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REVOLIUCIJA KUBOJE 
NUŠLAVĖ DIKTATŪRA

Batsiuvių Streikas 
Baigtas

ADF. Konvencija Pa- Estijoj Apskelbtas
smerkė Goodiviną Ir 

Hitlerį.
Karo Stovis.

DIKTATORIUS MACHA 
DO PABĖGO.

Bet kiti žmonių budeliai bu
vo sugaudyti ir sušaudyti.
Diktatoriaus Machado Ku

boje jau nebėra. Sukilę gy
ventojai ir kariumenė nu
šlavė kruviną jo valdžią ir 
išžudė jo pakalikus, bet jis 
pats pabėgo orlaiviu į Ba
hamų salas, kurios priklau
so Anglijai. Laikinuoju res
publikos prezidentu paskel
btas Dr. Carlos Manuel Ces- 
pedes, buvusis kitąsyk Ku
bos ambasadorius Washing- 
tone. Sudarytas jau ir nau
jas ministerių kabinetas. Vi
sa šalis dabar triumfuoja ir 
žmonės džiųgauja, kad ne
kenčiamoji diktatūra galų 
gale sunaikinta.

Per paskutines revoliuci
jos dienas buvo apie 30 
žmonių užmušta ir apie 300 
sužeista. Didžiausis kraujo 
praliejimas įvyko 7 rugsė
jo, kuomet Havanos polici
jos viršininkas Ąntonio Ai- 
ciarte liepė šaudyt j minią iš
kulkasvaidžių ir trempti 
žmonės arkliais. Šitoj sker- 
dynėj 26 asmenys buvo už
mušti ir 130 sužeista. Bet 
už šitą darbą jis dabar už
mokėjo savo galva. Revoliu
cionieriai pereitą subatą su
gavo jį gatvėj ir ant vietos 
sušaudė.

Kitas nubaustas žmonių 
budelis buvo pulk. Antonio 
Jiminez, diktatoriaus Ma 
chado gvardijos viršininkas 
ir jo slaptųjų galvažudžių 
organizacijos “Porra” gal
va. Revoliucionieriai sugavo 
jj vieno amerikiečio vaisti
nėj, Havanos priemiesty. 
Apsuptas jis nenorėjo da 
pasiduoti ir atsistojęs nuga
ra prie sienos gynėsi kaip 
tigras. Bet per langus pasi
pylė iš lauko pusės šimtai 
šūvių ir jis sudribo privary 
tas pilnas švino.

Tuomet minia leidosi Ha 
vanos gatvėmis šaukdama: 
“Duokit šen budei; Macha- 
dą!” “Mirtis Machadai!”

Bet diktatorius Machada 
buvo jau iš miesto pabėgęs 
į savo dvarą netoli Hava 
nos, o iš tenai orlaiviu išdū
mė į Bahamas.

Žmonės įsiveržė į jo ru 
mus ir pradėjo viską naikin
ti. Jo paveikslai, rakandai 
ir kas tik jam prigulėjo, vis 
kas buvo sulaužyta, sudau
žyta, kojomis sutrempta. 
Net buvusio jo barzdasku
čio namas buvo padegtas; 
sunaikinta valgykla, kur jis 
valgydavo; jo laikraščio 
“Heraldo de Cuba” spaustu
vė ir redakcija išdraskyta ir 
sunaikfhta.

Išviso buvo suardyta arba 
sudeginta apie 50 namų, ku 
riuose gyveno diktatūros re
žimo šulai.

Visos stovylos, kurių dik- 
- totorius Machado ir jo pa

kalikai buvo pristatę savo 
“garbei” įvairiuose Kubos 
miestuose, dabar buvo su
sprogdintos ir sulygintos su 
žeme. Taip liaudis keršija 
savo kiaugeriams ir engė 
jams!

Socialistai Pasitrau
kė Iš “Bendrojo 

Fronto".
Amerikos komunistai su

galvojo “bendrą frontą” 
nauju vardu, būtent: “Jung
tinių Valstijų Kongresas 
prieš Karą”. Prie to “kon
greso” jie pakvietė prisidėti 
visas darbininkų organiza
cijas, taigi ir Socialistų Par
tiją. Iš principo būdami ka
ro priešininkai, socialistai 
comunistų pakvietimą priė
mė. Bet tuoj pasirodė, ,kad 
comunistoms rupi ne darbi
ninkų vienybė ir kova prieš 
militarizmą, o kitų organi
zacijų griovimas. Jie tuojau 
>radėjo per savo “Workerį” 
šmeižti Socialistų Partiją ir 
os veikėjus Hilląuitą, Tho- 
masą ir kitus.

Pamatę komunistų veid- 
mainybę, socialistai iš to jų 
bendro fronto prieš karą” 

išstojo ir išleido ilgą savo 
pareiškimą, smulkiai išparo- 
dydami ardcmają komunis
tų taktiką. Plačiau apie tai 
parašysime kitame “Kelei
vio” numery.

Kapitalistai Stato Ragas 
Prieš Roosevelto NRA.Telegramos iš Talino sa

ko, kad pereitą sąvaitę Es
tijos valdžia paskelbė nepa-

Pereitą sąvaitę Washing- 
tonan buvo pašaukti strei
kuojančių batsiiNių ir kom-
panijų atstovai Darba De-, •^““‘^ria^“” koOTe'nčija Prastos P.ad8‘!es 8t°v» ir " !KASYKLŲ BARONAI NE- 

Springfielde pereitą sąvaitę PR1PA2JSTA UNUOS.

Massachusetts 
Amerikos Darbo

valstijos
Federaci-

partamento sekretorei Per- 
kins pirmininkaujant, abi
dvi pusės pasirašė sutartį, 
kuria darbininkams yra pa
keliama 20 nuoš. atlyginimo 
ir streikas baigiamas. Šią 
sutartį turėjo da patvirtin- 
i streikuojantys darbinin- 
<ai Bostone, Chelsea ir Lyn- 
ne. Manoma, kad streikie- 
riai su tuo sutiks ir kad šią 
sąvaitę visi jau grįš darban. 
Streikavo apie 15,000 žmo
nių.

Hitlerininkų Agita
cija Afrikoj.

Buvusios Vokietijos kolo
nijose Pietų Afrikoje hitle
rininkai pradėjo varyti 
agitaciją už grąžinimą tų 
colonijų Vokietijai atgal. 
Šiomis dienomis tenai atvy 
ko D-ras von Lindąuist, bu
vusis kolonijų ministeris 
prie kaizerio valdžios, ir ap
sistojęs Nairobi mieste pa 
sakė “Męs turim Vokietijoje 
50,000,000 gyventojų, o ne
turim kolonijų. Tuo tarpu 
Francuzija, turėdama daug 
mažiau žmonių turi beveik 
pusę pasaulio.”

NACIAI IŠĖMĖ IŠ LAIŠ
KŲ $342,500.

“New York Times” kore
spondentas praneša iš Ber
lyne, kad naciai suėmė siun
čiamus užsienin laiškus ir at
lupę juos rado arti 1,000, 
000 markių, kas dabartiniu 
kursu reiškia arti 342,500 
dolerių. Visus tuos pinigus 
fašistai konfiskavę.

KINIJOJ PAKILO 40,000 
KOMUNISTŲ ARMIJA
Iš Šanchajaus panešama, 

kad Amoyo link traukia 40,- 
000 komunistų armija 
Kiangsi provincijoje tarp 

komunistų ir gen. Čian Kai- 
Šeko armijos buvo smarkus 
mušis. Gen. čian Kai-šek 
netekęs 4 batolijonų, o ko
munistų krito 5,000.

Kruvini Įvykiai 
Lenkijoj.

Iš Bialystoko (Baltsto
gės) žinios sako, kad tarpe 
ctreikuojančių audėjų, ir po- 
icijos tenai įvyko kruvinas 

mušis. Darbininkai sušaukė 
mitingą atviram ore. Polici- 
a pradėjo jį ardyt. Darbi

ninkų pastatyti sargai pra
dėjo šaudyt į policiją. Poli
cija taip pat šaudė. Du dar 
nninkai buvę užmušti ir 11 
policininkų sužeista. Žinia 
)riduria, kad kelių paskuti 
nių mėnesių laikotarpy per 
susirėmimus su policija bu
vę užmušta išviso 20 darbi
ninkų. Darbininkai nerims
ta, nes krizė Lenkijoj esanti 
okia aštri, kad žmonės sta
čiai neturi iš ko gyventi.

PRISPAUSDINO FALŠY 
VŲ BONŲ.

Kansų valstijoj kilo skan 
dalas su tos valstijos pasko
los bonais. Paaiškėjo, kac 
brokeriai, kurie tuos bonus 
pardavinėjo publikai, prisi- 
spausdino jų sau nemaža ir 
išpardavė žmonėms kaipo 
valstijos bonus. Ligi šiol su 
sekto tokių bonų jau $658,- 
000 sumai

priėmė daug rezoliucijų. 
Tarp kitko ji pasmerkė Bo
stono finansų komisijos pir
mininką Franką A. Good- 
winą, kuris neteisėtai lenda 

Brocktono batų dirbtuves 
ir stengiasi tenai organizuo
ti “labdaringą batsiuvių 
draugiją”, kurios tikslas e- 
sąs suardyti batsiuvių uniją. 
Gcodwinas melžė valstijos 

tarnautojus, melžė miesto 
darbininkus, o dabar jis no
ri melžti batsiuvius. Ar mes 
sėdėsim ir žiūrėsim, kaip jis 
ardo organizuotus darbi
ninkus? Nekuomet!” Taip 
pasakė ADF. prezidentas 
Moriarty.

Užbaigus šį klausimą, 
konvencija priėmė rezoliu
ciją, kuri aštriai pasmerkė 
fašistišką Hitlerio režimą 
Vokietijoj. Kita rezoliucija 
reikalauja įvesti pakankamą 
pensiją pasenusiems darbi
ninkams Mass. valstijoj. Da 
kito ragina miestų savival
dybes kurti municipalines 
kolegijas, kuriose aukštesnis 
mokslas butų dėstomas ne
mokamai, taip kad jis busų 
prieinamas ir beturčių jau
nimui.

ORGANIZUOJASI ROBO 
DARBININKAI.

Akron, Ohio.— Šis mies
tas yra Amerikos robo (gu
mos) pramonės centras. Čia 
dirba 60,000 darbininkų ši
toj pramonėj. Bet ligi šiol 
jie buvo neorganizuoti. Kaip 
plieno, taip ir robo trustas 
unijų neįsileisdavo. Dabar 

betgi kapitalas nedrįsta at
virai unijoms priešintis, nes 
už unijas stojo Rooseveltos. 
Todėl Amerikos Darbo Fe
deracija jau pradėjo čia or-

Įvesta taip pat spaudos ir Mezmigo pramonė. Uorka-
P™zl“ra-|kliai .ako, kad pramonė. 

Kiek žinia, ligi šiol Esti- uaimo “„ekomtitu-
joj uniformas turėjo tiktai
buvusių kareivių organizaci
ja, socialistų jaunimas ir da 
pora organizacijų.

Situs savo žingsnius val
džia aiškina tuo, kad “neat- 
sakomingi darbai ir gąsdi
nančios žinios pradėjo kelti 
visuomenėj nerimą.”

Kas tuos “neatsakomin- 
gus darbus” dirba ir “gąsdi
nančias žinias” platina, ne
pasakyta. Pirmiau buvo ži
nių, kad Estijoj pradėjo or
ganizuotis Hitlerio garbin
tojai. Gali būt, kad apie juos 
čia ir kalbama.

Danija Kabinasi
Prie Lietuvos.

Danų firma, Hajgard 
Schulz, yra pastačiusi Lie
tuvoje keliatą tiltų per Ne
muną, Telšių-Kretingos ge
ležinkelį ir kitų dalykų. Pa
gal sutartį, Lietuva turėjo 
užmokėti jai Amerikos dole
riais,nes litų svetimšaliai ne
ima. Bet dabar, kai dolerio 
kursas nukrito, danai parei
kalavo, kad Lietuva mokėtų 
jiems auksiniais doleriais. 
Lietuva su tuo nesutinka, 
nes sutarty nėra pažymėto, 
kad turi būti mokėto auksi
niais doleriais. Skirtumas y- 
ra apie $400,000. Dėl to Da
nijos valdžia jau pareiškė 
Lietuvai savo pretensijų.

Naikina 40,000;000
Akrų Sėjamą Plotą.
Roosevelto administraci

ja sugalvojo panaikinti 40,- 
000,000 akrų dirbamos že
mės, kurioj ligi šiol buvo sė
jami kviečiai, komai, bo- 
velna, tabakas ir kitokie da
lykai, kad sumažinus že
mės ūkio gamybą pakiltų 
kainos. Bet kįla klausimas, 
ką su ta žeme daryti? Juk ji 
reiškia farmerių turtą. Ar
visai ją apleisti? Gal pro-l Romoje dabar vieši Lie- 
duktų kainos tada pakils, rtuvos užsienio reikalų mini-

Lietuva Keisianti
Konkordatą Su 

Popiežium.

bet farmeriai neturės ką
. - c j v • i parduot, kuomet įu žeme gamzuoti robo darbininkus - dirvonais 0 neturė United Federal Union of ’StOVeS «lrvcnais- neture

Rubber Workers. Prisirašė 
jau 1,500 žmonių.

darni ką parduoti, jie nega
lės nieko pirkti ir negalės 
mokesčių valdžiai mokėti. 
Taigi čia naujas \ aidžiai 
galvosūkis. Tam klausimui 
studijuoti yra pakviestas

SOVIETŲ AUKSAS EINA 
PER LIETUVĄ I VOKIE-

.. ... TIJĄ. I prof. J. F. Cox, buvusis Mi
Šiomis dienomis Lietuvos „v;___„ __J___chigano kolegijos galva.geležinkeliais, Joniškio-Vir-

balio ruožu, šarvuotame va-’UETUVIS SUNKIAI su. 
gone ir stipria policijos ap- 2EISTAS BUŠO IR TRO-
sauga lydimas, pervežtas 
tranzitu aukso transportas. 

Auksas lydiniuose, SU
KO KATASTROFOJ
Fitchburg, Mass —Šį pa-

krautas 111 dėžėse ir svėrė aedel! netoh "u<! cia s“?lk„u- 
14,000 svarų. |,e busassu treku. Abudu

Auksą siunčia Sovietų aPv,rt«- Vienmete. is buvo 
Gosbankas Vokiet Reich- >“>“»»». ° suzei-

sta. Sužeistųjų tarpe yra vie
nas lietuvis, Antanas Puida 

Jis operavo 
troką ir sužeistas labai sun
kiai. Jis turi nulaužtą kaklo 
kaulą ir sužeistus vidurius.

steris Zaunius, kuris buvo 
jau atsilankęs popiežiaus 
dvare ir pasakė, kad reikia 
pataisyti konkordatą, nes 
Voldemaro parašytas kon
kordatas vietomis esąs ne 
aiškus ir dėl to tarp valdžios 
ir kunigų kįla daug nesusi
pratimų. Daugiausia esąs 
supainiotos konkord. XXV 
straipsnys, kur kalbama a- 
pie kunigų veikimą visuo
meniškoj dirvoj. Lietuvos 
valdžia norinti pataisyti sa 
vo konkordatą taip, kaip 
skamba nesenai padarytas 
Hitlerio konkordatas, kur 
kunigams aiškiai nustoty 
tos veikimo ribos ir politi- 
kon jiems griežtai drau 
džiama kištis.bankui skolai apmokėti už 

nupirktą Vokietijoj sunkią IieLUV1;y 
mašinenją. 18 Gardneno.

MIRĖ MISTERIŠKAS 
LIGONIS.

Kenosha, Wis.— Pereitą Jis buvo prispaustas po ap- 
subatą ligoninėj čia mirė virtusiu savo troku.
žmogus, kuris jau 18 metų -----------------
išgulėjo lovoj ir niekas neži- 80 METŲ SENIS PAKE 
no jo, kaip jis vadinasi ir iš LIA 18 PŪDŲ. 
kur. Jį atvežė ligoninėn su-1 Williamentic, Conn. — 
paraližiuotą 1914 metų pra- Čion gyvena Dwight Shurt- 
džioje. Kadangi jis nevaldė leff, 80 metų amžiaus senis, 
nei lupų nei rankų, tai jis ne- kuris pakelia nuo žemės 18 
galėjo nieko apie save žo- pūdų. Jis kviečia visus iš- 
džiu pasakyti, nei ant popie- bandyt su juo spėkas, bet 
ros parašyti. niekas neapsiima

SUĖMĖ EBERTO SUNŲ.
Pereitą sąvaitę hitlerinin

kai suėmė ir uždarė savo 
“Varniuose” buvusio pir

mutinio Vokietijos prezi
dento socialdemokrato E 
berto sūnų. Pats Ebertos jau 
miręs, o du kiti jo sūnus bu
vo užmušti karo metu.

LAIŠKAI ĖJO 50 METŲ
Quincy, III.—Šiomis die

nomis vietos pąšton atėjo 
George W. Fogg’ui du laiš
kai, kurie buvo išsiųsti jam 
1884 metais.

eini*.

Stambusis Amerikos ka
pitalas griežtai pasisakė 
prieš Wasbingtono planą 
pramonei kelti. Tas planas, 
žinomas kaipo “NRA”, rei
kalauja, kad darbdaviai da
rytų sutartis su darbininkų 
unijomis nedarbui mažintu 
Bet darbininkų prakaito 
siurbikai unijų nekenčia ir 
nenori su jomis nieko ben
dra turėti. Ypač ta neapy
kanta darbininkų organiza

cijoms pasižymi Meliono ir 
Morgano kontroliuojamos 
anglių kasyklos Pittsburgho
PMezgimo pramonės stor

kakliai taipgi nenori su uni
jomis nieko bendra turėti. 
Jie tiesiai pasakė, jog dėl to, 
tad “NRA” planas verčia 
darbdavius tartis su darbi
ninkais, jis yra “nekonsti- 
tucinis”, vadinasi, priešių-' 
gas įstatymams.

Ir dėl to stambiųjų pramo
nių “kodeksai” iki šiol da 
nėra pasirašyti. Kasyklų ba
ronai patiekė savo kodeksą, 
bet jie turi įrašę jame sąly
gą, kad kasyklos turi būti 
operuojamos “open shop” 
pagrindu, reiškia, be unijos. 
Ypač to laikosi Morgano 
kontroliuojama Frick Coke 
Company ir Meliono valdo
ma Pittsburgh Coal Co. Jos 
pasakė administratoriui 
Johnsonui stačiai, kad ang
liakasių unijos jos nepripa
žins, ir tiek. Angliakasiai 
dėl to buvo apskelbę strei
ką. O ką Roosevelto admini
stracija? Ar ji padarė kokio 
spaudimo i savo nepaklus
niuosius “šimtaprocentinius 
patriotus?” Nieko panašaus. 
Vietoj nulaužti ragus užsis- 
pyrusioms kompanijoms, 
valdžia išleido paraginimą 
darbininkams, kad jie grįž
tų darban ir “netrukdytų 
pramonės gaivinimo”.

Su Morgano Frick Coke 
kompanija buvo neva susi
tarta laikinai. Maineriai tu 
rėjo grįžti darban ir pasta 
tyti unijos komitetą dery
boms vesti, pakol bus galu
tinai susitarta dėl “kodek
so”. Bet kai angliakasiai 
nuėjo darban ir atsivedė u 
nijos komitetą, kompanija jį 
atmetė taip pat ir unijos pa
statytus vyrus prie anglies 
svėrimo.

Alabamos kasyklų baro 
nai da “geriau” pasistatė. 
Patiektame savo “kodekso” 
sumanyme jie reikalauja ne- 
tikt “open shop”, bet ir taip 
vadinamojo “yellow dog” 
kontrakto, tai yra tokios su
tarties, kuri draudžia dar
bininkams prigulėti prie 
bent kokios darbininkų or
ganizacijos. Algų kėlimo jie 
visai nepripažįsta.

Tai ve, kaip stambus pini
guočiai remia savo valdžios 
pastangas mažinti nedarbą!

vietoj angliakasiai streikuo
ja, kitoj dirba, ir niekas ne
žino, kuris kelias geresnis ir 
kuo tas viskas baigsis.

Ir buržuazinė spauda vi
sai nesmerkia kapitalistų, 
kad šie stato prieš valdžią 
ragus ir sabotažuoja jos pla
nus. Priešingai, šito spauda 
puola darbininkus, kam jie 
kelia streikus ir “trukdo” 
valdžios planus.

KUR KAIP EINA 
DARBAI.

Skaron, Pa. — Skardos 
gamyba čia sumažėjo. Ame
rican Sheet & Tin Plate Co. 
dirbtuvėse mažiau dirba.

Fall River, Mas*. — Ri
chard Borden Manufactur- 
ing Co. audeklinė nuo šio 
panedėlio pradėjo dirbti ant 
dviejų “šiftų”. Pirma dar
bininkai čia buvo sustreika
vę, bet susitaikė.

Detroit, Mich. — Hudso- 
no automobilių dirbtuvė, čia 
pašaukė darban 500. senų 
savo darbininkų.

Cleveland, Ohio.—Stand
ard Oil Company of Ohid 
čia paskelbė, kad per 3 atei
nančias sąvaites ji priim- 
sianti 900 naujų darbinin
kų.

Lawrence, Ma**.— Dar
bai audeklinėse čia eina ge
rai. Kai kurios dirbtuvės 
dirba dienom ir naktim.

New York.— Moteriškų 
suknelių siuvėjų unija ruo
šiasi generaliam streikui. Šį 
panedėlį prasidėjo tuo klau
simu visuotinas balsavimas. 
Išrodo, kad bus nutarta 
streikuoti. New Yorke, New 
Jersey ir Connecticut vals
tijose sentimentas už gene- 
ralį streiką labai stiprus.

Schenectady, N. Y.—Ge
neral Electric Co., kurios 
dirbtuvėj čia dirba apie 
12,000 žmonių, pakėlė dar
bininkams 10 nuošimčių al
gos.

KURIASI PLIENO DAR
BININKŲ UNIJA

Paskutinėmis dienomis 
plieno pramonėj pradėjo or
ganizuotis darbininkai. A- 
merikos Darbo Federacijos 
organizatoriai pradėjo dar
buotis Youngstowne, kur y- 
ra apie 27,000 plieno darbi
ninkų ir Clevelande, kur 
prie geležies dirba apie 15,- 
000 žmonių.

REIKĖSIĄ $1,000,000,000 
BEDARBIAMS MAITINTI

Federalinės valdžios šel- 
pimb administratorius šią 
sąvaitę pareiškė, kad atei
nančią žiemą valdžiai reikė
sią biliono dolerių bedar
biams maitinti. O kapitalis
tinė spauda mulkina visuo
menę pasakomis, kad iki 
Kalėdų bedarbių Amerikoj 
neliksią.

UŽSIMUŠĖ 5 LAKŪNAI.
Šį panedėlį Havajų salose 

nukrito Amerikos laivyno

Idviem motorais varomas 
hydroplanas. Penki lakūnai 
užsimušė, o šeštas susižeidė*



■ »
Katra* Puslapis

KAIP MES ŽIŪRIME I 
SOVIETŲ RUSIJĄ.

Musų laikrašty, kaip ir vi
soj bešališkoj spaudoje, da
žnai telpa prieštaraujančių 
žinių apie Sovietų Rusiją. 
Pavyzdžiui, nelabai senai 
mes išspausdinome vieno 
amerikiečių švietėjo pasa
kojimą apie Rusijos mokyk
lų sistemą. Jis lankėsi ke
liuose Rusijos didmiesčiuo
se ir apžiūrėjęs tenai moky
klas priėjo išvados, kad Ru
sija švietimo žvilgsniu yra 
toli pralenkusi Ameriką. 
Mes padavėm jo pasakoji
mą žodis-žodin, ir išėjo la
bai palankus Sovietų moky
kloms straipsnis. Komunis
tams tas labai patiko.

Bet štai, užeina anądien 
musų redakcijon apdriskęs, 
sunykęs ir jau porą dienų 
nevalgęs lietuvis darbinin
kas. Jis sakosi vos tik at
vykęs iš Leningrado, kur 
jis buvo išvažiavęs iš Det
roito dirbti kaip kontrak- 
tuotas liejikas. Ir kaip jis 
pradėjo pasakot apie darbi
ninkų gyvenimą Sovietuose, 
baugu buvo klausytis. Jis 
parodė mums visus doku
mentus, visas maisto kortas, 
darbo valandų ir atlyginimo 
lakštą ir kitus dalykus, kurie 
liudijo, kad jis pasakoja 
tiesą. Jo pasakojimą mes 
padavėm “Keleivy” žodis- 
žodin, taip kaip ir ano ame
rikiečių mokytojo. Bet šitas 
straipsnis komunistams jau 
nepatiko.

Pasirodo, kad žmonės, y- 
pač komunistinio nusistaty
mo, nemoka dalykų anali
zuoti. Jeigu amerikietis pa
sakė, kad Rusijoj gerai su
tvarkytos mokyklos, tai 
jiems rodosi, kad tas lietuvis 
darbininkas yra šmeižikas 
ir melagis, kuomet jis sako, 
kad darbininkų būklė Rusi
joj bloga. Jie nepajėgia su
prasti, kad mokyklos ir dar
bininkų gyvenimas yra du 
atskiri dalykai. Mokyklos 
Rusijoj gali būt geros, o 
darbininkų būklė bloga.

Mes Į Sovietų Rusiją žiu- 
• rim taip: yra tenai gerų da

lykų, bet yra ir labai blogų. 
Svetimų valstybių piliečiai, 
kurie važiuoja Rusijon kaip 
svečiai ar turistai, blogų da
lykų tenai nemato. Juos pa
sitinka valdžios agentai, 
nuveda Į gerus viešbučius, 
gerai pavaišina ir parodo 
jiems tik tokias vietas, ku
rios padaro geriausio įspū
džio. Kaip gyvena Rusijos 
darbininkai, tie svečiai ne
mato ir nežino. Sugrįžę iš 
Rusijos jie kalba ir rašo tik 
apie tai, kas jiems teko ma
tyti. Suprantama, kad vaiz
das tuomet turi išeiti Rusi
jai palankus.

Kitaip Rusija išrodo dar
bininkui, kuris nuvažiavęs 
tenai ne hoteliuose būna 
vaišinamas, bet turi srėbti 
be šaukšto kažin kokią “ka- 
latušką” dirbtuvės valgyk
loj; kuris visuomet turi būt 
alkanas, purvinas ir visokio 
brudo ėdamas. Ir kada jisai 
ištrukęs iš tokių sąlygų nu
piešia pergyventus savo 
vargus, tai vaizdas turi būt 
neišvengiamai šiurkštus.

Tai ve, kodėl musų laikra
šty dažnai būna prieštarau
jančiu žinių apie Sovietus. 
Jos gali būti 100 procentų 
teisingos, tačiau paviršium, 
žiūrint, išrodo, kad jos vie
na kitai prieštarauja. Viena 
kalba apie Rusiją teigiamai, 
kita—neigiamai. Bet ištik
rųjų tokios žinios kalba ne 
apie visą Rusiją bendrai, o 
tik apie atskirus dalykus.

Šitą taisyklę musų skai- 
tytojai turėtų visuomet at 
laiminti,

LAKŪNAI ŽUVĘ DĖL 
NUOVARGIO IR BLOGO

ORO. '
Tokios nuomonės yra Lie

tuvos aviacijos specialistai, 
kurie buvo Lietuvos val
džios deleguoti apžiūrėti 
Dariaus-Girėno katastrofos 
vietą. “Lietuvos Žinios” pa
duoda pulk. Gustaičio pra
nešimą, kuri jisai padarė a- 
pie tai Vasaros Teatre susi
rinkusiai Kauno publikai. 
Girdi:

“Pulk. Gustaitis yra gerai 
žinomas kaip orlaivių kon
struktorius, aviacijos srities 
specialistas. Jis nuosekliai ir 
gražiai padarė pranešimą. Pa
lygino musų lakūnų skridimą 
prie kitų transatlantinių skri
dimų. Distancijos (tolumo) 
žvilgsniu. Dariaus ir Girėno 
skridimas užima antrą vietą, 
bet navigacijos tikslumu—pir
mą vietą.

“Lakūnai patys buvo rūpes
tingai pasimokę, pasiruošę, tu
rėjo visus instrumentus. Skri
do be radio aparato. Buvo ku
pini energijos, skridimas turė
jo pasisekti. žemėlapius ir 
kelią buvo nusistatę tikslų: 
kuo trumpiausi.

“Gazolino jiems užteko. Or
laivis krito su veikiančiu mo
toru. Tas nustatyta vietos ap
žiūrėjimu. Svarbiausia kata
strofos priežastimi tęnka lai
kyti blogas oras ir lakunu nuo
vargis.

“Gandai apie ‘mirties spin
dulius’ esą absurdas. Tokie 
spinduliai mokslui nežinomi. 
Tai tik hipotezė. Tikroji prie
žastis kol kas nenustatyta ir 
vargu bau pasiseks sužinoti

Mes jau iš pat pradžių iš- 
reiškėm nuomonę,kad tikros 
lakūnų užsimušimo priežas
ties turbut jau niekad nie
kas nesužinos. Bet pulk. Gu
staičio spėjimas, kad kata
strofa galėjo įvykti dėl blo
go oro ir lakūnų nuovargio, 
yra greičiausia galimybė 
Kas yra važiavęs automobi 
lium 15-20 valandų be mie
go, tas žino, kaip greitai ir 
visai nejaučiant snaudulys 
uždaro vairuotojui akis. O 
Darius su Girėnu išbuvo ore 
apie 36 valandas. Ar negalė
jo vienas jų prie vairo už
migti?

LENKŲ UŽUOJAUTA 
ŽUVUSIEMS LIETUVIŲ 

LAKŪNAMS.*
Užsimušus musų lakū

nams, netik Lenkijos val
džia pareiškė lietuvių liau
džiai užuojautos, bet ir pri
vatinė lenkų spauda giliai 
apgailestauja “Lituanicos” 
nelaimę.

Štai kaip karštai apie tai 
atsiliepia New Yorko lenkų 
Nowy Swiat”:

“Ant Lietuvos lakūnų su
laužytų lavonų—kapas iš ga
balų sudaužyto lėktuvo Litua- 
nica. kuris beveik prie pat ke

lionės tiksiu :. įkrito iš aukštu
mos, palaidodamas du narsius 
lakūnus, padangių vieškeliu ke
liaujančius i Kauną. Lietuviai, 
tiek Lietuvoje tiek ir Ameri
koje, gilios gėdulos mintimis 
skrenda pas tą kruvinąjį pilia
kalnį iš sulaužytų sparnų pada
rytą. Nors tų lakūnų vienos oro 
eskadroje dalyvavo kovose su 
Lenkija, vis dėlto ir musų jau
smai šiandie jungiasi ne tik su 
lietuvių, bet ir su viso pasau
lio liūdesiu dėl įvykusios tra
gedijos.

“Juodviejų tikslas buvo — 
padaryt Lietuvai garbę. Tos

LIETUVOS LIAUDIS REI
KALAUJA LAISVOS 

SPAUDOS.

Šiomis dienomis Kaune 
buvo laikraštininkų ir kore
spondentų suvažiavimas. 
Pasirodo, kad Lietuvos liau
dis labai nepatenkinta da
bartine spauda. Žmonės rei
kalauja, kad laikraščių kal
ba butų suprantama, kad 
faktai butų nušviečiami ai
škiai, kad kritika butų grie
žta, nieko neglostytų ir nie
ko neslėptų.

Anot “Lietuvos Žinių”, 
suvažiavimas s k u n d ė si, 
kad—

“Spaudos turinys nepilnas, 
nedasakytas. nuslepiąs gyveni
mo faktus, neduodąs kritiško 
tų faktų įvertinimo, dažnai nu- 
krypstąs į smulkmenas...”

Tai yra apkaltinimo ak
tas diktatūros rėžimui, ku
ris yra užmovęs spaudai 
cenzūros apynasrį. Spauda 
negali atvirai ir kritiškai ra
šyti, nes cenzūra neleidžia. 
Štai, “Socialdemokratas” 
pasisakė kiek atviriau, ir 
tuojau jį uždarė. Telšių 
“Žemaitis” nenorėjo slėpti 
faktų, ir jis taip pat užda
rytas. Tas pats likimas išti
ko “Aušrinę” ir visą eilę ki
tų laikraščių.

Ateis laikas, kada musų 
spaudos slopintojai bus už 

(tai nubausti.

Kuomet pasklydo žinia, 
kad lakūnai jau išskrido, ne
apsakomas džiaugsmas apė
mė visą musų išeiviją Ame
rikoje. Visi tik laukė, kada 
jie pasieks Kauną, kaip ten 
juos pasitiks ir tt. Bet, de
ja, kuomet sužinojome, kad 
lakūnai žuvo netoli namų, 
perkūno trenksmas nebūtų 
mus taip pritrenkęs. Manau, 
ne vienas lietuvis turėjo iš
lieti graudžią ašarą. Tokių 
drąsuolių daugiau neturime. 
Jie savo gyvybę paaukojo 
Lietuvos ir lietuvių garbei, 
tik po mirčiai nusinešė su 
savim laurus.

Dabar, kas kaltas? Vieni 
sako-: parašiutų neturėjo; 
kiti — radio; da kiti, kad. 
Vokiečiai paleido arrnoto^ 
šūvį ir jie nukrito. Dar kiti 
tvirtina, kad pati svarbiau
sioji priežastis buvusi $100, 
kurių jie neturėjo sumokėti 
Amerikos valdžiai ir išskry- 
do be leidimo, kaip pabėgė
liai.

Išleisdamas juos pulk. 
Žadeikis linkėjo laimingos 
kelionės. Bet ar jisai paklau
sė: “Vyrai, ar judu turita 
visus dokumentus tvarkoje? 
Ar užtektinai pinigų?”

Žmonių opinija skaito 
kaltais musų atstovus—dio- 
lomatus.O didžiausi pasipik
tinimą žmonės reiškia Lie
tuvos valdžiai... Darijus tar
navęs Lietuvos aviacijoj, 
sporto futbolę organizavęs, 
Klaipėdos sukilime dalyva
vo, ir po to visko turėjo va
žiuoti Amerikon baigt savo 
karjierą. Kaip lietuvis, pa
sišventė Lietuvai ir žuvo. 
Atsižvelgiant Į tai, Lietuvos 
valdžiai daugiausia reikėjo 
lakūnais rūpintis, sukelti 
bent dalį to, kiek sukėlė A- 
merikos lietuviai. Butų vis
kas išėję kitaip. Darijus su 
Girėnu galbūt neturėjo drą
sos pasakyt: “Duokit mums, 

'Lietuvos galiūnai, mums 
trūksta pinigų, negalime 
tisklo pasiekti, o skristi tu
rime”. Jiems žuvus rasta pi
nigais per abudu, rodos, vos

LEIVI3, SO. BOSTON

Kur Mirė Musų Lakūnai.

Vokiečių padaryta nuotrauka parodo -uužusio lietuvių 
lėktuve “Lituanicos” laužą Pamario miškuose, netoli Soldino 
miestelio. Lietuvos aviacijos specialistai mano. kad katastrofa į- 
vyko dėl lakūnų nuvarginto ir biauraus oro. Gazolino jie da 
turėjo ir mašina nebuvo sugedus, nes jai krintant motoras dar 
veikė, šešios pušys po 30 centimetrų (apie 12 celių) storumo bu
vo kaip kirviu nukirstos.

garbės siekė pavojingu keliu, 
•mirties akivaizdoje. Ir sutiko 
mirti, būdami jau pačioje gar-į 
bes aukštumoje—suteikė gar
bę save tėvynei, aukodami gy
vybes be pergalės laurų.

“Amerikos lietuviai finansa
vo tą skridimą. Organizuotas 
piliečių komitetas rinko ąukas. 
Lėktuve buvo aukso knyga su 
aukotojų vardais.

“Į tą gėdulos knygą Įrašome 
ir skaitlingą lenkų minią, kuri 
Lietuvos didvyrius mintimis 
lydėjo pavojingu keliu į gar
bę”.

Šitą ištrauką iš lenkų lai
kraščio paduoda “Vieny
bė”.

Panašių atsiliepimų tilpo 
ir kituose Amerikos lenkų 
laikraščiuose.

VIETOJ “SOCIALDEMO* 

KRATO” — “LIETUVOS
DARBO BALSAS”.

Pereitame “Keleivio” nu
mery rašėm, kad uždarius 
fašistams Lietuvos “Social
demokratą”, Rygoje pradė
ję eiti “Darbo Frontas”, 
taip pat socialdemokratinės 
minties laikraštis.

Dabar “Dienos Naujie
nos” praneša, kad vieton 
uždarytojo “Socialdemo
krato” Kaune pradėjo eiti 
sąvaitraštis vardu “Lietu
vos Darbo Balsas”, kurio 
redaktore pasirašo advoka- 

;tė drg. Liuda Purėnienė.
Mums naujo socialdemo- 

, kratų organo da neteko ma
tyt.

Kas Kalčiausis?
S. DARIJUI IR S. GIRĖNUI ŽUVUS.

$20.50. Vargšai! Su tiek pi
nigų kurgi galima skristi?

Lietuvoj pasiskubino jų 
vardais gatves pavadint dar 
jiems neatskridus; stabus 
papuošė, prie didžiausių o- 
vacijų rengėsi, bet lakūnams 
pinigų rferupėjo duoti. Fra
kuotomis puotomis pas mus 
daugiausia rūpinamasi; ba
liams pinigų užtektinai. Bet 
paremti didvyrių žygį— pi
nigų nėra!

Dabar, jiems žuvus, di
džiausios iškilmės, net mau- 
zolėjus statomas, kuriame 
lakūnų kūnai bus patalpin
ti. Dabar desėtkai tūkstan
čių mėtomi. Daug daugiau 
garbės neštų paprastą vie
telė su užrašu: Darįus-Girė- 
nas. • -

Skaudu! Galbūt dėlto, 
kad nesenai man teko būti 
Lietuvoj ir matyt visą tvar
ką. Aš Lietuvą gerbiu ir 
gerbsiu. Bet negalima pa
kęsti tokios atmosferos. Vi
sur tik garbė—karjiera, tik 
savuosius į frontą kiša, ap- 
dekoruoja, padaro “didvy
riu”. O toks tipas iš viso nie
ko nemoka, tiktai fraką su 
cilinderiu devėt ir kleboniš
kos išsigert. Tuo tarpu ga
bių, užsitarnavusių žmonių 
niekur neįsileidžiama — 
baugu, kad kam vainiko ne
atimtų!

Mačiau, kaip dalinami 
medaliai. Kas nors artymų- 
jų praneša, kad koks zakri
stijonas ar jam panašus la
bai didelis veikėjęs buvęs, 
daug dirbęs Lietuvos atga
vimui, reikia jį pagerbt. Ir 
tuoj jam medalį! Na, o 
ištikrųjų visas jo darbas bu
vo—išdavinėt rusų valdžiai 
per kleboniją savo brolius 
lietuvius. Ir kiek tokių ka
lėjimuose supuvo, kiek į už
sienius, į Ameriką pasprū
do? Ar juos kas pagerbia? 
Ar jiems duodami meda
liai? Jie tikri kovotojai už 
Lietuvos ir lietuvių laisvę, 
bet šiandien atstumti, už
miršti. Nieks jų kapų ne
puošia, nieks apie juos nie

kur nemini! O juk jie pir
mutiniai prirengė dirvą Lie- 

;vos laisvei. Musų frakuoti 
• “ponai” tuomet šampaną 
i gėrė, svetimiems tarnavo, 
į dideles algas, ėmė ir nei sap- 
. nuot nesapnuodavo, kad 
[Lietuva kada nors galės at
busti.

Vienam didžiai garbin
gam asmeniui, kuris visą sa
vo gyvenimą dirbo ir dirba 
Lietuvos labui (neminėsiu 
pavardės), kuris savo šei
mos ir turto neteko, valdžia 
sumanė įteikti medalį. Tas 
asmuo gražiai padėkojo, 
pagyrė, kad didelės vertės 
medalis, jp'ažus, bet sako: 
“Gaila, aš neturiu tokių 
brangių drabužių, kad galė
čiau medalį prisegt ir ne
šiot.” Ir neėmė. Ar manot, 
davė jam medalį dėlto, kad 
pagerbt? Ne! Davė dėlto, 
kad jo bijo.

Musų lakūnams dedami 
dabar liaurai, daromos iš
kilmės, mauzolėjus—jau per 
vėlai!... Kol jie buvo gyvi, 
musų “ponai” jais nesirūpi
no, trukumų neuždengė, ne
padėjo liaurų laimėti. Tik 
musų biedna išeivija lakūnų 
pasiryžimą atjautė ir rėmė 
prie dabartinių aplinkybių 
gana daug. Tuos, kurie ne
rėmė, dabar sąžinė graužia. 
Todėl dabar jie lakūnus vai
nikuoja. Bet dabar lakūnai 
te nereikalauja ir nieko ne
girdį.

Jeigu Darius su Girėnu 
pabustų, jie spjautų į visas 
iškilmes ir pasakytų: “Val
donai! kur jus pirma bu
vot?” Lietuvaitė.

FAŠISTAI TURĖJO IŠ
SKUSTI SAVO ŽENKLĄ.

Austrijos mieste Insbruke 
policija areštavo 27 hitleri
ninkus ir nuvarė visus į auk
štą kalną, kad nuskustų nuo 
uolos milžinišką swastiką 

i (“kabliakryžį). Fašistai bu- 
i vo išmalevoję šitą savo em
blemą ant uolos šono, 6,000 
pėdų aukštumoj, kad maty 

i tusi iš viso miesto.
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Jėzuito Bublio 
“ Paaiškinimas”

SAKO, DARIJŲ IR GIRĖ
NĄ DIEVAS NUBAUDĘS.

Jie skridę sekmadienį ir 
“šventų mišių” neklausę.
Ar žinot, kodėl užsimušė 

musų lakūnai, Darijus ir Gi
rėnas? Todėl, kad jie skl ido 
šventą dieną, kuomet ištik
rųjų jie turėjo būt bažnyčio
je ir poteriauti. Jie skrido 
per mišias, ir užtai Dievas 
juos nubaudė.

Dabar jie turi stot prieš 
Dievo teismą.

Taip “aiškina” musų la
kūnų nelaimę jėzuitas kun. 
Al. Bublys, kurio straipsnį 
išspausdino South Bostono 
brostvininkų “Darbinin
kas” 59-tame savo numery.

Štai jo žodžiai:
“Kas kaltas*? Kame gludi ne

pasisekimo priežastis?!
“Amerikos spauda kaltina a. 

a. musų didvyrius neprisiruoši- 
me, net ir pašiepia—girdi, ne
būtų jokios prasmės lėkti taip 
pavojingą kelionę be tam tikro, 
tinkamo prisiruešimo: be para
šiutų, be radio...

“Kiek tiesos šiuo žvilgsniu 
spaudos tvirtinime, aš nebū
damas specialistas, negaliu sprę
sti. Tačiau man, katalikui ir 
vienuoliui dvasiškiui krinta gal
von viena mintis :‘Be manęs jus 
nieko gera negalite nuveikti.’ 
‘Jei Dievas nepastatys namų, tai 
veltui darbuojasi tie kurie juos 
stato’. ‘Jei Dievas neapsaugos 
valstybės, tai veltui budi tie. ku
rie ją sergsti.’

“Šitą gerai yra supratusi Ita
lijos armada, lėkdama Ameri 
kon, ir grįždama į namus. Ji 
prieš išvažiuojant iš Italijos ir 
dabar grįžtant jen, atsidavė 
Dievo globai, laimingai atlėkė 
Amerikon. Yra pasakyta: ‘Ko 
tik maldausite mano vardu, vis
ką gausite’.

“Visų pirma Dievas, o jau pa 
skui Tėvynė. Tai privalo būti o- 
balsis kiekvieno žmogaus, kiek 
vienos tautos, kiekvienos vai 
džios, kadangi ‘Aš esu alfa ir 
omega’, kas reiškia: pradžia ir 
pabaiga.

“šito regimai neturėjo ome 
nyj musų didvyriai... Jiems grei
čiausia neatėjo į mintį, jog lėk
dami visą sekmadienį, ir da mu
sų Globėjos Motinos Marijos 
dieną, jie netik neįsigija Jųjų 
(keno? “Kel.” Red.) pagalbos. 
BET IR BAUSMĘ Už LAUŽY
MĄ VIENO SVARBIAUSIŲJŲ 
ĮSAKYMŲ: ‘ŠVENTĄSIAS 
DIENAS ŠVĘSK!’ ‘ŠV. MIŠIŲ 
KLAUSYK ŠVENTOMIS DIE
NOMIS’” (Mano pabraukta).

Toliau šitas jėzuitas ple
pa, kad dabar lakūnai esą 
“jau po Dievo teismo” ir 
kad dabar jie gal “šitą su
prato ir atgailėjo”. Bet ar 
Dievas jiems už šitą prasi
žengimą dovanojo, kun. 
Bublys abejoja, ir todėl ra
gina visus mus likusius“vien 
tik maldauti Dievo pasigai 
Įėjimo jiems!”

Ir “Darbininko” redakci- 
ia, perspausdinusi šitas ne
sveiko proto halucinacijas, 
nepridėjo nuo savęs jokios 
pastabos, iš ko galima su 
prasti, kad ji joms pritaria.

Šitas jėzuito A. Bublio 
klajojimas parodo, kokios 
pragaištingos įtakos žmo
gaus protui turi religinis fa
natizmas. Jis veikia žmo
gaus smegenis kaip opiu
mas. Apsvaigęs juo žmogus 
kalba kaip tikras lunatikas 
Pavyzdžiui, “Jei Dievas ne
pastatys namų, tai veltui 
darbuojasi tie, kurie juos 
stato.” Na, kur gi kun. Bub
lys ar “Darbininko” redak
toriai yra matę Dievą sta 
tant namus? Juk kiekviena 
bažnyčia, kiekviena daržinė 
yra pastatyta žmonių ranko
mis. Jeigu parapijonys ne

sudeda pakankamai pinigų 
bažnyčiais užbaigti, tai Die
vas nei stogo savo namams 
neuždeda. O jei koks bedie
vis mechanikas neapsaugo
ja bažnyčios bokšto perkūn
sargiu, tai perkūnas ir kry
žių nuo bonės numuša. Kur 
gi čia Dievo pagalba ar jo 
valios galybė?

Religiniu fanatizmu ap
svaigęs, kun. Bublys klajo
ja, kad lėkdami “visą sek
madienį, ir da musų Globė
jos Motinos Marijos, dieną”, 
lakūnai užsitraukę “baus
mę”. Jis nesupranta nei to, 
kad išskridus šeštad. rytą, 
sekmadienį reikia skristi 
noroms nenoroms, nes ore 
virš vandenyno juk nesusto
si. Antras dalykas, tą patį 
sekmadienį skrido juk ir 
Wiley Post. Kodėl jo Die
vas nenubaudė? Kodėl “mu- 
ų Globėja Motina Marija” 

tiktai mūsiškius lakūnus
nuglobojo?”

Kun. Bublys neturi supra
timo nei kas yra laikas. Jis, 
matyt, nežino to fakto, kad 
saulė ant musų planetos 
šviečia apskritą parą ir per 
24 valandas nėra tokio lai
kotarpio, kad kur nors ne
būtų laikomos pamaldos ar 
mišios. Taigi kokiu laiku 
nelėktum, vistiek teks lėkti 
per mišias.

Pagaliau reikia juk neuž
miršti, kad mūsiškis laiko 
padalinimas į “sekmadie
nius” ir kitokias dienas yra 
vietinis dalykas ir tiktai 
mums gali būt suprantamas. 
Afrikos ir Azijos gyvento
jams krikščionų sekmadie
nis neturi jokios reikšmės. 
Jeigu nuvyksime į žemės a- 
šigalius, tenai išnyksta ne
tiktai sekmadienis, bet ir vi
sa musų laiko sistema neten-‘ 
ka reikšmės, nes per apskri
tus metus tenai būna tiktai 
viena diena ir viena naktis. 
O jeigu mes galėtume atsito
linti nuo žemės tolyn į erd
vę, pamatytume, kad tenai 
visa musų laiko sąvoka iš
nyksta. Tenai nėra netik 
“sekmadienių”, bet nėra nei 
sąvaičių, nei mėnesių, nei 
metų, o yra tik klaiki, bega
linė tuštuma.

Jeigu tą tuštumą pava
dinsime Dievu, tai kokios 
reikšmės jam gali turėti dvi
kojų vabalų prasimanytas 
“sekmadienis”? Kodėl jis 
turėtų bausti lietuvių lakū
nus, kuriems pasitaikė tokią 
dieną skristi per jūres? Ko
dėl jis nebaudžia tų milio- 
nų žmonių, kurie kas sek
madienis per mišias važinė
ja automobiliais, trauki
niais, gatvėkariais ir lai
vais?

Jeigu kun. Bublys tikrai 
tiki, kad be Dievo niekas ne
siseka, o su jo pagalba gali
ma viską nuveikti, tai tegul 
jis tą Dievo galybę išbando 
praktikoj. Tegul jis apžer
gia krapylą ir, atsidavęs 
Dievo globai, pamėgina per
skristi Atlantą. Jeigu jis pa
darys tokį stebuklą, tai tuo
met ir mes patikėsim, kad 
tokiai kelionei reikalinga 
Dievo pagalba. Ir mes pati
kėsime, kad Dievas ištikrų
jų galėjo nubausti musų la
kūnus, kurie skrido per mi
šias. Dabar gi mes tam neti
kini! Dabar mes kun. Bub
lio pasakojimą laikome ne
sveiko proto klajojimu.

Laisvamanis.

VOKIETIJA DEPORTUOS 
AMERIKOS KOMUNISTĄ '

Iš Berlyno pranešama, 
kad tenai buvo suimtas agi
tuojant už komunistus Wal- 
ter Orloff, medicinos stu
dentas iš Brooklyno. Jis bu
siąs deportuotas Amerikon.
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STEBUKLAI” DETROITE PASI
DAUGINO.

Prie nekaltų mergelų atsira- j Tuo tarpu musų jegamas- 
do baltas bernelis. tis darbuojasi visai rimtai.

AMERIKOS LIETUVIU
Saliunininko Mirtis," Žydiškos Išvaizdos 

Kunigas Ir Kiti Dalykai.
RACINE, WIS.

Šiomis dienomis čia mirė

Angių Fašistės Maršuoja Londono Gatvėmis.

Antanas Judickis. Žinoma, 
mirė tai mirė, tas ne naujie
na, bet visgi reikia paminė
ti, bet visgi saliunininkas ir 
duodavo visiem išsigert, to
dėl ir gražiai buvo palaido
tas, su bažnytinėm apeigom 
ir šventintose kapinėse, 
kaip geram saliunininkui 
pridera.

Norėjau ir aš nueit bažny- 
tėlėn už ji pasimelsti, bet 
kad daugiau žmonių stovėjo 
šalia bažnyčios, negu baž
nyčioj, ir pypkes, rūkydami 
vedė rimtas diskusijas, tai 
ir aš prie jų sustojau. Klau
sau, kalbasi žmonės apie tai, 
kaip anais metais “Keleivy” 
buvo rašyta, kad žydas ta
po katalikų kunigu. Sako, 
tas žydelis dabar užimąs 
katalikų kunigo vietą čia 
pat, musų mieste, ir parapi
jonys norj ji iškrapštyt lau
kan. Sako, nenorį žydui ran
kų bučiuot..

Man tas dalykas parupo 
ir vieną dieną nutariau jį 
geriau ištirti. Nuėjau prie 
bažnyčios ir dairausi aplin
kui. Nusibodo dairytis, užė
jau pas seną pažįstamą į sa- 
liuną. Keliatas senbernių 
kaziriucja, o bobelė kad su
ka tai suka apie senbernius. 
Aš stoviu ir žiopsau. Ogi į- 
eina atbula apykakle, bet la
bai žydiškos išvaizdos kava
lierius. Paprašo cigaretų ir 
vėl išeina. Aš klausiu, kas jis 
toks. Vienas koziminku at
sako: “Ar nematai, kad žy
das?” Toliau sužinojau, kad 
šitas žydelis atvažiavęs iš 
Rusijos da mažas budimas, 
perėjo katalikų tikybon ir 
išėjo į kunigus. Na, sakau, 
kas čia nepaprasto! Žydai 
eina į visokius biznius, tai 
kodėl negalėtų eit kunigys
tėn? Juk tai neblogas ge- 
šeftas.

Dabar apie darbus. Pas 
mus da nesimato jokio dar
bų pagerėjimo. Kurios dirb
tuvės buvo uždarytos, tos 
ir tebėra. Nekurios mažytės 
dirba po truputį.

Lietuvių čia gyvena daug, 
bet veikimas apmiręs. Yra 
pora pašalpinių draugijų ir 
viena SLA. kuopa; bet ko 
labiausia raciniečiams rei
kėtų—socialistų kuopos — 
tai nėra.

Miestas paskelbė, kad 
nuo 1 rugpiučio nutraukia 
visokią pašalpą bedarbiams, 
kurių tarpe yra daug ir lie
tuvių. Tai blogos naujie 
nos. Nedarbo dėliai daug 
žmonių neteko savo namų, 
nes taksos labai aukštos, o 
užmokėt nėra iš ko. Elektra 
ir gazas pas mus taipgi la
bai brangus. Gatvėkarių 
kompanija irgi plėšia žmo
nes. Savo darbininkams al
gas nukapojo, bet už važia 
vimą piliečiai turi mokėti 
taip kaip karo metu. Prie 
gatvėkarių dirba ir du lietu
viai, Vilimas Pocius (dabar 
vadinasi Russelle) ir Jonas 
Čapas. Su pastaruoju teko 
kalbėtis. Sako, dabar jis 
gaunąs $75 į mėnesį mažiau, 
negu pirma.

Tai tiek šiuom kartu.
Gossip Club.

DETROIT, MICH.
SLA. 352 kuopoj Įtartina 

politika.
Rugpiučio 6 dieną atsibūk 

vo 352 kuopos SLA. susi
rinkimas. Ši kuopa žinoma 
kaipo Overaičio kuopa. Na
riai reikalus svarstė tvar
kingai tik tol, kol priėjo prie 
ligonių. Kai kurie ligoniai 
randasi ligonbuty ir suspen
duoti, nes buvusis. sekreto
rius pasisavino narių duok
les. Nors centras pranešė, 
kad gavo iš bonding kom
panijos atlyginimą už Ove
raičio darbus, bet neišlygi- • 
no narių sąskaitų ir neduo
da kuopai pakvitavimo. 
Taigi kįla klausimas, ar iš- 
tiesų centras gavo tokį atly
ginimą iš bonding kompa
nijos? Buvęs sekretorius tu
ri centre užtarėjų. Jis ypač. 
politikuoja su SLA. pirmi
ninku Stasiu Gegužiu. Ge
gužis jam užtikrino, kadi

Sir Oswald Mosley, vėjo pučiamas, anglų “veikėjas”, pradėjo organizuoti “juodmarškinių 
partiją” Anglijoj.; Bet kel kas prie jo prisidėjo tiktai keliatas tuzinu moterų, čia parodyta jų 
eisena Londono gatvėmis. Rimti anglai juokiasi iš jų.

Jisai įsakė parapijonims, 
į kad išėję iš bažnyčios jie vi- 

aį klebonas įtaisė čia lietu-i8“0”“4 P^imelstų prie ty
viską “Liurdą” ir pastatė ipaT ^ r Pn?Ju,£10’ " kad 
dvi nekaltas mergelei Da. niekad neužmirštų duoti 
bar atsirado da ir baltas’ ,aP!e.r» • Tara -vl? kadary- 
bernelis tam pačiam sodely, 1 vl8‘ Palankumai: yra pn- 
prie bažnyčios. Klebonas įąisyta> pusėtinas baksas n
užtubdė jį aukštai, ant ak- *sP‘a“ta nemaža skyle, kad 
___ • ... i _• Lj- doleris nats valetu įkristi.

Detroit, Mich. —Aš jau e- 
su rašęs “Keleivy”, kad mu-

doleris pats galėtų įkristi. 
Kunigas nusižiūrėjo, kad

išėję iš bažnyčios vyrai su
ruko daug cigarų ir cigare-

meninio kamino-, ir įspraudė 
į rankas ilgą-ilgą pagaikštį, 
kaip lietuvišką grėbliakotį, 

kad tas nekaltas bernelis t*. Ta«‘ “^aude jiems
rūkyti. Sakoį kam tas rūky
mas reikalingas? Juk tai ka
štuoja pinigą. Be to, pasmar
dina šventą vietą. Šventas 
Jurgis pypkės nerūko. Ta
bako durnų jis nemyli. Taigi 
tuos pinigus, ką išleidžiat 
ant durnų, geriau atiduokit 
šventiems ant garbės.

Bet žmonės sako, kad tie 
šventieji padalyti iš molio, 
jie nei valgo nei geria, dra
panų irgi nenešioja, stovi 
be kelnių, tai kam jiems rei
kalingi pinigai.

Žinoma, davatkos kitaip 
žiuri. Jos už kunigą ir už 
šventuosius. Girdėjau, jos 
žada dvigubai daugiau au
koti, kad klebonas galėtų da 
daugiau šventųjų pastatyt. 
Iš pradžių buvo tik pora, 
dabar jau trįs, o jei duos- 
niau aukos, tai gal susilauks 
visos šventųjų litanijos De
troite. Juk ne prošalį butų 
pastatyt ir praloto Olšausko 
stovylą, su jo kančiomis ant 
Birštono kalno.

F. Lavinska*.

Šimto kalinių akyvaizdo- 
je pereitą sąvaitę Sing Sing 
kalėjime prie darbo buvo 
užmuštas turkas Miach Ka
rio. Manoma, kad jį nudėjo 
kiti kaliniai už “ilgą liežu
vį”. Klausinėjami kaliniai 
visi sakėsi “nematę” kas ir 
kaip jį užmušė.

laiko rankose amerikonišką 
meškerikotį, bet klebonas 
sako, kad tai esanti švento 
Jurgio dzyda, kuria musų 
patronas nudūręs kokį ten 
kirminą, seilinusį prie vie
nos graikų karalaitės, ir tuo 
budu laimėjęs tos karalaitės 
meilę. Taigi šitas nekaltas 
bernelis vaizduojąs šventą

Lietuviu. mą 24 rugpiučio
, Piliečių svetainėje, kad ben- Lietuvių Balsuotojų Lygos d . ^italals a ie suren?i, 

pramoga. ma ir Gil.gn0 mir.

INDIANA HARBOR, IND.

Kaip čia eina darbai.
Indiana Harbor miestas Jurgį.

Rugpiučio 2 d. Lietuvių ties paminėjimo. stovi už 20 mylių į vakarus Tas Jurgis sėdi aukštai,
jam nereikės eiti į kalėjimą.! Mokslo Draugystės svetai- Tauri visos draugios vra Chicagos rotužės. Tai ant akmenų užkeltas, tai 
Tas labai gerai, bet nariai nėję įvyko Pittsburgho Lie- Draįohi0S išrinkti ir prisius- ''a P^eno *r »e^ežies pra- žvirbliai labai mėgsta ant jo 
nori, kad Gegužis padengtų tuvių Balsuotojų Lygos pir- s a^ovu<- j virš minė- n}cn^s.. ce?.trasL. nutūpti ir daro kas jiems

raičio padarytus mas viešas pasirodymas: \ •.jUnUma'A ,-ol- i..,.,’, čia užima šių korporą- reikia, nežiūrėdami viso
koncertas ir prakalbęs. f-brikai: Inland Steel šventumo ir nekaltybės.

■ - valdvbos ^°” i°un£stown Steel Co., Prabaščius pasiima savo
wariai “ * Standard Forging Co., A- šautuvėlį ir svilina šmotais

bėtojais buvo vietiniai Ly-Į ’ merican Steel Foundrv, U. žvirbliams į pauodegius,
gos organizatoriai: P. Pi-į Ne užmirškite, kad drau- S. Gypsum Co. ir Universal kad neterštų švento Jurgio 
variunas. ’ ................. . 1 -

pora svetim- • vyks 24 rugpiučio, Lietuvių seniau dirbo po Praeiviai

visus Overaičio padary 
nariams ir kuopai nuosto
lius. Dabartinis sekretorius 
pareiškė, kad Overaitis tar
pe centro ir kuopos maišo 
kokią tai košę ir trukdo rei
kalų sutvarkymą 

Dabar antras

PITTSBURGH, PA.

Koncertinę dalį išpildė Jono “ į jįf 
Vainausko orkestras, o kai- i dalyvauja

s, J. K. Mažiukna,' gijų atstovų susirinkimas i- Adas Cement Co., kurioms nekaltybės, 
dalykas. A. Onaitis ir pora syetim-i^ks 24 rugpiučio. Lietuvių seniau dirbo po keliolika Praeiviai svetimtaučiai,

Centro ponai siuntinėja są- taucių. Tvarką vedė A. Le-t Piliečių svetainėje, 8 vai. tūkstančių darbininkų. Da- at tokiufe šposus' eina 
vo pakalikams laiškus ir sa-ilionis. j vakare. Reporteris, bar dirbtuvės stovi uždary- ir Vlaukinąinpakalikams_____ _  ,
ko, kad ateinantis seimasl Lietuviai kalbėtojai aiški-’ 
nebus Detroite, ir jie ken- no Balsuotojų Lygos atsira 
kia musų komisijai, kuri
jau yra išrinkta 4 kuopų

seimo surengimui. Politikie
riai gauna tokių laiškų iš 
centro ar iš P. T. narių. Mes 
norėtum, kad tie ponai nu
siimtų kaukes ir pasirodytų 
šviesoj, kas jie tokie ir ko 
jie siekia. Kviečiame na
rius, kad lankytųsi į susi
rinkimus ir tėmytų, kaip yra 
vedami reikalai. Pirminin
kas praleido kelis paragra
fus šiame susirinkime. Nau
ji kuopos reikalai buvo pa
miršti.

352 kp. narys.

MAR LIN, PA.
,1 imo priežastis- ir tikslus, Gn,bai b TOOgos pingviną 
pabrezdam.. joį Pittsbur- > bedarbių būkle.
gno ir apylinkes lietuviams ............... \
reikalinga viena politinė Nors laikraščiai rašo. kad 
organizacija, kad jie nebūtų darbai visur atsidaro šim-

MIR£ JONAS DIENDŽIUS
Waterbury, Conn. -Pe

reitą sąvaitę čia mirė J. 
Diendžius, gyveno 87 Rail- 
road st Velionis buvo ra
maus budo žmogus, prastas 
darbininkas; paliko dide
liam nubudime žmona ir
vaikus. Fran. Glenb.

HARTFORD, CONN.
Tabako plantacijose tikra 

vergija.
Connecticut valstijoje, 

Hartfordo apylinkėj, ūki
ninkai daugiausia verčiasi 
tabako auginimu. Yra čia ir 
didžiųjų kompanijų tabako 
plantacijų, kuriose darbi
ninkai išnaudojami kai]) ti
kri vergai. Jie dirba 10 va
landų į dieną, o mokėti gau
na už pilną sąvaitę tik nuo 
$6 iki $9. Kompanijos ima 
darban ir nepilnamečius 
vaikus. Mažos mergaitės ir 
bernaičiai triūsia visą ilgą 
dieną, o atlyginimo gauna 
vos 50 centų. Žaurųs bosai 
darbo laiku neduoda darbi
ninkui nei vandens atsiger
ti. Sako. atsigersit kai iš- 
dirbsit savo valandas. Ir 
vandens į laukus visai neat
veža. Ūkininkas savo gyvu
lių taip nekankina, kaip 
kompanijų bosai darbinin
kus.

Yra darbininkų, ką gyve
na kompanijų stubose. Te
nai nėra net ir maudynių 
nusipraust. Pareina žmonės 
iš darbo purvini, ir purvini 
turi eit gulti. O guli po 5 ir 
daugiau vienam kambary.

Žinoma, čia kalti ir darbi
ninkai arba jų tamsumas.Jie 
neorganizuoti, neskaito dar
bininkiškų laikraščių, todėl 
kopanijoms lengva juos iš
naudoti. Buvo mėginta ke
liose vietose streikūoti, bet 
kai žmonės neorganizuoti, 
tai maža kas laimėta.

Vergas.

naudojami politikoj svetim
taučių naudai, kaip kad bu
vo iki šiolei. Svetimtaučiai 
kalbėtojai taipgi pagyrė lie
tuvių pastangas suorgani
zuoti savo balsuotojus savo 
reikalams ginti.

Gal kiek keistokai kalbė
jo tik p. Onaitis. Kaipo čia 
gimęs jaunuolis, jis kalbėjo 
angliškai ir savoj kalboj pa
reiškė, kad ateiviai lietuviai 
neturi jokių principų; tik 
čia gimę lietuviai esą su 
principais, ir gerais princi
pais; Bet apie kokius prin
cipus p. Onaitis kalbėjo, tai 
greičiausia nei jis, pats neži
no.

Publikos buvo nedaug.
Rengiamas piknikas Tautiš

kų kapinių naudai.

Rugpiučio 20 d. Adomo 
Sodne. Castle Shannon, Pa., 
yra rengiamas Lietuvių Tau
tiškų Kapinių naudai pikni
kas. Rengime dalyvauja 
Pittsburgho lietuvių draugi
jos, ir manoma, kad visuo
menė šitą darba karštąi pa 
rems. Įžaiįga tik 25 centai 
y patai.

Radio Kliubo Piknikas 
gerai pavyko.

Birželio 30 d. Pittsbur
gho Liet. Radio Kliubas bu
vo surengęs pikniką Adomo 
Sodne, Castle Shannon, Pa. 
Diena buvo graži ir žmonių 
atsilankė daug. ypač jauni
mo, km is linksminosi gra
žiai pi ie radio orkestros šo
kių svetainėje. Senesnieji 
susėdę po lapuotais me-

tams ir tūkstančiams be-

, i v i v - - • pas lietuvius ir klausinėja,tos arba duba labai mam £ tenai darosi, ką reiškia
n • T, 7™ V 1 ‘o® baltos stovylos ir kodėl 

ūkta, nland ir Youngs^ . . . 4udo? Kada 
toįvn plieno fabnkai Bet J deda agkinti
na bminkų per employnient jog kad

stovyJ°s yra stebuklingos ir
•y • e ™ uu,, čiurlenantis tenai vanduo iš

P- Paneli kojų gydo ligas,

onsus visai remia. 
tor.iUirai išduerb

darbią, pas mus jokio pase (girdėt, kad ne už dyką), ir P“ aXį
rėjimo nesimato. Kasyklose tik toki pasą turėdamas ga- ^’^etSu!
ir fabrikuose nedarbas toks Ii ineit į darbą, 
pats dabar, kaip ir pirma Išsėdėjęs prie Inland Steel 
buvo. Bedarbiai džiaugiasi dirbtuvės visą sąvaitę ir 
nors tiek, kad gamta nepa- darbo negavęs, aš nuėjau 
šykštėjo grybų ir vuegų šią tiesiai pas dirbtuvės supe- 
vasarą. Pilnos girios šitos rintendentą ir pareiškiau, 
gerybės. Žmonės prisidės ir kad norėčiau grįžti prie to 
žiemai vuogų ir grybų. Par- paties darbo, kurį dirbau

baksą įdėt, tai svetimtau 
čiai nusišypso, pasuka pirš
tu sau apie ausį ir eina sau. 
Reiškia, parodo, kad lietu
viams galvoje sukasi.

duoti vuogų beveik negali
ma. Kitąsyk už kvortą mė
lynių mokėdavo nuo 10 iki 
20 centų, o šįmet ir centus 
sunku gauti.

Šią vasarą musų apylinkę 
labai pamėgo senovės lietu
vių dievas Perkūnas. Kaip 
tik užeina audrai, tai jis vis 
kur nors atsilanko: jeigu ne 
į namą, tai į medį išauna. J. 
Kuslakis priėjo andai prie 
krano vandens pasiimt, ir 
pajuto, kad jam kažin kas 
skaudžiai per ranką uždro
žė. Tuo pačiu laiku per 
skiepo duris įsirito žaibo 
kamuoliukas. Pasirodo, kad 
perkūnas įtrenkė į skiepą e- 
lektros vielomis ir pasiekė 
vandens dūdas. Keliom die
nom vėliau M. Kasulevičie-

čia 1930 metais. Jis atsakė, 
gauk pasą nuo formano. Aš 
paprašiau, kad mane įleistų 
dirbtuvėn pas formaną. Ne, 
sako. formaną turj. matyt 
ant gatvės.

Lietuviai čia dirba sun
kiausius ir karščiausius dar
bus, o gauna apie 33 centus 
į valandą. Bet žmonės ilgą 
laiką nedirbę, išbadėję, tai 
puola prie darbo kaip mu
sės prie medaus.

Kaip Chicagoj, taip ir čia 
visai da nesimato Roosevel- 
to garsinamo darbo va
landų sutrumpinimo. Dar
bininkai verčiami dirbti P,e io 
plieno fabrikuose po 10 ir n»j°se

LIETUVOJ SOCIALISTŲ KONFEREN
CIJOS PROTOKOLAS.

Liepos 16 d., 10:30 vai. ryte, 
Universal Kliube, konferencjją 
atidarė LSS. Pildomojo Komite
to narys drg. J. Mickevičius.Pa- 
tikrinus delegatų mandatus ra
sta, kad dalyvauja 27 delegatai 
sprendžiamu balsu.

1. Konferencijos vedėju išrin
ktas A. Kauskas, sekretorium J. 
Mickevičius.

2. Pasiūlyta LSS. P. Komiteto 
dienotvarkė—pri i m ta.

3. Centro sekretorės drg. Jur
gelionienės raportas išklausytas 
ir priimtas vienbalsiai.

4. Raportai kuopų delegatų a- 
darbuotę Įvairiose kolo- 
LSS. 51 kp. delegatas

12 valandų, o jei kuris užsi- dr£- Naudžius ir 19 kp. delega- 
mena apie trumpesnį laiką, tas s- Cibulskas pateikė savo 
tai tokiam tuoj grasina iš ku°PM darbuotės raportus rašti-

na į darbo pavarymu. , škai- Kit» ku°P0 raportai buvo
^lonu1 V Ino Uit '* Iro 1 Chicaga nuo čia netoli. O Pateikti gyvu žodžiu: Michelso- 

Prfekai- Kun-

rodė, kad balkiai jau toma Į 700,000. Todėl 
tartina niekam čionai

tros vielomis i skiepu. Kitą ’ važi".oti da.rbt° V
vėl svki Derkunas ’-vukė J -Pac zmo^ui turint jau apie

‘ i i - 10 metu amžiaus Chicagoje Stnmikio narna. Au aske . ... .. . , Jnėra lekios vilties ką nors

dega.
Čia irgi perkūnas įnėjo elek-

pa- droto ir kai kurių kitų. Raportai 
ne_ priimti.

sieną, nuplėšė nuo bu tin
ką, išdaužė langus nuos
tolių pridarė už koki 1,000 
dolerių. Gerai, kad nieko 
nebuvo namie; kitaip gal

. m-, j. . v • • - • butu • ką nors ir užmušęs.OS1. Tipai bizmenu mažai Strimikiė„€ tu .'ieną
išvažiavus į Shenandoah,

Pa. Lašas.

5. Nutarta duoti sprendžia
mas balsas Socialistų Partijos 
nariams.

6. Drg. Michelsono Įnešimas, 
gera susirasti. Čia greičiau ka<1 LSS. Pildomasis Komitetas
mirti rasi, negu darbą.

Vadas Joniką.

džiais draugiškai šnekučia- 
v
tesimatė.
Šaukiamas susirinkimas dėl 
Darijaus ir Girėno Mirties 

paminėjimo.'
Rugpiučio 1 d. Lietuvių 

Piliečių svetainėje įvyko A- 
viacijos Dienos Komiteto 
susirinkimas, kuris nutarė 
kviesti visų Pittsburgho 
draugijų atstovų susirinki-

UNION LUNCIl
101 Union Street 

LAWRENCE. M ASS.
ŠVARI

I.1ETFVIŠKA I žl li ' 
Skanus Al«s— CarHir- I Viidžiai. 
JONAS URBONAS, 'k*

Vasaros laiku a: r u

BURTININKAI NUŽU
DĖ MERGAITĘ.

Trinidado saloje čiabu
vių laukinių kunigai pasiga
vo baltveidžių olandų mer
gaitę ir nusivedę ją į pelkes 
pradėjo daryti su ja viso
kius burtus. Vėliau baltvei- 
džiai rado ją nebegyvą. Jos 
burnon buvo prikimšta grū
sto stiklo su medum. Dvyli
ka burtininkų-kunigų areš

tuota.

butų renkamas iš Įvairių koloni 
jų—didžiuma balsų priimtas, 
eis referendumui.

7. LSS. Pildomasis Komite
tas. numatomu laiku konstituci
joje. turi paskelbti Pildomojo 

Komiteto nominacijas ir rinki
mus.

Pirma sesija užsidarė 12:45 
vai. pietums.

Antra sesija atsidarė 2:30 po 
pietų Lietuvių Auditorijoje.

Kalba Socialistų Partijos į- 
galiotinis drg. Burg. Skaitomi 
laiškai ir pasveikinimai. Drg. 
Viznio laiškas su pasveikinimu

ir sykiu $2.00, laiškas iš Kana
dos nuo drg. Frenzelio, Bakano 
iš Pittsburhgė ir dar keletas iš 
kitų kolonijų.

1. Referuoja I)r. A. Montvi
das ir drg. S. Michelsonas —vi
dujiniai musų reikalai ir bend
ras darbas su kitomis sriovėmis.

2. Įnešta ir po plataus apkal
bėjimo priimta skelbti vajų lai
ke šešių mėnesių išjudinant lie
tuvių kolonijas —gavime naujų 
narių ir tvėrimo naujų kuopų.

3. Išrinktas Veikimo ir Agi
tacijos Komitetas iš 7 narių 
sėkmingam vajaus vedimui — 
prirašyme naujų narių, tvėrime 
naujų kuopų. Komitetan įėjo se
kami draugai: S. Michelsonas iš 
Bostone, Glaveckas iš Brookly
no, Nevarauskas iš Akrono, 
Naudžius iš Grand Rapids, Bu- 
dvydienė iš Detroito, Martin iš 
Kenosha ir Liutkus iš Chicagos.

4. Drg. S. Michelsonas teikia 
susirinkimui įnešimą, kad pa
kviesti Į LSS. “sklokininkus”, 
tai yra Pruseikos, Butkaus ir 
Strazdo vadovaujamą dešinių

jų komunistų grupę. Po plataus 
apkalbėjimo nutarta nekviesti.

5. Įnešta ir priimta, kad at
sikreipti Į “Naujienas” ir “Ke
leivį”, kad laike busiančio va
jaus. būtent šešių mėnesių, tu
rėti nuolatinius skyrius L. S. S. 
reikalais—“Naujienose” ir “Ke
leivyje”. Reikalas pavestas vyk
dymui gyveniman Veikimo ir 
Agitacijos Komitetui.

Dėl susidėjusio laiko ir esamų 
sąlygų daug reikalų buvo neap
tarta—tas bus atlikta krivūlės 
keliu. Susirinkimas užsidarė 
6:30 vai. vak.

Tvarkos vedėjas A. Kauskas.
Sekretorius J. Mickevičius.

-i
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Kuo Baigės Kelione iš 
Chicagos į Stratosferą Sveikatos Skyrius

šį skyrių veda
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA,

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Sveikas, tėve! Ar jau iš 
vyčių seimo?

—Jessa!
—Na, o kaip tau patiko 

Chicagos miestas?
—Neturėjau čėso; Maike, 

po miestą daug vaikščiot, ba 
turėjom daug svarbių tautai 
reikalų atlikti ant seimo. Ži
nai, vyčiai dirba tautai ir 
bažnyčiai.

—Žinau, žinau, tėve. Juk 
anais metais jus nupirkote 
auksinį kardą generolui Žu
kauskui, kuris atidavė Vil
iui}, o šįmet gal popiežių pa- 
syeikinot.

—Ot, Maike, apie šventą 
tėvą tai mes kaip tik ir už
miršom.

—O ką jus nuveikėt tau
tai?

—Visų pirma, Maike, iš
klausėm mišių ir pamokslo. 
Paskui susirinkom į salę ir 
sukalbėjom poterius. Kuni
gas vėl pasakė gražų pa
mokslą, ir tada nuėjom pie
tų. Buvo čiela bačkutė alaus 
—regli maniebrai! Ir alus 
geras, Maike! Kaip bavars- 
kas. Tik munšainas Chica
goj nekoks. Kumeliais atsi
duoda. Netik atsiduoda, ale 
ir veikia arkliškai. Kaip tik 
musų staršas maršalka išmo
vė kelias porcijas, tai laike 
posėdžio sėdėdamas prie 
durų ir ėmė žvengti arklio 
balsu. Paskui mes sužino
jom, kad tas trankąs buvo 
darytas arklydėj, ir nei iš 
rugių...

—Ar tai visas jūsų darbas 
tautai?

—O ne, Maike! Mes tu
rėjom iš viso keturias zasie- 
danijas, ir kožną sykį buvo 
vis pamokslas ir kalbėjome 
poterius.

—Ar tai dėl to reikėjo va
žiuoti į Chicagą? Juk pote
rius jus kalbat kas diena na
mie.

—Jes, Maike, mes melstis 
netingim, ale namie visuo
met rąžančių kalbėti nusi
bosta. Juk ir Lietuvoje vi
sokie kermošiai su atpuskais 
yra daromi, kad suvažiavęs 
svietas karščiau Dievą pa
garbintų.

—Bet tai bažnytiniai da
lykai, tėve.

—O kaip tu norėtum, 
Maike—kad butų priešbaž- 
nytiniai?

—Tu sakei, tėve, kad jus 
atlikot nemaža svarbių tau
tos reikalų; o kai dabar ma
tau, tai jus tik poteriavot, 
valgėt ir vėl poteriavot Tai 
išrodo lyg ir kokių ubagų 
geimas.

—Mes padarėm ir vieną 
nutarimu, Maike.

—Kokį?
—Mes nutarėm pastatyti 

Čikagoj, netoli stokjardų, 
gražų paminklą musų lakū
nams, ką užsimušė su rap- 
lenu. Nutarėm ir aukas ant 
to dalyko rinkti. Ką tu ant 
to sakysi, Maike?

—Žinoma, paminklas la
kūnams bus rimtesnis daik
tas, negu auksinis kardas 
generolui Žukauskui. Bet 
Darijui ir Girėnui pamink
lai jau nieko negelbės. Jus 
turėjot paremti juos kuomet 
jie ruošėsi lėkti per jūres. 
Jeigu tuomet butumet parė
mę, gal dabar paminklo ne
būtų reikėję statyt.

—Gal tas ir teisybė, Mai
ke, ale kas gi gali iš kalno 
viską žinoti? Ve, pralotas 
Olšauskas buvo, taip sakant. 
Dievo sluga, ir tai misteiką 
padarė, tai ką jau čia kalbėt 
apie mus paprastus smertel- 
nus žmones! O antraip ver
tus, Makie, kas čia gali ži
noti, ar mes padarėm gerai, 
ar ne, kad pirma savo lakū
nų nerėmėm? Kaip kunigas 
Bublys dabar per “Darbi
ninką” išklumočijo, tai gal 
pats Dievas lakūnus nukoro- 
jo, kad jie skrido šventą 
dieną, kuomet Dievas savo 
Dešimty Prisakymų aiškiai 
sako, kad šventą dieną švęsk 
ir mišių klausyk, o ne raple- 
nais per mares lakstyk. Jei
gu mes tą lėkimą butume 
savo pinigais parėmę, tai 
butume prisidėję prie laužy
mo Dešimties Dievo Prisa
kymų. Dievas tada ir mus 
butų galėjęs nukorot. Tai 
matai, Maike, kaip dalykai 
išeina pagal šventą raštą.

—Bet tu, tėve, švento raš
to nežinai. Tame rašte Die
vas liepia švęsi tiktai žydų 
šabą, tai yra šeštadienį, o 
lakūnai užsimušė sekmadie
nį. Čia pasirodo, kad ir tavo 
kun. Bublys nežino ką kal
ba.

—Ju rait, Maike. tia ir 
vėl tavo teisybė. Iš kur tų tą 
viską žinai?

—Iš knygų, tėve.
—Na, tai eisiu ir aš kny

gų skaityt. Gud bai, Maik!

ITALŲ ARMADA JAU 
NAMIE.

Italų lėktuvų eskadrilė, 
kuri buvo atlėkusi Ameri
kon, jau sugrįžo namo. Ke
lionė atgal tęsėsi apie 2 są- 
vaites ir d a vienas orlaivis 
susikūlė, vieną fašistą už
mušdamas, o 4 sužeisda
mas. Išlėkė išviso 25 orlai
viai, o sugrįžo 23. (Vienas 
žuvo atlekiant Amerikon).

Chicagoj anądien buvo ruo
šiamasi lėkti tam tikru balionu 
į stratosferą, apie 10 mylių auk
ščiau žemės. Visi norėjo šitą ek
skursiją matyt. Nenorėjau ir aš 
atsilikti.

Pašaukiau ją.
—Važiuokime, — sakau,— į 

stratosferą; žemėje laimė per
daug mums šykšti: nieko neduo
da.

—Negaliu; turiu, matai, dirb
ti.

—Gerai, — sakau,—jeigu tu 
nenori su šita baisiai nedėkinga 
žeme skirtis, tai turėsi su ma
nim skirtis. Matai, nuvažiavęs į 
Kareivių Lauką, kur žmonių bus 
minios, lengvai susižvejosiu ki
tą, kuri mielai sutiks visur su 
manim važiuoti, kad ir i strato
sferą.

Kalba nutruko, vadinasi, “už
kabino**.

Kai nuvažiavau, jau buvo 
truputis po 10 vai.

Atsisėdau visai nepaisydamas 
šalia ko. Labiausiai, mat. rūpė
jo man skraidomoji pūslė—ba
lionai.

Pievoje gulėjo kokių dvide
šimties sieksnių ilgio ir tiek pat 
piečio gražiai ištiestas ketur
kampis audeklas, o ant jo apva
lus. apie 18 sieksnių skersinyj, 
atrodąs ir plonesnio ir minkštes- 
nio dirbinio lopas, šitas lopas 
atrodė lygiai taip. kaip subliuš- 
kusi labai didelė pūslė, glaudžiai 
prie žemės prisiplojusi. Vidury
je pūslės gulėjo apverstas lyg 
ir dubuo, panašus į avilio stoge
li. Kai pūslė nuo dujų išsipūs, tai 
šitas stogelis atrodys kaip šal
mas ant galvos. Pūslės paviršius 
dabar nelygus, raukšlėtas, tary
tum senbernio veidas.

Garsiakalbiai pradėjo kriokti, 
kad tuoj. girdi, “išpusią balio
ną”; tuoj ir gondolą atvešią.

Pradėjo kaž-kas šnypšti, kaip 
gyvatė. Milžiniška pūslė ėmė 
pūstis, kilti, tarytum katinas 
butų joje miegojęs, o dabar nu
budęs nori savo kupra dangų pa
remti.

Kelios dešimtys tūkstančių 
žiūrovų ir du kartu tiek smal
sių akių susmigo Į beaugančią 
pūslę.

Bet visų akys tuoj nukrypo į 
gondolą, kurią atvežė ratuose, 
gumos padangomis aptaisytuo
se.

šita gondola Įdomi ir graži. Ji 
labai panaši i didelį ananasą 
(pineapple), tik per vidurį la
biau išsiplėtus, o galuose, ypač 
apatiniame, daugiau nusismaili- 
nus. Viršutinė jos pusė balta, o 
apatinė atrodo juoda. Viename 
šone matyti kiaura skylė. Ap
link žmonės šneka, kad komen
dantas per tą skylę lysiąs. Gon
dolos viršuje riogso lyg ir alaus 
dėžė; tai esąs radio aparatas.

Gondolą apvežė aplink išties
tą audeklą su didele pompa: 
maršavo kareiviai, griežė benai, 
o mes pritarėme delnais. Pas
kui išėjo iš rezervuotų sėdynių 
senyva moteris ir gondolą pa- 
krikštino, išliedama ant jos sky
stojo deguonies bonką (ne vyno, 
kaip paprastai).

Prasidėjo prakalbos, panegy- 
rikos ir linkėjimai.

Pūslė labai lėtai putėsi, didė
jo ir kilo. tai aš dabar turėjau 
progos apsidairyti, taip sakant, 
apie save.

Kairėj pusėj sėdėjo pana, ma
tyti. nervinga, nes akių blaks
tienas trukčiojo, o liežuviu daž
nai vilgė sausas savo lupas, lyg 
kokia šlapia pašluostė. Jos šyp
sena buvo šalta, nors ji ir labai 
karštai plojo Piccardui, kai jis 
vaikštinėjo stadijono pakraš

čiais ir sveikino žiūrovus savo 
dešinės pakėlimu. Atrodė man, 
kad jos širdis jau gerokai iš
gyventa.

RAŠO DCDfi TAMAS.

Dirstelėjau dešinėn. Ak, čia... 
Pana kokių 28 metų, lupas^pra- 
žiai sudėjusi, pakėlė blakstienas 
ir leido pamatyti dideles mėly
nas savo akis, o jos burnos ker
telėse suliepsnojo šiltos šypse
nos burtai...

Vandenilis (hydrogenas) 
šnypštė, o didžiulė pūslė tiek 
išsipūtė, kad rytinė jos pusė jau 
pakilo nuo audeklo. Tarp pūslės 
ir paklodo pasidarė lyg ir nas
rai. Visas balionas dabar atro
dė kaip banginio galva, nasrus 
atkišus į rytus. Bet kai tik pū
stelėjo žiemių vėjelis, nasrai pa
sidarė šiaurių pusėje.

Pūslė plėtėsi nuo vandenilio 
dujų, o kalbėtojai—nuo karštų 
prakalbų. Ir bala žino. kada ši
tos prakalbos butų pasibaigu
sios, jei ne vienas Chicagos Uni-* 
versiteto profesorių, kuris pa
kviestas “pakalbėti”, pasakė:

—Mums čia reikia daugiau 
vandenilio dujų, o ne šitų (su
praskite. prakalbų).

Protingas ir gražus pasaky
mas.

ffeletą prakalbų sudrožė ir 
“Daily News” redaktoriai, ži
nių, ypač radio, redaktoriai net 
paragino savo pagelbininkus to
kias ir tokias “istorijas” rašyti.

—Hm... Mokėti gauna ir dar 
raginti reikia—galvojau.— Aš 
nei mokama^ nei prašomas, o 
vis dėlto “istoriją” parašysiu.

Balionas putėsi taip pamažė- 
li, kad ėmė daugiau pusantros 
valandos pakol jis atsistojo kaip 
milžiniškas baravykas (ak, do
vanokite, musų kalbotyrai lie
pia rašyti: storkotis, arba tikri
ns). Jo galva visai dailiai išsi- 
sketė, išsilygino^ ir šalia manęs 
sėdinti dailioji pana tuoj šitą 
pastebėjo. Sako:

—Raukšlių jau nebėra
Aš, tarsi instinktyviai, dirste

lėjau į ją. Raukšlių, tiesa, jos 
veide dar nebuvo, bet ji, matyti, 
vis tiek yra sąmoninga, kad 
anksčiau ar vėliau jos atsiras...

Jau po 12 vai. žmonių prisi
rinko labai daug. Bet kone visi 
užsilaiko rimtai, gražiai ir kan
triai. Matyti, čia ne tokie žmo
nės, kokių teko matyti Dempsio 
ir Tunnio kumštynėse. O gal čia 
susivaldo. Tik kai kuriems sun 
ku nuo miego atsiginti. Žiovau
ja. Panelių burnos, kurios pir
miau buvo dailiai lupomis už
vertos, žiovaujant atsidaro ir 

atrodo, kaip šuliniai.
Tiek valandų besėdėdami, lyg 

ir stingti pradėjome. Gerai dar, 
kad benas pradėjo griežti kokį 
tai patriotišką motyvą, tai visi 
atsistojome ir išsitiesti gavome. 
Kokį pusvalandį pastovėję, dau
gelis atsisėdo, tik aš su pana 
kažkodėl vis tebestovėjome. Ką 
ji manė, aš nežinau, bet mane 
buvo pagavęs “pasirodymo” 
jausmas, kad ve, stoviu šalia 
dailios panos.

Balionas dabar vos tik savo 
smaila uodega žemę tesiekė, jo 
galva buvo jau iškilusi apie 160 
pėdų. Jis dabar atrodė kaip bai
siai didelė kriaušė. Bet negra
žus. Mat, labai didelis, galįs su
ryti 600,000 kubiškų pėdų van 
denilio. o čia jam tik 12^,000 
k. p. tedavė. Taigi, jo šonai su- 
bliuškę, kaip Faraono liesos 
karvės. ,

O nedavė jam daugiau dujų 
dėl to, kad, girdi, ryto metą, kai 
saulės spinduliai jį kaitinsią, tai 
dujos jame išsiskėsią ir jis bu 
siąs pilnas—pilnutėlis. Vis dėl
to mes norėjome matyti balioną 
gražiai išsipūtusį, kaip politikie
rių piniginė.

Šitą milžinišką skraidomąją 
pūslę prilaikė net 36 virvės, ku
rios iš karto atrodė trumpos, 
nes bavo tiksliai suvyniotos ir

į maišelius sukištos. Bet pūs
lei kylant, virvės bavo dažnai 
atleidžiamos, o maišeliai nyko, ; 
tarsi pakulų kuodelis, verpėjai 
verpiant Prie kiekvienos virvės 
stovėjo po du kareiviu.

Pagaliau paliovė dujas į ba
lioną leidę ir kiaurąjį jo galą ak
linai užrišo. Apie 12 metų vai
kas, pamatęs baliono šonus su- 
biiuškusius ir jau užrištą jo ga
lą, sako:

—Žiūrėk, tėve, jau užrišo!
—Taip, užrišo—patvirtino tė

vas, pažiūrėjęs į balioną per žiū
roną.

Dabar jau baigėsi pirma va
landa nakties.

Privežė artyn gondolą.
Kurie jąu miegojo, dabar iš

budo.
Kareivių eilė dideliu lanku 

apstojo balioną ir gondolą.
Trys vyrai pasiėmė lyg ir ko

kį didelį žiedą ir užlipo su juo 
ant gondolos. Prie jų prisidėjo 
dar kokia dvidešimts vyrų ir 
kaip jau pradėjo virves maz- 
gyti-raizgyti, tai užtruko iki 
5 minųtų po 3 valandų ryto. Ro
dos, jau viskas gerai, bet kas 
tau! žiūrėk, ir vėl iš naujo ma- 
zgo-raizgo.

Leitenantas Settle, kuris kils į 
stratosferą ir po keletos valan
dų bus gyvas stratosferininkas, 
visą laiką drauge dirba.

O Piccardas (brolis garsiojo 
stratosferos tyrinėtojo) vis 
vaikščioja ir vaikščioja, tarsi ko 
jieškodamas. Jis dažnai ir apie 
gondolą siuva ir per gondolos 
skylę galvą įkiša. Vieną sykį 
kad jis pasileido bėgti, skvernus 
susiėmęs, tai aplink ėmė šnekė
ti, kad jis turėjęs ką nors tokio 
be galo svarbaus užmiršti. Bet 
kaip visi nustebo, kuomet jis at
gal atbėgo su žibančia kamera 
pažastėje ir pradėjo nutraukas 
daryti! Ištiesų, mokslininkai yra 
keisti žmonės!

Griežia benas.
Trys vyrai nuo gondolos nu

lipa.
Minia džiūgauja, tur būt ma

nydama, kad jau kils. Bet kur 
tau! Trys vyrai vėl sulipo ant 
gondolos ir pradėjo iš naujo vi
ską permazgyti.

Minia jau nerimauja. Kai ku- 
rie-rios pradeda visai nervintis. 
Dvi moteriškės su mažu vaiku 
visai garsiai kritikuoja—kriti
kuoja viską, tik, žinoma, ne sa
ve. Tai lygiai taip, kaip komu
nistai. Balionu nepatenkintos, 

kad jis nepilnai išsipūtęs. “Dėl
to jis ir pakilti taip ilgai nega
li!” aiškina jos. Stebiu jas uo
liau. Senoji bus kokių 60 metų 
amžiaus ir 300 svarų svorio. Bet 
mikli: dažnai vieną koją ant ki
tos užsimeta ir priešais sėdin
tiems žmonėms nugaras savo 
batukais badinėja. Ir valgi. Iš
siima dvi pyčes iš krepšio, ap
žiūri, pamaigo ir vėl įdeda. Vi
sas taip apčiupinėjus, išsiima 
vieną ir suvalgo; paskui kitą, 
dar kitą ir taip iki paskutinės.

—Ar tik nebus ji “grynos ra
sės” .vokietė? —pagalvojau.

Balionukų pardavinėtojai 
nuolat šaukia:

—Nusipirkite balionuką, įra
šykite kortelėje savo antrašą ir 
paleiskite, o jis nulėks į Marsą 
ar Venerą.

Storoji moteriškė taip ir pa
daro. Paskui atsidaro ridikiulį 
ir jieško plunksnos, bet nesuran
da. žiuriu, kad tam ridikiulyje 
tikras “džionkjardis”: ir peilis, 
ir žirklės, ir siūlai, ir pinigai, ir 
guzikai (oi, atsiprašau! Ne gu- 
zikai, bet sagos, nes taip rašyti 
moko lietuvių kalbotyrai). Susi
randa plunksną ir ima rašyti 
Bet rašalo nėra. Dažnai kiša 
plunksną į burną ir rašo—-rašo 
seilėmis. Po tam balionuką pa
leidžia.

—Mama, balionas lekia tie-

Lietuvių spaudoj jau buvo ra 
šyta apie taisyklingą valgymą. į 
Tai butų lyg ne vietoj, nes lietu
viams, didžiumoj darbininkams,, 
labai sunku to prisilaikyti, žino- • 
damas tačiau, kad taisyklingas 
valgymas didelę rolę lošia svei
katai, aš ir noriu keletą žodžių 
apie tai parašyti.

Yra surasta, kad persivalgęs 
žmogus turi labai tirštas sei
les, bent per dvi ar tris valan
das po valgymo ir nuo tų tirštų 
seilių, turinčių įvairių druskų, 
ypatingai kalkių druskos, apsi
velka ne vien dantys, bet ir lie
žuvis ir kiti burnos raumenys, 
o tas apsivėlimas teikia bakte
rijoms labai gerą maistą. Su per
sivalgymu todėl reikia būti at
sargiems, ypatingai vakarie
niaujant, nes kuomet žmogus 
miega, tuomet jo kūno ir ener
gijos atnaujinimui maisto tiek 
daug nereikia, kaip dar
bo valandomis. Didesniam aiš
kumui imkim kaipo pavyzdį sa
vo kambarius, kur gyvename. 
Kuomet mes kambariuose esam

siog į mėnulį! — sušunka vai
kas.

O balionukų pardavėjai vis 
šaukia:

—Pirkite balionuką, įrašykite 
kortelėn savo antrašą, jis nu
lėks į Marsą, ar Venerą!

• « «

Gondolos ir baliono virves vis 
dar tebenarplioja. Tik šalutines 
baliono virves pradeda išnerti. 
Jos žemėje dvilinkos, tai vieną 
galą traukia tol, kol kitas ga
las pasiekia balioną^ ten išsine
ria ir krinta žemėn. Krinta be- 
sivingiuodamas, lyg plonos, il
gos gyvatės.

Per radio praneša, kad ruo
ša lėkti jau baigiama ir tuoj bus 
vėliavų išplėtimo ceremonijos.

Atėjo prie baliono išdidus ad
mirolas su palydovais, sutrenkė 
benai “The Star Spangled Ban- 
ner”, admirolas patraukė virvę 
ir Jungtinių Valstijų ir karo 
laivyno vėliavos išsivyniojo ba
liono ir gondolos virvėse, o mes 
visi stovėjome be kepurių.

Dabar jau nedvejodami tikė
jomės matyti balioną tuoj pa
kylant. Velnio akį! Vyrai suka
bina tam tikrus balasto krep
šius ant “žiedo” ir vėl nukabi
na. O trys vyrai vėl sulipa ant 
gondolos ir raizgo-mazgo vir
ves. Vėl nulipa ir vėl užlipa.

—Ar jau iš proto eina!—ner- 
vinuosi.— Tiek kartų užlipti ir 
nulipti, tai jau per daug!

Laukiame, nors kantrybės jau 
ir nebeturime.

Du vyrai per radio pradėjo 
juokus krėsti. Girdi, kai žmo
nės čionais atėjo, tai mėnulis 
buvo rytuose, o dabar jau vaka
ruose. Jie giria minios kantru
mą.

Tai tiesa. Kai aš nuvažiavau, 
buvo jau po dešimtos ir mėnulio 
nė per petį matyti negalėjau, o 
dabar jis jau stačiai žiuri į akis. 
Mat, jau 3 vai. ryto.

Paprašo visus nutilti—nutilti 
taip, kad ir kvėpavimo nebebū
tų girdėti. Minia, su menkomis 
išimtimis, nepaprastai kultūrin
ga. Taigi ir nutilo taip, kad ir 
adatos kritimą išgirstum. O ko
mendantas Settle bando juda
mąjį dangtelį (vaive), ššššš-šši 
—šnypščia vandenilis pro pakel
tą dangtelį Ir sustoja su trumpu, 
kaip jau pasakyta, šši. Vadina
si, dangtelis užsidaro. Bet ko
mendantas da nevisai patenkin
tas ir bando toliau. Mano mu
zikali ausis sako man, kad iš
tikrųjų šši nėra šši, bet šššiiiii, 
vadinasi, jodomasis dangtelis 
nebeužsidaro kaip reikia ir van

BAKTERIJŲ VEIKME. 
Rašo Dr. G. Bložis, Chicago.

(Tęsinys)

ir nenorime būti storai apsivil
kę, tuomet pečių kūrename dau
giau. Bet kuomet miegame, 
mums šiluma nereikalinga, nes 
esame storai užsikloję, o pečių 
kūrename vistiek, kad neužgęs- 
tų. Aš nesakiau, kad meš turime 
badauti einant gulti, bet daug 
geriau vieną-du kąsniu nedaval- 
gyti, negu kad butų per daug.

Antras dalykas, visuomet val
gi reikia baigti kokiais žalumy
nais, o ne saldumynais, kaip 
tai: kietu obuoliu, kas yra pa
ranku darbininkui ir į dirbtuvę 
nusinešti.

Pyorrhea alvioris — tai yra 
rezultatas priežasties nesvaru
mo burnos, dantų ir bakterijos 
veikimo burnoje. Kas gauna tą 
ligą. beveik jam nėra pasiteisi
nimo. turi prisiminti vardą tin
ginio arba nemokančio skaityti. 
Nes šiandieniniuose žurnaluose 
ir laikraščiuose atkartotinai 
skamba Įvairus Įspėjimai tos li
gos. Gal būt, kad kai kuriems 
skaitytojams neaišku, kas ta 
pyorrhea alvioris yra. Tai yra 
ne kas kitas, kaip pūlių bėgimas 
iš tarpo dantų ir smegenų, taip 
gi prie to dar prisideda ir sme
genų uždegimas.

(Bus daugiau)

denilio du jes šnypščia pro jį 
laukan. Mano pana irgi 
taip mano. Ir jos ausys, matyti, 
jautrios, kaip ir ji visa.

O vis tiek tuoj praneša, kad 
balionas yra O. K. ir netrukus 
pakils.

Komendantas Settle atsisvei
kino savo žmoną karštu bučkiu, 
įšoko į gondolos skylę ir, būda
mas pusiau lauke, staigiai pa
kilo. Iš tikrųjų staigiai, tarytum 
šūvis, tik pufff! ir kyla, kaip 
paukštis.

Dabar balioną nušvietė galin
gi prožektoriai ir darė jį labai 
imponuojančiu. Jis kilo greitai, 
pakilo apie 5,000 pėdų nuo že
mės ir dabar atrodė kaip milži
niška elektros lempa, kriaušės 
pavidalo.

Švelnus vėjelis nešė balioną 
vakarų-šiaurių link. O milžiniš
ka minia, skubėdama miestan, 
rodos, kad jį vytųsi.

Žiuriu, balionas sustojo ma
žėjęs. Dar blogiau—jis pradėjo 
didėti.

—Ar tik nekrinta jis žemyn? 
—dingtelėjo galvoje mintis.

—Jis krinta, jis krinta! —su
šunka šalia manęs einąs vyraš, 
šiltai laikydamas savo jaunos 
draugės ranką su ilgu baltu ap
siaustu.

—Krinta! krinta! krinta!— 
visi šaukia.

Ir iš tikrųjų balionas smar- 
į kiai krito žemėn ir tamsoje ne
besimato.

O minia baisiai jaudinosi. Vi- 
: si kone tekini skuba, daugelis 
stačiai bėga.

i Man atrodė, kad balionas nu
krito ant Halsted ir 12-tos gat
vių.i

. —Tai vis tik,—sakau,—ge
riau, kad nukrito ant musų gar
bingos Halsted gatvės.

Bet eidamas su minia, autais 
ir gatvekariais. — dabar visi 
maišėmės drauge,—suradau ba
lioną prie 14-tos gatvės, netoli 
upės, dideliame geležinkelių tin
kle.

Tik gondola tesimatė, o skrai
domoji pūslė (balionas) visai 
subliuškus, tarytum išnykus.

Jau buvo šešta valanda ryto, 
kada aš sugryžau namon, taip 
sakant, iš stratosferos, šunelis 

i pasitiko mane rytmetine uode
gos vizgi uote.

Ilgai negalėjau užmigti. Tai 
taip ir lindo į galvą mintys: a- 
merikonai turi visų pirmiausia 
iš europiečių išmokti, kaip reikia 
tikslų stratosferos balioną pasi- 
dirbt, gauti brandos atestatą, o 
tik tada bandyti lėkt į stratosfe
rą.
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Įvairenybes
Belgijos Karo Minis- inteligentų byląy j uuua Sf>Ręg KARIUM£N£S
teno Pranašavimai. teismas.

Belgas Crokaert, nesenai Kad Lietuvoj siaučia ka- 
buvęs Belgijos krašto apsau- rininkų diktatūra, tai paro- 
gos ministerių, patiekė spau- d0 faktas, kad visas svar- 
dai baisius vaizdus, kokių į- besnes politines bylas tenai 
sigijo bebūdamas Belgijos sprendžia kariumenės teis- 
krašto gynimo priešakyje. mas- štai, ir dabar laikraš-

Jis rašo: 1918 metais la- čiai praneša, kad kariume- 
bai retai, kad visų stipriau- nės teismui tapo perduota 
sias vokiečių lėktuvas butų inteligentų byla, kurioj fi- 
galėjęs paimti su savim ligi guruoja rašytojas K. Boru- 
400 kilogramų bombų te- fa, Borutienė, poetas K. 
čiau žinome, kokios ir tuo- Jakubėnas, d-ras Šuvalas, A. 
met baisios buvo jų orlaivių Vilčinskas ir J. Butkevičius, 
bombardavimo pasėkos. Juos kaltina už agitacijų 
Tuo tarpu gi, man esant ka- Prieš tautininkų diktatūrą, 
ro ministerių, tie “vargšai,
nuginkluotieji” vokiečiai 
jau turėjo Junkerso tipo G 
38 lėktuvus, kurių kiekvie
nas galėjo paimti po 5,000 
kilogramų bombų.

Didžiojo karo metu žino
jome,

Tikėsite, Ar Ne?
Laukia gimstant “moksliš

ko” kūdikio, kuris buvo
“pradėtas” daktaro adata.

Huntingtono miestelyje, 
kokias baisias pase- West Virginijos valstijoje,

Iš Karo Lauko Anglių Kasyklose.

šis vaizdelis parodo trįs atskirus dalykus, būtent: < 1) Karo laukas anglių kasyklose Penn
sylvanijoj, kur milicininkai stovi su kulkasvaidžiais, pasiruošę “daryt tvarką”. (2) Roosevel
tas duoda pirmutinį $1,000,000,000 čekį bovelnos {armėnams remti Texas valstijoj. (3) New 
Yorko anti-Tammany politikie-rių kandidatas p majorus, gen. O’Ryan.

Ispanijoj Suimta reakcininkų sauva- 

1,000 Fašistų.
UTENOJ NUBAUDĖ 

KUNIGUS. į
Iš Utenos praneša, kad

PAJ1ESK0JMALREDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Lietuvos Generaliniam 
Konsului, p. P. Žadeikiui.—
Tamstos raštą dėl “Ameri
kiečio” straipsnio gavome, _ _____ ________________
bet į Šį numerį nespėjome į- lesj Micį Taipgi Jonas Prapuolenis
dėti Tis tiln« ateinančia Juškau Jono ir Kazio Derenčių, kilę ueu. JIS įlips ateinančią są |,§ J’><xiupėnų ir pusseserės Veroni- 
Vaite. | kos Pocevičiutės; ji gimusi Ameriko-

• t I j*. augo Lietuvoje ir nesenai sugrįžu-KoSmopolltUl.---JUSU pa- si i Ameriką. Visų prašau atsiliepti
stabas apie Norwoodo įvy
kius suradome. Redaktoriui 
nesant namie, jos buvo ati
dėtos į šalį. Sunaudosime.

Agota Prapuoleniutė jieštau brolio 
Jono Prapuolenio, sūnūs Juozo. Ii 
Lietuvos išvažiavo i Ameriką būda
mas 18 metų iš šikšnių. Prašau jį 
patį atsisaukt* arba kurie žino kur 
jis randasi, malonės pranešti jo ad
resą. Seniau jis gyveno Saint Char-

ant sekančio adreso:
PRANAS JOKŪBAITIS 

302 Wi'son St., Waterbury,
(34)

Conn.

ALEKSAS BALEVIČIUS, paeina
ntis iš Pavištyčių kaimo, Vištyčių

P. -■ . tv-1 • . i valsčiaus, paskutiniu kartu gyveno
• Jurgėlai.---  Dėl Vietos Mollary, W. Va. Kas žino kur jis ran

dasi, malonėkit pranešti arba pats 
lai atsišaukia. (34)

PETRAS BALEVICIA 
Margio gatvė, 6, Kybartai,

~ Lithuania.

L£.
Šiomis dienomis Kauno!

Ispanų vyriausybė ir to- Kačerginėj buvo suruoštas vietinis taikos teisėjas kun. 
, , ri„ bau griebiasi griežtų prie- socialdemokratinio jaunimo Daukšą ir kun. Lomaną nu-

kas padaro vieno kilogramo gyvena- (į amžiaus monių prieš sąmokslininkus, organizacijos “žiežirbos” baudęs po 6 mėn. kalėjimo
bombos, kūnų karštis siek- daktaras Duding, kuris tun kurie norėję nuversti dabar- piknikas. Buvo gautas ir lei- arba 6,000 lt. Juodu nubau-
davo ligi 2,000 ir 3,000 laip- 28 metų amžiaus žmoną. Tu- ^nį režimą. Kaip jau buvo dimas. Bet paskutinę dieną sti už agitacinius pamokslus
smų. Šiandien dvidešimts las _laikas^ atgal daktaras pranešta, iki šiol policija su- policija užsimanė leidimą pasakytus bažnyčiose. Tą
Junkersų pajėgs pasiimti su sėdėjo 5 metus kalėjime už 
savim 100,000 tokių bombų, peršovimą savo dėdės. Da- 
kurių visiškai pakaks sude- bar gi jo jauna žmona, Mrs. 
ginti dideliam miestui. Bet Duding, yra nėščia ir šį rū
ką šiandien reiškia 20 lėk- denį tikisi kūdikio. Bet abu- 
tuvų. du jiedu paskelbė spaudoj,

Generolas Balbo su 24 jog tas kūdikis busiąs “mok- 
lėktuvų eskadrile perskrido sliškas”, nes buvęs “pradė- 
Okeaną, ir todėl busimame tas” chemišku budu: moti- 
kare bus vartojama puoli- nai buvę įčirkšta į kraują 
mams po 200 ir daugiau tam tikrų vaistų daktariška 
lėktuvų. Tai bus mirties skri- adata, h nuo tų vaistų ji ta- 
dimas, nes panaši eskadra pusi nėščia. Šių metų spalio 
gali pasiimti su savim mili-i 16 dieną gimsianti mergai- 
joną gaisrinių bombų ir pa-; te, kuriai tėvai turį jau ir 
leisti iš aukštybių tikrąjį, vardą paskyrę, būtent, “Che

mical”.
Daktariška “adata

pragarą.
Matematiškai apskaičiuo

jant, kiek yra reikalinga du
jų išnuodyti visokiai gyvy
bei vieno ketvirtainio kilo
metro plote, randama, kad 
reikalinga yra nuo 9 ligi 40 
tonų arba vidutiniai po 25 
tonas. Todel norint išnuody
ti visokią gyvybę tokiame 
Paryžiuje, turinčiame 100 
ketvirtainių kilometrų, reiks 
500 vokiškų Junkerso tipo 
G38 lėktuvų arba 250 DOX 
tipo lėktuvų, iš kurių kiek
vienas galės paimti su savim 
po 10,000 kilogramų dujinių 
bombų.

buvo
sugalvota dėlto, kad kūdi
kis butų grynas nuo kalėji
mo dėmės, nes tėvas yra sė
dėjęs kalėjime.

PRAKORTAVO 100,000 
LITŲ SVETIMŲ PINIGŲ.

Susekus Kooperatyvų 
banke išeikvojimą, suimta
sis Markevičius prisipažino, 
kad išeikvojęs tik 40 tukst. 
litų Kooperacijos banko pi
nigų, kuriuos pralošęs kor
tomis. Tačiau revizijos da
viniai rodo, kad Markevi
čius išeikvojęs arti 100 tukst. 
litų. Markevičius tebelaiko
mas kalėjime.

Taip pat tebelaikomas 
kalėjime ir Linkevičius, iš
eikvojęs valst. radiofone a- 
pie 30 tukst. litų.

PERKŪNAS SUDEGINO 
TVARTUS.

Žilinėliai, Alytaus apskr. 
Liepos mėn. 12 d. vakare 
Žilinėlių apylinkėje siautė 
didelė audra su perkūnija. 
Perkūnas įtrenkė į Ląniaus- 
ko naujai pastatytus tvartus 
ir sudegino.. Subėgę kaimy 
nai išgelbėjo iš ugnies tik 
gyvulius. Vienas arklys la 
bai apdegė. Pažymėtina, 
kad Žilinėliuose perkūnas 
beveik kasmet pridaro daug 
nuostolių, o perkūnsargio 
nieks nesusipranta įsitaisy
ti : sako, kad Dievo taip esą 
skirte.

ėmė daugiau kaip 1,000 atimti. Nesuradusi to as- pačią dieną buvusios spren 
žmonių visoje Ispanijoje, mens, pas kurį leidimas bu- džiamos 3 bylos ir kun. Rinr- 
Kai kurie buvo paleisti, ta- vo, ji pareiškė žodžiu, kad šos, bet Rimšos bylos atidė
liau dauguma paliko suimti. ,“leidimas atimtas ir geguži- tos ir grąžintos apskrities 
Vidaus reikalų ministeris nės nebus.” Nors piknikas ir viršininkui.
pareiškė, kad policija va- negalėjo įvykti, tačiau žmo- ---------------
ranti platų valymo darbą. Iš nių į paskelbtą vietą priva- PABRANGO RUGIAI, 
kitos pusės, parlamentas žiavo garlaiviu nemaža. Va- į Varėna, Alytaus apskr.

į • j;* * i 9 • i • • susirin- tjž rugius čia mokama 10-
kunuo leidžiama pritaikyti ko pne garlaivio grjai na-j 15 litų%enL pabrangę irkitj 
griežčiausią bausmę suim- mo, policija pastojo _ jiems javaį Ūkininkai pranašau- 
tiesiems. Tačiau dar tikrai kelią ir įsziurinėjo visų do-
nenustayta, kokio pobūdžio kumentus.
tas sąmokslas buvo. Mano-; Tai .^„tininku val- 
ma kad tai buvęs fasistimo džia„ Lietuvoje. L - kai„ 
pobūdžio sąjūdis, nes dau- car0 deržimorJdu ^įpatavi- 
gelis suimtųjų vyrukų turėjo mag - r
fašistų jaunuomenės, orga- į ’ ___________
nizacijos liudijimus. Nors ši „ .. n ai iri ai iorganizacija dar ką tik pra- DAUGIAU
dėjo veikti, tačiau organiza- MOKYTŲ NEGU BEMOK- 
cijos vadai savo žinioje tu-' ~
rėję žymias pinigų sumas ir; Oregono kalėjimo valsti- 
organizacijos nariai buvo jos perdėtinis pranešė, kad
gerai apsiginklavę. Iš kitos per du pastaruoju metu jisai 
pusės, buvo suimta nemaža priėmęs savo “įstaigon" 
ir anarchistų sindikalistų, 987 naujus kalinius. Iš to 
kurie, tačiau, tvirtina, jog skaičiaus 44 buvo baigę ko- 

nieko neturėję bendro su fa- lėgijos mokslą, o beraščių 
šistais. Bet jie nebus palei- buvo tik 23.
sti iki naujo įsakymo. Šiaip 
visoje Ispanijoje ramu. DOLERIS PAKILO IKI 75 CENTŲ.

Šį panedėlį dolerio kur 
sas, palyginti su aukso fran-

APVOGĖ MIEGANČIUS 
28 HALUCIJUS.

Kretingoj yra halucijų 
(žydų sijonistų darbininkų) 
bendrabutis. Aną naktį įlin
do vagys į halucijų bendra
butį ir visiems esant bend
rabuty, halucijus apvogė.

Ta vagystė Kretingoj su
kėlė daug įvairiausių kalbų, 
nes manoma, kad vagys pa
leidę migdančių dujų, nes 
nė vienas žmogus nepabu
dę*.

ATIDARYTA DARIJAUS 
IR GIRĖNO ALĖJA.>

Liepos 23 d. Tauragėje bu
vo tragiškai žuvusių musų 
transatlantinių lakūnų Da
rijaus ir Girėno minėjimas 
ir jų vardo gatvės atidary
mas. Visas miestas buvo pa
sipuošęs vėliavomis.

Miesto valdybos narys p. 
Pr. Stirys pranešė, kad mie
sto taryba nutarė aukoti 200 
litų Dariaus ir Girėno pa
minklui statyti. Burmistras 
p. Voldemaras perskaitė ati
darymo aktą ir perkirpo 
juostą. Gatvė pavadinta Da
rijaus ir Girėno alėja. Ši 
gatvė yra didžiausia ir svar
biausia Tauragės gatvė.

LENKŲ LAKŪNAI NU
KRITO.

Du Amerikos lenkai, Ben- ^u’ pagilo ligi 75 centų. Mė- 
jaminas ir Juozapas Ada- nu.° atgal doleris buvo nu 
movičiai, pereitą sąvaitę kritęs jau iki 69 centų, 
mėgino lėkti orlaiviu iš j
New Yorko į Lenkiją, bet Noriu Parduot margą Žemės 
pasiekę Newfoundlando Sa-' Apsodintą vaisiniais medžiais, ten 
lą (Kanados pakrašty) nu-^Š  ̂ £ ££!
krito žemėn ir pusėtmia ap- AŠ tunu 3 mylios nuo miesto na-
dknlp Tu mašina tu i neri an ma todsl noria žemę Parduot- nes SIKUie. jų masina laipgl ap-ip:ersunku ap<jirbt. Gali namatyt ypa- 
laužyta. Su jais buvo ir tre-.tiškai arba per laišką (34) 
čias asmuo, lakūnas Emil1 MRS PRA"CES ^esbinsky 
Birįgen, kuris taipgi lengvai
buvo sužeistas.

R. F. D. 2 Torrington, Conn.

r

NULINČIAVO 3 JUOD 
VEIDŽIUS.

Pereitą nedėldienį Alaba- 
mos valstijoj baltveidžių 
minia nulinčiavo 3 areštuo
tus juodveidžius. Minia pa 
grobė juos vežant iš vieno 
kalėjimo į kitą. Jie buvo kal
tinami nužudę baltveidę 
merginą.

KUNIGAS NELEIDŽIA 
LAIKRAŠČIŲ SKAITYTI.

Žalioji, Vilkaviškio apskr.
Liepos mėn. 9 dieną Žalio
sios pavasarininkų kuopa 
suruošė pavasario šventę.Ta 
proga buvo daug kunigų. ir kitų ligų

NAUJAS LAIKRAŠTIS 
TAURAGĖJ.

Nesenai bankrutavo sa
vaitraštis “Tauragės Bal
sas”. Liepos 15 d. pasirodė 
naujas sąvaitraštis “Žemai
tijos Aidas”.

NUO VISOKIŲ LI-
GŲ GYDUOLES.

GYDANČIŲ ŽOLIŲ KRAUTUVft IR 
IŠDIRBYSTft lietuviškų ▼•kiškų gy
duolių nno Vidurių Užkietėjimo, Skil
vio Nematinio, Nenoro Valgyti, Strė
nų ir Pečių Skaudėjimo, Patrūkimo,1 
Dusulio (Asthma), Peršalimo, Skau
smo po Krutinę, Reumatizmo, Plau
kų Slinkimo, Pleiskanų, Slapinimo 
Lovoje, Nuo Nervų—Išgąsčio, Prie-, 
miečio, Nemiegojimo, Galvos Skaus
mo ir Galvos Svaigimo. Nuo Baltųjų

Vienas kunigas, sakydamas
pamokslą, užsipuolė ant £ šaknys partrauktos iš Lietuvos ir
daugelio laikraščių, . ypač Snun^iieK

ant “Lietuvos Ūkininko”, Specialistas Amerikoje. Esu su- 
• b;, teikęs daugeliui sveikatą. KlauskiteoUValkieciO ir kit. Girdi, laiškais arba ypatiškai. Pasiunčiam 

kas skaito “Lietuvos Ūki- p«r p*’* visur i
ninką”, “Suvalkietį” ir kt įiz®L,r’s co.
tiems, esą Maskvos vėjai 78 w. 8Roai)way 
galvas susuko. J soutii boston, mass.

MM J.

stokos tamstos pranešimas 
apie lakūnų paminklo rei
kalą negalėjo šiame numery 
tilpti.

O. Bakiytei-Domeikienei.
—Eilėraštį gavome, bet da 
nespėjome peržiūrėti.

Vienam iš patinėlių.—A- 
pie “Vakarų paukštytę” ne
dėsime, nes tai asmeninio 
pobūdžio dalykas.

Karčiajam Pipirui. — A- 
pie Mizaros įkurtą Kanado- 

varlamušių gimnaziją” 
idėsime vėliau.
J. K.—Musų koresponden

tes iš Ambridge, Pa., yra 
aprašęs APLA. reikalus ga
na plačiai. Tamstos kores
pondencijoj nieko nauja 
nėra, todėl nematome reika- 
o ją spausdinti. v

A Ruzui. — Korespon-

ja, kad kriziui bus galas. 
Nes, girdi, pakilę rugių kai
nos bemaž dvigubai duoda 
vilties, kad pakils ir kitų že
mės ūkio produktų kainos, 
kas išvaduos juos iš dabar
tinės sunkios būklės.

LENKŲ AUTOMOBI
LIAUS KATASTROFA
New Britein, Conn.—Pe

reitą nedėldienį čia lenkų 
Stachelskių šeimyna išva 
žiavo automobilium pasiva- 
žinėt. Mašinon sulipo 
žmonės. Įvyko katastrofa. 
Mašina sudužo ir Stachels- 
kienė tapo užmušta, o 8 kiti 
buvo visaip sužeisti.

Į LIETUVĄ VASAROS 
KAINOS PAKEISTOS.

Laivas “United States” Skan
dinavų Amerikos linijos išplau
kė su daugeliu lietuvių keleivių j 
Lietuvą. Nuo dabar prasidėjo 
žemos sezono kainos. Nuo da
bar, kurie nroi keliaut Į Lietuvą 
ši rudeni, naudosis nužeminta 
kaina. Skandinavų laivai iš
plauks Į Lietuvą sekančiai: 
Rugsėjo 2 d. “Frederik III 
Rugsėjo 16, laivas “Unitet 
States”.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinki!

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS 
DARBO VALANDAS.

NUO

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

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

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas 1 urėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst "Money Orderiu". Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir "Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2e. markę.

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

Pajieškau Juozapo Gaižausko, Tri
škių parapijos, Leiliunų sodos, Šiau
lių apskričio. Trys broliai gyvena 
Chicagoje ir Vincento Stasiulio, Saus- 
laukio viensėdis, Raudėnų parapijos. 
Prašau pačius atsišaukti, arba kurie 
žino kur jie randasi, malonėkit pra
nešti. Taipgi prašau “Keleivio” skai
tytojus iš šios apielinkės susipažinti; 
per 7 metus nė vieno lietuvio nesusi
tikau ' (35)

STANLEY CASPER
21 Montcalm St. Pontiac, Mich.

APSIVEDIMAL

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 28m.; aš esu vaikinas 27 
metų, mergina turi būt laisva ir ne
didesnė kaip 5 pėdų ir 4 colių. Aš esu 
šitam krašte užaugęs galit rašyti 
lietuviškai ar angliškai. Su pirmu mi
šku meldžiu prisiųsti paveikslą.

-K. B. S. c-o Simons (34) 
,190 E. 117th Street, New York, N.Y.

.PARSIDUODA BATŲ TAISYMO. 
ŠAPUKft

t Mašinos naujausio modelio Landis, 
dencija apie lietuvių gyveni- antrl metai kaip pirktos. Pragyveni 

saloj bus mą galima pa-sidar^ randamą Vancouvero 
jera. Įdėsime kitą sąvaitė. 
^rašome rašinėti dažniau.

J. Pėžai.—Draugo straip
snį įdėsime vėliau.

Socialistui. — Pastabos 
geros, bet į šį numerį nega- 
ėjome įdėt. Tilps vėliau.

A. Bačėnui. — Ačiū už 
“Pittsburgh Press’.

Vijokliui. — Sunaudosi
me vėliau.

J. Paznokaičiui.— Prašo
me perskaityti šiame “Ke
leivio” numery apžvalgos 
straipsnį “Kaip mes žiūrim

Sovietų Rusiją”. Tas paai
škins, kodėl ne visos žinios 
iš Rusijos būna Sovietams 
palankios.

Padaužai. — Labai ačiū, 
kad parašot Žinios iš Broo- 
klyno visuomet pageidauja
mos. Paskutinis draugo pra
nešimas apie siuvėjų streiką 
tilps kitame numery.
PAJIEŠKAU DARBO ANT FARMŲ 

Esu karpenderis ir moku kalvio 
darbą; mechanikas ant visokių maši
nų, gerai moku laukų darbus ir geras 
milžėjas. Draivinu trokus, traktorius 
karus. Pageidauju prie gerų žmonių 
arba prie našlės darbo. Esu 30 metų 
amžiaus vaikinas. (33)

JOHN J YURGELIUNAS 
P. O. Box 35, Russell, III.

PARSIDUODA PIGIAI FARMA 
114 akerių žemės, 11 melžiamų kar

vių, 14 prieinančių, 2 arkliai, 200 vištų 
2 kiaulės, ir 2 naujos barnes, gara
džius; visos mašinos dėl farmos ap
dirbimo, nauja “saila” dėl komų su
dėjimo su 10 kambarių. Farma ran
dasi ant streeto kelio, dvi mailės nuo 
miestuko. Parsiduoda už $6000, su į- 
nešimu susitaikysim. Smulkmeniškai 
viską negarsinu, per laišką paaiškin
siu. Kreipkitės sekančiu adresu:(36) 

R. LAMAITIS
Bes 102 North BrookfieM, N. Y.

“PAGELBA” KNYGELE*
Kaip naikinti iš namų visokį bra

dą: bambadierius, muses, utėles, ban- 
daveškes, blusas, niežus, uodus, 

arkes, kandis, peles, žiurkes.
Prisiųsk 25c laiške pinigais; adre

suok:
“PAGELBA" PUB. CO.

108 W. Broadvay, So. Boston, Mass.

V#ram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-ro Margerio Knygą 
GONORĖJA

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

DR. MARGER1S
>421 S* Halsted Streot, 

CHICAGO, ILL.

SAUGIAUSIĄ 
vietą Jūsų sunkiai 
sutaupytiems 
pinigams 
rasit du** K -

igi,P' 
Vietepavienis čia pat gali gyventi, 

švedų kolonijoj, žmonės pasitu
rintys, preisas neblogas. Kuriam 
reikia vargti dirbtuvėje už mažą at
lyginimą ir bijot boso, tai geriau tu
rėt savo darbą ir būt sau bosu. Prie
žastis pardavimo noriu važiuoti j 
Lietuvą. (34)

A. GULBEN
52 GREENWOOD ST„

WORCESTER, MASS.

PAJIEŠKAU PARTNERIO PRIE 
KRAUTUVES

Man vienai moteriai yra per sun
ku. Kas norėtų turėt (Arą ir naudin
gą biznį, prašau atsišaukti tuojaus.

P H. STORE (33)
309 Walnut Street Netrark, N. "3.

FARMA PARSIDUODA
175 akrai žemės, 40 girios, kita dir

bama, geri budinkai, 5 ruimų stabą, 
didelė barnė, 2 dideli vištininkai, ir 
keli kiti budintai; 2 mulai, 1 arklys, 
2 karvės, 3 telyčios, 21 avis, 5 kiau
lės, 60 vištų. Traktorius, plūgai, dis
kas ir daug kitokių įrankių. 30 ake
rių priaugančio derliaus, 6 akeriai 
tomeičių. Viskas parsiduoda už $4000. 
{nešti reik $3000. Turiu dvi farmas, 
vyrui mirus vieną būtinai turiu par
duot. (34)

MRS. ZUZANA ADAMS
R. 3. Bex 38a, Berlia, Md.

Parsiduoda Vištų Farma
4 akrai žemės, sodas su vaisių me

džiais, 2-jų aukštų stuba su skiepu, 
didelė barnė gyvuliams. Vieta prie 
gero kelio, laiškus atneša prie namų. 
Tik keletas blokų nuo didelio ežero, 
taipgi nepertoli nuo mokyklos ir tik 
dvi mylios į miestelį. Taipgi sutik
čiau priimt partnerį, jeigu kuris pa
norėtų. Klauskite: (-)

G. M. KANTON,
R. D. 3. Richfield Springs, N. Y.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkias 

si garsini mus. kaip tai: 
jimns apsivedimų, įvairius 
Šimus. pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpnrt 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį ož sykį. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome pe 2e 
už žodį, išskiriant paješkojimas 
apsifedimų. kurie skaitomi po 3e. 
Mažiausio apgarsiniara, minimam 
kaina 50c.

Už pajieškojimas giminią arba 
draugą skaitome po 2e už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie tori užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminią ir drau
gą skaitome tik po 1c už žodį.

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todel norint 
talpint pajiėškojimą su paveikslo, 
reikia prisiąsti fotografiją ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptą, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

Bankas 
priima indėlius, 

atidaro papr. einamas 
sąskaitas, moka aukštus procentus, 

pigiausiai partraukia iš Amerikos pinigus ir 
atlieka visas kitas bankines operacijas. J
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Kodėl “Lituanica” Žuvo?
Jau kelintą sąvaitę kiekvieno, vadavimą. Vokiečiai buvo pa-; giiuvėsiai paskubom surinkti ir 

lietuvio galvą vargina klausi- tenkinti ir paskiau save karino-' kmė katastrofos vietoje nuva* 
mas .kodėl musu lakūnai Darijus menės vardu uždėjo vainiką su j lyta. Vietos žmonės kalba apie 
ir Girėnas staiga žuvo ją u visai' Geležinio Kryžiaus kaspinais, i girdėtą šaudymą tą naktį. K?<i 

Tai buvo aukšta pagarba, pa- tie visi faktai sako? -Už ką gi 
reikšta Lietuvos Nepriklauso- tas vokiečiu traperis buvo štai-

ATSIŠAUKIMAS DEL BENDRO 
FRONTO.

Gerbiami drangai darbi- Ii atstovaut savo organiza-

AUKAVUSIEJ1 LIKT. KAM
BARIO FONDAN.

ninkai: ciją. Konferencijai mes siu-

(Nuo balandžio 7 d. 1933) 
Liepos 18 d- 1933 n.

netoli Lietuvos?
Gavus pirmąją baisią žinią iš 

“United Press”, pasiėmiau Vo
kietijos žemėlapi ir suradau Sol- 
din’ą, kuris yra maždaug 80 my
lių (arba 120 kilcmetrų) atstu
me i žiemių rytus nuo Berly
no. Prisiminęs kai kuriuos fak
tus ir pagalvojęs, aš priėjau iš
vadą. kad musų didvyriai—la
kūnai žuvo ne dėl gazolino tru
kumo. šią savo nuomonę pareiš
kiau kelįems savo draugams, 
kurie klausė mane, kaip aš, kai
po karininkas, žiuriu į tos kata
strofos priežastį.

Pirmiausia, bendros aplinky
bės. Berlynas prieš didįjį karą 
buvo ir. be abejonės, dabar te
bėra pirmosios rųšies tvirtovė. 
Apie Berlyną eina ištisa gintu- 
vių (fortų) sistema. Be abejo
nės, ir Soldin’as Įeina į tą tvir
tovės apsaugos sistemą. Taip 
pat žinau, kad tose apylinkėse 
yra daug slaptų karo medžiagos 
(amunicijos) sandėlių. Tie san
dėliai yra labai budriai saugo
jami. įėjimai į tuos sandėlius 
užlyginti velėnomis ir apsodinti 
medžiais ir krūmais. Kai kur 
miškuose .kyšo aukšti fabriki
niai kaminai. Tad-musų lakūnai 
skrido per jautrią vokiečiams 
vietą.

Be to, Soldin’as yra taip pat 
netoli lenkų pasienio. Berlin- 
chen’as, viršum kurio musų la
kūnai skrido ir buvo pastebėti, 
yra vos kelių dešimčių mylių at 
stūmė nuo lenkų sienos. 
O lenkų pasienis ypatin
gai * saugojamas. Sakoma, 
per kiekvieną šimtą metrų stovi 
kulkosvaidis, kiekvienam kilo
metre stovi patranka (armota), 
o vokiečių pasienio sargai nuo
lat švaistosi. Taip pat ir iš oro 
pusės apsauga labai sustiprinta, 
žinant tokią būtį ir Įtemptus 

. vokiečių-lenkų santykius, savai-

mybės Kar.. aukoms.
Tai yra labai charakteringas 

faktas, kuris rodo didelį vokie
čių atsargumą ir kartu jų skau-' 
smą dėl Klaipėdos krašto prijup. 
gimo prie Lietuvos kūno.

Bet ar vokiečiai galėjo turėti
kokios neapykantos musų laku- Lietuvos ir Vokietijos santykių 

ardymo. Aš gerbiu vokiečių taų-

Šiuomi mes kviečiame ju- l°me sekančią dienotvarkę: 
mis atkreipi savo atydą į Į 1—Kova prieš pirkinio 
musų šį pakvietimą. pardavijno taksus (sales

Mes išnaujo šaukiame vi-!tax); reikalaut kad tie tak-

DAINININKŲ ir 
CHORŲ ŽINIAI
Pas mus galite gaut sekančių 
<l>«inų su t'aūlomis iš OPERE
TĖS “LIETUVAITĖ”. Muzika 
J Zilev«čiuus, žodžiai J. Stepo
naičio.
I. Sveiki. Drūti—vyrų choras.

‘t. A«kiau šokim—mišrus chor.
X Tata Drata—Duetas.
4. Meilus Nameliai—Solo ?5c
5. Gauja Burdingierių—Solo. 
u. Eičiau Kutų Pasiskinti—

Duetas ............................ 75c
7. Kur Mana Panytėlė.

Mišrus choras.. •
S. Žinai Mano širdį. Solo.
9. Sveikas Drūtas.

Mišrus Choras ............... 75c
IV. Aš Išėjau Pagrybauti. Solo
II. Alenutė. Solo.
12. Kam tu Užgauni. Solo 75c
13. Vėl Susirinkom. Mišr. chor.
14. Vaikščiojau. Mišrus choras.
15. Oi Miegojau. Mišrus choras 
IS. Laimė Man.

Solo ir Choras ............... 75c
17. Paklausykit jus žydelio.

Solo.
18. Paleisiu Dainužę.

Solo arba Duetas.
19. Gaila, gaila. Duetas .. 75c
20. Ramiai miegok. Choras.
21- Kam Užbėrėt Žemėn.

Solo ..................................... 75c
22. Meile Pasipuošę. Duetas.
23. Užtraukim, Jaunime.

Choras ................................ 75c
Be to, čia suminėtas choro 

dainas turime atskirais la
pais po vienų. Chorams ypatin
gai didelis parankumas. imant 
didesnį skaičių, po 10, 20, 30 
egzempliorių, duodame didelę 
nuolaidų.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

CHORŲ ATYDAI!
KUR VEIKIA GERI CHORAI 
ir turi gerų solistų, patartina 
suvaidinti “LIETUVAITĘ”.

Muzika nesunki, meliodija 
graži ir nesunku išmokti. Per
statant “Lietuvaitę” reikia vie
no gero soprano ir vieno gero 
tenoro. Kiti solistai gali būti 
silpnesni.

“Lietuvaitė” statosi su orke
strą arba tik pritariant pianu.

Muzikų Lietuvaitei parašė 
komp. J. ŽILEVIČIUS.

KUR VEIKIA SILPNESNI 
CHORAI IR TURI SOLISTŲ,

patartina vaidinti operetę 
“ALENUTĘ”. Choro daina 
nesunki ir jų dainuoja pra
džioje, uždangai pasikeliant ir 
pabaigoje, uždangai nusilei
džiant. Solistų reikia — sopra
no ir tenoro, vidutiniško pajie- 
gumo. “Alenutei” muzikų para
šė A. Vanagaitis.

“ALENUTĘ” perstatant or
chestros nereikia.

Del muzikos ir orchestraci- 
jos reikia susitarti su autorium.

APLA. 12 kp., Ambridge, Pa. 
$1.50; “Dirva”, Cleveland, Ohio. 
$5; Gallagher, Thomas J., Pitts
burgh, Pa. $1; Gilius J„ Pitts., 
11; Kairys L., MceKes Rccks, 

’a. 50c; Kazačionis J., Homes- 
tead. Pa. $1; Lietuvos Vyčių II 
kp., Homest., $5.05; Kraužlis V. 
iomest., $1; Liet. Am. Preky
bos Butas, Newark, N. J. $10; 
.■iet. Vaizbos Butas. Pittsburgh,

' >91.42; Liet. Pil. Dr-ja, Pifetsb., 
>5; Liet. Ūkio Kiiubas $86.16; 
.•iet. Motinų Kiiubas S.S. $10; 
Jet. Taut. Sandaros Sąryšis 
>20; Petraitis J. 1; SLA. 43 kp. 
Joston, Mass., $10; SLA. 70 kp. 

Cliffside. N. J. $10; SLA. 169 
kp., Ambridge, Pa. $2.00; SLA. 
367 kp.. Port Chester, N. Y. $5; 
šviežikas A., Pittsburgh, 50c.; 
Jrbaitis Alex, Donorą, Pa. $1; 

Viktoravičius J., Pittsb. $1; Va- 
rašienė A. Pittsb., 25c; Zdankus 
A., Pittsb., 50c; Zees W. $1. 
Sykiu $270.88. Pirmiau paskel
bta $705.17. Viso $976.05.

Birželio 29 d. 1933 m. čekis 
$250 vertės išrašytas Universi
tetui.

Aukščiau telpa Pittsburgho 
Jniversiteto pagamintas aukau
tojų 4-tas sąrašas. Kai kurių 
draugijų vardus mes išvertėm 
taip, kaip tos draugijos vadina
si lietuviškai.

Reikia pilno tūkstančio, kad 
butų duota mums lietuviams tei
sę rengti savo paminklinį kam- 
bamį Pittsburgho Universite
te. Iki šiai dienai yra da kiek 
surinkta, taip, kad visos aukos 
jau sudaro tūkstantį, bet kad 
šitas darbas negalėjo eiti be iš
laidų, tai da grynais pinigais 
vis kiek trūksta iki tos apva- 
los sumos. L K. Fondo Komi
tetas rengiasi paskelbt visą apy
skaitą: kiek pajamų, kiek išlai
dų ir kiek yra grynaisiais.

L. K. F. Spaudos Komisija

sai butų panaikinti.
2— Reikalaut, kad butų 

sustabdytas metimas bedar
bių ir darbininkų iš stubų.

3— Socialė apdrauda be
darbiams.

4— Skubi pašelpa bedar
biams kol dar neįvykinta 
socialė apdrauda.

5— Reikalaut 30 vai. dar
bo sąvaitės ir pakėlimo al
gų visiems darbininkams.

6— Ką reiškia dabartinis 
algų ‘“pakėlimas” ir bandy
mas sutrumpinti darbo va
landas?

Kiekviena lietuvių darbi-

sas Detroito lietuvių organi
zacijas, kuopas, ir pavienius 
lietuvius darbininkus ir dar
bininkes susivienyt į bendrą 
frontų kovai prieš gyven i- 

sUnkenybes. kurios sle
gia visus lygiai katalikus, 
tautininkus, socialistus, ko
munistus, ir visus kitus dar
bininkus. Fabrikantai ir kiti 
kapitalistai i š n a u d o j a. 
skriaudžia lygiai visus dar
bininkus be skirtumo religi
jos ir tautos. Bedarbė slegia 
-visus. Bankai pinigus (kurie 

uzta. be abejonės, stengsis su- ^ar turėjome keletą centų), 
sekt! "LITUANICOS žuvimo —užgrobė visų lygiai. Na

mus, už kuriuos darbininkai

ga pašalintas? Ar už gerai at
liktą pareigą, ar už provokaciją, 
ar už nusikaltimą, nudėjus sve
timą lėktuvą?

Tie visi reiškiniai perdaug 
aiškus ir skaudus mums žinoti, 

čia aš nemanau prisidėti prie

nams .
Grįžkim į netolimą praeitį. 

Kap. Darijus ir Girėnas tarnavo 
Amerikos kariuomenėje, kuri 
1918 m. kariavo prieš vokiečius 
ir daug prisidėjo prie Vokietijos 
nugalėjimo. O čia dar abudu mu
sų tautiečiai fctfvo savanoriai. 
Taigi, tokie asmenys, kaip vo
kiečių priešo kariuomenės kariai 
ir dar savanoriai ir negalėjo tu
rėti vokiečių simpatijos. Be to, 
kap. Darius 1923 metais antrą 
kartą tapo vokiečių priešu, nes 
jis aktyviai dalyvavo Klaipėdos 
atvadavimo žygyje ir dargi bu
vo tam žygiui vadovavusiam 
štabe; Tuo budu kap. Darijus 
morališkai tapo dvigubu vokie
čių priešu.

Dabar pagalvokime: ar šiuo 
atveju negalėjo išsiveržti vo
kiečių kerštingumas?

Aš visai netikiu, kad musų la
kūnai turėjo patys nusileisti dėl 
gazolino trukumo. Visų pirma. 
Darijaus-Girėno ir Posto lėktu
vų motorus taisė musų tautietis, 
aviacijos mechanikas Jasulaitis, 
ir italų inž. Ferrari. Jiedu labai 
ilgai ir atsargiai analizavo “Li
tuanicos” motoro kuro suvarto
jimo procesą (fuel consump- 
tion). Gazolino ir alyvos užteko

ta. jų kultūra (tik ne hitleriz- 
tną) ir branginu vokiečių palan
kumą Lietuvai, kada toks palan
kumas pasireiškia. Lietuvos val-

priežastį. kiek tas pavyks. Bet 
aš manau, kad Jungtinių Ame
rikos Valstijų vyriausybė turė
tų tuo dalyku susirūpinti, nes 
Darius ir Girėnas buvo Ameri
kos piliečiai.

Prisiminus šiuos visus faktus, 
Darius ir Girėnas tampa tuo la
biau garbingesniais musų tau
tos didvyrius, nes jie ne susikū
lė dėl kokio nelaimingo atsitiki
mo. bet žuvo. Mes nežinom, ar 
jie žuvo dėl organizuoto vokie
čių keršto, ar dėl vieno kito vo
kiečių karštagalvio kaltės!

Tad mes. Amerikos lietuviai, 
organizuotai prašykime Ameri
kos vyriausybės, kad ji jieško- 
tų teisybės ir ištirtų tą skau
džią mums tragediją. Visi mu 
su susivienijimai, didžiosios 
organizacijos ir atskiros drau
gijos tegu rašo prašymus į Wa 
shingtoną. Nebūkim bailiai ir 
apsileidę! Darijaus ir Girėno 
nekalto kraujo praliejimas tegu 
sujudina visą musų tautą. Vi
si reikalaukim teisybės išaiški

nai kyla klausimas: ar negalėjo lyno. ir ji gerai žinojo tas vie

oO valandų. Musu lakūnai ore . ,. ...... .. ‘ nimo ir reikalaukim nors tiek,išbuvo 36 valandas. Jiedu turėjos, , ____ j;j__ ...__
turėti gazolino, mažiausia, dar 
10-čiai valandų. Darijus ir 
Girėnas kelis kardus' vežė lėk
tuvu paštą tarp Kauno ir Ber-’

vokiečiai pašauti arba ultravio
letiniais (“mirties”) spinduliais 
nudėt “Lituanica”, kaip kokį ne
žinomą lenkų karo lėktuvą? Ai
šku, kad galėjo. Įvairių valsty
bių spauda taip spėja.

Šie visi faktai aiškiai rodo. 
kad vokiečių kariuomenė arba 
nacionalsocialistai (naziai) ga
lėjo nudėti “Lituanica”. kaipo 
lenkų lėktuvą, kuris galėjo, jų 
manymu, vidunaktį atskristi iš 
netolimosios Lenkijos. Taigi, 
vokiečiai galėjo “Lituanica”’ no

tas ir signalinius ženklus. To
kie patyrę lakūnai negalėjo ne
matyti, kad jų gazolinas bai
giasi. Tai pastebėję, jie butų 
nutupę Berlyno aerodrome. Tai
gi, apie gazolino trukumą ne
tenka kalbėti.

Tai kur gi bus “Lituanicos” 
žuvimo priežastis?

kad musų didvyrių nužudytojai 
( jeigu tokie bus susekti) butų 
tinkamai nubausti! Mes nema
nom sukilti prieš vokiečių tau
tą ar Vokietijos valstybe, bet 
turime reikalauti bausmės 
tiems vokiečių išgamoms, kurie 
lietuvių tautos ir pasaulio did
vyrius nužudė! Vieningai ir or
ganizuotai reikalaukime to! Pa
rodykime pasauliui, kad kiekvie
nas lietuvis stoja už savo tautos 
neliečiamybę bei garbę ir visa 
musų tauta stoja už kiekvieną 

'lietuvi! O jei musų dvasia silp-

nebegali užsimokėti mokės- nin,k^ sriovė turi ^si- 
eių,—atima iš visų lygiai, iš- rinkt savo atstovus Bendro 
meta ant gatvės Visai ne- Fronto Veikiantin Komite 
klausdami ar esi tautinin- tan, kad bendrai nustatyt 
kas, katalikas ar bolševikas. veikimą lygiomis teisėmis. 
Dabar gi, ypatingai Michi- Bandykim susiorganizuoti į 
gano valstijoj turčių klesos bendrą lietuvių darbininkų 
valdžia uždėjo didžiausią fror\tą,^ir veikti su kitų tau- 
našta ant visu uvventoju.— darbininkais,taipfirkimo pardavimo tak-' Tikime kad priimsite šį 
sus (sale tax). Ypatingai musų atsišaukimą, 
nuo tų taksų nukentės dar- Bendro Fronto Komitetas, 
bininkai ir bedarbiai.

Tai kodėl mes negalime
susivienyt ir kovot prieš au- Nuo Redakcijos: Spaus- 
kščiau pažymėtas ir kitokias dindami šitą atsišaukimą 
skriaudas, prieš tuos kurie turime pasakyti, jog mes ne
pavergia visą darbininkų tikim, kad komunistų kal- 
klesą. Tik susivieniję mes bos apie “bendrą frontą” y- 
galim pasipriešinti ir apsi- ra nuoširdžios. Mes pripa 
gint žįstam, kad vienybė darbi-

Viena bendro fronto kon- ninkams reikalinga, bet ko- 
ferencija jau įvyko, kurioje munistai nemoka ir nenori 
dalyvavo 19 įvairių draugi- vienybės išlaikyti. Jie su- 
jų bei kuopų; bet dar ne vi- skaldė Lietuvių Socialistų 
sos draugijos buvo atsto- Sąjungą, atplėšė dalį Susi 
vaujamos. ' vienijimo, o dabar ir patys

J , , , .. susiskaldę. Taigi matome,
„ Babar, tos konferencijos tje įmonės, kurie kvie-

Pirm. J. Baronas, 
Sekr. Mikas.

išrinktas Veikiantis Komi- čia kitus į “bendrą frontą’

Ogi, štai. laikraščiai rašė, !na> jieškpkime stiprybės Da- 
Ikad Soldin’o apylinkėje žmonės į riaus ir Girėno žygyje ir jų sa- 
jmatė “Lituanicos” prožektorių.’vanonškoje aukoje! Vienas už 
į “Lituanica” jokio prožektoriaus: visus—visi už vieną!
i neturėjo. Kiti laikraščiai rašė, į P- Jurgėla.

tyčia nudėti, laikydami ją l«i-|kad nuo žemės prožektOriUs bu- ----------------------------------------
kų karo lėktuvu. Tą jie galėjo. vo apšvietęs šį lėktuvą, nes vo-
padaryti. bijodami, kad kartais j kiečiaj org motora if
lenkų lėktuvas neišsprogdintų L manoma> kad tei lenku 
vokiečių ginklų sandėlių ir karo , lėktuvas. Taigi> voUiečiu prožek.

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI.

bei chemijos dirbtuvių. Tokia i torius tikrai jieškojo “Lituani-
Juodgalvia.', rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun
čia į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir i Kanadų. 

GEO.
BENDUKAITIS

nuomonė galėtų būti dauginu-, wt|erh|iBkf tnjpe.
šia pagrista. , rjg ^oje apylinkėje staiga buvo

Tačiau vokiečiai galėjo ir ty- atleistas iš tarnybos. Už ką? 
čia pakirsti “Lituanicos” spar- lakūnų lavonai buvo greitai iš- 
nus, nes jie labai pyksta ant lie- vežti į Berlincheną. Lėktuvo
tuvių tautos už Klaipėdos kraš- _____________________________
to prijungto prie Lietuvos val
stybės.

Šia proga priminsiu vieną 
reikšmingą faktą. 1928 m. Lie
tuva pakvietė Vokietijos kariuo
menės atstovus į Lietuvos Ne
priklausomybės 10 metų sukak
ties iškilmes. Keturi vokiečių 
karininkai, prieš išvykdami iš 
Berlyno, prisiminė, kad laiki

noje Lietuvos šeštinėje (Karo 
Muziejaus sode) yra paminklas 
žuvusiems dėl Lietuvos laisvės.
Jie suprato, kad dėl oficialaus 
mandagumo jie turės vokiečių 
kariuomenės vardu padėti vai
niką ant to paminklo. Todėl jie 
iš anksto teiravosi pas Lietuvos 
valdžos atstovus Berlyne, ar už
dėjimas vainiko ant to paminklo 
nebus suprastas kaip pagerbi
mas ir tų lietuvių kareivių, kurie 
žuvo Klaipėdos atvadavimo me
tu? Jiems buvo duotas neigia
mas atsakymas ir dar paaiškin
ta, kad tas paminklas buvo pa
statytas dar prieš Klaipėdos at- mis dienomis jiedu susituokė Winnipego mieste. Kanadoj.*,

320 Wilson SL, 
Waterbury;'Coun.

Gubernatorius Vedė Savo Tarnaitę.

įi i

šiame vaizdely yra parodytas Virginijos valstijos guber
natorius Pollard ir jo buvusi sekretorė Violeta McDougall. šio-

tetas, kuris susideda iš sep- didžiausi vienybės ar-
asmenų, į.naujo sau- Rytojai. Jų siūlomas “bend- 

kia bendro fronto konferen- rįs frontas„ niekas dau
ciją, ir kviečiame visas lie- gįau kaįp tik priemonė sa 
tuvių draugijas, kuopas bei vo agitacFijai skleifti ir au.
grupes išrinkti savo atsto- koms tarp kitu organizacijų 
vus ir dalyvauti konferenci- • 
joj. Konferencija įvyks Au
gusto mėn. 26 d., 1933 m.,
Draugijų Svetainėje, 3600 
Vernon Highuay, (kampas 
25th St.) Detroite. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Atstovus 
rinkit sekančiai: nuo 25 na
rių vieną atstovą, arba nuo 
draugijos bei kuopos po du 
atstovu. Nebūnant susirin
kimo, draugijų valdybos ga-

Westford, Mass.— Šį pa 
nedėlį čia bulius užbadė 
mirtinai 65 amžiaus farme 
rį, Johną O’Brieną.
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iį♦
♦
»»»♦«♦
«

t

DR. MARGERIS
Gydytojas ir

Va lando*: ,0—2:
Sekmadieniais: lt— lt

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

“KELEIVIO”
SPAUSTUVĖ

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašmomu 

ir geriausiais įtaisymias. 

8PAUZD1NA:

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS,
PROGRAMUS,
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokius spausdinius 
didžiausios knygos iki mažiausio tikiato. 

Darbų atliekame

GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drao ■ 
gystėins Konstitucijas ir šiaip visokius jų 
reftalama spausdinius. Todėl sa visokiai! 
■pandos reikalais kreipkitės j "KELEIVIO" 
SpMBtnvp, o visados gausit teisingų ir gerų 
patarnavimų.

KELEIVIS 
253 Broad way 
So. Boston, Mas*.

Galit pamatyt visą 
Lietuvą taež#

Skaitydami Dr. Margerio knygą i

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje
Tai didelė, graži ir be galo įdomi knyga apie Lietuvą. Ji 
turi net 429 puslapius ir daug paveikslų. Įrišta į stiprius 
lietuviško audeklo apdarus. Ją skaitydami, tikrai jausitės 
Lietuvoj esą, viską matą, su nuoširdžiais Lietuvos žmonė
mis besikalbą ir švelniu Lietuvos oru bekvėpuoją. Tiesiog 
šventas Tamstų privalumas nusipirkti ją—dar daugiau: 
nupirkti ir savo giminėms bei draugams kaipo rečiausią ir 
labiausiai brangintiną dovaną.

Knyga kaštuoja tik $2. Pinigus siųskit 
arba registruotame laiške.

Adresuokite:
DR. MARGERIS, 

3325 S. HALSTED ST.

y order’iu

CHICAGO, ILL

PAJAUTA
A LIZDEIKOS DUKTĖ

ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE 
ISTORINIS ROMANCAS

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 
“Keleivio” knygyne. Kaina $1.50.

KELEIVIS
253 Brondnmy So.HMBBaESamMMHBMHIBI



No. 33, Rugph>č:.o 16, 1933

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraiiių.)
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Septinta. Padapb

ŽILIUS NUŠOVĖ PRALOTĄ
OLŠAUSKĄ SVETIMU ŠAUTUVU.

Iš tikrų šaltinių pavyko 
gauti dar keletą įdomių 
smulkmenų apie Olšausko 
nužudymą. Išaiškinta, kad

KAUNO KARO KOMEN
DANTO PABAUDOS.

. lw , „ Kauno karo komendan-
Žilius Olšauską nušovęs sa- tas uį; agitaciją prieš val- 
vo kaimyno, šaulio karišku džią nubaudė: Jankelį Vi-' 
šautuvu. 1 asai šaulys buvęs nieką, Šmuelį Maiminą, Ka
tą dieną,kažkur išvažiavęs, zj Stanionį, Chaną Levinai- 
o šautuvą palikęs namie. Ži- tę, Stepą Židonį, Abraomą ‘ 

Reibaką. Hasę Vingrinaitę jliūs žinojęs, kur kaimynas 
laiko šautuvą. Tą dieną jis 
nuėjęs į kaimyno namus ir 
nematant šautuvą pasiėmęs. 
Kai Olšauską nušovęs, atne
šęs šautuvą kaimynui ir pa
dėjęs į senąją jo vietą. Šau
tuvo savininkas, kol Žilius 
kvočiamas neprisipažino, 
nei nežinojęs, kad jo šautu
vu Olšauskas nužudytas.

Dabar tikrų žinių gauta ir 
kaip Žilius susektas.

Pirmiausia policijos val
dininkai nustatė, kad Ol
šausko nužudymo metu ne
toli nužudymo vietos uoga
vę piliečiai Brinkmanai, tai
gi Brinkmanai ir turėję ma
tyti kas toje vietoje dėjosi. 
Tačiau Brinkmanas ir Brin- 
kmanienė Žibaus buvo pri- 
grąsinti tylėti ir tylėjo. Tik 
vėliau Brinkmanienė pa
slapties neišlaikius ir pasa
kė, kad mačius Žilių bėgant. 
Kai pasakė Brinkmanienė, 
tą patį vėliau pakartojo, ir 
Brinkmanas — ir žmogžu
dystės autorius tuojau iški
lo aikštėn.

Vietinių žmonių pasakoji
mai, kad siūlai atvedę į Ži
lių per Latviją — neturį pa
grindo.

ir Libę Cisleraitę po 1 men. 
kalėjimo; 3 mėn. ištremti 
Adolfas Butkus ir Hana Go- 
denaitė į Tauragės apskr., 
Judita Komodaitė į Kretin
gos apskritį: Berelis Fišeris, 
Leizeris Lukša—po 2 mėn. 
kalėjimo.

Vienieriems metams iš
tremtas: Piva Geršanavičiu- 
tė—į Raseinių apskr., Juo
zas Vyšniauskas — į Ma
žeikių apskr., Kazė Smilgie- 
nė— į Rokiškio apskr., Ma
rė Brazauskienė — į Biržų 
apskritį.

KELEIVIS, sg BOSTON

štai vaizdas Los Angeles uoste. Sukrauta krūva geležies blokų, kurie bus sukrauti i lai
vus ir išvežti Japonijon. Japonų agentai dabar superka Amerikoj visoki geležies "džionką”: 
suslėgtas į plytas skardines, senus automobilius ir kitokius geležgalius. Parsivežę Japonijon 
tas plytas jie tirpina ir parverčia į plieną, iš kurio daro ginklus, amuniciją ir net laivus bu
simam karui.

SIESIKŲ EŽERAS GRĄŽINTAS
DVARININKUI.

UŽ AGITACUĄ PRIEŠ 
VALDŽIĄ — KALĖJIMAS

Šiomis dienomis kariume- 
nės teismas Kaune antrusyk 
sprendė Bernoto, Kimšos ir 
Laukaičio bylą kaltinamų 
aštria agitacija prieš da
bartinę vyriausybę.

Žmonės protestuoja, nes tas 
padarė jiems daug

skriaudos.

Kaip žinia, Lietuvos tau
tininkai yra nutarę grąžin
ti dvarininkams netik miš
kus, bet ir ežerus, šiomis 
dienomis jie atidavė Uk-

Teismas išžiūrėjęs bylą me,‘Sčs apskrity Siesikų e- 
Bernotą nebaudė 3 met. žerą buvusiam jo savinin- 
sunk. darbų kalėjimo, Kim-kui, dvarininkui Daugėlai, 
šą 1 met 4 mėn. kalėjimo ir
Laukaitį 8 mėn. papr. kalė
jimo.

I Kadangi Laukaitis iki tei
smo iškalėjo 8 mėn. atsar
gos, tai paleistas.

)♦ 'Ęg pačią dieną kariuome
nės teismas sprendė ir vieno 
darbininko iš Jonavos Tiš- 
kaus bylą. Tiškus buvo kal
tinamas platinęs komunisti
nę literatūrą. Jis nubaustas 
trejais metais sun. darbų 
kalėjimu.

RAŠĖ GRASINANČIUS 
LAIŠKUS REIKALAUDA

MI PINIGŲ.
Prieš kurį laiką Marijam

polės m. gyventojai Le- 
vinzonai gavo iš kažko laiš
ką, kuriuo reikalaujama di
delė suma pinigų, o jei pini
gų nurodytoj vietoj Levin- 
zonai nepadėsiu, busią nu
žudyti. Levinzonai pradėjo 
su anonimu plėšiku susira
šinėti: nurodytoj vietoj pa
dėjo laišką prašydami su
mažinti reikalaujamų pini
gų sumą. Levinzonai gavo 
pakartotinai (grasos laišką. 
Vėliau tokį pat laišką gavo 
turtingas Marijampolės ma
lūnininkas Ramanonis.

Kriminalinei policijai pa
sisekė išaiškinti, kad tuos 
laiškus rašė marijampolietis 
Nikodimas Galnauskas su 
žmona, kuriuodu ir suimti.

ŠIAULIŲ ŽYDAI PRIEŠ 
SAVUS FAŠISTUS.

Liepos 18 d. į Šiaulius at
važiavo su paskaita žydų

------------ — fašistų vadas Žabotinskis.
NUTROŠKINO VAIKĄ. Vietos žydų daugumas Ža- 

Čijuniškės km., Seirijų i botinskį pasitiko labai ne- 
vate. Mockevičių šeimoje gi- draugingai. Apie 9 vai. va
rne kūdikis. Priėmė to paties karo, važiuojant jam iš 
kaimo bobutė Sukočkienė. “Berlyno” viešbučio į “Liau- 
Sako, vaikas buvo sveikas, dies Namų” kino teatrą, kur 
Bobutė padėjo jį ant kros
nies pašildyti, o pati kur tai 
išėjo. Po kiek laiko sugrįžus 
rado vaiką negyvai užtroš- 
kusį. Mockevičius nieko ne
pranešęs apie įvykį polici
jai, nuvežė ir palaidojo ne
šventintose Cibulių kaimo 
kapinėse. Kas tai iš kaimy
nų pranešė apie tai Seirijų 
polic. Pclicija padarė tardy
mą. Atvažiavęs apskrities 
gydytojas iškasdino vaiką, 
apžiurėjo ir konstatavo, kad 
vaikas miręs ne savo mirti
mi. Mockevičiui ir bobutei 
Sukočkienei sustatytas pro
tokolas.

UŽ VILKĄ GAVO 25 
LITUS.

Raganiške, Seirijų valse. 
Kaiman iš kažkur atsibastė 
vilkas. Vietinių gyventojų 
ujamas, vilkas bandė plauk
ti per ežerą Gailieką. Tai 
pastebėjęs A. Barųsevičiusą , • • • y?

Nusišovė Smetonos
Sūnūs, Julius Sme

tona.
Lietuvos laikraščiams

, ŽENTAS SU DRAUGU 
UŽMUŠĖ BASLIAIS UOŠ 
VJ, KURIS GABENO PA-

KAUNO PAŠTE PINIGŲ 
PAVOGTA LABAI DAUG.

Kai Kauno pašto kasinin-BĖGUSIĄ ŽMONĄ.
Pil Lauciškis vinkunu = kas Janulis pabėg0’Ui at' 

už- Vm -r i o U plėšus kasą buvo konstatuo-
. x............ , km-Panemuneho valse. Ro- fy. . i „T „ • oa nnn ndrausta šią žinią skelbti, i kiškio apskr jau kuris lai- ’ trukumas apie 30,000 lt 
Rygos “Socialdemokrats" kas nesugyveno su žmona. i Dabar pradėjus valstybės

Pačių žmonių valdžia su 
Steigiamuoju Seimu buvo 
tą ežerą nusavinę, nes kam 
gi vienas žmogus, dvarinin
kas, turi laikyti apžiojęs tiek 
daug vandens.

Kai ežeras buvo nusavin
tas, tai aplink tą ežerą buvo 
pardavinėjami ir žemės 
sklypai. Čia žemė buvo 
brangesnė, nes sklypai pri
ėjo prie valstybės ežero ir 
žmonės iš ežero turėjo, jei 
ne naudos, tai patogumo. 
Tačiau dvarininkas ežerą 
atsiėmęs, aplinkinių žmo
nių nė artyn prie ežero ne
prisileidžia. .

Vietiniai žmonės tuo la
bai nepatenkinti ir daro žy
gių žemės ūkio ministerijoj 
savo interesams apgintu

Ano a; o • “ ^7 taupomųjų kasų prie KaunoAną dieną viena žmona bu- ni’Rį knveutes
siuuiiA uieiiuiius. l^iciu- vo pasiryžusi iš namų iš- tikrinti pasirodo kad Dasi-

sostinėje nusišovė pre- bėgti. Pas ją atvažiavo Lau- i • • ’ p . r H •
•j \ o * t i -si: - 4.- \ i- ’savimmaslabaididelis.Lig-zidento Smetonos sūnūs, Ju-ciskienes tėvas Šumskis, su- -- , _llsniita natikrinti anio liūs Smetona. . sidėjo įvairių smulkių daik?^^^"^“
Lietuvos valdžia šitos ži- * režimą ir .važiavo.

išspausdino iš Kauno žinią, 
kad šiomis dienomis Lietu
vos

turėjo jo paskaita įvykti, su
sirinkusi prie viešbučio žy
dų minia ėmė švilpti ir gra
sinančiu tonu šaukti: “Hit- njOg neužginčijo, reikia to- Laučiškis pasikvietęs tal- 
ler. Hitler. Vek. Paskai- dėl manyti, kad žinia teisin- kon savo bičiulį Pov. Ku 
tos vis dėlto jvyko. Paskai- ga Tačiau Lietuvos laikraš- činskų pastojo Šumskiui ke 
tos pasiklausyti prismnko čiams uždrausta apie tai ra-' lią ir ėmė kuolais jį mušti, 
ne tik salininkų,. bet dar^y^ Mat, nenorima žmo- Mušė tol, kai visiškai Šums- 
d augiau nusistačiusių^ ne- inėms parodyt, kad “tautos kį užmušė, 
draugingai, kurie ir čia —įvado” šeimynoje vyksta ši-i Lauciškis su Kučinsku a-
salėje ėmė švilpti ir šaukti, 
bet įsikišo policija ir tvar
kos ardyti neleido. Be to, 
fašistas Žabotinskis turėjo

tokie skandalai. Sakoma, • restuoti. 
kad jaunasis Smetona pasi
daręs sau galą dėl neišgydo- Kaune

jau esą rasta trukumo 91,- 
400 lt.

AMERIKIEČIAI NORI 
PIRKTI UKIUS.

KALIOŠŲ FABRIKE
DARBININKAI VĖL 

SUSTREIKAVO.

Kaliošų fabrikui Verš
vuose vos pradėjus dirbti— 
kilo streikas; darbdaviai 
taip maža temokėjo, kad 
darbininkai reikalaudami 
pakelti atlyginimą buvo pri
versti streikuoti. Darbda
viai darbininkų reikalavimą 
patenkino — atlyginimą pa
kėlė ir streikas buvo baig-

Krintant Amerikos dole
rio vertei, Lietuvos gyven
tojai susirūpino juos sunau
doti. Daug jų kreipiasi į j tas. Pirmajam karščiui pra- 
“Amerbiurą”, kad padėtų Į ėjus, darbdaviai norėjo at- 
ar nurodytų ukius, kuriuos ‘ leisti apie 50 (iš viso dirba 

per 300) darbininkų, veik-

_ _ „ šiomis dienomis
.. .. „ . ..mos ligos, kurią jis gavo ve- policija įsibriovė į prof esi- . . —„ -----

ir nuosavą policiją — tai | gramas perdaug palaidą gv- nės darbininkų sąjungos sa- jie galėtų nusipirkti. Pažy- 
burelis uniformuotų žydukų, į venjmą ' lę ir nuplėšus nuo sienos iš- mėtina, kad seniau rūpinosi
kurių uniforma labai panaši j ’ “Darbo Frontą*.” sinešė du plakatu, kurių vie-1 asmenys daugiau pirkti di-
hitlenmnkų uniformai. Tiej----------------------------------- nas buvo užvadintas “Ko-' dėsniuose miestuose namus, laikosi solidariai ir vėl visi
uniformuoti žydukai visą “Keleivis” darbe žmonių drau- von prieš fašizmą”, o antras o dabar daugiau nori pirkti sustreikavo. Darbdaviai su 
laiką saugojo Žabotinskio gas, patarkit skaityt ji kiek-' —“Tegyvuoja revoliucinė ukius. darbininkais tarias,
asmenį. vienam lietuviui darbininkui. ! darbininkų vienybė”.

liau dalyvavusių streike. 
Bet, pasirodo, darbininkai

VAGIS IŠSIKASĖ PRO 
PAMATĄ IR PABĖGO.

Babtų valse., Vatkunų 
km. buvo apvogtas ūkinin
kas Čižauskas. Buvo išaiš- 

valtimi vilką prisivijo ir už- kinta, kad šią vagystę pa

GAUSUS LIETUS.
Žalioji. Vilkaviškio apsk. 

Šioj apylinkėj yra daug že
mų vietų. Esant šiemet lie
tingam metui, daugelis ūki
ninkų tik nesenai pabaigė 
daržus sodinti. Anksčiau pa
sodinti daržai labai blogai 
atrodo, o cukrinius runke
lius kai kurie turėjo visai 
aparti. Bulvės vietomis vi
sai prigėrusios. Nuo 8 d. lie
pos mėn. apstojus lyti musų 
apylinkėj užvirė karščiausi 
darbai: šienapiutė, dobilų 
vežimas jr pūdymo apdirbi
mas.

Šie lietus Žaliosios apy
linkėj padarė nemažą nuo
stolių cukrinių runkelių au
gintojams.

muse. Pasirodė, kad butą 
patelės. Vilkas buvo prista
tytas Seirijų policijai ir su
statytas aktas. A. Barusevi- 
čius už vilko nukovimą gavo 
25 litus dovanų.t

KELIŲ TAISYMAS SUKĖ
LĖ KALBAS APIE KARĄ.

Paakmenė, Alytaus apsk. 
Valsč. v-bos įsakymu birže
lio mėn. pradėta skubiai ve
sti naujas Varėnos-Puodžių 
vieškelis. Pradėta skubiai 
taisyti ir kiti keliai. Gyven
tojai pradėjo kalbėti, kad 
busiąs karas, nes iki .šiol 
nieks taip skubiai kelių tai
syti jų neraginę.

Apie karą daugiausia kal
ba tie, kurie neskaito laik
raščių.

darė Petras Sakalauskas. 
Sakalauskas buvo areštuo
tas ir uždarytas Babtų valsč. 
daboklėn, bet jis nakties 
metu pralaužė grindis ir iš- 
sikąsęsurvą pro pamatą pa
bėgo.

BEPROTIS UŽPUOLĖ 
MOTERf.

Liepos 18 d. vakare Tra
kų gatvėje psichiniai ne-, 
normalus pil. Antanas Ten- 
zigolskis užpuelė nešusią 
vandenį pil. M. Mačiulytę, 
atėmė iš jos kibirą, išpylė 
vandenį ir šoko su tuo pačiu 
kibiru Mačiulytę mušti, bet 
pastebėjęs policininkas ap-į 
gynė.

L

DI-ŽEMAITIJOJ BUVO 
DĖLĖ AUDRA.

Aną dieną Žemaitijoje 
siautė baisi audra, kuri iš-į 
laužė daug medžių ir suar
dė nemažą trobesių. O Na
ciunų km. Žeimelio valsč., 
audra sulaužė vieną darži
nę, kurioj užmušta pil. Ka- 
napaitė 22 metų amž., sun
kiai sužalotas vaikas ir su
laužytas arklys.

TAURAGĖS APSKRITY 
STATYS TILTŲ.

Tauragės apskrities sa
vivaldybės sąmatoj numaty
ta apie 40,000 litų naujų til
tų statymui. Bus pastatyta 
visame apskrity apie 7 medi
niai tiltai. Varžytinės jau 
paskelbtos.

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Bremer- 

havene užtikrina labai patogią kelionę į LIETUVĄ.
Arka Keliaukit Populiariu Ekspresiniu Laivu COLUMBUS 

, Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
252 BOYLSTON ST. BOSTON

t:

I LIETUVA
Reguliariai Išplaukimai, 
Smagi Kelionė,
Žemos Kainos

Platesnių Informacijų klauskit 
pas vietos agentus arba

SCANDINAVIAN-
AMERICAN LINE
248 Waahiagton Street 

Boston, M

“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS”
Greita kelionė į Lietuvą per Švediją.

Laivai išplaukia iš New Yorko 
Pier 97, gale W 57th St.,

M. L. "Kungsholm" .. Rugpiučio 19, 
S. S. “Drottningholm” Rugpiučio 24.
M. L. “Gripsholm’' ........... Rugsėjo 6,
M L. “Kungsholm" Rugsėjo 13

Dideli, balti it gulbės laivai Erdvus 
ir gerai ventiliuoti kambariai. Kelio
nėje: judomi paveikslai, koncertai ir 
šokiai. Keliaujant “Baltuoju švedų 
laivynu" kelionė būna pertrumpa.

Kreipkis į vietinį agentą, arba: 
SWEDISH AMERICAN LINE
10 STATE ST., BOSTON, MASS

13 GARSIŲ KNYGŲ - UŽ $9.00
ŠITOMIS KNYGOMIS INTERESUOJASI IR JAS SKAITO

VISO PASAULIO ŽMONĖS.
Čia yra knygų rinkius, kurias žmonės daugiausia skaito ir jomis 

įdomaujasi. “Aušros” Knygyne, šitas knygas galima gauti už nu 
mažintą kainą—esate kviečiami pasinaudoti proga.

1. BIBLIJA. Pilnas Svertas Raštas Seno ir Naujo Testamento. 
Pusi. 1127. Sykiu prie Biblijos duodam ir Biblijos rodyklę, kun. 
Mockaus prirengtą, kad palengvinus Biblijoje susirasti jieškomo 
klausimo. Kaina $4 00.

2. RAGANIŠKOS KAZYRĖS (63 kaladėje), su lietuvišku ir 
anglišku aiškinimu kaip ja< reikia mesti, kad atspėjus ateities 
gyvenimo įvykius. Kaina $2.30.

3. LIETUVIŠKAS ORAKULAS —delnažinystės, monai, burtai
ir kitos paslaptys. Pusi. 411. Kaina........................ .................. $3 00

4. SAPNŲ KNYGA, paveiksluota, apdar. pusi. 205. Kaina $150
5. PASLAPTYS .MAGIJOS ir Spiritizmo. Paveiksluota, pusi.

262. Kaina ........................................................................................ $1.00
C. JUODA KNYGA — paveiksluota. Pusi. 200. Kaina .. $1.50
7. IŠ GYVENIMO LIKTI VISKŲ VĖLIŲ IR VELNIŲ. Pusi

470. Kaina .................................................................................... $1.50
8. ŽMONIŲ PLANETŲ PRANAŠAS. PusL 72, paveiksluota.

Kaina ........................... $.75
9. DĖDĖS PRANO ŠPOSAI. 64 skirtingi šposai ir kaip juos

padaryti. Kaina ...................  $.75
19. MĮSLIŲ KNYGA. Virš 1000 mįslių. Pusi. 162. Kaina $1.00
11. LAIMĖ IR PLANETOS. Pusi. 44. Kaina ..........................$.30
12. SEKRETAI BURTININKŲ. Pusi. 40 Kaina .............. $.30
13. JUOKŲ KNYGA—vienintelė pas lietuvius. Pal.208 Kaina $1
Sitų visų knygų kaina > daro $18.55, bet perkant iš mus jas

visas sykiu parduodam uz 00, bet perkant atskirai po vieną ma
lonėkite mokėti tiek kiek .urios knygos kaina — nuolaidos nėra 
Kviečiam pasinaudoti proga užsisakyti jas visas, tai yra 13-ką 
knygų už $9.00. Lauksime Pinigus siųskite šituo adresu:

“AUŠRA”
3653 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
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PER HAMBURGĄ
Mus nesupanti laivai suteikia progų pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.
I ABI PUSI. NEW YORKAS- C|7Q.5O
KAUNAS, TRECIA KLASE »I • V---
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gele

žinkeliais susisiekimas iš Hambur- 
' go. Informacijų kreipkitės

į vietinius agentus arba

E T U V O

HAMBURG-AMERICAN LINE
M BOYLSTON ST., BOSTON

LIETUVOS
INIOS

GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 
DIENRAŠTIS

“LIETUVOS ŽINIOS“ turi savo korespondertų Lie
tuvoje ir visame pasaulyje, todėl jos nepraleidžia nei 
vieno įdomesnio gyvenimo reiškinio.

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

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

Kaina: Su v. Valstijose, Pietų Amerikoje, Kanadoje 
ir kitose valstybėse:

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

laidą) arba Rankos čekį.
“LIETUVOS ŽINIOS”

GEDIMINO GATVĖ 38, KAUNAS, LITHUANIA.

Lietuvos Ūkininkas
» EINA VIENĄ KARTĄ J SĄVAITĘ

Talpina įvairias naujienas ii viso pasaulio. Ii politinio 
gyvenimo Lietuvos ir kitų valstybių, {vairių apysakų 
ir pamokinimų.

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

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

ii
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Fordas Susilaukė 70 Metu Amžiaus.

turėjo laiko” tokiose iškil
mėse dalyvauti. Didelis “pa
triotas!”

Kiek Rusija Skolin
ga Amerikai?

Jungtinių Valstijų vai 
džia iki šiol nėra pripažinu
si Rusijos daugiausia dėl to, 
kad pastaroji atsisako mo
kėt senąsias skolas, kurios 
buvo užtrauktos Amerikoje 
prieš bolševikų ręvc’iuciją. 
Kiek gi dėl tų skolų Ameri
ka turi nuostolių?

Šitokį klausimą stato 
Portlando dienraštis “Ore- 
gonian” ir pats duoda atsa
kymą:

Pati Amerikos valdžia 
reikalauja iš Rusijos $187,- 
000,000. Šita paskola buvo 
duota Kerenskio vyriausy

bei ginklams ir kitokiai 
karo medžiagai Amerikoj 
pirkti.

Caro valdžia yra parda
vusi Amerikos publikai sa
vo paskolos bonų per Wall 
Streeto bankininkus 1914 
metais už $86,000,000, o 
1916 metais — už $11,000,- 
000. Be to da, po revoliuci
jos bolševikai yra konfiska
vę $60,594,000 privatinio a- 
merikiečių kapitalo Rusijos 
pramonėj. Sudėjus visas tas 
skolas krūvon, pasidaro anie 
$345,000,000 suma, jeigu 
neskaityti procentų .

Tuo tarpu gi iš viso Rusi
ja yra atsisakiusi mokėti ar
ba konfiskavusi užsienio 
kapitalistams ir jų valsty
bėms daugiau kaip $7,000,- 
000,000. Taigi Amerikos 
paskola nesudaro nei 5% 
šitos milžiniškos sumos.

SIUVĖJA
ANNA DAUKANTAI!**

Siuva vėliausios mados drabužius 
darba atlieka kuogeriausių pagal pa- i 
reikalavima už prieinama mokesti. 
Moterys ar merginos, be skirtumo, 
reikalui esant kreipkitės pas mane 
busit visuomet patenkintos mano 
darbu. (34)

317 E STH. STREET
SO. BOSTON, MASS

UETUVOS KARIUOME
NĖ SVEIKINA AMERI 

KOS UETUVIUS.
Darijus su Girėnu vežė 

Uetuvos kariuomenei pa
sveikinimą nuo Amerikos 
ietuvių. Kad ir ne iš laku
mų rankų, vis del to tą pa
sveikinimą Lietuvos kariuo
menė gavo. Dėkodamas už 
■į»vyriausis štabas dabar 
atsiuntė kap. Jurgėlai Chi- 
ragoje pasveikinimą Ame
rikos lietuviams. Pasveiljini- 
me sakoma, kad Darijaus ir 
Girėno drąsus pasiryžimas 

ir traginga mirtis busiąs ge
ras pavyzdis ir Lietuvos ka
riuomenei. Po sveikinimu 
pasirašo pulk. Mačiulaitis.

KIEK UŽTERŠTAS
NEW YORKO ORAS.
Oro biuro meteorologas 

Morris Central Parko obser
vatorijoj apskaičiavo, kad 
liepos mėnesį kubinėj my
lioj oro New Yorke buvo 
3,180 svarų suodžių. Gatvi
nė kapitalistų spauda tuo
jaus padarė iš to išVhdą, 
kad tai reiškia, jog “darbai 
eina gerai”.

MIRĖ NUO BITĖS 
ĮGILIMO.

Norwalk, Conn.—Pereitą 
sąvaitę čia mirė Irena Reed, 
12 metų mergaitė, kurią są
vaitė atgal bitė įgylė į sma
krą. Veidas ištino, užsinuo- 

„ ™ ? dijo/kraujas ir daktarai ne-
Franeuzams, pavyzdžiui, gale j0 gyvybės išgelbėt. 

Rusija skolinga daug
giau negu Amerikai, ir taip 
pat atsisako tas skolas jiems • 
mokėti, o tačiau Francuziją 
senai jau Sovietus pripaži
no.

Iš skolų istorijos žinome,

Henry Fordas, pagarsėjęs Detroito auti mobilių fabrikan
tas, šiomis dienomis susilaukė 70 metų amžiaus. Jis čia paro
dytas (kairėje) su dviem savo inžinieriais.

Policmanas pašovė du bomu

Pereitą sąvaitę South Bo
stone buvo daug sujudimo, 

rikos lenkai mėgino lėkti kada trafiko policmanas 
orlaiviu “Bialy Orzol” per'Stockman pradėjo vytis vo- 
Atlantą į Lenkiją, bet vosĮgtą automobilį ir šaudyt. Ji- 
pasiekus Newfoundlando • sai pastebėjo tą mašiną ant 
salą (Kanados pakrašty) jų i D streeto. netoli nuo Broad- 
mašina sugedo ir jie tenai way. Mašinoj buvo trįs jau- 
nukrito. Mašina apsidaužė ni bomeliai. Policmanas lie-

LENKŲ LAKŪNAI RUO
ŠIASI LĖKTI IŠ NAUJO.
Pereitą sąvaitę du Ame-

ir lakūnai. Juozapas ir Ben
jaminas Adamovičiai susi
žeidė. Dabar jie tą orlaivį 
gabens New Yorkan ir pa
taisę jį bandys šį rudenį iš 
naujo lėkti.

APIPLĖŠĖ 200 ŽMONIŲ.
Kenosha, Wis.— Perei

to nedėldienio naktį šeši 
ginkluoti banditai užpuolė 
netoli nuo čia Nippersink 
kliubą. kur linksminosi 200 
žmonių, ir visus apiplėšė. 
Kiekvienam buvo iškrėsti 
kišeniai, atimti pinigai, lai
krodėliai ir kitokios brang- 
menos. Svečių nuostoliai 
apskaitomi i $3,300.

Vietinės Žinios
Nevvtono bedarbiams 

“balansuota”
kad draugiškais sumetimais BRIEDŽIO SALOJ SUKI 
Amerika yra dovanojusi j LO KALINIAI, 
kitoms valstybėms daugiau j
skolų, negu Rusija skolin-'
ga. Štai, Francuziją irgi ne- i v"“®1“““1- nai išleidžia
bemoka 'Amerikai savo .kur laikoma apie
skolų, nors aukso ji turi ir kah"'* Pagedėli per 
galėta užsimokėti lengviau H**“? tenai kilo nauses.
& - - 6 Matyt, sukilimas buvo

iš kalno organizuotas, nes 
kaip tik vienas kalinys su
skambino skardiniu savo 
puoduku į lėkštę, tuoj visi

Netoli Bostono yra Brie-

teik* 
maistą.

Kadangi šelpiami bedar-

“ T 1 1 V 1 nai išleidžia nereikalin-

negu Rusija. O vis del to A 
merika Francuzijos valdžią 
pripažįsta. Tai kodėl daryti 
išimti vienai tik Rusijai? — 
klausia “Oregonian.”

Kaune Atidaryta Su
dužusios “Lituani- 

cos” Paroda
Karo muziejuje, Kaune, 

atidaryta sudužusio Dari- 
jaus-Girėno orlaivio “Litua- 
nicos” paroda.

Muziejuje padėtas sudau
žytas lėktuvas ir kt. daiktai, 
rasti katastrofos vietoje. Vi
skas sulaužyta, sudaužyta. 
Vaizdas nepaprastai šiur
pus, atėję pažiūrėti žmonės 
labai susijaudino, kitas ir 
nusilpo.
Propeleris sulaužytas, ben

zino bakai sudaužyti, smul
kesnieji daiktai sužaloti, su
tepti.

Aiškiai galima įskaityti 
užrašus brezente “Naujor- 
kas—Kaunas”, “Lituanica” 
ir kt

Žemėlapiai vieni sudras
kyti, kiti sveikesni. Visai 
sveikas išliko sąrašas auko
tojų.

Paroda žmonių labai lan
koma.

Parodos atidaryme daly
vavo ministeris pirmininkas 
Tūbelis, aukštesnieji kari
ninkai, aviatoriai, spaudos 
atstovai ir šiaip publika. 
Prezidentas Smetona neda
lyvavo. Jis nepasirodė nei 
Dariaus-Girėno laidotuvėse, 
kuriose dalyvavo apie 50,- 
000 žmonių. Jis leidžia Pa
langoje vakaciją, taigi “ne-

stalųs, išpilstė sriubą ir 
šaukdami, rėkdami pradėjo 
bėgti. Vieni grūdosi laukan 
per duris, kiti daužė langus 
ir šoko per juos, o treti ko
vojo su sargais, kurie nutvė
rę juos norėjo sulaikyt.

Bėgimas buvo suplanuo
tas kaip tik tuo metu, kada 
jura nuslugusi ir nuo salos 
į krantą visai nebetoli. To
dėl vieni kaliniai tuoj metė
si plaukti, o kiti susėdo į ka
lėjimo troką ir juo pasilei
do per vandenį. Vanduo bu
vo negilus ir trokas išvažia
vo į krantą. Bet tuo tarpu 
nuo sales jau buvo pakeltas 
gandas ir iš visų pusių pra
dėjo policijos automobiliai 
į Shirley pajūrį. Ir beveik 
visi kaliniai, kurie tenai iš
plaukė, tuoj buvo suimti.

Adv. Bagočiu* išvažiavo 
Pittsburghan.

Pereitą pėtnyčią adv. F. 
J. Bagočius su šeimyna iš
važiavo Pennsylvanijon pra
leisti atostogas pas savo 
uošvius Kazlauskus. Jie turi 
šalia Pittsburgho gražią far- 
mą. Kartu su jais išvyko p- 
lė Agota Staroliutė. Bago
čius žada grįžti 1 rugsėjo; 
bet jo ofisas ir dabar atda
ras.

Maldene šį panedėlį prie 
vienos dirbtuvės durų mirė 
bedarbis darbo belaukda 
mas.

giems daiktams, tai Newto- 
no šelpimo departamentas 
nutarė pats pirkti ir teikti 
bedarbiams gyvenimo reik
menis. Miestas pats užmo
kės už butą, elektrą ir gazą, 
o likusius pinigus sunaudos
ST priš^

biams tiesiai prie durų. Ma
noma, kad šitaip sutvarky-

Socialistų susirinkimą*.

Ateinančios pėtnyčios va
karą, 18 rugpiučio, “Kelei
vio” name įvyks LSS. 60-tos 
kuopos susirinkimas. Visi 
draugai privalo susirinkti, 
nes yra svarbių reikalų. Iš 
LSS. Centro yra prisiųsta 
balsavimo blanka del kons-'
itucijos pakeitimo, kuri turi• • Re1kalingos<moters

būt greitai nubalsuota ir SU- 'ant spžka vfromų mašinų. Pirme- 

pražinta Centrui atgal, nes turės tokios, kurios dirbu- 
u tuo yra surištas LSS. Pil- £*į drab"ži’** Kreipki'

ANDERSON KONDAZIAN CO.
76 COOLIDGE HILL ROAD

WATERTOWN, MASS.
domojo, Komiteto rinkimas. 
Be to, drg. Michelsonas duos 
aportą iš buvusios LSS. 

konferencijos Chicagoje.

D-ras Kapočius sugrįžo.

D-ras Kapočius, gerai ži
nomas dentistas,. buvo išva
žiavęs porai sąvaičių į 
Maine’o girias • pasilsėti. 
Kaip tyčia, tuo tarpu dau
geliui žmonių pradėjo skau
dėti dantis. Bet dabar jau 
kentėt nereikia, nes dakta
ras namie.

Žinyčios Piknikas
įvyks Sekmadienv,

RUGP.-AUGUST 27, 1933
J. Malakausko Darže, 

Montello, Mas*.
Pikniko vieta yra prie ežero, ku

riame galima maudytis. Turėsime vi
sokio sporto ir gėrimų. Publika ga
lės linksmintis su lietuviškais šokiais 
prie geros orkestros.

Bušai paliks Lietuvių M. Žinyčia 10 
vai. ryte. Bilietas į abi puses 60c.

Prašome užsisakyti važiavimo bi
lietus iš anksto kurie norite važiuoti 
į piknikų Bilietus galit gauti Žiny
čios ofise, nuo 6:30 vakarais.

KELRODIS: {važiavus Montellon, 
Main st., pasisukit po kairės į Ames 
St., ir važiuokit kol pasibaigs Ames 
st. Pasisukite į No. Carrey st., ir 
važiuokit pakol kelias skirsy*s Čia 
pasukite į dešinę, prbvažiuodami 
Scboolhouse. ir nuo čia bus ženklai į 
pikniko vietų.

P. S. Jei lietus, tėmykite laikraš
čių apgarsinimus.

PARSIDUODA BUČERNĖ
Labai pigiai, vieta gera, apgyventa 

lietuviais. „ (33)
176 W. 8th Street^ So. Boston.

pė jiems sustoti. Vietoj su
stoti, jie pasuko į Second 
streetą ir leidosi bėgti Bos
tono link. Policmanas ap
žergė savo motorciklį ir pra
dėjo vytis. Jis kelis kartus 
buvo privažiavęs prie jų šo
no ir vis liepė sustot, bet tie 
netik nestojo, o da pora kar
tų pasuko automobilį ant 
policmano, norėdami jį par- 
mušti. Nešdamiesi per Dor
chester avė. dideliu greitu
mu, bomai per plauką tik ne
užmušė dvi moteris, kurios 
ėjo skersai gatvę. Tada po
licmanas besivydamas pas
kui juos pradėjo šaudyt. Vi
sų pirma jis paleido porą 
šūvių oran, bet kai banditai 
nesustojo, jis ėmė šaudyt į 
juos tiesiai. Lekiant per til
tą, vagių mašina staiga me
tėsi į šoną ir atsimušusi į ge- pA,NTEKS and decorators

JOHN BURBA

/špentykit
s™ Namas

MOORE’S PENTU

X3
B*

’n

h

Vienintelė Krautuvė So. Bostone,
Kuri Parduoda Geriausius

Pentus, Sienom* Popierą, 
įvairius geležinius daiktas 
žemiausiomis kainomis.

PRISTATYMAS VELTUL 
Kurie norite kad jūsų namas gra
žiai išrodytų ir ilgai laikytų,

užeikite pas mus.

Flood Souare
Hardiare Co.

A. J. ALEKNA, Sav.
636 BROADWAY
SOUTH BOSTON
TeL Šou. Boston 4703-M

ToL Pertu 3789

Dr. John Repshis
(KEPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJA8 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedėliomis ir šventadieniais 
ano 10 iki 12 ryta.

278 HARVARD STREET 
kamp. lnman »t. arti Central skv.

CAMBRIDGE, MASS.

Apžiūrėjimas ir vaistai 31.00
DR. G. L KILLORY
<0 Seollay Sųuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

VaL nuo 9 ryt iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryt iki 1.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITISI
Valandos: noo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
197 SUMMER STREET, 

LA7VKENCE, MASS.

Tel. University 046S

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVI DENTISTt 
VALANDOS: 0-4 ir 7-9.

678 Maooachuoett* Ave^
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

ToL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STAS

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

NEDĖLIOMIS:
IU 1 v. po pietų 

tik susitarus. -
8cndomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio’’ name.

91 BROADVAY, tarp C ir D at 
SO. BOSTON, MASS.

ležinę tvorą sustojo. Vienas 
bomas buvo peršautas per 
galvą, kitas per petį, o tre
čias išliko sveikas ir iššokęs 
iš automobiliaus norėjo pa
bėgti, bet policmanas jį pa
gavo. Sužeisti vadinasi Da
niel Hurley ir John Perry, 
o sveikasis —John Carr, 15 
metų vaikėzas. Sužeistieji 
nuvežti miesto ligoninėn. 
Hurley turbut mirs. Jis turi 
tik 17 metų. Perry yra 18 
metų.

tas šelpimo darbas 
taksų mokėtojams pigiau, 
negu dabar. Newtonas šel
pia 5,000 šeimynų. Rendai 
nedaugiau kaip $20 į mėne
sį.

Šeimynai susidedančiai iš 
9 ar daugiau galvų skiria
mas šitoks valgių surašąs į 
sąvaitę:

30 svarų bulvių,
5 ryšeliai morkų,
5 svarai kopūstų,
3 svarai svogūnų,
4 tuzinai kornų,
6 svarai tomeičių,
2 skardinės tomeičių,
2 sv. džiovintų slyvų,

18 orancių,
3 svarai makaronų,
42 kiaušiniai,
31/4 svarų sviesto,
3 svarai taukų,
10 svarų cukraus,
4 skardinės žuvies,
1/2 svaro arbatos,
1 paintė majonezo,
V2 svaro cocoa,
1 paintė acto,
1 dėžė manos (cream of

wheat),
1 svaras pynacų sviesto,
3 skardinės pieno,
6 gabalai muilo,
3 skardinės binzų,
14 kepalų duonos,
28 kvortos pieno.
Be to, skiriama $1 pini

gais nusipirkti mėsos ir žu- fl 
vieš

atsieis

REIKALINGAS DARBININKAS
ANT FARMOS, turi mokėt melžti 
karves. Geram darbininkui atatinka
ma mokestis. Atsisaukt tuojaus.

J. USEVIčIUS
413 Highland St, Telefonas 436

East Bridgevater, Mass.

Padarau visokį karpenterio darbų iš 
lauko ir viduje. Sutaisau kas tik rei
kalinga, trepus, piazus ir t-t. ir pa- 
budavoju naujus. Pentinu viduje ir 
iš lauko. Darau visokį darbų iš ce
mento. Šingeliuoju sienas ir stogus. 
Už visokį darbų gvarantuoju. •
266 GOLD STREET. SO. BOSTON 
Tel So Boston 0363. Ofisas 315 E St.

PARSIDUODA DIDELIS
G ARADŽUS. __

Geroj vietoj ir gerai žinomas, visi 
įtaisymai. Pardavimo priežastis— 

vyras mirė antri metai, vienai mo- 
tėrai sunku prižiūrėt namų ir gara- 
džų. Kurie norit pirkt, gali klausti 
laišku, arba matyt mane ypatiškai. 

P. KAZIULIENĖ (33)
558 Pleasant St. Norwood, Mass.

Kalendoriai 1934 m.
Spauda — Typewriteriai — pigiai.

SIDNEY PRINTING SERVICE j 
R. židžiunas ir F. Simanavičius '

315 E St. prie Broadvray So. Boaton
Telefonas So. Boston 0363

A. J. NAMAKSY
Real Estate A

i »♦ i i * i
• 366 W. BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.
l Office Telephone Res. Telephone 
{So. Boston 3357 Jamaiea 2031-M 
J Residence: 251 Chestnut Av< 

Jamaiea Plain, M:

Joseph W. Casper
(KASPARAS)

-Lietuvis graborius 
Laidotavig Direktorius

Dienų ir Naktį. 
494 BROADVAY SO. BOSTON

TeL S. B. 1437J 
Res. 158 Went 7th Street 
So. Boeton TeL 1437-M

4

IMKIT NANTASKET BEACH LAIVĄ

ROUND
TRIPAS

VAIKAMS 
IKI 12 METŲ
IKI 5 METŲ 

DYKAI

50c.

nuo R0WES WHARF
Dvi malonios valandos ant vandenio... Visa 
diena ant geriausios žaismavietės Naujoj An
glijoj. Reguliarus išplau kimai nuo ROWES 

WHARF.

SPECIALUS PASIŪLYMAS: Dykai įėjimas į 
Paragon Parkų su kiekvienu “Round Trip” ti- 
kietu jeigu pareikalausit. Arba “strip” tikie- 
tas į visus pasilinksminimus parke. $1.50 ver
tės už 50 centų.

MA11 FLO HER

75cPASIVAŽINĖJIMAS.PAJŪRIU
Su Carl Moore’s MERRYMAKERS orkestrą. 
Šokiai, užkandžiai ir alus. Kas Seredų, Pėtny- 
čių ir subatų 8:30 p. m. Tik 75c ypatai. Ypatai

NANTASKET BEACH STEAMBOAT CO.
HUBBARD 1000

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu
Per 30 metųpraktik os, suradau vaistas, kurie yra tikrai ge-

Non sunkiausiai sloga butų išsivysfiuai, mano vaistai sa
lia stebėtinų palengvinimų.
Niekados nelaukite kol šaltis smarkiai pas jus įsigalės ir

paguldys j lovų. Tada gali būt pasekmės blogos. Turėkite vi
sados ano šalčio vaistų savo namuose. Pajutę kad pas jus pasi
reiškia sloga, tuojaus vartokite pagal nurodymų.

Vaistus ir nurodymų kaip vartoti, mes prisiunčiamo lama i 
asmuo ui 31.00. Pareikalaukite persitikrinimui.

K. SIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

J73 BROAOWAY SO. BOSTON, MASS.

L -

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Doro

Veda

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

■

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA

LIETUVIAI!
Važiookite į Lietuvą 

ir ii Lietuvos
patogiausiais keliais, greičiausiais 
laivais. Sutvarkom taisykliškai 

visus dokumentus. 
PERKAM UETUVOS BONUS 

UŽ CASH.
Broadvray Travel Bureau

K. J. VIESULĄ, sav.
944 W. Broadway, So.Boston,Mass

Tet 0620

Mes ažlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrukime, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių Žolių, Lapelių, 
ir Dielių iš Lietuvos. Mušti atlie
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu
siunčiant ir per paštų. Atminkite 
musų adresų.

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

Kampas Broadvray 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2*29, 2172 ir 2799

Telefonas Se. Boston 4484

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

r Geriausias patamavi, 
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimų. "Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, duosime geriausių patarnavi-

258 W. Broadvray 
Sa BOSTON, MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNS 
Automobilių ir Trakų Agentara.

Taisome visokių išdirbysčių ssto- 
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 HAMLIN STREET
dr EAST EIGHTH ST.
SO. BOSTON, MASS. -

Peter Trečiokas ir Jee

16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS 

TeL Brockton 4119

PARKWAY AUTO
SERVICE

mi FILLING STATION
Taipgi Gerisaria Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Avė.,
SO BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 9777.

DR. J.LANDŽIU&SEYMOUR
LIETUVIS GTDTTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aitrias ir kroniikas ligas vyrų, motarų^lr vaikų. Va 
aparatų Utyrimui vidurių fr pli

ir spiaudalus

k Tol. S. B. 2712.
SOUTH BOSTON, MASS.

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—9^9 
534 EAST BROADNAT
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