų par- džiamos “Vilnies” redakci
jose yra labai didelė ir at- joj Chicagoje 11 rugpiučio 
skiruose atsitikimuose tiesiai valdžios agentai padarė 
atveda prie nieko visą naujų kratą ir areštavo 4 asmenis, 
narių gavimą." j Pranešdama apie šitą įvy-
Pavyzdžiui, prie Ameri- kį, “Vilnis” sako, kad ją no- 

kos Komunistų Partijos, rinti sunaikinti “lietuviška 
kaip jos Centro Komitetas buržuazija.” Ją apskundę 
apskaitliuoja, 1931 metais tūlas Evaldas ir Laukis, 
prisirašė 12,000 naujų na- Bet “N. Gadynės” kores- 
rių. Bet nežiūrint to, šian- pondentas sako, kad — 
dien Amerikos Komunistų
Partijoj esą nedaugiau na-’ 
rių, kaip jų buvę 1931 metų 
pradžioje. Vadinasi, kiek 

per metus įstojo, tiek pat ir 
išstojo.

Dėl to E. Butkus “N. Ga
dynėj” ir sako:

“Dvylika tūkstančių žings-

“Tikroji priežastis to reido 
buvus ši: ‘Vilny’ už rugpiučic 
3 d. tilpo kvaila ir provokacinė 
žinia, atakuojanti Keistučio 
Spulką. kurios sekretorium, be 
rods, yra Evaldas. Stačiai pa 
sakoma, kad toji spulka ap
gaudinėja žmones, priimdama 
jų pinigus. Su spulka busią 
taip pat, kaip su Elijošiaus 
banku—nubankrutuosianti.”

pondencija, kur, tarp kita 
ko, rašoma apie “garba»nės 

i išauklėtus garsius vyrus.”

Taigi pasirodo, kad “Vil
nies” komunistai buvo areš-

nių pirmyn—dvylika tūkstan
čių žingsnių atgal! Masės į 
partiją—masės iš partijos! Ar 
tai ne bimbiškas progresas?

“Bet dar vienas dalykas.
Kokiomis ‘masėmis’ apsimai- tuoti už žmonių šmeižimą ir 
nyta? Partijon juk suėjo žalia kenkimą jų bizniui, 
medžiaga — asmenys, kurie Areštuoti esą Šie “Vil- 
jaučia. kad jiems bloga gyven- nies” štabo nariai: Mileris, 
ti, o kalbėtojai paaiškino, kad Savukiutė, Andrulis ir Kra-
Komunistų Partija yra skriau
džiamųjų partija — darbinin
kų klesos partija.”
Taip, į komunistų orga

nizacijas rašosi tik nesusi
pratę darbininkai. Kurie

kaitis, kurie norėjo sunai
kinti “lietuvišką buržuazi
ją”

“Vienybė” praneša, kad 
suimti “vilniečiai” esą kal
tinami kurstymu žmonių ne

prisirašė seniau, tie jau iš- - pasitikėjimo Amerikos ban-
stoja. Ir todėl jokio progre
so pas komunistus nėra net

kais ir kitokiomis biznio į- 
staigomis.

Brazilų os Gyvūnijos 
Paroda Lietuvoje.

Kaip žinia, pernai me-Į Minas Geras valstybėj. Ke- 
• r» v .. .tais vasarą iš Lietuvos buvo į lis mėnesius ekspedicijos 

.. . . ... ir,. ' ,.uca>‘į nuvykusi i Pietų Ameriką, į Į dalyviai ten praleido, rink-
L,etuvo, uzba.R kiau n, gany- Brazilija, moksliškoji eks- darni vietos gyvulių, ropliu, 

pedicija atogrąžų sričių gy

“F. Abekas

mo kursą ir atsakančiai išmo
kę arkiį pasikinkvt į plūgą, at
vyko Noruoodan, padirbėjo 
keletą metų garbarnėj, suma
nė tapt politiniais prasikaltė
liais prieš caro valdžią. Ta
čiaus nesant prasikaltimo re
kordų. Kerenskio valdžia pri
pažino štai ką: Amerikoj tam
pydami iš duobių šlapias avių 
ir ožkų skuras. niekam nepra
ši kaltot.”

Kiek mums žinoma, P. 
Kručas iki šiol buvo Prusei
kos šalininkas ir rėmė jo 
‘Naująją Gadynę”, kuri 
dabar taip negražiai jį iš
niekina.

Kuo Kručas Pruseikai 
prasikalto, mes nežinom ir 
ne musų tai dalykas. Bet 
keista yra tai, kad tiems, 
kurie jį išmetė iš partijos, 
Pruseika pataikauja ir net 
renka jiems aukas, o tuos, 
kurie jam nieko bloga ne
padarė ir dar rėmė jį, jis 
išjuokia.
JONAVOJ ŠVEDAI UŽ

DARĖ DEGTUKŲ 
FABRIKĄ.

Švedų degtukų sindikatas 
pranešė darbo inspekcijai, 
kad dėl viršprodukcijos 1 
mėnesiui jie uždarą degtukų 
fabriką Jonavoj. Darbinin
kams, kol fabrikas stovės, 
busią mokama pusę atlygi
nimo.

tyrinėti ir jos pa
vyzdžiams rinkti. Ekspedi
cijai vadovavo žinomas 
gamtininkas, Lietuvos uni
versiteto profesorius Iva
nauskas. Drauge su juo bu
vo išvažiavęs entomologas 
(vabzdžių tyrinėtojas), zoo
logijos katedros assistentas 
Palionis, tyrinėjęs keletą vi
durinės Azijos gyvūnijų, 
Arris ir gamtininkas mėgė
jas Fanstilis.

Šią mokslišką ekspedici
ją finansavo “Musų Ryto
jus”. Tai yra pirmas atiti
kimas Lietuvoje, kad laikra
štis parėmė lėšomis moksli
ninkus. Parodos atidarymo 
proga “Musų Rytojus” su
ruošė ekspedicijos daly
viams kuklią arbatėlę, drau
ge su laikraštininkais. Čia 
ekspedicijos dalyviai papa
sakojo susirinkusiems ne
maža įspūdžių iš tolimos ir 
pavojingos kelionės. Čia pat 
svečiams buvo padalyta 
prof. Ivanausko parašyta 
knyga apie ekspedicijos ke
lionę: “Trys mėnesiai Bra
zilijoj. Gamtininko - užra
šai.” Knyga turi 212 pusi. ir 
gausiai atvaizdų.

Ekspedicija buvo pasie
kusi maža žinomas Brazili
jos atogrąžų miškų sritis, 
San Francisco upės baseiną,

vunijai

NEPRIIMA PRUSEIKI
NIŲ AUKŲ.

Pruseikos “Naujoji Ga
dynė” labai nusiskundžia, 
kad kazioni komunistai ne
priima iš jos aukų. Girdi:

“Eastonietis drg. V. Stan
kus mums praneša, kad ‘Daily 
Workeris’ sugrąžino jiems $15 
auką, kuri buvo skirta dien
raščiui nuo eastoniškės ADD. 
kuopos pikniko pelno.

“ši auka buvo pasiųsta ‘Dai
ly Workeriui’ po to, kai partija 
sugrąžino $10.50 auką ‘Nau
jajai Gadynei’.”

Pruseika, pašiepdamas 
savo priešą Bimbą, vadina 
jį “ščyruoju” komunistu. 
Bet ištikrųjų tas pašiepimas 
daug geriau tinka pačiam 
Pruseikai. Bimba išmetė jį 
iš komunistų partijos, bet 
Pruseika vistiek nori būti 
partijos akyse ištikimas ko
munistas ir renka jai aukas.

Ar tai ne “ščyrumas”?

LIETUVOS VALSTYBĖS 
SKOLOS.

“Lietuvos Aidas” prane
ša, kad 1932 metų pradžioje 
Lietuvos valstybė turėjusi iš 
viso 123,661,978 litus sko
los, kurios susideda iš seka
mų obligacijų:

Amerikos lietuviams uz 
Laisvės Paskolos bonus, 18,- 
481,500 litų.

Skola Amerikos valdžiai 
už pirktas 1919 metais karo 
reikmenis Francuzijoj, 61,- 
976,820 litų.

Skola Anglijos valdžiai 
už pirktą 1920 metais karo 
amuniciją, 1,202,098 litai.

Skola Francuzijai, Angli
jai ir Italijai už valdymą 
Klaipėdos Krašto iki jis bu 
vo prijungtas prie Lietu
vos, 2,001,560 litų.

Skola švedų degtukų kom 
panijai, 40,000.000 litų.

—Ir žalias tabakas 
neturi vietos cigaretuose

Jo nėra Luclues 
... lengvinusiame cigarete 

koki kada nors rūkėte

MES perkame puikiausią, pati 
puikiausią tabaką visame pasau

lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 
žmonės visur skaito Lucky Strike 
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” - todėl šis

puiku* tabakas, jį tinkamai pa
sendinu*, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamą Lucky Strike valy
mo procesą, kuris žinomas kaip — 

•“It’s toasted”. Štai kodėl kiekvieno 
miesto, miestelio ir sodybos gyven
toja* sako, kad Lnckies yra tokie 
lengvi cigaretai.

“It’s* toasted”
Tt yfcalb

"Jei imogts parašytu geresnį knygį, pasakytą geresnį pamokslą, <r padarytą tobilesnitss sląstns pelėms 
gaudyti neg* jo kaimynas, o pasistatytą tumu miško tankmėje, vistiek pasaulis iki jo Jurą pramins taką-” 
RALFH ▼ALDO EMERSON. Ar šis pareiškhnis neganėtinai paaiškina kodėl pasaulis užgiria ir priima

Lucky Strike?

paukščių ir vabzdžių pavyz
džius. Per tą laiką buvo su
rinkta ir laimingai parga
benta didelė zoologinė ko
lekcija, kuri perduota uni
versitete gamtos muziejui. 

Toji kolekcija buvo paro
dyta laikraštininkams, o 
dabar atidalyta ir visuome
nei. Rinkinys tikrai yra gau
singas. Brazilijos dides
niems gyvuliams ir plėšrie
siems žvėrims atstovauja 
raini jaguarai, skruzdė- 
džiai, laukinės kiaulės pika- 
ri, milžiniškos— gero šuns 
didumo— žiurkės, maži, pa
našus į ežį, šarvuočiai, stir
nos ir beždžionės. Iš roplių 
yra pargabenta kelių metrų 
ilgumo smauglių, driežų, 
krokodilų-eligatorių, daug 
rūšių smarkiai nuodingų gy
vačių ir šiaip žalčių. Pauk
ščių parvežta apie 500 ru
sių, pradedant bitės didumo 
kolibri ir baigiant beveik 
strauso ūgio emu. Kai kurie 
paukščiai pasižymi ilgais 
snapais ir keista, mums ne
įprasta, išvaizda. Įdomus y- 
ra ir kai kurių jų lizdai, pa
našus į pakabintas pailgas 
pintines. Vabzdžių skyriuj 

daugiausia yra peteliškių, 
kurių surinkta ligi 10,000 
egzempliorių. PeteĮiškių y- 
ra nepaprastai gražių, ku
rios tiesiog žavi akį spalvų 
puikumu. Čia dar reikia pa
minėti ir nedideles, viduti
niško karpio ūgio, plėšrią
sias žuvis piranas, kurios 
puola besimaudančius gy
vulius ir žmones, ir per 15- 
20 minučių, jei nesuskumba 
pabėgti, vargšus suėda.

PALANGOJ PRIGĖRĖ
“VAIRO” REDAKTO

RIUS.
Gauta žinių, kad juroje 

ties Palanga prigėrė studen
tas Kostas Meškauskas, a- 
pie 30 metų amžiaus.

K. Meškauskas buvo fak
tiškasis “Vairo” redakto
rius, Kauno. III valdžios 
gimnazijos lietuvių kalbos 
mokytojas, tautininkų mo
kytojų sąjungos generalinis 
sekretorius.

IŠBĖGO 26 MYLIAS.

Argentinos bėgikas Juan Ža
bala, kurio atvaizdas čia paro
dytas. padarė naują ištvermin
gumo rekordą. Buvusioj šiomis 
dienomis tarptautinėj oKmpija- 
doj Los Angeles mieste jisai iš
bėgo 26 mylias ir 385 jardus į 
2 valandas, 31 minutę ir 36 se
kundes.
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Kas skaito ir rašo 

Tas duonos neprašo
AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Į iKas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

MUSŲ PAMIRŠTI DIRVONAI. EKSKURSIJOS LA IVŲ LEVKTYNES MISSISSIPPI UPĖJ
DETROIT, MICH.

Pas mus Detroite abelnai 
tos pačios bėdos, kaip ir vi
sur: bedarbė, skurdas, kai- 
kam ir badas.

Fordo dirbtuvė užsidarė 
iki rugpiučio šių metų, taip 
paskelbė patys bosai, bet 
galimas daiktas kad pabus 
uždaryta ir iki rugpiučio se
kančių metų.Taip atrodo pa
tiems Fordo darbininkams.

Pirm uždaiysiant dirbtu
vę Fordas padarė didžiausią 
ablava ant savo vergų. Su 
specialiai pasamdytais šni
pais ir bosais jis sekė kiek
vieną darbininką. Visus, 
kurie tapo nužymėti kiek 
nors radikališkesnių pažiū
rų, pravarė iš darbo ir, su
prantama, Įtraukė Į savo 
juodą sąrašą.

Tokios pat ablavos eina ir 
kitose dirbtuvėse. Visi para
zitai seka pėdomis savo ka
raliaus Fordo.

Dabartiniu laiku Detroite 
negalima gaut jokio darbo, 
todėl patartina kad niekas 
čia iš darbininkų nevažiuo
tų jieškot darbo, nes skau
džiai apsivils. Pats miestas 
eina prie bankroto. Dauge
lis bedarbių jokios pašalpos 
negauna, o kurie gauna, tai 
labai mizerną, vos maišiuką 
miltų visai šeimynai, bet ir 
tai reikia didelių pastangų 
ir Įrodymų kad gaut ir tokią 
pašalpą.

Piknikai.
Liepos mėnesy buvo 99 

Bimbos susaidžių piknikas, 
kuri jie krikštino darbinin
kiškos spaudos parėmimui: 
“Laisvės”, “Vilnies” ir 
“Workerio”. Aš pats daly- 
vau tame piknike ir mačiau 
kaip toji “darbininkiška 
spauda” buvo paramstyta 
ant munšaino pamatų ir ba
čkų. Šalę tikro munšaino 
buvo gana ir kitų Įdomybių, 
kurias tik “sčyriausi darbi
ninkai” gali vartoti. Ant vi
sų keturių kampų buvo pa
statyti akyplėšiški rėksniai 
su “šventojo Lenino” kau
liukais, 7—11, 7—11. Su 
tais kauliukais darė tikrą 
gemblierių biznį. Kitoje 
vietoje buvo nupieštas asi
las su Bimbos feisu ir su rau
dona vuodegą, prie asilo 

stovėjo moterys su raudo
nais veliukais, kurios gaudė 
kostumerius. Pasigavusios 
kokią ypatą, tęsia prie asilo, 
užriša akis, apsuka 3 kar
tus ant vienos kojos ir liepia 
eit tiesiai ir Įkišt raudoną 
vėliuką asilui Į vuodegą. 
Kiek man teko pastebėti, tai 
daugelis nepataikė asilui į- 
kišt vėliuko Į uodegą, bet 
pakliūdavo po uodegos. Bet 
Bimbos davatkos laikyda
mos .“tiesos linijos“ ne
paisė kur pakliuvo raudonas 
vėliukas, bile tik gauna de
šimtuką.

Rugpiučio 14 d. pas far- 
merj J. Railą buvo pikni
kas Pruseikos brolių prita
rėjų. Pas sklokininkus tokių 
eudų darant nemačiau, bet 
ir tie “negriešninkai” turėjo 
užtektinai stipraus štofo, 
kad sutvirtinus savo brolių 
pamatus. Ir nekurie kostu- 
meriai baigianties piknikui 
taip buvo Įsidrąsinę, kad net 
padegė farmeriui tvartą. 
Nekurie pasakoja,kad jiems 
neužteko vištienos, tai norė
jo pasigamint kitokios pe- 
čiankos.

Rugpiučio 7 d. laisvų 
minčių draugai buvo suren
gę pikniką M. X. Mockui su
šelpti. Piknikas buvo pagar
sintas plačiai, buvo kreipta
si Į “Laisvę” ir “Vilnį” kad

pagarsintų, bet tuodu “tie
sios linijos” laikraščiu ne
tik negadino, bet dar ir boi
kotavo. Mat, nekošer reika
las, nes negalėjo pasipini- ( 

gauti. O kada Mockus su-, 
grįžo iš Meksikos, tai tie 
“darbininkų užtarėjai” tąsė 
senelį po savo rengiamus 
jomarkus ir pasidarė gra
žaus pelno, o dabar nukrei
pė tam pačiam žmogui savo 
užpakali. M. X. Mockus tu
rėjo pasakyt piknike pra
kalbą, bet senelis “raudonų
jų fanatikų” taip buvo su
graudintas, kad iš širdper
šos negalėjo kalbėt. Pasakęs 
kelis žodžius, apsiverkė.

Socialistu prakalbos.

. Rugpiučio 13 d. kalbėjo 
dr-gas James H. Maurer, 
Socialistų Partijos kandida
tas i S. V. Vice-prezidentus. 
Jis kalbėjo gražiam Detroi
to Parke, Belle Isle, nuo 8 
vakare. Prakalba buvo tur
tinga. Be jokių keiksmų ir 
plūdimų Maurer perbėgo vi
sus šių dienų sunkumus, dėl 
kurių daugiausiai nukenčia 
darbininkai. Nors ir mažai 
susipratęs žmogus galėjo su
prast, kad dabartinė kapi
talistinė tvarka netikusi. 
Gaila, kad jam rengiamos 
prakalbos nebuvo pagarsin
tos “Keleivyje”, nes dauge
lis Detroito lietuvių visai a- 
pie tas prakalbas nežinojo 
ir mažai dalyvavo. Aš nuei
nu ant visokių prakalbų, 
bet tokios rimtos kalbos, 
nebuvau da girdėjęs. Kalbė
jo ir Milwaukės miesto ad- 
voktas Erskin; jis trumpai 
paaiškino apie socialistų 
veikimą jų mieste.

Kur dingo apšvietiečių 
“Aid*.”?

Pradžioje šių metų po va
dovyste graboriaus L. Ur
bono tapo palaidotas A. D. 
Apšvietiečių “Aidas”. Mi
rus “Aidui”, jo parapijonai 
manė, kad graboriui teko 
didžiausias kąsnis. Jis nusi
pirko sau puikią farmą ir 
ožmokėjo “kiaš money”. O 
Board Direktoriai niekaip 
nepasidalina trupiniais. Bu
tų gerai, kad Maikio tėvas 
atvažiuotų ir padarytų pas 
aidiečius parėdką. Jis turėtų 
užgrobtą turtą išdalyt lygio
mis, juo labiau turėtų nepa
miršt jo redaktoriaus Bal
trušaičio, nes tas žmogus be 
jokio atlyginimo. Tas visai 
ne draugiškai ir darbinin
kiškai.

Maikio Frenkas.

CHICAGO, ILL.

Linksmas “Naujienų” 
piknikas.

Rugpiučio 14 dieną Biru
tės darže Įvyko “Naujienų” 
dienraščio piknikas. Diena 
buvo nepaprastai graži, tai 
publikos suvažiavo keletas 
tūkstančių galvų.

Programas susidėjo iš 
ukrainiečių choro dainų ir 
'“Naujienų” redaktoriaus P. 
Grigaičio kalbos. Links
miausia “programo” • dalis 
buvo prie baro ir “aiskry- 
mo.

j Nors ir daug žmonių su
važiavo piknikan, bet žmo
nių ūpas prislėgtas. Mat? re
tą žmogų dabar rasi, kuris 
neturėtų Lokių nors finansi
nių keblumų. Tūkstančius 
musų tautiečių bankai nu
skriaudė, o nedarbas slegia 
visus iš kitos pusės. Visi tik 
sako: “kas čia bus?” Bet 
nežiūrint Į nedarbą, šis 
“Naujienų” piknikas buvo 
daug linksmesnis, negu pa
vasarinis.

Sems Povilas.

Du ekskursijos garlaiviai anądien sumanė padilginti savo pasažieriu dirksnius šiurpu
liais, ir leidosi Mississippi upe lenkti viens kitą. Tiršti durnų debesiai iš kaminų rodo, kad 
kuro garams gaminti nesigailėta. Pasažieriai klykė ir šaukė, nes kožnas norėjo, kad jo laivas 
pralenktų antrąjį.

WORCESTER, MASS.

Visko po biskį.

Darbai čia labai palengva 
juda. Žmonės lig kokios li
gos apimti—visi neramus. 
Visa žmonija rodos susiner
vavus, nes nežino, ko laukia. 
Daugumas darbininkų gau
na iš miesto pagelbą. Jei ku
rie ir turėjo susitaupę pini
gėlių, tai dabar daugumo 
jau pasibaigė. Daugumas 
beturiu turėjo nusipirkę 
nuosavus namus. Bet šiems 
blogmečiams užėjus, vieni 
jau paleido tas nuosavybes, 
o kiti dar paleis už neapmo- 
kėjimą morgičių ir taksų.

Lietuvių draugijų čia yra 
apie pora desėtkų, ir dar 
daugiau jų organizuojasi. 
Lietuvių U. Kliubas suma
nė padaryt visų lietuvių bal
suotojų sąrašą. Išgirdę, kad 
kliubas pradeda šį darbą 
varyt pirmyn, sukruto ir 
musų parapijų probaščiai. 
Jie sutvėrė net 2 kliubu prie 
savų bažnyčių ir patys daro 
sąrašus. Bet matyt, kad pa
rapijoms tas darbas nedaug 
rupi. Kunigėliams čia rupi 
tik pakišti koją kitiems. Jie 
nori pakenkti Lietuvių Ukė- 
sų Kliubui.

Worcesterio ir Bostono 
kai kurios pažengesnės or
ganizacijos ėmė veikti iš 
vieno. Štai, Bostono “Gabi
jos” choras ir Worcesterio 
“Aušrelės” choras jau. kelis 
bendrus piknikus turėjo. 
Matyt, kad apsimoka vieny
tis, o ne skirstytis.

Taip ir. L. U. Kliubai — 
Bostotto ir W©Fčėsteri'<rf- 
turės bendrą pikniką Labor Į 
Day dienoje, Maynarde, 
Mass.

Rugpiučio 14 d. 57 SLA. 
kuopa turėjo savo pikniką 
ant Cor.sigmond ežero, Mai
ronio Parke. Tas parkas pri
klauso labdaringai draugi
jai, bet kunigas Petraitis 
turi jį po savo Įtekme, todėl 
kai ten rengė pikniką 57 
SLA. kuopa, tai jis suruošė 
savo parapijonų išvažiavi-
mą į byčius — išvežė net 4 nis, kuris lvdėjo “Naujie 
busus žmonių. Bet buvo ga-jnų” ekskursiją. Lietuvos 
na svetelio ir piknike. Mat gyvenimą jis piešia gana 
jau ne visi pučia į kunigo tamsiomis spalvomis. Visa 
dūdą. SLA. kuopai liko da šalis
ir pelno.

Pikniko Dalyvis.

PHILADELPHIA, PA.

Mirė senas “Keleivio” 
draugas Žukovskis.

Šiomis diemomis čia mirė 
Jonas Žukovskis, senas! 
“Keleivio” draugas ir pla
tintojas. Velionis turėjo jau’ 
60 metų amžiaus ir Ameri-! 
koje išgyveno 30 metų. Bu-' 
vo kilęs iš Udininkų kaimo,' 
Lazdijų parapijos, Suvalkų' ’ 
redybos. Mirė staiga mirti-' 
mi, turbut nuo širdies ligos,1 
palikdamas dideliam nuliu-! 
dime žmoną ir dvejatą vai
kų. Palaidotas šv. Kryžiaus 
kapinėse.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė! N. A. Z.’

.valdžia lupa mokesčius, o 
1 pinigų nėra iš kur paimti.. 
j Ūkininkų produktai taip 

Senesnėji musų ateivių pigus, kad neužsimoka už 
karta pradeda vis daugiau i darbą. Bet kai ūkininkui 
mirti. Štai, siomis dienomis reikia nusipirkti koks gelež- 
persiskyr£ su šiuo pasauliu galis, tai tas brangu, 
lietuviai: i Taip pat šiomis dienomis

Petras Šimkus, susilaukęs išlipo čia iš Lietuvos sugry- 
44 metų amžiaus, mirė 7 žę p. F. B. Kubilius, buvu- 
rugpiučio. Gyveno po nume- ■ sis So. Bostono lietuvių me
rių 83 Gold st. todistų “pryčeris”, ir A. J.

Juozas Jonavičius, 47 me-’Jokūbaitis su žmona, taip 
tų amžiaus vyras, apleido šį pat bostonietis.

BROOKLYN, N. Y. 

Miršta musu lietuviai.

Vin-Centas.

CHICAGO, ILL.
Adv. Bordeno planas Uni

versal bankui atidaryti.
Chicagoje Įvyko anądien 

piučio dieną, susilaukęs jau užsidariusio lietuvių Uni-
55 metų amžiaus. įversdl banko direktorių su-
Antanas Sendrauskas, gy- sirinkimas, Į kuri buvo pa-

pasaulį 11 rugpiučio. Jis gy
veno po num. 53 Diamond 
st.

Mykolas Sterbila, gyve
nęs po numeriu 756 Grand 
st., mirė ligoninėj 10 rug-

venęs Brooklyne po nume
riu 67 Hudson avė., mirė 6 
rugpiučio. Jis buvo 50 metų 
amžiaus.

Jonas Savickas atsisvei
kino su šiuo pasauliu 7 
rugpiučio. Jis buvo tik 37 
metų amžiaus žmogus. Gy
veno po numeriu 61 South 
Eighth st.
“Vienybė” neatmoka savo 

skolos Susivienijimui.
Brooklyno tautininkų 

kompanija. kuri leidžia 
“Vienybę”, yra pasiskolinu
si iš SLA. iždo 824,000. Pa
skolos laikas pasibaigė jau 
1930 metų birželio mėnesy, 
ir pagal sutartį turėjo jau ta
da būt atmokėta, bet kaip 
parodo SLA. iždininko ra
portas, tilpęs 34-tame ”Tė- 
yynėįLcttumerv, musu tauti- 
nuirai da nėra tos paskolos 
atmokėję.

Tarp SLA. narių girdėti 
nepasitenkinimo, kad Pil-
dom o ji Taryba nedaro jokių jnėms jį užgirti arba atmes- 
pastangų tą paskolą iškole-1 ti.

Taigi dabar reikia laukti, 
ką nutars depozitorių komi
tetas ir, pagalios, ką pasa
kys patys žmonės.

Senas Cibukas.

ktuoti. Sako. susirinko visi 
“saviškiai” ir nenori varnas 
varnui į akį kirst.

Iš Lietuvos grįžo keliatas 
inteligentų.

Šiomis dienomis# iš Lie
tuvos sugrįžo drg. P. Raški-

IŠ ARGENTINOS GALI 
MA SIŲSTI LIETUVON 
TIKTAI 25 DOLERIAI.

Kaikurie marijampolie
čiai iš Argentinos savo gi
minėms rašo, kad vienam 

esanti vienas ištisas asmeniui į metus leidžiama 
vargas. Vargsta darbininkai iš Argentinos Lietuvon iš- 
ir skursta ūkininkai. Ūki- siųsti tik 25 dol. arba 250 
ninkams esą aršiausia, nes lt.

kviestas ir depozitorių ko
mitetas. Advokatas Borde- 
nas (Bagdžiunas) pasiūlė 
bankui atidaryti šitokį pla 
ną:

Banko depozitoriai turi 
sutikt pavest apie 28 pro
centus uždarytų pinigų Į 
naujo banko kapitalą. Už 
tuos pinigus jie gaus naujo 
banko šėrų.

Apie 40 procentų uždary 
tų pinigų depozitoriai galės 
gauti “cash”, bet jie turi pa- 
sižadėt neimti tų pinigų per 
kokius metus laiko.

Vadinasi, su Šerais ir su 
“cash” depozitoriai iš viso 
gautų apie 68 centus už do
leri. Kitkas turėtų eit ban
ko nuostoliams padengti.

Tai toks, suglaudus, p. 
Bordeno planas. Banko di
rektoriai patarė depozitorių 
komitetui tą planą apsvars
tyti ir, radus jį priimtinu, su
šaukti depozitorių susirin- 

jkimą ir duoti patiems žmo-

MIŠKUOSE DARBO YRA, BET
TIK VIETOS GYVENTOJAMS

MILLINOCKET, ME.
Nedarbas palietė ir šio 

miestelio darbininkus. Fab
rikuose darbą gauti sunku. 
Tik tiek dabar yra lengviau 
ir smagiau, kad vasara. Bet 
gyventi ir valgyti vis tiek 
reikia.

Great Northern Company 
popieros dirbtuvė šį pavasa
rį numušė savo darbinin
kams mokestį, ne gana to, 
dabar da atėmė 2 dienas į 
sąvaitę; reiškia, dirbame tik 
4 dienas.

Ta kompanija į savo dirb
tuvę sudėjo naujausias auto
matiškas mašinas ir tos ma
šinos atėmė iš darbininkų 
darbą ir išstūmė juos ant 
gatvės.

Vasaros laiku yra leng
viau darbą gauti. Yra kont- 
raktorius, kuris samdo apie 
100 darbininkų. Tik mažai 
moka — nuo 32c iki 50c į 
valandą, ir darbas sunkus.

Miškuose galima darbo 
gauti, bet reikia turėt pa
liudymas iš savo miestelio, 
kad jame gyvenai ir mokė
jai taksus. Mokestis miškuo
se labai maža. Už cord’ą 
moka tik 82.50? Reikia 
cord’ą sukirsti, nulupti ir 
sukrauti. Ir tik tie darbinin
kai gauna dirbt, katrie se
niau yra dirbę tai kompani
jai, arba katruos reikia mie
stui maitinti. Iš kitur atva
žiavę darbo negauna.

Šią vasarą čia yra labai 
daug uogų, aviečių ir mėly
nių. Žmonės turėdami liuo- 
so laiko eina ir vuogauja. O 
yra tokių, katrie taip ir gy 
vena ant “Dievo burdo” — 
maitinasi uogomis ir žuvimi 
Žutavimui reikia leidimas 
turėti; jis kainuoja metams 
60 centų.

Yra keletas šeimynų, ku
rioms reikalinga pagelba 
Miesteliui prisiuntė Raudo 
nasis Kryžius keletą tūks
tančių maišų miltų.. Vienai 
šeimynai ir iš lietuvių duo
da pašelpą.

Musų miestely yra gra
žaus priaugančio lietuvių 
jaunimo, tik bėda, kad tie 
jauni -žmonės neturi užsiė 
mimo; mokslui eiti lėšų nė
ra, o namie būdami ir po 
saliunus landydami pakly
sta. Du jauni lietuviai, V, 
Obrekutis ir V. Lendžiku- 
tis, nesenai buvo areštuoti 
ir abudu turi priverstinai 
vesti jaunas amerikonkas 
Jie ir tėvai turi nesmagumo 
bet ką darysi — pasaulis 
klaidingas’ Gyvensi — ir 
klaidų padarysi! Yra ir pa
dorių lietuvių jaunuolių, ku
rie labai gražiai užsilaiko. 
Štai, lietuvaitė A. Kuriutė 
dirba vietiniame banke; an
tra lietuvaitė, O. Beniutė, y- 
ra pabaigus Normai Schoo 
ir yra mokytoja. Kostantas 
Jurčius, 40 metų lietuvis

stipriai prisigėręs kokių tai 
nuodų ar alkoholio, buvo 
atrastas negyvas. Jo kūnas 
buvo juodas ir ištinęs; prie 
draugysčių jis neprigulėjo ir 
pinigų neturėjo; miestas sa
vo lėšomi^ palaidojo. Velio
nis turėjo du broliu apie 
Bostoną ir vieną Lietuvoje. 
Turto jokio nepaliko. Buvo 
eiles iš Viekšnių miestelio. 
Turime SLA. kuopą su kele
tu narių. Labai gaila, kad 
ietuviai saVo sunkiai už

dirbtus pinigus sumoka sve
timoms insurance kompani- 
oms, o savo palieka užpa
kaly. Vargo Plunksna.

PATERSON, N. J. 
Jarbai ir kitos naujenybės.

Patersone per pereitą są
vaitę pradėjo šiek-tiek pa- 
gerėt darbai, atsidarė kelios 
šilko dažyklos, taipgi pra
dėjo dirbt ir šilkinių išdir- 
jysčių audinyčios. Kelios 
parsigabeno kur tai iš vaka
rų. Pradėjo kiek dirbti ir 
baltinių siuvyklos. Abelnai 
visos dirbtuvės Patersone 
)radeda po biskį dirbt, net 
ir tos kurios ilgą laiką buvo 
užsidariusios. Pradėjo pri
imt po mažą skaičių darbi
ninkų, bet mokestis visur 
sumažinama. Atvykusiems 
iš kitur, darbo gaut jokiu 
budu negalima, nes vietinių 
bedarbių yra begalės ir 
miestas stengiasi aprūpinti 
darbu tuos, kurie gauna iš 
miesto pašalpą. Todėl per- 
sergim, kad į Patersoną jie
škot darbo, nevažiuotų.
Išvyko atostogoms. P—nia

Sereikienė su šeima išvyko 
keletai savaičių automobi
lium į Mass. valstiją pavie
šėt pas gentis ir draugus. 
Namieje paliko reikalus pri
žiūrėt pats Sereika. Ji inte
resuojasi lietuvių judėjimu 
ir žadėjo parvežt naujienų 
iš Massachusetts. Lauksim!

Susižeidė. Ištiko nelaimė 
gerą lietuvį Bronių Baublį; 
jam einant laiptais paslydo 
ir smarkiai sužeidė koją. Jis 
gydomas namieje.

Persikėlė. Pereitą sąvaitę 
D. Kaugesser perkėlė savo 
vaistinę į naują vietą, 
Broadvray Bank Trust Co. 
namą. Senoje vietoje jis ve
dė reikalą su virš 19 metų ir 
buvo lietuviams žinomas 
kaip geras vaistininkas ir 
geras lietuvis. Praeitais me
tais jo šeima buvo suvirs 
pusę metų Lietuvoje atosto
goms. Jie labai gėrisi Lie
tuvos oru. Sekančiais me
tais pats vaistininkas žada 
vykti Lietuvon paviešėt. 
Linkėtina musų vaistininkui 
naujoje vietoje gero pasise
kimo. Reporteris.

DAYTON, OHIO. 
D-ras F. Matulaitis keliasi į

musų miestą.
“Naujienose” patėmijau 

žinutę, kad D-ras Matulaitis 
iš Detroito persikelia gy
venti į Daytoną, Ohio. Day- 
tone iki šiol nebuvo nei lie
tuvio, hei lenko daktaro, tai
gi reikia tikėtis, kad Dr. Ma
tulaitis turės pasisekimą, 
nes čia yra nemaža lietuvių 
ir lenkų. D-ras Matulaitis 
gerai vartoja ir lenkų kalbą. 
Linkiu Dr. Matulaičiui ge
riausio pasisekimo naujoje 
vietoje. Reporteris.
KOMUNISTŲ VEIKIMAS*

KLAIPĖDOJ.
Klaipėdos darbininkų ra

jonuose buvo išmėtyta ko
munistų proklamacijų. Jų 
turinys taikytas rugpiučio 1 
dienai ir spausdintas vien 
lietuvių kalba.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Kaip Gyvena Rusijoj
Darbininkai.

Vienas lietuvis šiomis die
nomis gavo nuo savo gimi
naičio laišką iš Sovietu Ru
sijos. ir pasiklausykit, kas 
tenai rašoma:

“Aš esu aukštos kvalifi
kacijos darbininkas,” rašo 
laiško autorius, “todėl už
dirbu daug, gaunu 165 rub
lius i menesį: mano žmona 
gauna 105 Rublius i mėnesį. 
Vadinasi, abudu gauname 
270 rublių i mėnesį, o vis 
dėlto dažnai esame alkani. 
Valgome sausą duoną su 
vandeniu, arba su agurkais, 

i “Jeigu visus 270 rublių 
galima butų suvartoti mais
tui, tai gal ir galima butų 
sočiai pavalgyt. Bet iš tos 
sumos 100 rublių reikia ati
duoti valdžiai kas mėnuo už 
vandeni, butą, šviesą, kurą 
ir kitus dalykus.

“Maistas yra skiriamas 
pagal koiteles. Darbininkui 
duonos skiriama 800 gramų 
(apie pusantro svaro) į die
ną. Kitiems šeimynos na
riams, moterims ir vaikams, 
po 300 gramų (apie pusę 
svaro) i dieną. Tiek pat ski
riama ir visiems Įstaigų 

tarnautojams bei raštinin
kams.

“Gaunama ant kortelių 
duona valdžios krautuvėse 

(lie" nebrangi. Bet jeigu nori nu-

Fantastiskas Kaize- 
rininkų Planas.

Nori suvienyt Vokietiją su 
Austrija ir iš naujo 

išardyti Lenkiją.
Franeuzų laikraštis "Li- 

berte“ Paryžiuje įdėjo ko
respondenciją iš Berlyno, 
kurioj laikraščio korespon
dentas tikina, kad netrukus 
bus visiškai reorganizuotas 
vokiečių kabinetas, o nauja 
vyriausybė tuoj imsis šios

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES
AKCININKAMS. Viešas atsišaukimas.

šiuo mes, žemiau pasirašę, turto, nes tam reikalui nesusi-Į komisijos nariams, kad galėtu-
ka’p speciališkai skirta komisi- renka reikalingo šėrinink-ų bal- 
ja. viešai kreipiamės į visus su skaičiaus.
Lietuvos Atstatymo Bendrovės Kvorumą sudaryti reikia apie
šėrininkus ir kviečiame visus Į 20,000 balsų. Vėliausiajam 
šį musų atsišaukimą atkreipti Bendrovės susirinkime, šėrinin- 
dėmesi, nes atsišaukiame į jus kų ir pavadų (proxy) kartu, da- 
labai svarbiu reikalu. O reikalas lyvavo tik 2,700 balsų. Taigi, 
štai koks: kvorumui sudaryti truko dar

Per pastaruosius šešis metus 17,000 balsų, ir todėl nebuvo ga- 
nnlitinės akeiins* nrL> V«- ncbuvo 2alima’ ir dabar nėra ga- Įima pravesti žygių Bendrovės
f • limvhfK vttkilrolatc c»»fvoi-lra-fi Q»«oia*anlr«_
cietijos bus prijungta Au

—Tegul bus pagarbintas —Pasakyk, Maike, kaip
dvasiškas stonas, Maike! tai buvo?

—O ką tai reiškia, tėve? į —Ogi taip: viena
—Tai reiškia, Maike, kad vuotas vyrukas Prisj^i,,iyjo»'<:jpi|.kti daugiau, tai turi eiti 

kunigus reikia sėnavot. Taip kaip paukščiai skraido, ir Į- j laisvą rinką, o tenai kainos 
nutarė vyčių seimas. Buvo sikalbėjo sau. kad jis tai pat ^taj kokios:

“Duonos kilogramas 2 
rubliai (1 doleris).

nedaverkų, ką nenorėjo ant 
to pristot. ale kunigai išklu- 
močijo. kad kožną valdžia

galėsiąs skraidyt, tik reikia’ 
prisitaisyt sparnus. Prisi- * 
juosė sparnus, prisirišo vuo-

yra nuo Dievo ir jos reikia degą ir užlipęs ant stogo pa 
klausyti, vistiek ar ji dvasi- šoko i orą. Nudribo žemėn 
ška, ar svietiška.

—Aš su tuo nesutinku, 
tėve. Žmonės gimsta visi ly- ......
gus ir visi turi turėti lygias sĮui reikalinga masina ir i 
teises. Kodėl aš turėčiau
klausyti kunigo? Juk aš pats 
turiu protą ir galiu elgtis 
taip kaip man išrodo geriau, 
o ne kaip koks ten klebonas 
nori.

į orą.
ir užsimušė. Tas parodo, kad 
pasiremdamas Dievo pagal
ba skraidyt negali. Tam tik-

silavinimas.
—Bet ar tu skaitei gazie- 

tose, Maike, kad vienas pra- 
pesorius Šveicarijoj pereitą 
sąvaitę pakilo į orą aukščiau 
kaip 10 mailių, ir tokios ma- 

—Taip nekalbėk, Maike. šinos visai neturėjo. JĮ iškė- 
ba tai bedieviškas mokslas. į lė baliunas. Taigi ir aš. 
Geriau tu pasiklausyk, ką Maike, figeriuoju ant tokio 

baliuno. Parsitrauksim iš 
Čikagos stokjardų didelę

-Aš. vaike, sugalvojau Pus1?- išpusim gerai, užra
šysim ant šono didelėmis li
teromis “SMETONA”, li
kai vėjas pradės pusti Į Lie
tuvos pusę. aš pasileisiu i o-

tu pinigu neturi. Be to, rei- P’. .Te*ul s'ict?s Pam?to' 
kia mokėti ir orlaivi ope. kad .r musų tauta gj vuoja. 
ruoti, o tu to jau neišmoksi, —Niekus kalbi, tėve. As 
nes per senas. iJau eisiu.

—Veidiminut, Maike, pi- —C) kur tu eisi, Maike?
nigų bus. Aš paduosiu po —I knygyną,
gazietas. kad reikia aukų, ir —Vaktuokis, Maike, ba
žmonės sudės. Žiūrėk, Da- nuo tų knygų sukatas gausi.
rius jau pinigauja. Tai ko- __ .__ ____ 2__ 2____________
dėl aš negalėčiau?

tau 
tau

“Sviestas, 18-20 rublių.
"Mėsa, 20-25 rubliai.
“Desėtkas kiaušinių, 6 

rubliai.
“Bulvių kilogramas, 3 rb.
“Cukraus visai nėra —nei 

valdžios krautuvėse, nei lai
svoj rinkoj.

“Tai pagalvokit, kaip Ru
sijoj turi gyventi prastesni 
darbininkai, kurie turi dide
les šeimynas, o uždirba tik
tai 80 rublių Į mėnesį?”

aš tau pasakysiu. 
—Na, na?

raplanu lėkti Į Lietuvą.
—Man rodos, kad tei tuš

čias sumanymas, tėve. Tokia 
kelionė brangiai kaštuoja, o

—Bet tai persunkus 
sumanymas, tėve. Aš•r ’
duočiau geresni patarimą.
Išeik kur nors ant farmų 
karvių melžti. Tu jau pusė
tinai susikūprinęs, tai toks 
darbas tau kaip tik pritik
tų, nes lenktis daug nerei
kės.

—Ne, Maike, aš noriu ra
planu i Lietuvą nulėkti. Aš 
nemislinu. kad tas ‘žygis bu
tų toks jau sunkus, kaip tu 

.sakai. Ve, ir pereitą sąvaitę 
vienas skačmonas atlėkė A- 
merikon. Apžergė raplaną 
ir nepajuto, kaip perskrido 
mares. Ir sako, kad šita ke
lionė jam nebrangiai kaš
tavo, tik apie 60 dolerių.
Taigi pigiau, negu šipkor- 
tė.
; —Bet tu, tėve, to nepada
rysi, ką tas skotas padarę. kalbų kontest2 kuris greitu Iai.
- Maike, padarysiu ku žada įvykti Washingtone.
da geriau, ba man Dievas 
padės.

GĖRIAI SIS KALBĖTOJAS

C. P. Smith, 15 metų vaikas, 
yra smarkiausis kalbėtojas tarp 
Anglijos jaunimo. Jis yra išrin 
ktas atstovauti visos Anglijos 
mokinius tarptautiniame pra

—O ar žinai, tėve, kas at
sitiko su tuo vienuoliu, kuris 
su Dievo pagalba norėjo o- 
ran pakilti?

—O kas?
—Jis senai jau užsimušė.

Massachusetts General 
Hospitaly jau ketvirta są
vaitė komoj guli Micevičių 
19 metų vaikas iš New Bed- 
fordo. Jis nei gyvas, nei mi
ręs. Daktarai negali jo ligos 
suprast.

trija ir naujos federalinės 
valstybės sostinė bus perkel
ta į Vieną. Del to atkris su
tarčių sulaužvmo kaltini 
mas, nes ne Vokietija prisi 
jungs Austriją, bet Austrija 
—Vokietiją. Tokia perspek
tyva is karto sukels dideli 
austrų entuziazmą, nes Aus
trija vėl taps jlidele valsty
be. Berlynas bus paverstas 
pramoniškai prekybine vi
sos Vidurinės Europos sos
tine ir vaidins New Yorko 
vaidmenį, tuo tarpu Viena 
vaidins Washingfono vaid
menį. Be to, nauja vyriausy
bė tuoj paskelbs Versalio 
sutartį nustojus galioti, po 
ko tuoj bus sugrąžinta pri 
valoma karo tarriyba ir Į 
kariuomenę bus Įtraukta 
visa armija bedarbių. Von 
Papenas bus paskirtas 
basadorium Paryžiuj,
von Papenas, kuris karo me
tu buvo išvarytas iš Ameri
kos, Amerikos nekenčia, o 
Francuziją myli, ir dėl to 
Ffancuzija negalėtų ir gauti 
geresnio ambasadoriaus.

Kada naujos federalinės 
vokiečių valstybės vyriausy
bė įvykdys visus aukšč’au 
minėtus projektus, ateis lai 
kas lenkų vokiečių klausi
mui likviduoti. Tada lenkų 
vokiečių ginčas įeis Į savo 
dramatinę” fazę.

Lenkų korespondentai, 
pranešdami savo laikraš
čiams apie šį nepaprastą 
Liberte” straipsnį, kelia 

klausimą, ar kartais straips
nio neparašė beprotis ar vo
kiečiai franeuzus laiko tiek 
neatsakingus, kad gali jiems 
siųsti žinias, nuo kurių plau
kai piestu stoja.

Į Raseinius Atsi- 
krausto Baltais Rū
bais Dominikonai.

Žmonės bijosi, kad kartu su 
tais “Dievo tarnais” negrįž

tų baudžiavos laikai.

Nuo reformacijos laikų 
Raseiniuose buvo Įsigalėję 

vienuoliai domininkonai.Jie 
čia pasistatė dideli vienuo- 
yną, angomis sujungtą su 

bažnyčia, Įsigijo dvarus ir 
baudžiauninkus.

Seneliai su ašaromis pa
sakoja. koks žiaurus buvęs 
dominikonas ūkio vedėjas. 
Esą, jodinėdavęs raitas po 
dominikonų dvarų laukus ir 
be pasigailėjimo mušdavęs 
nesparčiai dirbančius šuva 
ytus iš kaimų mužikėlius. 
Panaikinus baudžiavą, ap
linkiniai kaimai atsikviepė 
nuo dominikonų. Vėliau ru- 
ų valdžia ir jų dvarus ap

karpė, kolonizavo burlio
kais.

Pagaliau žmonėm? griež
ei reikalaujant, regis, vysk. 
Valančius dominikonus Ra
seiniuose pakeitė vadina
mais svietiškais kunigais. A- 
pie dominikonus jau buvę 
kaip ir pamirštama. Bet da
bar gauta tikrų žinių, kad 
nuo š. m. rugp. 1 d. Į Rasei
nius persikraustą dominiko
nai, o dabartiniai kunigai iš 
Raseinių visiškai išvejami.

Raseinių parapijonys da
bar vienas kitą klausia, ar 
sugrįžę dominikonai vėl ne- 
ivesią baudžiavos ir ar “ne- 
kotavosią” žmonių. Pažan
gioji Raseinių visuomenė 
nurodo, kad dominikonų ir j 
kitokių kongregacijų nepa-į 
prastas plitimas Lietuvoje— 
Voldemaro sudaryto su po- 
oiežium konkordato vaisius.'

reikalus, nes susirinkimuose ne- mas darinks vieną direktorių, 
galima sudaryt konstitucijos Dabar direktoriais yra: Adv. 
reikalaujamo kvorumo, kuriam F, J. Bagočius, A. B. Strimaitis, 
reikia visu šėr'.ninku 51 nuošim- A. Mikalauskas, P. Bukšnaitis 
čio balsu. Be reikalinga kvoru- A. S. Trečiokas, X. Strumskis, 
mo negalima atlaikyt legališko B. J. Schegaus. J. N. Varnės ii 

• susirinkimo, negalima išrinkti S. Kišonas. Bet visi šie direkto- 
Iegaiiškų direktorių ir negalima riai rinkti susirinkamuose, ne- 

, užgiri bent kokių sutarčių pirkt turėjusiuose reikalingo kvorumo 
ar parduot nuosavybę, neigi pa-

am-
Esa.

ir be seimo Įgaliojimo, todėl jie 
neturi jokies galės Bendrovės 
reikalų pertvarkyti ar bent ko
kiu Iegaiiškų žygiu pravesti 
Bendrovės turtą, jį įvestinti ar 
nuosavybių reikalus patvarkyti. 
Tokiu budu Bendrovės turtas 
ir visi reikalai lieka ir toliau 
merdėti, ir merdės iki galui, jei 

. šėrininkai ir toliau nepasistengs
Pat y žiaus laikraštis Jour- padėti sušaukti šėrininkų susi

nai dės Debats paskelbė į- rinkimą, kuriame susidarytu 
domių dokumentų apie Hm- reikalingas balsų kv orumas, 
denburgo sąmokslą su reak-, Atminkite, kad kvorumą suda- 
cininkais panaikinti respub-1^ reikia 20,000 balsų, kartu 
liką ir grąžinti kaizerio vai- Į įmant šėrininkus ir pa vadus, 
džia. Tas dienraštis tvirtina,
kad dabartinis Vokietijos

tvarkvt įvestinimų ir kitokio

Hindenburgo ir Šlei
cherio Sąmokslas?
Jie esą susitarę kairiąją 
opoziciją užgniaužti, o 

paskui monarchiją

karo ministeris gen. Šleiche
ris (Schleicher) esąs susi
siekimo tiltas tarp Hinden
burgo ir Hitlerio.

Naujas kabinetas sudaro
mas užkulisy, kaip kad pa 
prastai būna Vokietijoj. Jį 
sudaro Hindenburgas, Šlei
cheris, Hitleris ir von Gayl. 
Klerikalų “centras”, bent 
tam tikra jo dalis, jau parei
škė savo sutikimą bendra
darbiauti su Schleicheriu ir 
Hitleriu. Tiedu kartu su 
Hindenburgu yra Hohen- 
zollernų grąžinimo į sostą 
šalininkai, tačiau tik po jų 
didelių karinių planų reali
zavimo. Kairioji opozicija 
busianti be pasigailėjime 
užgniaužta. Ligšiolinis hit
lerininkų judėjimas bus nu
kreiptas pangermaniškos 
akcijos keliu į įšorę. Laik
raštis straipsnį šitaip bai
gia: “Visa tai atrodo kaip 
gryna beprotystė, bet pašau

MIRĖ LENKUOS PREZI
DENTO ŽMONA.

Pereitą sąvaitę Varšuvoj 
mirė Michalina Moscicka. į Ii nuodijančios provokiškos 
Lenkijos prezidento Mosci- mistikos akivaizdoje butų 
ckio žmona. Ji buvo gimusi lengvamaniška rimtai nepa
rytų Galicijoj ir turėjo jau žiūrėti į. nusikaltėliškus Hit 
62 metu amžiaus. lerio ir Šleicherio planus.”

Pastangos.
Norint Bendrovės reikalus iš 

to merdėjimo taško išjudinti, 
vėliausiam susirinkime vienas 
šėrininkų, būtent, p. J. J. Ba 
čiunas, pasiūlė išrinkti speciali- 
šką kemisiją, kuri stengtųsi su
daryti kvorumą. Įvykdyt lega 
lišką šėrininkų susirinkimą. 
Tokia komisija turėtų per laik 
raščius viešai atsišaukti į Lie
tuvos Atstatymo Bendrovės šė
rininkus. gyvenančius Ameri
koje ir Lietuvoje, kad visi šė 
rininkai šitai komisijai priduo
tų savo tikrus adresus, kad pa
skui šitais adresais butų galima 
šėrininkams išsiuntinėti pa 
kvietimus ir Įgaliojimus arba 
pavadus, tokiais keliais suda
rant reikalingą balsų skaitlių 
busiančiam susirinkimui.

Susirinkimas pasiūlymą pri
ėmė ir i komisiją paskyrė šiuos 
šėrininkus: Juozas Bačiunas. 
Sodus, Mich.; Juozas Ambra 
rie jus ir Dr. Bladas K. Vencius, 
Brooklyn, N. Y.

Dabar ši komisija šiuo atsi 
šaukia į visus Lietuvos Atstaty
mo Bendrovės šėrininkus, ir vi 
;us prašo priduot savo tikrus 
adresus, žemiau pasirašiusiems

VESIES MARYTE 
J "OKILJ RYTOJ?

NĖR\ VII.TiES. Ji 
ŠALINASI VIS IK 
NEŽ.'N'U KODĖL

K APA JI PIRM t SY
KI TAIP ATŠALO? AR 
PO ĖJIMO I JUDŽIUS?

JONAI. PASAKYK. 
K) TI’ K VOTĮ?

Y

JONAS BUVO TIKRAS 
DRAUGAS IR PATARĖ 
LIFEBUOY ...TAI BENT 
maudynė: -bo." ne- 
TUR PROGOS PRIEŠ JĄ

NĖR B. O. DABAR romanso negadys 
AR TI JiEDU NE-

SUSIŽIEDAVO:
TAIP. JIEPU VIE
NA < k»t»t vra 

SUSIŽAVĖJĘ.

Ncatsarmimas su “B. O.”
(kūno kvapu)

gali brangiai kainuot
‘"B. O” c kūno IcvjprO—gali rv-ms ps»-
’-ankt! Jis p-a i i atitolint draurriško-ia—-nail“ 
--p'-t/'t ’ p’ip draugiškam ar būriškam n~«i- 

srkimui Pofcit atsargus—prauskitės regulia- 
ris»: su Lifebuoy. Pa+ėinyk;t jis r>ut«’a net 
-■a’tam kietam vanHonv. Jo tirštos, smotonno. 
‘-s notos išvalo skvlut^s-—prašauna “B. O.” 
N”'a'o bakteri jas nuo ran’-u—gelbsti ans-uj. 
got sveikata Jo nri:mnus, sveikas kvapas pra
nyksta nusiplaunant

VEIDO IŠVEIZDA PAGERĖJA 
Pinigai negali r.unirkt geresnio muilo dėl odos 
kaio Lifebuoy. Jo tyros,
ševlnios, pereinančios pu
tos lengvai išvalo veido 
skylutes-—jis padaro odą 
skaisčią ir^sveikos išveiz- 
dos. Priimkite Lifebuoy 
šiandien.

me visiems išsiuntinėti tam 
tikrus pakvietimus, Įgaliojimus 
(Power of Attorney) ir visus 
paaiškinimus. Mums reikia tik
rų visų šėrininkų adresų, nes 
anieji adresai, kkie yra Ben- 
Irovės knygose, žymioj daly yra 
jau pasikeitę ir jais pasiųsti į- 
raliojimai šėrininkų nepasieks. 
Todėl mums reikia tikrų jų ad
resų, ir todėl prašome visus at
siliept!. Kaip greitai atsišauks 
kvorumui reikalingas šėrininkų 
^kaičius. taip greit bus sušauk
tas legališkas susirinkimas, ku
ris išspręs Bendrovės reikalus, 
dek susidėjusius aplinkybės 
eis. šėrininkų naudai. Bus per- z 
tvarkyti visi Bendrovės ivest- 
mentų. nuosavybių ir turto rei
kalai. o jei nebus kitos išeities, 
lai Bendrovę likviduss ir likusį 
turtą proporcionališkai šėrinin
kams išdalins.

Bendrovės tartas.
Lietuvos Atstatymo Bendro

vė Įkurta prieš 15 metų. Origi
nališko kapitalo sukelta $392,- 
080.00. Tas kapitalas anuokart 
pagal geriausią nuožiūrą, atsi
žvelgiant i tų laikų aplinkybes, 
buvo įvestinamas Į Įvairias pra
mones, Lietuvoj ir Amerikoj. 
Tuo syk kai kurie ivestinimai 
teikė gerą pelną, tik vėliau, vo
kiečių markei Lietuvoj nupuo
lus. o dabar pasaulinio krizio 
šmėklai atsiradus ir kitoms 
priežastims susidėjus, tas vis
kas palietė ir Lietuvos Atsta
tymo Bendrovę, iš ko susidarė ir 
nuostolių. Nors buvo veikiama 
didžiausiu atsargumu, tačiau 
netikėti pavojai palietė ir mus. 

Dabar Lietuvos Atstatymo
Bendrovė turi šiuos Įvestmen- 
tus: IJetuvoj— “Nemuno“ ir 
“Ringuvos“ akcijas, ir Lietuvos 
Kredito Banko akcijų; visų šitų 
akcijų vertė dabar yra apie 47,- 
000. Amerikoj —“American 
Home Builders Corp.“šėrai verti 
apie $20.000; Lietuves Laisvės 
Paskolos bonai §5.000, ir nuosa
vas namas New Yorke prie 8th 
Avenue. vertas §95.000. Abel- 
nas turtas vertas apie $167.000,-

Kaip matote. Bendrovės tur
to yra dar nemaža suma. bet 
kol negalima Bendrovės reikalų 
pertvarkyti, tas visas musų tur
tas dyla. Ir sudils, jei šėrinin
kai. kaip jau sakyta, juo nepa
sirūpins. Nesirūpinimas tvarka 
ir leisti tokiai pinigų sumai be 
jokios naudas dilt. šėrininkams 
butų didelė skriauda ir pažemi
nimas.

Norėdami t? neprileist, šiuo 
paantriname savo \ įsiems šėri
ninkams: Priduokit mums savo 
tikrus (vėliausius) adresus; ra
ginkite savo draugus ir pažįsta
mus. šėrininkus. kad ir jie pa
darytu tą patį. Jei kurie šėrinin
kai butų jau mirę. kas žinote jų 
paveldėjus, priduokite mums tų 
paveldėjų vardus su pavardėmis 
ir adresais. Padarykite tai laiko' 
negaišuodami. Pasiskubinkite 
mums suteikt pagalbą, nes čia 
reikalas svarbus ir būtinas, lie
čiąs kiekvieną šėrininką. Pagel- 
bękit mums sudaryt legališką 
Bendrovės šėrininkų susirinki
mą su reikalingu kvorumu, kad 
butų galima sutvarkyt Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės reikalus, 
ar ją likviduot, išdalinant šėri
ninkams likusį jos turtą.

Jei to nepadarysite, žinokite, 
kad visi Bendrovės reikalai liks 
ir toliau rudyt ir dilt, kaip iki- 
šicl rūdijo ir dilo, ir viskas su
dils, o tada bus visiems ir 
skriauda, ir gėda, už tai. kad sa
vo reikalus apleidome ir išsiža
dėjome savo turto. Tai įsitėmy- 
kite!

i Lietuvos Atstatymo Bendro
vės šėrininkų Komisija Kvoru
mui sudaryti:

. J. J. Bhchunas,
į Tabor Farm, Sodus, Mich.

Joseph Ambraziejus,
168 Grand St, Brooklyn, N.Y.

Dr. B. K. Vencius,
499 Grand st. Brooklyn, N. Y,
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Detroitas Maitina i 
11,000 Bedarbių, i

Miestas už jų irtai-
_________________ ______________________________________ stą $1.103,000. Krautuvnin-
v • i • j • •• • y 7 v • • tu k et r* b n Ti c.m gi-u duoti.
Lietuvių Aviacijos Diena Chicagoį, III. tv * i •«./ J Detroite skpitema apie

Rugpiučio 7 d. Harlem a- jaunas vaikinas Bolys. Kpt. 1CO.OO0 Pre>rH” Bet ne 
viacijos lauke buvo sureng- Barius iškėlė ji apie 4,000 visi jie rern-'''•»><’>« Mies
tą lietuvių aviacijos diena, nėcų aukštam.n ir... tada tas maitina til ta* ri-e 11.- 
kurią rengė kap. S. Dariusį Bolys šoko iš orlaivio. Visi 000 žmonių. B f ’ • vž ių

Įvairenybes
Žymesni Šių Dienų Įvykiai ir Žmonės. PAJIEŠKOJMAL

lak. Girėnas ir
Diena pasitaikė graži, tai kė tą drąsuoli, kai jis para- k»nut’:vonl r. 
publikos 
važiavo 
mo
pie pirmą vai. po piet. Buvo laimingai nusileidžia ly 
įtaisyti garsiakalbiai, per g'cj pi voj. čia ji pasitinki 
kuriuos kalbėjo aviatorių automobilis ir atveža prk 
komitetininkai Ant. Zymon- aerodromo. Publika sukėlė 
tas. kap. Jurgėla ir k. jam didžiausias ovacijas.

Ši aviacijos pramoga, Jokios nelaimės su aerop 
kaip žinoma, buvo surengta Janais neatsitiko. Visi važia 
biznio tikslu—sukelti tam vusieji jautiesi gerai, 
tikrą sumą pinigų finansa- Svetimtaučiai lakūnai ste 
viršui skridimo per Adanti- bejosi lietuvių lakūnų išsila 
ką i Lietuvą. Kas užsimokė- vinimu ir skraidymo vykiu- 
jo $3.00 tas galėjo paskrai- mu.
dyti didžiuoju “Bellanca” 
monoplanu, kurį operuoja 
pats kapt. Darius. Reikia 
pasakyti, kad pasažierių ne
truko. Visą dieną važinėjo ir “aiskrimo” pedliorių bu- 
žmonės aeroplanu, į kurį vo nemažai. Kai kiti pedlio- 
telpa po 5 žmones, apart la- riai darė biznį, tai vienas jų

komitetai, žiūrėtojai ištempę akis se- maista 1 -n’ino
dau-

koj jiems nebus 
šita skola.

užmokėta

Clark Parke statomos bu
dės bedarbiam; gmr'mtb T«- 
nai gyvenai jau keli desėt- 
kai šeimynų. Kai užė’o aną
dien lietus, tai tose fcurksa 
visi sušlapo. O kas bus, kai 
ateis šaltas oras?

kūno.

‘Aiskrymo” pedliorių 
muštynės.

Diena buvo labai šilta, ta:

,su savo vežimėliu ir “don

Kai darbo negalima gauti, 
ai piivysc apgavikų, kurie 
ipsiima parūpinti darbo, jei 
ik užmokėsi jiems užtai, 
šiomis dienomis buvo areš- 
iuotas tūlas John Castle, ku- 
ds turėjo net ofisą įsitaisęs 
‘darbams pardavinėti”. Sa
koma, kad jis prigavo 17

Čia matome tris dalykus, būtent: (1) Ištvermingąjį bėgimą tarptautinėj olimpijadoj Los 
Angeles mieste; (2) Pietų Amerikos diplomatų susirinkimą Washingtone dėl kilusio Bolivijos- 
Paragva aus konflikto, ir (3) Japonijos biznierį Jotrą Yamamonto, kuris greitu laiku busiąs 
paskirtas Japonijos ambasadorium Washingtone.

Pujieš'nu tėvelio Stanislovo Sta- 
I nucko, girdėjau kad jis gyvena apie 
Bostoną. Malonėkit atsisaukt, aš turi® 
švarkų reikalą. Kas žin<t I ur jis ran
dasi. prašau pranešti, busiu dėkinga. 
Aš jūsų d k t i. (34)

STASĖ STAKAUSKAITĖ
13172 Ariington S:, Detroit, Mich.

Pajieškau tėvelio TELESPOKTO 
GEDRAICIO. pirm 11 metų gyveno 
Erighton, Mass., girdėja i kai dabar 
gyvena Araco’t s, Wash. Mano ma
ma Antanina GeJratiene mirė, aš ti
kau našlatc. Mieas tėveli, atsi šou:. 
Kure ?in-t k"r i s raudas, meld:u 
pranešt man jo adrese. <“5)

STANISl.' V A GEDRMCIUT.*
2572 R^osevelt Avė, Detroit, Mi h.

Kiti lietuviai lakūnai su ke” pribuvo pavėlavęs. Pa- jo po $250 už darbą ir dar-
ii’rv Gnrnnlonoic ltnvA čin • ; m o i ne VoJ oinrY-ic* ~ ---

monių, paimdamas iš kož- Ruošiasi Lėkti i Kita lenku -» pulkai sujo- Lietuvos rusai reikalauja
w , c e in 1 II ID A 1 ___ ____ I__“

savo aeroplanais buvo šie: matęs, kad šiems biznis ge- 
Girėnas su Parks išdirbystės rai sekasi, jis pradėjo save 
aeroplanu, Beleckas (iš In- konkurentus vyti lauk, sa 
diana valst.) ir Vydžius, ku- kvdamas, kad jis čia turį- 
rie darė įvairius skridimo koncesiją. Anie užprotesta- 
šposus. Buvo ir aeroplanų vo. Kilo smarkus ginčai.Kai 
lenktynės, kurias laimėjo pritruko argumentų, tai vie- 
indianietis lietuvis. Barius nas iš pirmųjų pedliorių pa
su savo didžiuoju lėktuvu; i vėla vusiam vožė “aiskry- 
nedalyvavo lenktynėse, nes mo” dėže tiesiai į veidą, kad 
turėjo vežioti “rėmėjus”, i tasis nugriuvo kraujais apsi- 
kurie už “raidą” mokėjo po pylęs. Bet graboriaus Eudei- 
$3. įkio ambulansas, kuris čia

Buvo laukta atskrendant buvo atvažiavęs dėl atsar- 
dar vieno lakūno iš Detroi- gumo, nuvežė pedliorių į 
to, bet tas nepasirodė. ! lietuvių šv. Kryžiaus ligoni-

Už visus įdomiausias tos nę, kur buvo susiūta jam 
dienos skraidymo punktas nosis, o mušeiką nusivežė 
buvo parašiutu nusileidi-; policija.
mas. Tuo drąsuoliu buvo Užmiršęs pavardę.

PASIGLEMŽĖ PUSBRO- “BEDARBIŲ PARTIJA” 
LIO ŽMONĄ IR DA NO* VAŽIUOJA Į ST. LOUISĄ

RĖJO JI NUŠAUTI. j Pittsburghe sudaryta kun.
Papilės vaisė. Užsienių Crot’° “Bedarbių .Partija” 

km. ūkininkas Pranas Do Pereitą subatą išvadavo 
veika kartą pergyveno savo i*v‘en; s'mstal7 automobilių 
žmones pabėgimų su meilu- !r ‘rokV} Louiso įmestą 
žiu. Nors ir $tvo jis apgau- lr tenai Ialkys aavo konven-

Pasaulį.x> nedavęs. Buvo ir dau
giau tokių apgavikų areš- Vokiečių išradėjas tikisi pa- 
tuota. James Marven gavo tiekti mėnulį į 4 dienas. 
30 dienų kalėjimo už “par- Europos laikraščiai pra- 
lavinėjimą darbų” Fordo neša, kad vokietys išradė- 
lirbtuvėj, o Liudvikas Sče- jas, Dr. Johann Winkler, iš- 
oaniak (lenkas) už tokią radęs tokią rakietą, kurion 
pat apgavystę nubaustas užsidarius galima busią į 4 
mėnesiu kalėjimo. Ščepa- dienas nulėkti Į mėnulį, 

niak pardavė Jonui Ručins- • Visų pirma Winkleris lei- 
kiui kortą darbui gauti pas siąs save rakietą Į stratosfe- 
Fordą ir paėmė $25; bet ka- rą be žmonių. Vietoj kelei- 
da Ručinskis nuėjo su ta vių, jis pripildysiąs ją kokia 
korta į Fordą, pasirodė ap- nors skysta medžiaga dėl 
gavystė. sunkumo, šita jo rakieta ne-

Tūlas Marten apgavo to- ??"« nei. Rankamai dide
liu budu apie 10 rasų, par- le. Bet jeigu
duodamas jiems tokias kor- I»™utl"lal P3'
-.as po $25 ir $35. Sumokėtų '?*“!*• Ul' 'taty-
linigus ir negavę darbo, jil sie jos pavyzdžiu didelę ra- 
pasiskundė valdžiai. Merten k,«‘?’.lr ta,da Jau 
PUVO areštuotas ir prisipaži- kelelvl« 1 ke-
no prie apgavystės. Jis taip-

gavo kalėjimo.

JO į JURĄ.

Prisiekė ginti pajūrį iki 
paskutinio.

Elta” praneša, kad Gdy-

tas, tačiau žmonai atleido ir 
priėmė atgal. Keturis metus 
gyveno gerai, bet... nebūta
sis pusbrolis, nors nepagei
daujamas, bet vis dažniau ir 
dažniau pradėjo lankyti jo 
namus. Dažnus pusbrolio 
Jurgio lankymasis sukėlė 
Pranui įtarimo, todėl pasta
rasis pradėjo sekti žmoną. 
Rugpiučio 2 d. naktį jis už
tiko savo žmoną patamsy su 
Jurgiu... pikantiškoj padė
ty. Kai vyras norėjo uždeg
ti šviesą, Jurgis Doveika 
pradėjo į savo pusbrolį šau
dyti, tačiau nepataikė. Po 
apšaudymo meilužis su jo 

žmona pabėgo ir dabar siap- 
ttosi miške. Pranas Doveika 
žmonai meilikautis su ki
tais nedraudžias, tik neno
rįs, kad tas “flirtas” butų su 
pusbroliu, nes pastarasis y- 
ra didelis vagis ir jau kelis 
rykius- baustas kalėjimu. 
Policija pasislėpusią porelę 
jieško, o apgautas vyras ste
bisi, kaip žmona būna miš
ke, kad ją iki tol į mišką nei 
su basliu neįvarydavo. Ma
tyti “karšta meilė” ir bai

gmę išvarė.

ciją. Kun. Cox jau pasiskel
bė “bedarbų partijos” kan
didatu į prezidentus ir da
bar nori, kad konvencija jį 
užtvirtintų. Jis tuos pačius, 
bedarbius buvo nuvedęs an 
dai ir Į Washingtoną.

Vietoj Dividendų, 
Duos Degtinę.

“National Distillers Pro
ducts” kompanija, kuri se
niaus gamindavo svaigina
mus gėrimus, paskelbė šią 
sąvaitę, kad ji turinti 700,- 
000 keisų senos degtinės, 
kurios dabartiniu laiku par-

liauti.
Pirmieji bandymai busią 

daromi Greisvvaldo saloje, 
Baltijos juroje.

IŠVOGĖ BANKO 
s SEIFĄ

Maiden, N. C. — Vagys 
čia įsilaužė į vietos banką 
ir išsivežė seifą su visais 
pinigais. Seife buvę $14, 
000.

Irgi Bedarbiai, Bet Laimingi.

PRAŠO DOVANOTI 
BAUSMES.

Lietuvos Universiteto 
prorektorius Česnys kreipė
si į valdžią prašydamas at
leisti nusikaltimus prof. Do
vydaičiui, prof. Eretui, ir 
kitiems Mariampolės pava
sarininkų kongreso prava- 
dyriams, kad šie galėtų su 
mokslo metais grįžti Uni
ver itetan. Visi jie klerika
lai.

APSIVEDIMAI-
Ei nta-t vaikini s jieško merkines 

tikslu apsivesi5. ne senesnės 30 metų; 
erų.'a'1 inas 27 metų, Lietuvoie tu
riu iš 15 tiešrutinių ūkę, gražų vien- 
1 iemį. Mergina, kuri norėtų turėti 
gražų ir ramų gyvenimą ir sutiktų 
važiuoti Lietuvon apsigyventi, pra
šau atsi’nukti. Pasitarus galftum 
apsigyventi ir Kanadoje. Geistina, 
vad atsilieptų rimta mergiha, turi 
būti lietuvaitė ir kiek pasiturinti. Su 
pirmu laišku prašau prisiųsti paveik
slų. kuri sugražinsiu. Ant pajuoko 
prašau nerašyti, tik ant rimtų laiškų 
duosiu atsakymą. Plačiau paaiškinsiu 
per laišką. ' f34)

P. S. J—KAS P. O. Bos 892
Ker.ora, Ont. Canada.

Pajieškau draugo apsivedimui, nuo 
j 40 iki 50 metų. be skirtumo pažiūri), 
į 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)

KATA RIMA WAIVERIS 
2328 So. Kedzie avė., Chicago, III.

t ,

sau cerkvės.
Kauno rusai reikalauja Pajieškau apsivedimui merginos, 
,. .. . , , aš esu vaikinas. Merginos galit atsi-grąžint jiems jų soborą, ku-1 šaukti bile kokio amžiaus, bet su pir-

“Eita praneša, Kati uay- ris P° kafės buvo paimtas 5ŠŠSS“kŽSSUSi
nė j lenku prezidentui da- nuo rusu ir paverstas I kata- ir platesnes žinias suteiksiu per lai- 
lyvaujant, keturi lenkų ka-: bažnyčią. bką
Valerijos pulkai prisiekė 
ginti Lenkijos pajūrį iki pa
skutinio kraujo lašo. Visi 
keturi pulkai buvo sujoję į 
jurą ir pamerkė savo kar
dus sūriame juros vandeny.

Bet tai durnas darbas.
Nuo suraus vandens jų kar
dai surūdys.

Rusai veža auksą per 
Lietuvą.

Liepos 29 d. pro Kauną į 
Vokietiją, rusai pravežė a- 
pie 8 tonus aukso. Po tokį 
kiekį aukso Sovietų Rusija 
pro Kauną pravežė jau ke
lintą kartą.

LEVER BROS. KOMPANIJA 
APMOKA TAKSUS UŽ MUILĄ 

PATI.
Tuoktiniai muilai Lever išdir

bystės nepabrangs.
Lever Bros. kompanija išdir

ba puikų tuoletinį muilą Lux ir 
sveikatos muilą Lifebuoy. Nuo 
21 d. birželio mėnesio valdžia 
apdėjo taksais visokius muilus. 
Lever Bros. Kompanija apmoka 
pati valdžiai taksas, todėl var
totojai to puikaus muilo gauna 
ta pačia kaina. Aptiekininkai ir 
groseminkai labai užinteresuo- 
ti Lever Bros. Kompanijos pro
duktais.

JAMES M KELOG 
P. O. General Delivery,

Cleveland, Ohio.

JIEŠKAU PUSININKO 
(PARTNERIO)

Kuris gal gerai dirbt, yTa gera 
proga įsigyt perą vietą (Barber 
Shopl. Kaina prieinama. Prašau at
sisaukt nevilkinant. Reikalingas in
formacijas suteiksiu per laišką. (35) 

Savininkas KAZYS DEGUTIS 
313 W. 36th St., Xew Yark, N. Y.

VANAGAS APDRASKĖ 
VAIKĄ

Pušalotas. — Į Lepšinės 
mišką atėjo iš netolimo kai
mo keliatas vaikėzų paukš- 
čiauti. Pamatę aukštam me
dy dideli lizdą, jie nutarė 
apžiūrėti, kas jame yra.Vie-

duoti negalima, bet kurių ji nas jų įlipo medin .rprade- 
-Išdalysianti savo šeri n i n- prie lizdo. Tuo tar-
kams" tuojaus kaip tik bus Pu atskl !"’ 'anagas
atšauktas prohibicijos įsta- lr nusileidęs .vaiku, ant gai
vinas. Už kiekvienus 5 šė- '"P8 e”e Teltl.f .J-
-us ji duosianti 24 paintes S18and«? valkas Pas,leldo 
snapso. Šitas “prezentas” ra?kas Ir ?uv,su vanagu nu
busiąs vietoj dividendų. f1?''0 z/me.n; ' a,k“. 8er?-

galva. Be to krentant gero
kai susitrenkta.

NĖRĖ NUO TILTO IR 
ŽUVO.

Pereitą nedėldieni Mont 
reale (Kanadoj) tūlas 
Maurice Chabet susidėjo Į 
laižybas, kad jis nunersiąs 
nuo Montreal Harbor tilto Į 
St. Lavrrence upę. Užsidė
jęs maudymosi kostiumą jis 
atsistojo ant tilto barijėros, 
išsitiesė ir nėrė galva že
myn. Bet kaip nunėrė, taip 
ir neiškilo. Toj vietoj nuo 
tilto iki vandens yra 150 pė
dų.

BuDWEISER SALYKLĄ kar
tas nuo karto maloniai priima
ma kiekvienuose namuose dėlto, 
kad ji duoda geras pasekmes. 
Padaryta ekspertu d e I eks
pertu—už jos stovi 75 metų sa
ly k kis tyrinėjimas—-didžiausios, 
geriausios įstaigos pasaulyje. 
I^ai jūsų štorninkas pristato 
jums BUDWEISER ir tėmykit 
kaip ^JiUBWEISER pristatys 
jums gerumą! 3 svarai dideliam 
raudonam kene — šviesus arba 
tamsus.

Jis Pristato 
Geraną

*f)D P l AVOPf i

NUO GYVATĖS IGILIMO 
MIRĖ VAIKAS.

Rokiškio apskrity, Pane
munėlio valsčiuje, Jonukų1 
kaime mirė ūkininko I. Bim-: 
bos 13 metų vaikas, kurį i 
buvo įgvlusi gyvatė. Vaiko 
pas daktarus tuoj nevežė,

štai jauniausis demokratų šulo Smitho sūnūs, Walter J. vežiojo pas visokias bur. 
Smith, kuris šiomis dienomis vedė Schenectady kapitalisto tininkes ir “užkalbėtojus.” 
Watsono dukterį. Abudu turi jau po'22 metų amžiaus, bet Burtai ir užkalbėjimas, ži- 
k«3ip gyvi da nėra dirbę jokio darbo ir vistiek laimingi. Kodėl noma, nuodu nesunaikina ir 
darbininkai negali taip gyventi? - vaikas mirė.

----------- ------------------------  

[ w Malt

siu n, s<h

MALT
ANHEUSER-BUSCH S T. LOU1S

REIKALINGA MOTERIS PRIE 
NAMŲ DARBO.

Kad butų nuo 35 iki 40 metą. 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 platesnių informaciją. (34)

ANTANAS SKABURSKIS 
825 Oak St., Btockton, Mass.

PARSIDUODA NAMAS
82 Pine St. Elizaheth, N. J.

6‘šeimynų mūras, 24 kambariai ra 
modemiškais įtaisymais, visi parau
da voti; kaina $5,800. Būtinai turi bot 
parduotas, nes savininkas apleidžia 
šią šalį. ’

V. ZUBRICK
228 First St.. Elizabeth, N. J.

Del svarbios priežasties par
duodu Farmą pigiai.

175 akrai žemės, geri budinkai, gy
vuliai, padarai, javai. Viskas kaip 
stovi, tik be stubos fomičių Kaina 
5.200 dol. 2^00 dolerių įnešti, likusius 
lengvais išmokėjimais. Priežastį par
davimo dažinosit per laišką. Prašom 
rašyt ant šitokio adreso: (34)

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

Brooklvn. N. Y.
DU FORNIšIUOTI KAMBARIAI.
Su maudynėms ir garu apšildomi. 

Tinkanti vyrams arba ženotai porai; 
su 3 langais, per visus įeina saulės 
spinduliai visą dieną; šėpa drapa
noms. galima ir valgis pasigaminti. 
Atskiras įėjimas. Galima matyt nuo 
6 vakarais. Subatoje ir nedėlioję per 
visa dieną ant viršutinių lubų, Aprt. 
5. Randa pigi. (35)

J. A. VALUNA
206 Bushwick Avė-, Brooklyn, N. Y.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir

Valandm): 10—2; i 
Sekmadieniai*: 10—IS.

3-121 So. Halsted StraoK 
CHICAGO, ILk 

Tel. Boolevard 8489

Suvis dykai dasižinosite savo ateiti 
ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei- 

; gu parašysite tuojaus indėdami ke- 
i li-»s š'ampas dėl persiuntimo. Adre- 
suolite: (37)

FR A, TICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė., Desk. Kw

f’HICAGO. ILL

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują

D-ro Margerio Knygą 
GONORĖJA

labiausia paplitusi lyties liga. 
Kaštuoja tik 50 centų Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba paa 
autorių:

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street, 

CHICAGO, ILL

7
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“DIRVOS” SPECAS SURADO
LABAI STRO&NŲ DALYKĄ.

Atsakymas “Dirvos” 
Reporteriui

, jo ir pats gerintis prie neku
riu socialistų? Mat, aš irgi
esu šiokis tokis reporteris iri Dirvos 31 num. pašte- „ , . -. ■ . — .

... , j •• man tenka si-ta išgirsti. Tai-bejau neva korespondencija . ‘ • j t ,•- L - i • uxt ‘ 23 si karta nugirdau, kadiš Davtono, antgalviu Ne- s . ■... * ’ • __  .. tasai D. reporteris vrateisingas prasimanvmas . - , , • i-’ .O1 ..& • v • j i. » rases laiska tūlam socialistuSkaitau, ogi baisus daiktas: • -i-įrz - i -- , ■ i . i , veikėjui i Cnicaga ir siūlėsiKaz-kas įsdnso paša Ryt. kad • - n. - .„ įam į pagalbą gintis nuo tu-vietinis realestetininkas, p. 
M. Mockevičius, yra prašės 
paskolos ant namo- iš SLA. 
ir negavęs. Taigi "Dirvos”

lų tautininkų šmeižtų. Ko-, 
kiu tikslu tas daroma? Jei
gu tai tiesa, tai atrodo, kad 
"D." Rep. trylikto apaštalorašytojas nutarė kad reikia ,į loj^ 0 • a,

nocTYiovL’ri tnnc Lro toirt . ... ° vnasmerkti tuos. ką taip sa 
kė, nes, jo supratimu, pra
šyti paskolos iš SLA. vra 
didelis prasižengimas. “Dir
vos” “specialistas” aiškina.

gauti “Riką nuo fašistų, tai 
jau pradėjo jieškoti sau 
prieglaudos kitur.

Dirvos” reporteris vi
ešą, koks tai vaikinas buvęs tuomet neigia socialistus, ir 
Chicagoje ir tuos skandalus patį veikėją, kuriam da- 
parvežęs i Davtona. Na, ar bar, sakoma, laiškus rašąs, 
ne baisybės? Ir dagi Vara- taipgi yra niekinęs. Jeigu 
šius visa tai patvirtinęs. Iš- dabar jis ištikrųjų nori so- 
tikrųjų tai vra toks menknie- cialistams būt geras, tai jis 
kis, kad gaila butų ir vietos nėra jau taip ištikimas sa- 
laikraštyje apie tai rašyti. ;vo draugams tautininkams. 
Bet jeigu jau “Dirvos” re- Pažįstu aš tą sutvėrimą 
porteriui tas atrodo tokiu gana gerai. Tai yra žmogus 
baubu, tai lai ir man būna be budo, be nusistatymo, 
leista tarti žodį apie tai. Y-, pilnas keršte. Iš jo visko ga- 
pač kad “D.” Rep. prime- Įima tikėtis.
tą tą paskalą žmonėms, ku-| rcikiaik
ne su tuo nieko bendra ne- .. kad j; , ino jo vis0_ 
turėjo. R'ek as gurdėjau, tas kįas ne#aIįonesK Xejaugi j; 
IfldEas prasidėjo SLA. sei- rimtesnių raštų neturi? Tas 

žmogus yra vaikų tėvas, tai
gi, vietoje rašynėti viso

me Pittsburghe. Esą, kuo
met buvo balsuojamas iždi
ninko raportas, tai beveik 
visi balsavo raportą priimti, 
tik dvi ar trys rankos pakilo 
prieš. Delegatas iš Davtono 
Mockevičius irgi balsavo 
prieš. Taigi, sako, vienas 
delegatas pasakęs į iždinin
ką Gugi: “turbut tam žmo
gui nedavei paskolos, kad 
taip ilgai ranką iškėlęs lai
ko prieš tavo raportą?” Į tai

kius plepalus, rodosi, turė- 
Ftų daugiau kreipti dėmesio 
į savo šeimą, o nesirūpinti a- 
pie kitus.

Gerbiamas Reporteri, yra 
ir tamstos šeimynėlėj viso
kių trukumų, apie kuriuos 
butų galima daug kas para
šyti: bet ar tas visuomenei 
svarbu? Jeigu jau tamsta

p. Gugis atsakęs, taip, tie- taip mėgsti rašyti, tai rašyk 
sa, jis vra prašęs paskolos, faktus, o ne plepalus, ku 
bet Pildomoji Tarvba ne- riucs pas kokias bobeles iš
davusi. girsti. Sarmata ’.

Kiek tas pasakymas yra Ir8* Reporteris
teisingas, aš neapsiimu tvir
tinti, bet taip pasakojo ke
liatas buvusių SLA. seime 
delegatų. Taigi, kame čia 
kaltė buvusių daytoniečių 
ar Varašiaus. Jeigu toks pa
sikalbėjimas ištikrųjų sei
me įvyko? Iš antros pusės, 
ar yra koks įžeidimas ar
šmeižtas paskolos prašyti? 
Biznieriai, kurie turi milio- 
nus, ir tai skolinasi pinigus, 
gi mums, vargšams tas yra 
paprastas dalykas.

“Dirvos” reporteriui tur
but atrodo, kad kas prašo 
paskolos, tai yra suvargęs, 
biednas žmogelis. Reporte
ris turbut nori tuomi pasa
kyti, kad jo draugas M. yra 
turtingas ir jam jokių pa
skolų nereikią. O jeigu ir 
reikėtų, tai jis žinąs iš kur 
paskolą gauti be SLA.

Tai tu sakyk, ir “mandru- 
mėlis” to “D.” reporterio! 
Kalba, kaip iš rašto. Man 
gi rodos, kad p. Mockevi
čius, kaip ir mes visi, turi 
namų, turi ir paskolų. Tai 
yra natūralūs dalykas, ir 
tai nėra jokis pažeminimas 
nei šmeižtas. Taigi kam da 
tokius plepalus rašyti į laik
raštį? Ar tas visuomenei 
svarbu, kad koks ten žmo
gus norėjęs gauti paskolą? 
Išrodo, kad “D.” reporteriui 
pritruko medžiagos, tai bile 
ką papeckojo.

Tūlas laikas atgal, jisai tą 
patį Mockevičių, kurį da
bar vadina “gerb. veikėju”, 
yra visaip išniekinęs ir ig- 
norantu išvadinęs. Praeis 
koks laikas, o jis vėl p. M. 
pavaišins tais pačiais kom
plimentas. Be to, “Dirvos” 
reporteris primeta daytonie- 
čiams sėbravimą su sociali
stais ir jis*juos už tai smer
kia. Jo supratimu, kas skai
to “Naujienas” ir “Keleivį”, 
tas vertas prakeikimo. Bet 
kažin kokiu tikslu tasai 
“karštas tautininkas”, kaip 
jis pats save vadina, pradė-

WATERBURY, CONN.

Lietuviai darbininkai, sau 
gokitės komunistišku 

pinklių.

Pastaruoju laiku komuni
stai pradėjo praktikuoti 
naują taktiką, kad pasiga
vus vieną kitą žmogų į savo 
pinkles, o paškiaus iškraus
tyti jo kišenius “dėl darbi
ninkiškų reikalų”. Jie dabar 
labai “susirūpino” bedar
biais. Ir pradėjo agituoti, 
kad bedarbiai rašytųsi prie 
komunistų tveriamos taip 
vadinamos “bedarbių tary
bos”. Jie landžioja po stu- 
bas įkalbėdami žmonėms, 
buk Waterburio Lietuviu

Amerikos Lakūnai Sugrižo iš Rusijos.

Humoristika

kia parodytas garlaivis "Leviathan”, kuriu© anądien sugrįžo du Amerikos lakūnai, Mat- 
tern ir Griffin. kurie lėkdami aplink žemės skritulį nukrito andai Rusijos pelkėse netoli Mins
ko. Nežiūrint jų nepasisekimo, juos grįžtant pasitiko New Yorko uoste Amerikos karo orlai
viai.

čionai noriu pastebėt,! PERKŪNO NUOSTOLIAI LIETUVOJ. 

buvęs M aterburio Lie- , .. . , _
Kelis nutrenkė ir sudegino j dėlė perkūnija ir padarė 

šiuos nuostolius 
1. Paupinės valse

... .... v. movkos vnk. gyvAlytaus apskrities siu gy

Aš
kad
tuvių Progresyvių Draugijų 
Sąmyšis daugiau jau ne eg
zistuoja. Visos draugijos jau 
atšaukė savo delegatus iš jo, 
o komunistai tiktai tą vardą 
naudoja, kad pridengti savo 
tikslus. Reikia atminti štai 
ką: komunistai turi labai 
prastą reputaciją tarpe pla
čios Amerikos visuomenės. 
Jie yra žinomi kaipo mela
giai. triukšmadariai ir pini
gų kaulytojai iš nesusipra
tusių darbininkų. Jų parti
ja susideda iš tamsiausio e- 
lemento. Juk mums, vrater- 
buriečiams, geras pavyzdis 
vra vietiniai komunistų va
riai, Krasnitskai, Strižaus- 
kai ir Bokai. Argi tokių 
žmonių pasakų verta protin
giems žmonėms klausyt? 
Tuk darbininkams bedar 
jiams jie nesuteiks darbo ar 
kitokios pagalbos. Bet ble- 
dies gali padaryti labai 
daug. Prisirašęs prie jų tos 
"bedarbiu tarvbos”, labai 
greitai žmogus gali netekti 
ir to darbelio, kurį dar turi 
—taipgi ir tos pašelpos, ku
rią tūli dar gauna iš mies
to.' Taigi geriau būt atsar
giems.

G. J. Kazlauskas.

RASEINIUOSE UŽ 1 LITĄ
3 KAPOS AGURKŲ.
Šiemet Raseinių rinkoje 

nuostabiai pigus agurkai 
nes daug jų atvežama iš Kė
dainių, Josvainių ir, be to, 
nemažas derlius vra Rasei
nių apylinkėse. Tarp rasei- 

Progresyvių Draugijų San- niškių agurkų pardavinėto- 
ryšis nutaręs taip organi-jų ir svetimųjų vra didelė 
zuoti bedarbius. Iš tikro gi konkurencija ir pav., rug- 
tai komunistų sumanymas, piučio 1 d. už vieną litą 
kad paskui galėtų kurstyti buvo galima pirkti 3 gerų 
bedarbius prie riaušių kėli- agurkų kapos. Žmonės 
mo. džiaugiasi.

Bepročių Darbas.

Milionai žmonių badauja, tuo tarpu kapitalistai naikina; 
maistą, kad palaikius jo kainas, štai. šitas paveikslėlis parodo. J 
kaip Brazilijos pakrašty kava yra šiupeliuojama iš laivo į j 
jūres.

apie 20 trobesių.

Perkūno buvo sudeginti

Už NAUJĄ PASKOLĄ KEI
KIA'UŽSTATYTI VISĄ 

KAUNĄ.

Kauno galvos susisėdę 
ilgai, ilgai mąstė, 
kur labai turtingą dėdę 
pasauly surasti?

Pagaliau ir susirado 
kažin kur kalnuose, 
kurs Smetonai dabar žada 
paskolą jau duosiąs.

Jefre- 
Juozo

Vietrinio sudegino gyve
namą namą, tvartą ir kluo
ną, buvusius po vienu sto
gu. Nuostolių padaryta ' iki 
3560 litų sumai.

2. Imbrado valse. Milge 
džių km. gyventojo Juozo 
Buičenko sudegino gyvena
mą namą ir pritrenkė 9 me
tų vaiką. Nuostolių padary
ta 3000 litų sumai

3. Antalieptės valse. Va 
šaknų dv. naujakurio Justi
no Kaprausko sudegino bu
vusius po vienu stogu kluo
ną ir tvartą su 2 karvėmis, 1 
telyčia, 1 avimi ir 1 šunimi. 
Nuostolių padaryta 2000 Ii 
tų.

4. Antazavės valse. Dubu- 
raičių km. per atdarą langjį 
užmušė Vladą Jagminą.

5. Zarasų mieste, Ukmer
gės g-vėje pritrenkė Alek
sandrą Krajuškiną ir Jadvy
gą Antanauskaitę.

6. Dusetų miestelio gy
ventojo Napaliono Ruvino 

užmušė arklį, vertės 150 lit
Pašvitinio valse. Noeiunv 

km. trenkus perkūnijai su 
degė to kaimo gyventojo 
Tono Balčiūno kūtė ir dvi 
daržinės, buvusios po vienu 
stogu, su visu ūkio invento
rium ir kitais daiktais. Viso 
nuostolių padalyta 12,060 
litų sumai.

Alytaus apsk. Simno vals. 
Kumečių dvaro laukuose 
perkūnas nutrenkė to dvaro 
gyventoją, Joną Ribinską.

ventojų trobesiai
1. J. Kirbliausko, gyv.

Merkinės valsč. Marbų vien
kiemio,— gyvenamas na
mas ir kluonas. Nuostolių 
padaryta 4500 litų.

2. Jono Gradzevičiaus.
Antnemunio valsč. Kriaunų 
km. —kluonas su įvairiais 
ūkio įrankiais ir tvartais su 
jame buvusiais gyvuliais, k. 
t. karve, telyčia, ir kt. Nuo
stolių padaryta 1850 litų.

3. Sorės Smorgonskienės,
Gutrimonių miestely gyve
namas namas ir tvartas po 
vienu stogu. Nuostolių pa
daryta 3500 litų.

4. Juozo Puodžiaus, Piva
šiūnų valsč., Skraieionių 
km., — gyvenamas namas ir 
kluonas 3000 litų vertės.

5. Alekso Remeškevi- 
čiaus, Pivašiūnų valsč. Ei- 
gelionių km., — gyvenamas 
namas 3500 litų vertės.

6. Igno Lazicko, Antne
munio valsč. Dublių kaime 
tvartas ir kitų daiktų. Nuo
stolių padaryta 3566 litų.

7. Andriaus Kazlausko,
Nedzingės valsč. Rakatans- 
kų km. — gyvenamas na
mas vertės 800 litų.

Miške buvo nutrenktas 
ganęs gyvulius Alytaus aps.
Varėnos valsč. Strielčiškių 
km. gyventojas Vincas že
maitis. '

Perkūnas nutrenkė dar 
ūkininko Pijaus Alminaičio, 
gyv. šakiųapskr. Žvirgždai-* Oklahomoj patvino Skė
čių vai. Gudaičių km., pie- letono upė ir pridarė apie 
menuką Joną Kuneaitį, ki- 32,000,000 nuostolių. Prigė
rusį iš Bublelių vai. Tarpu- rė 4 žmonės ir žuvo daug 
čių km. . ; gyvulių. Keli šimtai šeimy

Zarasų apskrity buvo di- nų pasiliko be pastogių.

“Girdi, esam mes šveicarai 
gana dori žmonės.
Ir geriems mes dažnai darom 
visokias malones.”

“Norit gauti milijoną 
ir daugiau dar litų.
Pamėginkit, Kauno ponai, 
turtus surašyti.”

Kauno ponai per savaitę 
greitai surokavo.
Taip, maždaug, tiksliai 

apskaitė 
visą turtą savo:

“Taigi, jus, šveicarų ponai, 
mes viską surašėm.
Pasirodė milijonų 
net septyniosdešimts.”

Ir šveicarai trina delnus, 
rašo Kaunan laišką:
“Dabar mum jau čia ir kalnuos 
šis dalykas aišku.”
“Žmonės mes labai padorus, 
nevartojam smurto,
Mes nedaug iš jus tenorim: 
užrašykit turtą.”
“Norim būti neužguiti 
dėl dalykų savo.
Galbūt leisit mum be muitų 
pas jus vežt kakavą.”
Ir vėl Kauno galvos mąsto 
dėlei tų šveicarų, 
kaip čia išeitį surasti, 
kad visiems būt gera.

Visą turtą užstatyti 
už du milijonu, 
ir dar ačiū pasakyti — 
skaudu Kauno ponam.
Bet toks sunkus krizio laikas. 
Litais nebelyja.
Galima juk krėsti baikas, 
tik ne užsienyje.

Pakelis.

Tautiškos visuomenės lietuviš
kas Protestas.

Beveik dvidešimt šimtų metų 
po to, kaip bolševikai žydai nu
žudė musų tautietį Kristų, tai 

į yra tais garbingais metais, kuo- 
1 met šventoj musų Lietuvoj vie- 
; špatauja didis musų tautos va- 
' das, jo Celencė Smetona Užpa- 
lietis — tais šlovingais metais

t

. tamsta, Vitaiti, išvirtai į cici- 
liką ir "SLA. organe pradėjai ra
šyt intemaeionališkus straips
nius, aiškiai nukreiptus prieš
musų tautišką visuomenę.

i
Pasipiktinę šitokiu interna

cionalizmu, mes griežtai prieš 
tamstą protestuojame ir būtinai 
reikalaujame, kad nuo šiol “Tė
vynėje” butų garbinamas jo Ce
lencė tautos vadas Smetona ir 
keliama tautybė, nes Susivieni
jimas yra musų tautiška susai- 
dė ir viskas joje turi būt tautiš
kai vedama.

i Pasirašo tautiška visuomenė:
Saliunčikas. 
Graborius ir 
Neva Pisorėlis.

VISUR YRA PAVOJUS.
Pači j en tas. — Turiu bėdos, 

daktare. Pastebėjau, kad mano 
plaukai jau pradeda žilti. Kaip 
tamsta manai, ar jų nudažymas 
nebūtų pavojingas?

Daktaras.— Negaliu tikrai 
pasakyti, bet kai kam tas ant 
gero niešeina. štai, mano dėdė 
pradėjo plaukus dažyt, ir už 6 
mėnesių jau apsivedė.

Kartu
Lietučių
Kalboje

i

su Pa
veikslais

Dabar M tik išėjp iš po (panku

Nauja Lietuviška
31BLIJA

• SATYROJE

Kur jus tiktai eisite, jos vis rasite 
šitą salyklą, kuri yra 
visados vienoda

KĄ REIŠKIA {STATYMAI 
TARP GERŲ DRAUGŲ.

Mokėdama už pietus restora
ne stora ponia sako patarnauto
jui:

—Norėjau duoti tamstai tru
putį, bet matau čia parašyta, 
kad kyšius duoti šitoj vietoje 
draudžiama.

Tarnas: O, ponia, juk obuolys 
rojuje irgi buvo uždraustas, bet 
ar Jieva žiurėjo uždraudimo?

tari 3S2

ypatai. 
ir tė- 

tkarie per- 
Mrt.ėrtae (rieto

Kristau). užmirs ri- 
ir džtaactris jočiai to- 

pi žie-bfe bnj» jam bu troa>

KAVMA TIK »1.OO
Norinti <aot ii( Biblija, pinicu 

bėkit Ezprem ar Parto Money Orde
riu. arba recMraotame laiške adreso:

“KELEIVIS”
255 Broadvray, 
So. Boston. Mass

Ib4trfySjBi BlneRib- 
bon Salyklos nesi
gaili išlaidu, kad 
tikrai jos gaoto- 
met ankUiansios 
njšies salyklą, ko
kia galima pada
ryt—ir metas m»o 
meto taja kokybę 
palaiko tokia pat. 
Pilni trys svarai.

BLUE RIBBON MALT

SVEIKATA
tai nmeiAs svarbos veikalas 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Teje knygpje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jas. FteMogf jas ir HygieiMs.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 
kūno mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma 
nežinojo.

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50 

KELEIVIS
2S3 Broadway So. Boston, Mass.

»
f
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Indijonų IrkluiLenktynės.

Baisi žmogžudystė i įsimylėjusių porelė 
n • j • ATSISĖDO PO TRAUKI-Baisogaloj. , niu.

Arba kaip Komaro kalvis ; šiomis dienomis Šeduvos 
pats save susprogdino. geležinkelio stotv traukinio 
Rugpiučio 1 dieną Koma- mašinistas pastebėjo ant bė

ro dvaro kalvėj, Baisogaloj, giu kaž ką gulint. Bet ka- 
įvyko nepaprastas sprogi- dangi distancija buvo labai 
mas, kuri girdėjo už kelių trumpa, traukinio sulaikyti 
kilometrų dirbę darbinin- nepavyko.
kai. Šio sprogimo pasėkoje Vėliau, sustabdžius trau- 
žuvo 24 metų kalvis Kaži- kinį, ant bėgių buvo rasta 
mieras Sarapinas. du žmoųės—vyras ir mote-

Minėtas kalvis jau nuo ris. Šalia jų gulėjo viena tu- 
keletos metų dirbo pas p. ščia, kita pilna vyno bon-

KELEIVIS. SO BOSTON

Paveikslėlis parodo Oregono ir Britu K 
kurios Įvyko anądien netoli Seattle miesto. <

Los Indijonų irklininku 3 myliu lenktynes, 
visi sustoję ir laukia tik ženklo raut pir

myn.

PERKUNAS “STEBUK 
LŪS” DARO.

šiomis dienomis audros 
laiku i Raguvos v. Papusiu 
kaimo gyventojo štitilio gy
venamą namą trenkė per
kūnas. Žaibas įlėkė pro lan
gą vidun, apardė pečių, nu
griovė kaminą, kai kuriose 
vietose atplėšė grindis, pa
galiau pro praviras duris į- 
sisuko kamarcn, kui- nuo 
lentynos numetė 4 puodynes 
pieno ir per tą patį langą iš
ėjo lauk didelių nuostolių 
nepadarydamas, nieko ne- 
sužeisdamas nei uždegda
mas. Žmonės labai stebisi ir 
dėkoja dievui Perkūnui už 
parodytą “stebuklą.”

pas
Komarą kalvėj ir pasižvmė 
jo darbštumu, buvo sugyve
namas ir lėto budo žmogus.
Tik jau prieš kuri laiką dėl 
nežinomos priežasties ren
gėsi nusižudyti.

Pietų laike dažnai pasilik
davo kalvėj vienas ir kažką 
dirbdavo. Draugai, kurių 

buvo šioj dirbtuvėj apie 20, 
negalėjo matyt. Tačiau ku
ris ir pamatė, kad Kazimie
ras vieno metro ilgio vamz-lnė.

kos. Nelaimingieji nuga
benti į Radviliški, kur jiems 
suteikta pirmoji pagelba. Iš 
ten jie buvo nugabenti Į 
Šiaulius ir paguldyti į ligo
ninę.

Moteris jau buvo mirusi; 
traukinys jai pervažiavo per 
kairįjį petį, sutriuškino kru
tinę, galvą. Vyras gyvas ir 
turima vilties, kad pagys. 
Jam tik sutriuškinta kruti-

džiui užkala galą, nieko į 
tartino nepamanė.

Kada buvo šito vamzdžio 
vienas galas užkaltas, Kazi
mieras, matyt, pridėjo gero
kai parako. Virš parako bu
vo įdėti penki šratai iš auto
mobilio rato.

Rugpiučio 1 d. vakare, 
kaip niekuomet, jis pats ė- 
mė pusti ugnį. Norėjusį jam 
pagelbėti padėjėją pasiuntė 
prie varstoto, o pats to vam
zdžio vieną galą laikė ugny
je, o kiaurą galą rankoj, 
taip, kad skylė prieš kruti
nę. Nuolatos dairėsi į šo
nus. Po keletos minučių pa
sigirdo baisus g'arsas ir Ka
zimieras paplūdęs kraujuo
se gulėjo ant žemės. Prie
šais buvo viena didelė sky-

Pasiteiravus pavyko suži
noti po traukiniu puolusių 
asmenybę. Vyras — Vaclo
vas Senulis, 33 m. amž. iš 
Paežerių km. Šeduvos valsč.

Moteris— A. Švogeraitė, 
iš Šilaikonių kaimo, Šedu
vos valsč. Praėjusiais metais 
Švogeraitė tarnavo pas Se
nuli. Senulis ją įsimylėjo ir 
norėjo vesti, bet tam pasi
priešino brolis. Tada jie nu
tarė nusižudyti.

Senulis ir Švogeraitė at
važiavo į Radviliškį. Čia ku
rį laiką jie gėrė. Paskui nu
sipirko dvi bonkas vyno, nu
sisamdę automobilį ir nuva
žiavo į Šeduvą. Atsisėdę ant 
bėgų pradėjo vyną gerti, bet 
vos teišgėrę vieną bonką, 
pastebėjo traukinį atvažiuo-

PERKUNAS PRIDARO 
ŽMONĖMS DAUG NUOS 

TOLIŲ.
Raseinių apylinkėje nak

tį iš 1 į 2 rugpiučio praėjo 
smarkoka vėtra su didele 
perkūnija. Raseinių miesto 
naujakurio Spraunio darži- 
nėn trenkė perkūnas ii’ už
degė. Kilo gaisras ir sude
gė visi to naujakurio trio- 
bėsiai, kurie buvo neap
drausti. Be to, naktį apylin
kėj buvo matyti dar trys

POLICIJA MUŠA ŽMO 
NES.

Lietuvos miesteliuose ir 
kaimuose policininkai jau
čiasi kaip kokie earukai ir

I
PLĖŠIKAS UŽPULDINĖ

JA MOTERIS.
Rageliai, Rokiškio v. Jau 

buvo pranešta, kad liepos 
mėn. 24 d. vietos šile plėši
kas pastojo važiuojančioms, 
moterims kelią. Nors polici-’ 
ja daro didžiausias pastan-1

JEI NEBUSI “DŽENTEL 
MONAS”, TAI ŠIAULIUO 

SE GAUSI J SNUKJ.
Nesenai vieną naktį Šiau- gas plėšiką sugauti, bet dar 

lių geležinkelio stoties 1-os sugauti nepvyko. Liepos 31 
žiauriai elgia.-; su žmonė- klasės bufete salėj keleiviai d. Didėjo kaimo moteriai 
mis- Kvosdami -uimtuosius, turėjo progos pamatyti, Kriukelienei uogaujant tas 
ar šiaip kokių nors reikalų kaip Šiaulių "džentelme- pats plėšikas užpuolė ją. 
su žmonėmis turėdami, tie nas” su <aVo skolininkais Mačiusieji pasakoja, kaip 
necivilizuoti sutvėrimai po- atsiteisia. Prie tūlo piliečio, plėšikas apsivilkęs, 
licijos uniformoj skaito sau besirengiančio, matyt, va- Nežiūrint, kad policija 
dideliu smagumu sumušti žiuoti kur. prisiartino žino- plėšikui neduoda ramumo, 
beginklį pilieti. Jei patekai mas Šiaulių ponaitis Vladas jis vis dėlto jaučiasi drąsus, 
į policijos rankas, tai taip ir Kamantauskis ir tarė: “Jei kacI.net užpuldinėja mote- 
žinok, kad sveikas neišeisi. esį džentelmenas, tai atsis- ris. Kur plėšikas bastosi y- 

Vilkaviškio apskrity, Nar- Sudaužys tave. suspardys, kaityk”. Bet pilietis, matyt, ra tankus miškas ir pelkės.

KAD KIEK KUNIGĄ
BUTŲ PAKORĘ UŽ 

VAGYSTĘ.

Tūlas Šiaulių geležinke
lio stoties tarnautojas vieną 
dieną pastebėjo apie preki
nius vagonus sukinėjantis 
kunigą. “Kunigas, ne kuni
gas, jei tu čia sukinėjies, tai 
tu velnią mislyji, ergo —vo
gti rengies”, — pagalvojo 
tarnautojas ir, nieko ne
laukdamas, patsvėrė kunigą 
už pakarpos (tikra šio žo
džio prasme!, ir atitempė į 
gelžkelio policijos raštinę. 
Čia paaiškėjo, kad kunigas 
yra Lygumų parapijos kle
bonas. Kadangi jis, žinoma, 
nesikėsinęs vogti, o sukinė- 
jęsis apie vagonus visai ki
tais reikalais, tai perdaug 
suopiam tarnautojui teko ji 
atsiprašyti. Tarnautojas bu
vęs truputį “truktelėjęs.”

pairai.

| LIETUVĄ
per BREMENĄ 

greičiausiais jurų laivais

BREMEN 
EUROPA

| Puikus geležinkeliu susisieki
mas iš BREMERHAVEN į 

LIETUVĄ
Del informacijų kreipkitės

| 252 Boylston St- Boston, .Mass.

NORTH GERMAN
LLOYD

lė, o ant nugaros penkios, jant_ Tada abudu apsikabi 
mažesnės. Šrataij>erej<  ̂Į no į. atsisėdo taip, kad pa- 

, tektų po ratais.kiaurai žmogaus sulindo į 
lubas ir išskėlė keletą de
gintų plytų. Vaclovas Senulis dabar 

labai gailisi savo mylimo
sios. Sako, daug butų buvę 
geriau, kad ir jis kartu su

- - « ’j3 bUt^ ŽUV£S’Arba kaip kumščios spor- ____________
tas” pasibaigė šaudymu. PLEČIASI SLAPTAS

Onuškio parapijoj, Trakų DEGTINĖS VARYMAS 
apskrity anądien buvo ši-j Kadan^ ,ai (tabar 
toks atsitikimas: j ui in<.

Išmonių kaime »k>mnkas jojs s]a tes
Barkauskas su to pat kaimo ;įeJ f val*;.mas. piliečių 
Ūkininku Narucku pradėjo, | de'artamentas
juokais boksuotis; Nante-■ sfunti«žjo aįUnkraštį poli- 
kas buvęs miklesnis ir kaį iau
kauską nugalėjo BarKaus-|kiJo s, de^iD&H va.
kas .s gėdos ir pykčio atėjęs J & aplinkrašty į- 
namo papasakojo savo kad Jįe
nui ir pavadino JI f taiką tik- ir poiįc1ininkJai)
siu atkeršyti Naruckui. Bar-N. neveikliai kovosią su

LIETUVOS “ŠARKIS” 
SUNKIAI SUŽEISTAS.

kausko sūnūs apsiginklavo 
brauningu ir su tikra kariš
ka nuotaika liepė tėvui apsi- 
ginklotu senu vokišku dur-J 
tuvu. Apsiginklavę išėjo į; 
kaimą sutikti priešą. Naruc-J 
kas pamatęs, kad vienas ne-' 
galėsiąs atsispirti, pasišaukė: 
dar du savo brolius į pagel-Į 
bą. Susitikę priešai pradėjo 
bartis, Barkausko sūnūs il
gai nelaukdamas ištraukęs 
brauningą pradėjo šaudyti,1 { 
sužeiszdamas vieną Naruc-Į} 
ką į krutinę, antrą į ranką ir { 
trečią Kudriavičių į koją.' J 
Sužeistas į krutinę nugaben-' ’ 
tas į Alytaus ligoninę, o 
Kudriavičius ir kitas Naruc-

slaptu degtinės varymu, bu
sią nubausti.

kas gydosi namie.

IŠDŽIUVO NEVĖŽIS.
Šiomis dienomis vanduo 

Nevėžy visai nuslūgo. Dau
gely vietų, kur pirma buvo 
gan gilu, dabar viduriu upės 
galima vaikščioti skersai ir 
išilgai. Skendimų pavojus 
kai kuriose vietose visai pa
šalintas. Be to daugely vie
tų kaimuose ir mieste iš
džiuvo šuliniai. Paskutiniu 
laiku upėj vis daugiau ran
dama padvėsusių žuvų, 
kurių tarpe yra gan didelių.

sukruvins, ir tai skaitosi 
“tvarkos palaikymu.”

Šiems nenormalumams 
kelią užkirsti piliečių apsau- 

išleidc
aplinkraštį, kuriuo griežtai 
įspėja policiją ir policijos 
tarnautojus, fizinių priemo
nių santyky su piliečiais po
licijai nevalioti, 
klausys — bus

vydų kaime, Vištyčio vals
čiuje, perkūnas įtrenkė į 
Uršulės Mickevičienės gy
venamą namą. Iš to kilo gai-1 
sras ir sudegė mediniai — gos departamenta: 
gyvenamas namas, tvartelis, 
kluonas ir įvainųs daiktai.
Nuostolių padaryta 5500 li
tų. Trobesiai buvo dengti 
šiaudais.

Panevėžio apskr., Nauja-

nebuvo “džentelmenas 
nes pradėjo kažką aiškinti, 
kas Kamantauskui nepati
ko ir jis piktai pakartojo sa
vo reikalavimą atsiskaityti/ 
grąsindamas, priešingu at
veju. neleisti išvažiuoti iš 
Šiaulių. Lyg patvirtindamas 
savo grasinimą Kamantaus-

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

Nereikia daug įrodinėti, kad riai V. Čepinskis, Myk. Biržiška, 
Vac. Biržiška, VI. Lašas, Vaba- 

bėlę ir rengėsi pagrobt port- tik tuo atveju turės pilnos tei- las-Girdaitis, Bagdonas ir dau- 
felį, bet pilietis nedavė, o 5ės nešioti tą vardą, jei jis seks gelis kitų.
vėliau atsiėmė ir skrybėlę, kultūros ir mokslo pažangą, do- ‘“Kultūra” nuo 1931 metų 
Kamantauskas valandėlę mėsis žmogaus mokslinės ir ku- tampa pažangiosios lietuvių mo
davę jam ramybę ir nuėjo su ribinės minties pastangomis bei derniškosios literatūros organu, 
savo draugais gerti alaus, laimėjimais. . . . kurį remia tokie talentingi ra-
bet netrukus grįžo prie pi- Sekt: tą toki įvairų ir tokį rytojai, kaip: K. Boruta, Ant. 
liečio ir staiga salėje nuai- gausŲ mokslin’ kul- Venclova, P. Cvirka, K. Korsa-
■dėjo skambus antausis. Tai turinį progresą pilnai galima tik; kas_j. Radžvilas, J. Šimkus- 
Kamantauskas smogė pilie- turint atatinkamą vadovą, ku-• Py. Daugnora, Ant. Talys ir kit. 
čiui delnu i veidą Pilietis m aiškiai apie viską Taigi, “Kultūra” talpina ne tik
nieko neatsakė, tik nuėjės “formuotų, kunsnetik m- • moksliškus straipsnius, bet ir 

•u ’a noK/.įįaį Vėles formuctlJ’tet ir pats kartu eitų apysakas, eilėraščius, kritikas.
“ ’ '' su tuo progresu, už jį kovoda- Amerikietis, norįs pažinti nau-

mas ir jį ugdydamas. i jąją lietuvių literatūrą, neras
Nieks neginčys, kad lietuviai geresnio tuo reikalu žinių teikė-

Kas ne- pa? pagkobė piliečio skry- kiekvienas kultūringas žmogus
25 1 ~“ __ —_____ Va.___ X 4-,izv o+vmin 4-ii 1*^x5 niln/\a

miesčio valsč., Mazgailių' tarnybos ir nubaustas. Del 
km. žaibas uždegė Kons- j to 3 policininkai ir 3 polici- 
tancijos Juozaitienės iš mo- jos valdininkai jau esą iš 
lio pluktą kūtę. Nuo jos už-, pareigų atleisti.
sidegė ir sudegė kiti trobe-: --------------
šiai, taip pat 15 vežimų do-'( VALGOMŲJŲ DAIKTŲ 
bilų, 24 vežimai šieno, 5 Į KAINOS PANEDĖLY. 
skersiniai malkų ir įvairių J Panedėlio miestely, Ro- 
ukio padargų. Nuostolių 8,- kiškio apskrity, rugpiučio
130 litų.

MARIJAMPOLĖS ŽYDAI 
POSĖDŽIAUJA SU

REVOLVERIAIS.
Marijampolėj nesenai

pradžioje buvo šitokios rin
kos kainos valgomiems dai 
ktams:

Rugių centneris (100 sva
rų) 7-8 litai, kviečiai 15 li
tų, suris 70 lietuviškų cen-

poiicininkas Kamantauską 
išsivedė. Bet netrukus Ka 
mantauskas grižo ir vėl pri
kibo prie piliečio. Vėl ėmė 
antausius skaldyti ir vėl pri
reikėjo policininko, kuris 

'šiuo kartu Kamantauską su

vyko Marijampolės žydų tų, kiaušinių už 1 litą gali- 
liaudies banko posėdis.Kaip ma gauti nuo 18 iki 2<>. ka- 
praneša “Verslas”, • banko pa agurkų 40 centų, 
valdybai atsisakius Įtrauk- Vidutiniškas arklys 80-90
ti Į protokolą revizijos ko- litų, karvė 60 litų. avis 15! visa jo draugų kompanija 
misijos pirmininko nuomo- litų, paršas 12 litų, višta pus-į visai išvarė iš stoties. Ne
šę, kilę dėl to muštynės. Re- antro lito, viščiukas 50 lietu- i laimingas pilietis galėjo va- 
vizijos pirmininkas, būtinai viškų centų. : žiuoti kur jam reikėjo.
norėdamas savo nuomonę į----------------------------------------------------------------------------
protokolą Įtraukti, išsitrau
kė revolveri ir savo norą į- 
vykdė. Konflikto galutinis 
sprendimas pavesta padaryt 
rabinams.

.r S teturi tik vieną tokį tobulą in- jo, kaip “Kultūra/

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NITO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS. ŠE1MINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

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

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

Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Moaey Orderiu". Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte. bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio" ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

t

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senini-; Lietuvių Zinyėia

Ypatingai dabartinės krikščienybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai -aprasti Dievo buvimą.

Knyga didelis formato, turi

formatorių apie visus mokslo ir. -Kultūra” savo išvaizda ir su- 
Iiteraturos naujuosius laimėji- tvarkyrnu vra visai m berniška 

apie v įsas žmonijos pro- pj-dy^sta geriausiems tos rū
šies užsienio žurnalams. “Kul
tūra” yra pažangus žurnalas, ji 

„ skleidžia laisvą mintį ir kovoja
TURĄ. Kultūra, yra popu- gu reakcija. “Kultūra” yra tikra 
barus mokslo, visuomenės ir K- to žodiio prasme kultūra, 
teraturos žurnalas. Be to, ji yra
gausiai ir puikiai iliustruotas Amerikiečiai daugiausia skai- 
žumalas, išeinantis kas mėnesį angliškus žurnalus, bet jie 
dideliais 64 puslapių storumo turėtų, pagaliau, sužinoti, kad 
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” “KuItura” plačiai rašo ir apie 
komplektas sudaro apie 800 pus- Amerikos gyveniiną. Tikrai kul- 
lapių didžiule paveiksluotą kny- turingas lietuvis negali jokiu 
gą. Nežiūrint savo populiariš- 6udu apsieiti be ‘ Kultūros.’ 
kūmo. t. y. suprantamumo “Kul- “Kultūra,” tas toks vertingas 
turą” vis dėlto yra tikrai rimtas žurnalas, visiems metams Ame- 
moksliškas ir literatūriškas žur- rikoje tekainuoja tik 3 doleriai, 
nalas. ‘ o Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi-

"Kulturoj” rašo paty3 žy- giau negalima nė norėti. Užsa- 
miausieji Lietuvos mokslininkai kymus reikia siųsti šitokiu ad- 
;r rašytojai. Užtenka paminėt resu: “Kultūros” žuraalas, 
tik tokius vardus kaip: profeso- AnšrosaL 15. Šiauliai, Lithuania

mus.
greso pastangas ir užkariavi
mus, — tai jau devinti metai ei
nantis Lietuviu žurnalas “KUL-

—100; audimo apd. 
arba “Money Orderį”. 

253 BROADVVAY

pusta pj. >va;na popieros apąarais 
Pinigas galima siųsti popierinį eole:;

t sekančiai:
SO. BOSTON, MASS.

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

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

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

šitą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
“Keieirio” knygyne. kaina $1.50.

KELEIVIS
233 Broadvray So. Boston, Mass.

v

kacI.net
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New Yorko Rinka, kur Pinigų NevartojaStatys $107,000 ventiliato
rių East Bostono tuneliui.
Majoras Curley pavedė 

Rūgo Construction kompa
nijai pastatyti ventiliacijos 
imone. kuri teiks t~rą «rą

Buvo geras meilužis, bet Federal National Bankas East Bostono tuneliui. Šio 
nunešė jai $7,000. į ičmokės 10 nuošimčių. ventiliatoriaus pastatymas 

Peabody viena našlę išti- Bostono laikraščiai skel-; kainuos $107.000. Tai bus 
ko nelaimė. Ji turėjo daug bia, kad užsidariusio Fede- 10 aukštų namas, kurio 5 
pinigu ir “tobula” meilužį, ral National Banko depozi- aukštai rasis po ženm. Rūgo 
Našlė vadinasi Priscila Su- toriai neužilgo jau gaus pir- Construction kompanija p. - 
dak, o jos meilužis Alek ma išmokėjimą sumoje $2,- davė pigiausi statybos pa- 
Šaučiuk. Atrodo, kad jie vra 300.000. Kiekvienam depo-
rusai. Dabar ši našlė pasi- zitoriui dabar busią išmo- 
genda visų savo pinigų ir keta 1 O-tas nuošimtis, arba 
meilužio, kuris—ji sako— po 10 centų už kiekviena 
buvo jai taip geras, kad ir doleri uždarytų pinigų. Šis 
dabar da nenorinti tikėti, išmokėjimas esąs pilnai au- 
jog jis sąmoningai butu ja torizuotas ir kaip greit bus 
nuskriaudęs. Vienok pol’ci- išrašyti čekiai Washingtone

siūlymą todėl jai ir paves
tas šis darbas. Pasiūlymus 
buvo padavę 10 kitų kon- 
traktorių. bet jų kainos bu
vo aukštesnės todėl jie ne-1 
laimėjo.

ja su “varantu” jieško d ir- taip greit jie bus pasiųst' 
gūsio meilužio ir kartu dar žmonėm, 
dviejų vyrų. kaltinamų šio- Bus išsiųsta apie 30,000 
je žulikystėje. Vienas jų va- čekių, nes tiek išviso esą de 
dinasi Jonas Sinkevičius, o pozitorių. Kadangi visi če 
kito vardas nežinomas. įkiai turi pereiti per kontro 

Pinigus iie paėmę iš naš- lieriaus ofisą ir kiekvieni 
lės neva steigimui gazolino, išmokėjimo suma turi būt 
stočių, žadėdami jai daug, nustatyta pagal indėlius, ta 
pelno. Moteris pasitikėda- Į pasidaro daug darbo ir to
mą jiems padavė $7,000,00. dėl esą negalima buvo nu 
ir tapo apvilta. ; statyti dieną, kurią žmo

nėms pinigai bus išmokami
Sudegė Katkausko krautuvė 

Worce*tery.
Apie 2 valandą šio antra-

Mirė Juozas Vilkas.
Nakties laiku 7 rugpiučic

re_ mirė Juozas Vilkas, 44 me 
(tų amžiaus lietuvis, kuri:

po numeriu »47£ 
Talbot avė., Dorchestery 
Palaidotas 10 rugpiučio 

“ j Kalvarijos kapinėse, Bos-

dienio naktį “Keleivio” 
d aktorius gavo iš Worceste 
rio žinią telefonu, kad nak-:£?\en? 
ties laiku tenai sudegė Kat-I 
kausko krautuvė. Matyt, su
degė ir gyvenamas namas, 
nes mergaitė telefonuodama'10”?’.. . , .
sakė, kad “dabar neturime! .^ęhonis buvo gimęs Ska 
kur pasidėti.” Paties Kat-, parapijoj. Rokiskic
kausko tuo tarpu nebuvo na-1 aP^uido. Amerikon atvykę
mie. Jis buvo atvažiavęs į Į 1^12 meteis dabar jau buve
South Bostono “byčius”. i S1O.S Pį11^’ P^leJc 
Taigi jis yra prašomas kuo- P™? South Bostono Pihecn 
greičiausia grįžti namo. £ sv- Kazimiero draugijų 

Is amato buvo dailyde ir ge
rai tą darbą mokėdamas pa 
kilo vienoj didelėj piaunų 
firmoj iki formano.Nors bu-

Protestuoja prieš mažą 
pašalpą.

Everetto bedarbiai renka ,. . . 
parašus ir nori prašalinti iv0 re 1«?.nn» zm°-
labdarybės departamento:^;,.^1?" ™ke.d.3?,°. Pa' 
viršininką Dudley. Jie nuro-!?erbtl ,r kltokl" ls'tlk'n>m1.' 
d o. kad Dudley neteisingai zmones’
išdalina pašalpą. Pirmiau 
bedarbių šeimynoms iš ke 
tūrių ar penkių asmenų mo
kėdavo po $15 savaitėje, da
bar numažinta iki $2 kiek
vienam asmeniui. Skriau
džiamieji jau turi surinkę! 
virš 500 parašų.

todėl turėjo daug 
draugų ir į kapines jį paly
dėjo apie 60 automobilių.

Juozas Vilkas paliko di
deliame nuliudime moterį 
Zofiją ir du sunu: 13 metu 
Joną ir 6 metų Povilą.

Reikšdamas jiems gilios 
užuojautos, jų draugas.

J. L.

Kaliny* kėsinosi nusidurti yį, d*,. grąsina deportuoti 
teisme. Berlcmaniutę.

Roxburio teisme pereitą žinoma komunistų agita- 
sąvaitę buvo teisiamas 40 tore, Edith Berkmaniutė 
metų juodveidis Gregorv. kurią valdžia nori depor- 
Jis staiga išsitraukė peilį ir
sušukęs, kad daugiau jis ka
lėjime nesėdėsiąs, dūrė sau 
du kartu po širdimi. Teisme 
kilo sumišimas. Prišokę po- 
licmanai juodveidį nugink
lavo ir surakino 
kas. Teisėjas tuomet per
siuntė jo bylą į grand jury ir 
pastatė jį po $20,000 kauci-

Nužudytas ir išmestas ii 
automobiliaus.

Ant Andower-Reading ke
lio rastas lavonas Franko 
Darrigo, kurį matomai gen- 
gsteriai buvo išvežę “ant 
“raido” ir nužudę išmetė iš 
automobiliaus. Jam buvo 
perplauta gerklė.

tuoti, dabar randasi Rut 
lando ligoninėj. Ją nuola 
tos saugoja ginkluoti polici 
štai, neduodami ligonei ra 
mybės nei poilsio net gu 
lint jai lovoje. Bermaniutū 

jam ran- nusiskundžia, kad toks po
licijos akyplėšiškumas jai 
labai erzina nervus, bet jo? 
protestų niekas nepaiso. 
Imigracijos vyriausybė pa
skelbė, kad ji laukianti įsa 
kymo iš Washingtono ii 
kaip greit jis bus gautas, 
taip greit Berkmaniutė bu? 
deportuota.

Du Quincy policmanai su
ėmė jauną South Bostono 
airišiukę, kuri nakties lai
ku girta norėjo įlisti per 
langą į svetimą namą. Pakol 
jie parvežė ją į nuovadą, ji 
sukandžiojo jiems rankas ir, galo sunku 
sudraskė nagais veidus. Tei 
smas ją paleido.

Didesnis laivas ekskur
sijoms.

Nantasket Steamboat kom- Įsigalėjus ekonominiu: kri. 
panija prirengia naują laivą rinėti. Amerikos žmonės vie? 
Cape Cod ekskursijom-. noviškų prekybos būdų. 
Laivas galės vežti apie 2000 nas daiktas mainomas kr 
keleivių ir turės apie 300; veikia New Yorke. Ji yra v;.d 
kambarių. Kelionė tęsis 9 .“swap market”, kas reiški 
valandas ir kaip tik bus vis-: liamsburgo tiltu, Delancey

I

k ir pradėjus bankams užsida- 
.is pradėjo grjžti jau prie se- 
igai visai nevartojami, bet vie- 
štai, viena tokių mugių jau 
narna "esehange market” ir

"m i;n rinka”. Ji randasi po Wil- 
ir tidge gatvių kertėj. Pinigai čia 

iškeisti ant kumpio, lietsargį

lj2 Kainos I
Nantasket

ROVNPCMu
TRI^
r/tiLD/uHUMun-ŽSt

KIEKVIENA ĮMENA 
BARGENO DIENA 

I’cr R LUPU ČIO Mėnesį 
Dykai Tikietas į 

Paragon Parką 
rifrtikietų į visus S0cl 
L pasilinksminimus J 

I’aragon Parke 
Taksai priskaityta 

Kas valandą laivų patar- 
navim. nr.o Rowes Wharf 
10:15 ryte iki 8:15 vakare
iSAN.ll

GYDYTOJŲ ADRESAI

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandas: 2-4 ir 7-9

Nedėliomis ir šventadieniais 
noo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
(kampas Inman st.) 

CAMBRIDGE, MASS.

TetefoBM 21S24
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMEK STREET. 

LAWRENCE, MASS.

kas sutvarkyta laivas iš
plauks kas dieną, vieton ką 
dabar išplaukia nedėliomis 
ir seredomis.

Paskaita apie Lietuvą.
Lietuvių M. Žinyčios na

riai, subatoje, Rugpiučio- 
August 27 d., 7:30 vakare, 
Liet. M. Žinyčioje, Atlantic 
avė. ir 4-tos gatvės, rengia 
ministeriui Kubiliui sulauk- 
uvių vakarą, šiame vakare 

min. Kubilius laikys paskai
tą temoje: Lietuvos Atgimi
mas. Po paskaitos bus už
kandžiai ir baigsis su tauti
škais šokiais. Kviečiame vi
sus atsilankyti.

L. M. Ž. Komitetas.

liamsburgo 
j nevartojami, švarką čia galima 
ant čeverykų ir t.t.

REIKALINGAS VYRAS su auto- 
mobilium. pardavimui kiaušinių. So
Bostono ir Dorchesterio dalyje Turi 
srerai mokėt angliškai. Pageidauja
mas toks. kuris dirbo prie išvežioji- 
uo duonos, pieno arba skalbinių. At- 
sišaukit greit.

JOHN STEVENSON 
298 High St. Randolph. Mass. 

Telefonas' Randolph 0303-M

GERAS BEKERIS
Moka kept visokius Kėkus ir viso

kią duoną. Kam reikalingas toks vy
ras, pareikalaukite.

FRANK JOKŪBAITIS 
128 Arthur St. Montello. Mass.

Nauja Lietuviška
Broadway Beauty Shop

Atliekam visus pagražinimo darbus, 
vpač Marcei. Finger ir Permanent 
M’aving. Kerpam plaukus moterims 
r vaikams. Atidarymo savaitėmis nuo 
Liepos 29 d. iki Rugp. 29 kainos nu
sigintos. Pasinaudokit šia proga. (34) 
234 Broad»av So. Boston. Mass.

Tek S. B. 0779-W

R. M. ŽIDŽIUNAS
Drukuojamos Mašinėlės visų išdirbis- 
:ių, pigiau; Importuotos knygos, laik
raščiai; spaudos, rašto patarnavimas.

PETRAS KETVIRTIS
■•arduodu laikrodžius, auksinius daik- 
us, radios, gramofonus ir rekordus 
315 E St prie Broadway So. Boston 

K. Šidlausko Aptiekos Name.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provan.

Daro visus legalius dokumentas 
317 E STREET, 
(Kampas Broad»ay) SOUTH BOSTON. MASS 

Telefonas: South Boston 27SJNamų: Talbot 2474

Bandė pabėgti deportuoja
mas svetimšalis.

Pasinaudodama?

Lankėsi tolima viešnia.
Pereitą ' seredą aplankė 

p. Monika Bojie-• Keleivi”audros
prega, pereito ketvirtadie- nė iš Scrantono. Ji su savo 
nio naktį pabėgo iš imigra- dukrele atvažiavo aplankyt 
cijos stoties East Bostone i- savo dėdę Joną Kederi, 
talas Milo Rodi, kuris ten Hyde Parke. Pasisvečiavę 
buvo laikomas deportavi- keletą dienų grįž atgal į 
mui. Pabėgėlis tačiau buvo! Scrantoną. Viešnia papasa- 
sugautas Providence ir gra-įkojo, kad Scrantono lietu- 
žintas atgal į stotį, kur da- į viai labai myli “Keleivį”, tik 
bar ji saugoja ginkluoti sar-J nupeikė Scrantono kores- 
gai. Rodi’o pabėgimas >u- i pondentus kad tie permažai 
kėlė nerimą ir tarpe kitų'parašo apie tenykščių lietu- 
svetimšalių, kurie ten laiko ! vių judėjimą.
mi deportavimui. Viršinin-';---------------
kai bijo, kad ir kiti neban-, Medforde buvo apiplėšta 
dytų bėgti. ; 19 metų amžiaus Margare-

----------------- • ta Xolan,kuri vežė Northern
Vyčių seimas pasibaigė Steel kompanijos darbinin- 

klebonų laimėjimu. Klebo- kams $1,200. Plėšikai sekė 
nų gale vyčių sąjungoj bus ją iš Bostono iki Medfordo, 
neribota, o vyčių teisės Ia- pakol pasitaikė gera proga 
bai siauros. užpulti, ir tenai atėmė pini-

R
C
A

Šokių laivas išplaukia kas 
■dien 8:30 vak. nuo Rowes 
Wharf I išskyrus Panedė
lį). Grįžta į Bostoną 11 
vakare. Šokiai DYK Ai iki 
vidurnakčio. Pete Ventre 
laivo Mayflower orkestrą.

KELIONĖ $1 
Prie mėnesienos į Bostono

prieplauką.

PLy»°uth
MVAYS M SIC N T IF

DIDŽIULIS LAIVAS 
Bostono Prieplaukoj

Linksma kelionė į Pilgri- 
mų stotį, laivas Plymouth 
išplaukia kožną dieną 10 
v. ryte nuo Rowes Wharf 
išskirius Panedėlio ir Su
batos. Sukatomis išplau
kia specialiai 1:45 dieną.

Aplink Kelionė
Dideliems ............... $1.25 pį
Vaikam nuo 5 iki 12 m. 75c pi

40 Puikių Kambarių V
Pasilinks.—šokiai dykai 

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.

PUIKIAUSIA KELIONE 
VANDENIU.

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

GIAI. PROGA JUMS SUTAUPINT PINIGŲ!
TIKRA NAUJENYBĖ

Eight Tube Superneterodyne Console. 
Nevv Type Radiotrons.
Automatic Volume t ontrol.
Tone Control.
Radiotrons: 3 RCA3 KCA-56,

1 RCA-217. 1 l \-2s:i.
Height, 38’/i inch.; uidth. 23 inch.; 

depth, 11% inch.

PUIKUS MODELIS

Ten Tube Saperheterodyne.
“B" Amplification.
Ali New Type Radiotrons. 
Automatic Volume Control.
Tone Control.
Height 20 inch.; width, 14% inch.; 

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

2 RCA-46, 1 RCA-82.

DR. J. NARCUS
U MASKVOS IR KAUNO 

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

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston, Maso.
Tel. Capitol 2257 Highlands 3315 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėliomis: iki 5 vai. po pietų.

OPTOMETRISTAS
L1ETUVYS

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

J. L. PASAK ARNIS, O. D.
447 Bre*dway, So. Bestoa.

Tel. U ai v ėraity S466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIST* 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusett* Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. G. L Killory
*0 SCOLLAT SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Tel. Haymarket 0827

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

Šventadieniais noo 10 iki 1.

Tel. So. Boston 266S. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Noo 9 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 ▼. po pietų 

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

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

Jei Nori Nupentyt 
Ar Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikia ir Išpepierinojn. 

Gausite gerą darbą ir pigiaL 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

11 Ticknor St, Se. Boeton.
TeL So. Boston 1396-M,

Bostono bedarbių šelpi
me išėjo aikštėn didelės po
litikierių suktybės ir apga
vystės. Pašalpa buvo “mo
kama” senai jau įnirusiems 
žmonėms, arba tokiems po
litikierių frentams, kurie tu
ri darbus. Tuo tarpu tik
riems bedarbiams gauti ko
kios nors paramos buvo be

Cambridge'uje taksos šj-,kb $200 000 
met busiančios pakeltos iki į 
$33.90 nuo tūkstančio, tai 
yra, apie $4 daugiau, negu 
pereitais metais.

Everette sudegė didelis 
I medžio sandėlis, priklausęs 
ižydų firmai. Nuostoliai sie-

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mo<= n-žlail-oine visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrukime, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų. Kraujo Va
lymo. Reumatizmo. S’aptingų Li
gų. Taip-pat visokių žolių. Lapelių, 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas Vaistus nu
siunčiam ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.

D. CABIT. (Reg. Aptiekorius') 
100 DORCHESTER STREET

Kampas Broadwav 
~ SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR

Somervillėj automobilius 
suvažinėjo Katrės Dunske- 
vičienės 6 metų vaiką Pet-
r$.

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 spiaudaius savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:3® vak. Tel. S. B. 2712.
496 EAST BR0ADWAT SOUTH BOSTON. MASS.

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. MASILIONIS
377 BR0ADWAY . SO. BOSTON, MASS.

EXTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA
Jaoų Senas Aptiekerias toj pečiej 
vietoj per pastaruosius 26 metu* 
ir nėra sųryšy sa bile kita aptieka 
Vieadoe šviežios šaknys ii Liet*- 

ves ir visados šviežias Dieles 
galima gauti pas:

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums pati
166 SALEM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. LafayeUe 9342 

Aptiek* atdara mm 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

PARKAVAY AUTO 
SERVICE

and FIU-ING 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-
liną pas mus.

VIETOK VAITAITIS

L
415 Old Celony Ava^ 

SO. BOSTON. MASS.
TsMeaas: Se. •77T.




