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Amerikoje ................................  $1.25
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ROOSEVELTAS PLANUOJA 
APRŪPINTI VISU SENATVĘ

R2Ec“tu “ą“VęK Insullas Jau Parvež-
Naujos rūšies apdrauda ža
da apsaugoti visus nuo lop

šio iki grabo.
Laikraščių koresponden

tai praneša iš Washingtono, 
kad prezidentas Roosevel- 
tas, “smegenų trusto” pade
damas, dirba naujos ap- 
draudos planą, kuriuo tikisi 
aprūpinti visų gyventojų se
natvę. Jo tikslas esąs ap
drausti kiekvieną, moterį ir 
vaiką, kad visi butų apsau
goti nuo lopšio iki grabo 
lentos.

Šitokios apdraudos 
niekur pasauly nesą, 
tikslas esąs dvejopas: 
saugoti gyventojus ir 
liuosuoti valstybės iždą 
didžiųjų bankininkų malo
nės. Dabar iždas nuolatos 
turi skolintis pinigų iš ban
kų ir mokėti procentus. Ne
gana to, skolindami pinigus 
bankininkai da reikalauja 
sau visokių privilegijų už 
tai. O įvedus tokią apdrau
dos sistemą, kur kiekvienas 
asmuo mokėtų po 2 centu į 
sąvaitę, susidarytų toks mil
žiniškas fondas, iš kurio fe
deralinė valdžia visuomet 
galėtų pasiskolinti eina
miems savo reikalams be 
bankininkų malonės. Jeigu 
skaityti, kad šalis turi 120,- 
000,000 gyventojų, tai kiek
vienam mokant po 2 centu į 
sąvaitę, tik per vienus metus 
susidaro $121,200,000 su
ma.

Iš to fondo manoma duoti 
netiktai užlaikymą senatvės 
susilaukus, bet ir pašalpą 
mokėti nelaimei ištikus.

Pats prezidentas Roose- 
veltas yra gimęs ir augęs tur
čių šeimoj. Jam paprastų 
žmonių rūpesčiai gal butų ir 
nesuprantami. Bet “smege
nų trustas” jam išaiškinęs, 
kad didžiausia apskrito 
žmogaus rūpestis yra neuž
tikrinta ateitis. Kiekvienas 
žmogus turtų netrokšta. Bet 
kiekvienas nori turėti užtik
rintą senatvę, kad jam ne
reikėtų elgetauti ir gyventi 
iš keno nors malonės. Todęl 
ir norima įvestį tokią ap
draudos sistemą, kuri užtik
rintų visų senatvę.

■■■ *•
NACIAI KONFISKUOJA 
KLERIKALŲ TURTUS.

Viename Bavarijos ap
skrity vietos hitlerininkai 
liepė uždaryti visas katalikų 
organizacijas, kurias kuni
gai naudodavo klerikalizmo 
tikslams, ir įsakė konfiskuo
ti visus tų organizacijų tur
tus, kurie nepriklauso baž
nyčiai. Klerikalai jau kelia 
dėl to triukšmą. Bet kuomet 
hitlerininkai naikino social
demokratų turtus, tai kuni
gai trynė rankas iš džiaugs
mo.

Keleivio Telefonas
So. Boston 3071 METAI XXIX

Yra Ir Kunigų So
cialistų.

New Yorko rašytojas Kir- 
}by Page išsiuntinėjo kuni- 

b 
rusistatymo politiniai - eko
nominiu klausimu: ar jie 
pritaria . kapitalizmo siste
mai ar ne; jeigu nepritaria 
kapitalizmui, tai kokia tvar
ka, jų nuomone, butų geres-

Amerika Atsisako Duot 
Sovietams Kreditų.

Klebonijoje. 
kuris Vyras taikė moteriškei, nu

šovė katalikų kunigą.
I Jersey City, N. J. — Pe- gams paklausimą, kokio jie
' reitą sąvaitę čia įvyko kruvi
na tragedija Romos katali
kų klebonijoj. Tūlas Domi
ninkas Marra nuėjo kunigo 
Moscati rezidenciįon tikslu 
užmušti jo gaspadinę, ant ,.. 
kurios jis turėjo piktumą dėl nė. Iš 20,000 užklaustų kuni- į 
kokių tenvp|idginių reikalų, gų, atsakymai pasidalyjo 
Susitikęs ją, jis tuoj išsitrau
kė revolverį ir pradėjo šau
dyt. Kunigas norėjo gaspa
dinę ginti ir šoko prieš šau
dytoją, iškeldamas aukštyn 
rankas, duodamas tuo ženk
lą, kad užpuolikas susilaiky
tų. Bet šis nesiliovė šaudęs 
ir kunigas krito vietoje ne
gyvas. Gaspadinė gi pabėgo 
tik lengvai sužeista. Šovikas, 
žinoma, buvo suimtaš ir kal
tinamas žmogaus užmuši
mu.

Caro Auksas San i Kruvina Tragedija 
Francisco Banke?

“Didis kunigaikštis,” 
norėjo išgauti $43,000,000,

uždarytas kalėj iman.
Los Angeles kalėjime da-, 

bar sėdi uždarytas Marano- 
vas, kuris, pasivadinęs “Di
džiuoju kunigaikščiu Mi
chailu Romanovu,” norėjo 
išgauti iš San Franciscos 
banko $43,000,000. Tuos pi
nigus tenai padėjęs juodai 
dienai jo “pusbrolis,” Mika
lojus Romanovas, paskuti
nis Rusijos caras. Dabai' gi, 
kai visa Romanovų šeimyna 
išnaikinta, tai jis esąs viena
tinis teisėtas to turto pavęl- 
dėjas.

Ir ištikro, Maranovas da
ro senojo rusų aristokrato įs
pūdį. Užsiauginęs aristokra
tišką barzdukę, užsivilkęs il
gą juodos gelumbės tužurką 
( prince-albertą), šviesiom 
dryžuotom kelinėm ir užrai
tytais ūseliais frantas. Ta
čiau demokratiškų ameriko
nų toks apsirėdymas nesu
žavėjo. Bankas atsisakė rei
kalaujamus pinigus jam iš
mokėti. O kada “caro pus
brolis” ėmė grąsinti bankui 
teismu ir pradėjo kolektuoti 
pinigus bylai kelti, tai poli
cija paėmė jį ir pasodino už 
grotų kaip paprastą apgavi
ką ir vagį. Ir “didis kunr- 
gaikštis” dabar sėdi džėloj 
su dryžuotoms savo kelinėm 
ir juoda tužurka.

net gąsdinti Ameriką, kad 
Rusija sulaikysianti čia vi
sus savo užsakymus ir pirk- 

Rusai grūmoja sustabdysią sianti kitur. Kuo tas ginčas 
baigsis, da sunku pasakyt. 
Tuo tarpu gi Maskvoje A- 
merikos ambasadorius Bul- 
litt su Litvinovu veda dėl tų 
skolų derybas.

MASKVOS ATSTOVAS 
PROTESTUOJAi tas Amerikon.

• Buvusis elektros įmonių 
magnatas Insullas šią sąvai
tę buvo' jau parvežtas Ame
rikon ir traukiniu nugaben
tas Chicagon, kur jis bus tei
siamas už visokias suktybes. 
Jis buvo pabėgęs Graikijon 
ir du metu tenai išgyveno. 
Nors jis nuskriaudė tūkstan
čius žmonių ir jį vežė kaip 
belaisvį į teismą, tačiau žiu
rėjo, kad jam butų kuodau- 
giausia patogumo. Prie trau
kinio jam buvo prikabintas 
specialus vagonas su salio- 
nu ir miegamuoju kambariu, 
s New Jersey uosto iki Chi- 
eagos jį lydėjo specialus 
daktaras, kuris rūpinosi jo 
sveikata. Insullas rūkė tur
kiškus cigarus, valgė bran
giausius valgius ir visu ke- 
’iu juokavo.

da 
Jos 
ap- 
pa- 
nuo

FRANCUZIJOJ SUSEKTA 
VOKIEČIŲ ŠNIPŲ OR

GANIZACIJA.
Francuzijos šnipai nesi- 

iauja gaudę kitų valstybių 
šnipus. Nelabai senai tenai 
buvo susekta šnipinėjimo 
organizacija, kuriai vado
vavo tūlas amerikietis Switz. 
Su juo buvo suimta 13 žmo
nių, kurie dabar sėdi kalėji
me. Gi šiomis ^ienomis išėjo 
aikštėn nauja šnipijada, ku
rios priešaky stovįs pačių 
francuzų armijos kapitonas 
Froge. Pereitais metais iš 
francuzų armijos generali
nio štabo buvo išvogti Bei
norto miesto gynimo planai. 
Tas miestas stovi Vokietijos 
nasieny, todėl jo gynimo 
planai turi labai didelės 
svarbos vokiečiams. Kas 
tuos planus pavogė, iki šiol 
francuzų šnipai negalėjo su
sekti. Bet pereitą sąvaitę jie 
jau areštavo savo kapitoną 
Froge. Sakoma, kad jo ži
nioje buvusi didelė vokiečių 
šnipų organizacija Francu
zijoj ir manoma, kad jis bus 
Davogęs minėtus planus. 
Kartu su juo suimta daug ir 
kitų šnipų, dirbusių Vokieti
jos naudai.

SUSTREIKAVO 6,000 
ANGLIAKASIŲ.

Alabamoj sustreikavo da 
6,000 angliakasių. Jie reika
lauja unijos pripažinimo, 
didesnių algų ir trumpesnio 
darbo laiko.

Kariant Žmogų Mer
gaitės Kvatojo.

Bristolio kalėjime, Angli
joj, 3 gegužės dieną buvo 
pakartas Reginald Hinks, 32 
metų amžiaus vyras, kuris 
nužudė savo uošvį, norėda
mas paveldėti, jo turtą. Ek- 
zekucijos pasižiūrėti susi
rinko prie kalėjimo apie 400 
žmonių minia, kurioj buvo 
daugiausia mergaičių, high 
schoolės mokinių. Kuomet 
nelaimingas Hinks pakybo 
kilpoj ir pradėjo spardytis 
ore, mergaitės pradėjo mi
nioj kvatoti.

CALIFORNIJOJ 3 PĖDOS 
SNIEGO.

Lassen Volcanic National 
Parke, Califomijoj, 1 gegu
žės dieną prisnigo 3 pėdas 
sniego. Arizonoje da dau
giau snigo. Apie Flagstaffą 
taipgi buvo 4 coliai sniego.

I

taip:
18.Ę23 prieš kapitalizmą, 
111 už fašizmą, 
123 už komunizmą, 
5,879 už socializmą, 
1.695 už kitokias 

tvarkas.
san-

Užsidarys 900 Šilko 
Dirbtuvių.

Šilko pramonės valdonai 
susirinko New Yorke ir nu
tarė uždaryti vienai sąvaitei 
visas šilko dirbtuves, kurių 
yra išviso apie 900. Jos bus 
uždarytos nuo 14 iki 21 ge
gužės. Tai esą reikalinga dėl 
to, kad NRA kodeksai padi
dino šilko kompanijų išlai
das. pakėlė 32 nuošimčių 
darbininkų algas ir šilką 
parduoti dabar esą labai 
sunku. Dėl to ir daroma per
trauka. Vienai sąvaitei bus 
paleista iš darbo 30,000 dar
bininkų.

DU LIETUVIAI ŽUVO 
AUTOMOBILIAUS 

NELAIMĖJ.
Pereitą nedėldienį’ auto- 

mcbiliaus nelaimėj užsimu
šė Kazys Šunskis, 60 metų 
lietuvis, ir Elzbieta Šunskie- 
nĄ 53 metų jo brolienė. A- 
budu iš Providence, R. I.

KUBOJE SUSEKTA KA
RININKŲ SĄMOKSLAŠ.

Havanoje buvo daug kra
tų ir vienam triobesy polici
ja užtiko slaptą ginklų san
dėlį. Suimta 6 buvę armijos 
karininkai, kaltinami sąmo
kslu prieš pulkininką Ful- 
gensią Batistą. -•

Kun. Čepanonis Su- 
paraližiuotas Per 

Pamokslą.
Bostono laikraščiuose pa

sirodė žinia, kad Pittsbur
gho priemiesty Homestead 
buvo suparaližiuotas bažny
čioje kun. Stepas Čepanonis, 
lietuvių katalikų šv. Petro ir 
Povilo parapijos klebonas. 
Paralyžius ištiko jį sakant 
pamokslą ir jis negalėjo iš
tarti nei žodžio. Pajutęs, kad 
su juo bloga, Čepanonis nu
ėjo šiaip taip zakristijon, 
kur jį rado kun. Alfonsas 
Urbanavičius.

Suparaližiuotas kun. Če
panonis buvo nuvežtas ligo
ninėn ir po dviejų dienų te
nai mirė.

SUSTREIKAVO 10,000 
AMOSKEAG AUDĖJŲ.

Manchester, N. H. — Šį 
panedėlį čia sustreikavo 10,- 
000 Amoskeag kompanijos 
audėjų medvilnės skyriuje. 
Jie nepatenkinti tom sąly
gom, kokias nustatė arbitra
cijos taryba. Bet unija įsakė 
streikieriams grįžti ant ryto
jaus darban, o savo ginčą 
oavesti arbitracijos tarybai 
iš naujo.

SPROGIMAS TAMAQUA 
KASYKLOJ.

Tamaęua, Pa. — Kaskos 
Williamo anglių kasykloje, 
kuri randasi į vakarus nuo 
Tamaųua, pereitą sąvaitę į- 
vyko dujų sprogimas, kuris 
vieną mainerį užmušė, du 
sužeidė ir septynius apdegi
no. Užmuštasis vadinosi 
Stanley Messevage, matyt, 
lietuvis ar lenkas, tik pavar
dė “suamerikoninta.” Lietu
vis Jonas Kodis buvo apde
gintas. Kiti nukentėję, ro
dos, nelietuviai.

PASIKORĖ KOLEGIJOS 
PREZIDENTAS. į

Šį panedėlį savo namuose 
pasikorė ant elektros vielos 
Houghtono Kolegijos prezi
dentas Dr. Willar Lavay 
Fancher. Houghtono kolegi 
ja randasi New Yorko vals
tijoj, Houghtono miestely. 
Spėjama, kad suirusi svei
kata buvo savžudystės prie
žastis.

ŠIE METAI BUSIĄ LABAI 
AUDRINGI.

Californijos observatori
joj astronomai pastebėjo 
ant saulės didelę tamsią dė
mę, kurią išmatavus pasiro
dė 16,000 mylių pločio. Dėl 
tos dėmės saulė nevienodai 
kaitins žemę, vienoj vietoj 
bus dideli karščiai, kitoj — 
šalta. Oras nuolatos veršis iš 
šaltų vietų į karštas ir dėl to 
kils didelės audros ir perkū
nijos. Taigi pranašaujama, 
kad šie metai bus labai aud
ringi.

BOSAS NUŠOVĖ DU 
ANGLIAKASIU.

Wilkes Barre, Pa. — Ne
toli nuo čia pereitą sąvaitę 
tapo nušauti du angliaka
siai, Vita ir Rodriguez, abu
du iš Sugar Notch. Juos nu
šovė italas Fillipini, kuris 
seniau buvo Keystone kasy
kloj bosas, o dabar atstaty
tas nuo darbo. Policija suga
vo jį netoli Stroudsburgo. 
Jis bėgo vogtame automobi- 
liuje į Philadelphiją. Už ką 
jis tuos mainerius nušovė, 
žinios nesako.

TROCKĮ TREMSIĄ ANT 
SALOS.

Vėliausios žinios sako, 
kad francuzų valdžia nuta
rusi ištremti Trockį ant Daix 
salos, kurioj yra tik apie 100 
gyventojų. Francuzijoj ne
nori jį laikyt, o išvyt jo ne
galima, nes jokia valstybė 
jo neįsileidžia.

KLERIKALAI GRĄŽINA 
DVARININKAMS ŽEMES.

Ispanijos klerikalai, įsiga- 
vę į valdžią apgavingais pri
žadais, pradėjo jau grąžinti 
monarchistams ir kitiems 
dvarininkams žemes, kurias 
revoliucija buvo jiems kon
fiskavus.

AUTOMOBILIŲ STREI
KAS PASIBAIGĘS.

Kapitalistų spauda skel
bia, kad streikuojantys 
Chevroleto ir Fisher Budy 
darbininkai St Louise pe
reitą nedėldienį nutarę strei
ką baigti General Motors 
korporacijos nustatytomis 
sąlygomis.

KASYKLOJ ELEKTRA 
UŽMUŠĖ MAINERĮ.

West Hazleton, Pa. — Pe
reitą sąvaitę anglių kasyklo
je čia buvo elektros užmuš
tas Stanislovas Goberoskis, 
43 metų amžiaus mainerys. 
Jis stovėjo ant karuko, kuris 
yra varomas elektra, ir vie
na petimi prisiglaudė prie 
elektros vielos. Keli tūkstan
čiai voltų elektros nutrenkė 
jį ant vietos ir jis nusirito I kitų apgriovė 

j nuo karuko nebegyvas. |ž..„™„

DUJŲ SPROGIMAS UŽ
MUŠĖ 3 ŽMONES.

Chicopee, Mass. — Kana
lizacijos rynoje čia sprogo 
susirinkusios dujos, ir spro
gimas buvo toks smarkus, 
kad 4 namus sugriovė, o 15 

ir užmušė 3 
žmones. Sužeistų yra 11.

visus savo užsakymus 
Amerikoje.

Sovietų atstovo Trojanov- 
skio iškeltas balius Wash- 

’ ingtono diplomatams ir val
dininkams nieko negelbėjo. 
Po to baliaus Washingtono 
valdžia pareiškė, kad ji ne
galinti duoti Sovietams jo
kių kreditų, nes yra Kongre
so priimtas įstatymas, kuris 
draudžia turėti kokių nors 
finansinių reikalų su tomis 
valstybėmis, kurios atsisako 
mokėti savo skolas. Kadan
gi Rusija yra Amerikai pu
sėtinai skolinga, ir nemoka 
nei sumos, nei procentų, tai 
ir jai tas įstatymas atkerta 
naujus kreditus.

Pereitą sąvaitę Trojanov
skis buvo iškėlęs kitą balių 
Washingtono ponijai. Šį sy
kį pasilinksminimas buvo 
neformalus, be pakvietimų, 
tik pranešta, kad atstovas 
yra “namie.” Pas diploma
tus tai reiškia, kad galima 
nueiti su šeimininku pasi
sveikinti. Trojanovskis tikė
josi, ' kad tokių svečių atsi
lankys apie 400, todėl to
kiam skaičiui ir užkandžių 
su gėrimais buvo pagaminta. 
Tokie vizitai paprastai, pra
sideda 5 valandą po pietų. 
Taigi, kaip tik laikrodis iš
mušė penktą valandą, kad 
ėmė plaukti svečiai, tai kaip 
5:10 nebuvo jau nei gėrimų, 
nei užkandžių. Sumarmėjo 
apie 1,200 išalkusių buržujų 
ir akies mirksny viską sury- 
jo ir išlakė. Kai neliko nei 
gėrimų, nei valgymų, jie 
pradėjo grobti viską ir kimš
ti sau į kišenius “atminčiai.” 
Net juokų buvo. Tarnas nu
sitvėręs vienam svečiui už 
rankovės protestuoja: “Pra
šau dovanoti, bet šitie ciga- 
retai nėra suvenyras! Am
basadorius labai džiaugsis, 
jeigu ponas malonėsi vieną 
jų surūkyti, bet negalima 
neštis visos dėžės!”

Bet ir po šito baliaus ofi
cialus* Wash ingtono nusi
statymas skolų klausimu ne
pakitėjo. Valstybės gynėjas 
Cummings išleido paaiškini
mą, kad Amerikos kreditas 
nėra uždarytas tiktai šioms 

’ skolininkėms: Anglijai, Ita
lijai, Latvijai, Lietuvai ir 
Čekoslovakijai, nes jos yra 
šiek tiek įmokėjusios. Gi vi
soms kitoms, kurios yra sko
lingos ir nieko nemokėjo, 
taigi ir Sovietų Rusijai, kre- 

1 litų nėra. Jeigu jos nori ką 
pirkti Amerikoj, gali pirkti, 

■ bet turi mokėti “cash.” Bar- 
' gan nieko negaus.
> Rusai tuo labai užsigavo. 
1 Trojanovskis tuoj įteikė 

Valstybės Departamentui 
protestą. Jisai pabrėžia, kad 
Sovietai nėra skolinęsi iš A- 
merikos nei vieno dolerio. 
Visos paskolos buvo duotos 
carui ir Kerenskiui, taigi 
negalima esą Rusijos skolų 
lyginti su kitų valstybių sko- 
’omis. Bet Washingtonas to 
neklauso, 
bolševikų

PITTSBURGHE BUVO 
SUSTOJĘ LAIKRAŠČIAI.

Pereitą sąvaitę Pittsbur. 
ghe buvo sustreikavę didžių
jų laikraščių ekspeditoriai, 
kurie paruošia laikraščius 
išsiuntinėjimui. Šito dėlei 
nekurį laiką dienraščiai ne
galėjo pasirodyt. Vėliau uni
ja patarė darbininkams grį
žti darban, o savo ginčą su 
laikraščių kompanijomis pa
vesti arbitracijos komisijai.

NELAIMĖ ANGLIŲ KA
SYKLOJE.

Anglijoj, netoli Leigh, pe
reitą sąvaitę įvyko sprogi
mas anglių kasykloj, kur 
dirbo 300 darbininkų. Pen
ki žmonės buvo užmušti, kiti 
išsigelbėjo.

VIENOJE SPROGSTA 
BOMBOS.

Trijose gelžkelių stotyse 
Vienoje pereitą nedėldienį 
buvo paslėptos čemodanuo
se bombos, kurios sprogda
mos pridarė daug nuostolių 
ir sukėlė paniką.

DARBININKAI LAIMĖJO 
AUKŠČIAUSIAM TEISME

New Jersey valstijos ape
liacijų teismas pripažino, 
kad ramus darbininkų strei
kas ir pikietavimas yra teisė
ta jų kovos priemonė ir to 
negalima drausti injunctio- 
nais.

DIDELIS GAISRAS 
BROOKLYNE.

Brooklyne pereitą sąvaitę 
užsidegė prieplauka. Gaisrą 
gesino 3 gaisriniai laivai ir 
250 ugnagesių. Vis dėl to su
degė $5,000,000 vertės pre
kių ir žuvo vienas žmogus.

Brooklyno Aviacijos 
Diena 13 Gegužės.
Brooklyno lietuvių drau

gijų įkurtas Dariaus-Girėno 
Fondo Komitetas nutarė pa
remti ir Janušausko skridi
mą Lietuvon. Tuo tikslu 13 
gegužės dieną, tai yra se
kantį nedėldienį, yra ruošia
ma Aviacijos Diena North 
Beach Airporte, North 
Beach, L. I., N. Y. (už Mas- 
petho). Automobilium iš vi
durio Brooklyno galima nu
važiuoti į 20 minučių. Avia
cijos Dienoje dalyvaus ir 
pats lakūnas Janušauskas su 
“Lituanica Antrąją.” Pro
grama prasidės 2 vai. po pie
tų. Įžanga į airportą 25 cen
tai asmemui.

Galima* aviacijos lauką 
pasiekti ir gatvėkariais. Iš 
Brooklyno reikia paimti 
Grand Street karą kuris 
(persėdus Coronoje į Junc- 

Dėl to Maskvos tion Avė. karą) priveža iki 
spauda pradėjo pat vietos, ;, •

į
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VĖL ATVYKO SVEČIAI, 
BET VIS NE TAIS KE

LIAIS.
“Vėl atvyko Lietuvos sve

čiai!” šūkauja musų išeivi
jos spauda. Atvyko literatas 
P. Babickas, mokytojas B. 
Vitkus ir kun. F. Kemėšis.

Tiesa, ne tokioj tvarkoj jų 
vardai musų spaudoj mini
mi. Pirmoj vietoj tenai sta
tomas p. Kemėšio vardas, o 
paskui kiti du. Klerikalų 
spaudoje kiti du vardai daž
nai net ir praleidžiami. Vie
nas kun. Kemėšis reiškia 
viską. Tai taip pat, kaip ir jų 
Dievas — vienas vyras trijo
se asabose!

Mes tyčia apsukom šitą 
“traicę” antraip, pastatyda
mi Kemešį paskutinėn vie
ton, kad iš karto parodžius, 
jog mes žiūrime į tuos sve
čius kitaip, negu kiti musų 
laikraščiai.

Svečių asmenys mums ru
pi nedaug. Tiesą pasakius, 
pp. Babicko ir Vitkaus mes 
ir nepažįstame. Kai dėl kun. 
Kemėšio, tai jis amerikie
čiams yra žinomas kaip vy
čių organizatorius. Tai netik 
kunigas, bet ir politikieris, 
gryno- kraujo klerikalas. 
Nors kataliku tarpe jis buvo 
skaitomas “liberalu,” kar
tais net “katalikų bolševi
ku” vadinamas, bet ištikrujų 
jis nekuomet toks nebuvo.

Politinę savo sielą jis ge
riausia yra parodęs Rusijos 
revoliucijos metu. 1917 me
tų pradžioje, kuomet jis da 
redagavo South Bostone 
“Darbininką,” Brightono 
(Bostono priemiestis) lietu
vių organizacijos suruošė 
bendrą mitingą Lietuvos šel
pimo reikalais. Kalbėt buvo 
pakviestas kun. Kemėšis ir 
“Keleivio” redaktorius Mi- 
chelsonas. Kuomet pastara
sis savo kalboje pareiškė, 
kad mes privalome netiktai 
nukentėjusius dėl karo savo 
žmones šelpti, bet turime 
kartu ir caro valdžiai duobę 
kasti, tai kun. Kemėšis pašo
ko lyg karštu vandeniu su
lietas ir ėmė protestuot prieš 
Michelsoną, kam šis agituo
jąs už revoliuciją. “Aš ne
kuomet nebūčiau kojos į šią 
salę įkėlęs, jeigu bučiau ži
nojęs, kad čia bus apašta
laujama socialistų mokslas,” 
pareiškė ponas Kemėšis. Jis 
pasirodė tuomet tikras ca
rizmo čempijonas.

Bet likimas taip davė, kad 
sekančią sąvaitę caras buvo 
jau nuverstas.. Tuomet ir 
kun. Kemėšis savo “Darbi
ninke” pasakė: “Ak nudar
dėjo, ačiū Dievui!”

Tai tiek apie kun. Kemė
šio “liberalizmą.” ✓

Dabar gi kun. Kemėšis 
atvyko pas mus Amerikon 
su dviem kitais vyrais neva į 
svečius. Jeigu ištikrujų taip 
butų, mes šito straipsnio ne
rašytume. Mandagumas rei
kalauja svečius maloniai 
priimti ir pavaišinti, o ne 
kritikuoti.

Bet jų kelionė turi ir kito
kių tikslų. Pats kun. Kemė
šis (Uosis) 33-čiame “Dar
bininko” 
Užsienio 
ny, rašo:

“Kada 

numery, “Musų 
Politika” straips-

su vokiečiais kultūri
nė ir ekonominė kova eina visu 
frontu, kaž kaip savaime vyks
ta perkainojimas musų politi
kos linijos su lenkais. Ne tai, 
kad manytumei nors vienai mi
nutei atsižadėti savo reikalavi
mų grąžinti Vilnių, bet kad 
jaučiamas yra ir lenkų noras 
eiti šiokių tokių nuolaidų keliu. 
Kol kas eina flirtas tik spaudo
je. Polemizuoja jų ir musų poe
tai, važinėja iščiupinėja musų 
vyrų mintis jų senatoriai, rašo 
palankius straipsnius J savo

laikraščius esantieji Kaune jų 
korespondentai... Lenkų mintis 
aiški. Jie mano nubovyti, nu
glostyti Lietuvą ir suminkštin
ti jos būtinąją sąlygą — grą
žinimą Vilniaus... Bet Lietuva 
pirmoji neišties rankos, nes vis 
dėlto save jau išmoko gerbti. O 
kad ir lenkai imtų mus nors 
šiek tiek gerbti — nėra kito 
kelio, kaip tik ■visiems vienytis, 
organizuotis ir vėl stiprėti iš 
vidaus. Pavyzdžiui, Vilniaus 
Geležinis Fondas, kurs pasiry
žo sujungti i glaudžias eiles 
greitai, visą tautą ir išeiviją, 
nors silpnais materijaliniu at
žvilgiu ryšiais — Vilniaus cen
tais, — ligšiol dar tik turi 
300,000 narių rėmėjų.

“Lenkai žino tą skaitmenį ir 
gali šypsotis, kad čia jokio pa
vojaus dar nėra. Kitaip jie ims 
jaustis, kai tų Fondo narių rė
mėjų bus milijonai. O rodos, 
kad tai Įvyks jau neužilgo.”

Taigi matome, kad be 
svečiavimosi, svečiai turi da 
ir politinių tikslų — “jungti 
į glaudžias eiles greitai visą 
tautą ir išeiviją,” nes “nėra 
kito kelio, kaip tik visiems 
vienytis, organizuotis ir vėl 
stiprėti iš vidaus.”

O p. Mykolas Biržiška 
8-tame “Musų Vilniaus” nu
mery aiškiai pasako, kad 
kaip tik šiuo reikalu šie sve
čiai ir buvo Amerikon atsių
sti. Štai jo žodžiai:

“Taigi, šio mėn. 22 d. šiuo 
reikalu Amerikon išvažiuoja 
VVS ir VGF įgaliotinis... kun. 
Fab. Kemėšis... Drauge su juo 
'-ažiuoja kituodu VVS darbuo
toju... Linkėdamas jiems to
kios pat geros kelionės, kaip 
buvo manoji, drauge linkiu 
Tamstoms, brcliai amerikie
čiai, susilaukti iš jų darbo ge
riausių vilnietiškų vaisių.”

Tai jau grynas politinis 
mandatas. Svečiai atvažiavo 
iš Lietuvos įgalioti vienyti 
musų išeiviją su visa tauta. 
Vienyti tam, kad geriau sek
tųsi kovoti už Vilnių, kad 
lenkai negalėtų iš menko 
musų skaičiaus juokų daryti.

Bet jeigu taip, tai svečiai 
ne tuo keliu pas mus atva
žiavo. Jeigu Lietuvos vadai 
pripažįsta, kad Vilniui at
gauti mums reikia stiprėti iš 
vidaus, tai visų pirma jie tu
ri sušaukti Lietuvos Seimą ir 
atsteigti demokratinę tvar
ką, kurią jie smurtu sugrio
vė 1926 metų 17 gruodžio 
naktį. .

Tik tada bus padėtas pa
grindas tautos vienybei ir 
stiprėjimui iš vidaus.

Bet pakol Lietuvos pilie
čiai neturi nei spaudos, nei 
žodžio laisvės; pakol jų lai
kraščiai nuolatos baudžiami 
ir uždarinėjami; pakol žmo
nės verčiami mokėti val
džiai mokesčius, bet savo at
stovybės toj valdžioj neturi 
ir nežino kur ir kam jų pini
gai suvartojami, patol apie 
vienybę ir stiprėjimą iš vi
daus negali būti jokios kal
bos.

Šito reikalauja netik so
cialistai, bet didelė Ameri
kos lietuvių didžiuma, visa 
pažangioji musų visuomene 
ir net nemaža dalis katalikų.

Šitą mes pasakėme p. M. 
Biržiškai, kuomet jis lankėsi 
Amerikoje, ir šitą mes pa
kartojame dabar atvyku- 
siems svečiams: ne tuo ke
liu, ponai, pas mus atvažia
vote. Diktatūros ir nerinktų 
“tautos vadų” mes nepripa
žįstame ir nekuomet jų ne- 
remsime.

I DANIJĄ IŠVEŽTA 256 
ARKLIAI.

Pereitą sąvaitę’iš Lietuvos 
per Klaipėdos uostą išvežta 
į Daniją 256 darbo arkliai.

ARTHUR BRISBANE 
APIE SOCIALIZMĄ-

Amerikos kapitalistų spau
doj šiandien daug rašoma a- 
pie socializmą. Da dažniau 
:ą žodį galima girdėt įvairių 
kalbėtojų lupose. Kaž-kas 
pasakė, kad valdžia ruošiasi 
paimti gelžkelius savo kont- 
rolėn, ir tuoj pasigirdo pro
testų, kad tai reikštų socia
lizmą. Orville Wright (aero
plano išradėjas) pasakė aną 
dien, kad vistiek ar kas no
ri,, ar ne, už dešimties metų 
socializmas Amerikoje bus. 
Gi Arthur Brisbane, Hearsto 
laikraščių rašytojas, atsako 
l’am, kad socializmas Ameri
koje ir dabar jau praktikuo
jamas. Girdi:

“Kas žino, ką tas žodis (so
cializmas) reiškia, gali ponui 
Wrightui pasakyti, kad socia
lizmas ir net švelni forma ko
munizmo jau dabar pas mus y- 
ra bandoma.

valandoms, algoms ir darbo są
lygoms reguliuoti, kad pageri
nus didžiumos gyvenimą. Tą 
dabar bando daryti NRA.

“Kad socializmas jau atėjo, 
tai sutinka visi, kurie turėtų 
žinoti, ką jie kalba. Pirmą Ge
gužės, Europos Labor Day 
šventę, New Yorke parodavo 
visokių atspalvių ‘raudonas ra
dikalizmas,’ šimtas tūkstančių 
žmonių su viršum, pasiskirstę 
grupėmis, komunnistai, socia
listai,, žygiavo gatvėmis ir sakė 
prakalbas. Policmanai su ‘nak- 
tįnėmis lazdomis’ buvo pasiruo
šę sunkioms pareigoms, bet ra
portavo, kad nebuvo kas veikti, 
tnesuskaldyta nei viena galva.’ 

“Tuo tarpu musų valdžia ima 
pinigus iš turtingųjų ir dalija 
juos bedarbiams, kurie nieko 
neturi...”

Ponui Brisbane’ui išrodo, 
kad visa tai reiškia socializ
mą. Bet jis nežino ką reiš
kia socializmas, ir nežino, 
ką reiškia dabar Washingto- 
no administracijos daromi 
eksperimentai.

Tiesa, socialistai yra rei
kalavę trumpų valandų ir 
reikalauja jų dabar. Tačiau 
trumpesnės darbo valandos 
ir geresnis atlyginimas už 
darbą nereiškia da socializ
mo. Taip pat ir bedarbių šel
pimas nereiškia socializmo. 
Socializmas reiškia panaiki
nimą pelno sistemos ir pri
vatinės nuosavybės.

Ar yra dabar Amerikoje 
daroma kas nors šitoje link
mėje?.

Nieko.
Priešingai, NRA rūpinasi 

da padininti privatinius ka
pitalistų pelnus.

Taigi NRA nėra joks so
cializmas ir visai neina į so
cializmo pusę. Jos tikslas y- 
ra sustiprinti dabartinę tvar
ką, kurios svarbiausia tikslas 
yra išnaudoti darbininkus ir

šiomis dienomis profesoriaus Webbo ekspedicija atkasė Tennessee valstijoj šitą šventovę, ku-
- rią Amerikos indijonai buvo pasidarę da prieš Amerikos atradimą. Ji neturėjo nei sienų, nei sto

go, tik atvirą aslą. , ’
. - I"'—~ —

krauti iš to 
racijoms ir pav . ... 
menims. «

Tokia tvarka, kur visi ša
lies turtai ir pramonė pasi
lieka privatinėse rankose, o 
valdžia tik reguliuoja santi- 
kius tarp darbo ir kapitalo, 
tai lazdos tvarka, kuri itališ
kai yra vadinama fašizmu.

Ponas Brisbane to nežino.

ir rap“deXmXi Sovietų Spauda apie

JAU 30 METŲ KAIP AT
GAUTA MUSŲ SPAUDA.

į Šių metų gegužės 7 dieną 
, sukako jau 30 metų nuo to
• laiko, kaip Rusijos caro val-
• džia buvo priversta grąžinti
• lietuviams teisę spausdinti
• savo kalba knygas ir laik

raščius.
Anot “Lietuvos Žinių,” 

i niekas tiek už spausdintąjį 
žodį nevalgo ir nekovojo, 

į kaip mes, lietuviai. Todėl 
j tas žcdis mums yra daug 
,i brangesnis, negu kitoms tau- 

Socializmas reiškia planą i kurioms jis nebuvo UŽ-
draustas.

Spaudą lietuviams buvo 
uždraudusi caro valdžia. Ir 
ta pati valdžia turėjo vėl ją 
grąžinti. .

Bet kaip keista, kad šian
dien, kuomet Lietuva skaito
ma jau nepriklausoma vals
tybė, spaudos laisvė vėl pra
dėta varžyti ir už spausdin
tą žodi Lietuvos piliečiai yra 
baudžiami piniginėmis bau
smėmis ir sodinami kalėji- 
man. Štai, socialdemokratų 
laikraštis vėl jau nebepasi
rodo. Nei viena organizacija 
nėra tiek aukų ant Lietuvos 
laisvės aukuro sudėjusi, kiek 
jų sudėjo socialdemokratai 
kovodami prieš caro val
džią, o dabar jiems neduoda 
net savo laikraščio leisti.
' Ar gali doras žmogus ra
miai j tai žiūrėti?

APIE PASAULIO LIETUr 
VIŲ KONGRESĄ.

Lietuvoje susidariusi “Už
sienio Lietuviams Remti 
Draugija” nori šaukti viso 
pasaulio lietuvių kongresą. 
Apie tą kongresą “Talka” 
duoda šitokių paaiškinimų:

- “Viso pasaulio lietuvių išei 
vių reikalams apsvarstyti, y- 
pač jų tautiškumui išlaikyti, 
užsienių lietuviams remti drau
gija 1935 metais Kaune su
šauks viso pasaulio lietuvių 
išeivių kongresą. Atstovai, at
silankę laikiname musų valsty
bės centre ir išsprendę savo 
reikalus, išsineš į savo tolimus 
gyvenamus kraštus sustiprin
tą Tėvynės ir tautos meilę, at
gaivins ją musų brolių išeivių 
tarpe.”

Taigi jokio aiškaus reika
lo, jokio konkrečio plano 
tam kongresui nesimato. Su
važiuoti tik tam, kad sustip
rinus “tautos meilę.” Na, o 
kas gi duos pinigų kelionei į 
tokį kongresą?-.

Antrąją ‘Piatiletką.
“Lietuvos Žinios” paduo

da iš Sovietų spaudos kelia- 
tą ištraukų apie tai, kaip vy
ksta antroji “piatiletka.”

Štai ištrauka iš šių metų 7 
kovo “Pravdos:”

“Vinicos srity devyni cuk
raus fabrikai iki šiol nepa
baigė cukrinių burokų per
dirbinėjimą. 300,000 cent
nerių burokų guli sandėliuo
se. Burokai pūva ir netenka 
eukringumo, o fabrikai ne
gali jų perdirbinėti, nes ku
ro nėra. Vinicos srities cuk
raus fabrikai gavo iš Don- 
baro tik 80 nuoš. anglies rei
kalingo kiekio. Dėl kuro sto
kos vieną mėnesį nedirbo 
Malvo, Džurino ir Deribčino 
fabrikai. Špikovo, Uljanovo 
ir Tomskio vardo fabrikai 
nedirba iki šiol.”

Sibire Irtišo upės pakran
tėje statomas spalvotų meta
lų milžiniškas kombinatas.

“Pravda” (kovo 7 d.) ši
taip piešia kombinato staty
bą:

“Vyrauja plėšrusis išnau
dojimas ir kalnų ūkis apleis
tas. Tekninis vadovavimas 
silpnas ir dažnai analfabe- 
tiškas. Plėtimas varomas be 
jokios sistemos, pradėti per
dirbimai nebaigiami. Spren
džiant pagrindinius tekni- 
nius klausimus, pasireiškia 
kenkimas.

“Kvalifikuoti darbininkai 
ir inžinieriai neturi jokio gy
venimo patogumų. Valgyk
lų apžiūrėjimas parodė jų 
antisanitarišką stovį, pietų 
blogą kokybę ir produktai 
išvagiami. Darbininkų bara
kuose ankšta ir purvina. Ba
rakai nevisada turi karštą 
vandenį, ir indus, nors kom
binato vadovybė galėtų tuo 
patenkinti darbininkus, nes 
pinigų gaudavo pakanka
mai.

“Vargu ar kur apgaudinė
jimas ir tesioginis chuliga- 
niškumas taip įvairiai buvo 
pasireiškęs. Apgaudinėjimas 
galima pastebėti teknikinė- 
se apyskaitose apie uždavi
nio atlikimą ir avansinėje 
apyskaitoje ir išmokant dar
bininkams atlyginimą ir iš
duodant pietus valgyklose. 
Riderio darbininkų sąskai- 
ton maitinasi dykaduonių, 
žulikų ir visokių sukčių ar
mija.

“Kombinato bugalterijoje 
išduodamos fiktyviškos są
skaitos...

“Kombinatui trūksta ku
ro. Kuro vogimas čia yra ne
paprastas. Kai traukinys su 
malkomis prieina prie Ride
no, visi be amžiaus ir lyties 
skirtumo puola traukinį ir 
neša sau malkas. Dalis siun
čiamos avalinės eina į rin
ką.”

No. 19. Gegužės 9 a., 1934 m.

KAIP ATRODYS KARAS MIRTIES 
SPINDULIAIS?

MIRTIES SPINDULIŲ 
VEIKIMAS.

jo smukti. Reikėjo tik prisi
liesti prie plaukų ir jie 
gniužtimis smuko.

Po aštuonių dienų buvo 
šiais spinduliais išbandyta 
geležis.

Pasirodė, kad šie spindu
liai pakeičia ir geležį. Gele
žis “pavargsta” ir netenka 
savo atsparos, žodžiu, spin
duliai net geleži užmuša ir 
suskaido.

Šis bandymas nebebuvo 
kartojamas, nes bijotasi ne
tikėtų, nelaimingų atsitiki
mų. Vėliau paaiškėjo, kad 
izoliacijai sudaryti prieš 
•iuos spindulius netinka nei 
švinas, nei kvarcas, nei stik
las, nei porcelianas, nei pa
daliau aliejus.

Tuo pačiu laiku Japonijoj 
buvo padaryti bandymai su 
litrą trumpomis bangomis. 
Mėginimo vieta buvo jura. 
Buvo mėginta nustatyti šių 
spindulių veikimo ribas. Mė
ginimų objektais buvo triu
šiai, kurie buvo susodinti ant 
medinio plausto ir į juos pa- 
■eisti miltingieji spinduliai. 
Mėginimas praėjo be rezul
tatų. Bent taip atrodė. Po 
kelių valandų toje vietoje 
vandens paviršiun iš juros 
iškilo daugybė negyvų žuvų.

Dabar buvo pamėginta šį 
padarinį išaiškinti tuo, kad 
vanduo sugeria į-save ener
giją ir todėl neduoda reika
lingo efekto. Prie bandymų 
dirbę du monteriai netrukus 
po bandymų mirė. Ligos 
priežastis buvo neišaiškina
ma : iškrito dantų smegenys, 
iškrito dantys ir plaukai, at
sirado sąnarių traukimai ir 
lygsvaros netekimas. Po 21 
dienos abudu mirė.

Buvo atsiminta rentgeno
logų bandymai su nudegimo 
požymiais, audinių suardy
mu, ir kit., kuriuos darė rent
geno spinduliai. Prieita išva
dos, kad visų pirmiausia no
rint šiuos spindulius sėkmin
gai išbandyti, reikalinga nuo 
jų apsisaugoti. Ir čia buvo 
mėginta pavartoti šviną, sti
klą ir aliejų, bet be tinkamų 
pasekmių. Todėl vėl buvo 
grįžta prie Esau bandymu 
maštabo. Buvo ’ bandoma 
mažu maštabu, kad tuo bu- 
du lengviau butų surandama 
izoliacija nuo šių mirties 
spindulių. Visi mėginimai 
nieko nedavė. Visos varto
tos medžiagos, apšvietus jas 
mirties spinduliais, po kurio 
laiko rodė destruktyvinio 
proceso vyksmą ir todėl bu
vo aišku, kad jie izoliacijai 
netinka.

Visi tie žmonės, kurie da
lyvavo Esau bandymuose, 
pajuto fiziologinius suiri
mus.

Bet šie spinduliai veikia 
kol kas tik nedideliu nuoto
liu. Visas klausimas, kokiu 
budu šiuos spindulius pa
siųsti toli ir taip, kad jie tin
kamai pateiktų.

Taigi matote, kad mirties 
spinduliai jau surasti. Lieka 
juos pritaikinti karui, tai y- 
ra padaryti taip, kad jie pa
siektų priešą ir tolimame at
stume. Bet neabejotina, kad 
jie bus dar tinkamai išban
dyti ir kada nors duos tokius 
rezultatus, kokių militaristai 
reikalauja. Jau daug viso
kių baisių karo' priemonių 
sugalvota, bet mirties spin
dulių problema suka galvą 
senai kiekvienam imperia
listui, nes tai butų vienas iš 
didžiausių karo 
stebuklų.

Karo mokslas 
stengsis mokslą 
prie tokio taško, kad jis duo
tų juo tikresnius ir juo bai
sesnius rezultatus. Imperia
listų mokslininkai nemiega. 
Jie laukia, kad bus galima 
slapta žudyti ir niekas neži-

l

Ar yra toks dalykas, kaip
‘mirties spinduliai?”

Kuomet musų spauda ir 
zisuomenė pradėjo kaltint 
Vokietijos hitlerininkus, 
tad jie mirties spinduliais 
jžmušė Darių ir Girėną, tai 
vienas Lietuvos kariuome- 
aės autoritetas pareiškė vie
šai, kad toks dalykas, kaip 
nirties spinduliai, mokslui 
lesąs žinomas ir todėl tie 
<altinimai esą be pamato.

O tuo tarpu faktas yra 
toks, kad tokie spinduliai 
štikrujų yra ir jau plačiai 
kalbama, kad jie bus varto
jami per ateinantį karą.

Žinia apie mirties spindu- 
'ius pirmu kartu pasirodė 
spaudoje 1926 metais. Buvo 
•ašoma, kad vienam išradė
jui pasisekė padalyti tokią 
aparatūrą, kurios pagalba 
galima siųsti mirties spindu
lius. Po aštuonių mėnesių šis 
žmogus stovėjo prieš teismą, 
lis buvo kaltinamas, kad 
:am tikrų Įrankių padeda
mas jis išgavo efekto, kuris 

. atrodė, kad tai padarė mir
ties spinduliai. Tokiu budu 
sis žmogus gavo daug laiš
kų, daug pasiūlymų ir net 
pakankamai pinigų iš įvai
rių bendrovių. Bet sprendi
mas buvo švelnus.

Pats faktas, kad 1926 me
tais specialistai (karo spe
cialistai ir karo įrankių pa
tentų pirkliai) šį “išradimą” 
palaikė galimu, rodo, kad 
joks išradimas yra senai gal
vojamas ir net tiek apgalvo
tas, jeg reikėjo tik “išras- 

' ti.”
Du metu vėliau vokiečių 

’eidžiamas laikraštis “For- 
schung und Fortschritte” 20 
Nr. Dr. F. Noako straipsnyje 
“Radio srityje naujenybės” 
tarp kitko rašo: “Dar nedau
gelis užsiiminėja ultra trum
pomis bangomis.

“Ypatingai gerai pavyko 
Jenos profesoriui Esau su 
ultra trumpomis bangomis, 

■ nes jis jas pagamina dar 
drauge ir didele energija. 
Šios ultra trumpos bangos 
turi smarkų fiziologinį vei- 

; kimą į organizmą, kaip tai 
• Esau su pelėmis padarė, ku

rias iš pradžių jis suparali- 
?iavo, o paskui net nužudė. 
Siunčiamajai energijai jė
gos nedaug teko išnaudoti, 
bet veikimas buvo puikiau
sias.”

Kaip matome, čia visiškai 
nebeapgavimas, o tikras mo
kslo įvykis ir todėl rodo, kad 

į mirties spindulių idėja la- 
. bai sekama ir prižiūrima. 

Nuo 1929 metų visiems laik
raščiams griežtai ir slaptai 
buvo įsakyta apie tokius da
lykus nieko nerašyti, “kad 
neatkreiptų nereikalingo dė
mesio.” žinoma, tai buvo 
Vokietijoje.

Amerikoj 1930 metais bu
vo pakartotas Esau bandy
mas, tik didesniu maštabu. 
Bandomieji gyvuliai buvo 
šuo ir jautis.

Per 43 sekundes šuo tam- 
pydamasis pastipo. Jaučio 
nužudymas užtruko 92 se
kundes. Šiems gyvuliams 
spinduliai paveikė širdies 
muskulus, juos suparaližia- 
vo ir įnešė destrukciją į sme
genis.

Mirties priežastim buvo 
nustatyta širdies plakimo su
stojimas.

Trečiu syk , bandomuo
ju gyviu buvo žmoginė bež
džionė. Tuoj po spindulių 
paleidimo gyvulys ėmė svy
ruoti ir pradėjo reikštis mir
ties agonija. Po 49 sekun
džių beždžionė buvo negy- 
ya. Ir šiuo atveju buvo nu
statyta, kad suparaližiuoti 

tas kraujas, net nužudytojo’nes kieno rankų padarinys 
gyvulio plaukai tuoj pradė- 'tai yra. F. K.

technikos

ilgainiui 
privaryti
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Trečias Puslapis

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU t

KAS MEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

“LITUANICA ANTROJI” NEW JERSEY 
VALSTIJOJE.

Balandžio 28 d., p. A. S. žvelgdamas tai Į susirinku- 
Trečiokas, žinomas Newar- šių žmonių būrį, tai Į “Litua- 
ko biznierius, pranešė “Tė- nicą,” tartum savo veido iš- 
vynės” štabui, kad 2 vai. mi- raiška sako: 
nėtą dieną į Teterboro Air-į “Lietuviai, štai prieš ju- 
portą, Hasbronck Heights, mis stovi jūsų dovana ir ma- 
N. J., iš Chicagos pribus no pasiaukavimas Lietuvos 
“Lituanica II.” Gavę tą ži- garbei. Paskubėkite pradė- 
nią, tuoj trys “Tėvynės” šta-. tąjį darbą ir leiskite mane 
bo nariai, M. Vasil, J. Ras-'per Atlanto vandenyną Į 
čius ir aš, sėdome Į požemi-: Kauną. Kaip greitai prieš 
nį Hudsono traukinį ir leido-' jumis stovinti Lituanica bus 
mės i New Jersey pamatyti Į Kaune, taip greitai Lietuvos 
Amerikos lietuvių pinigais vėliava garbingai bus iškel- 
nupirktą skraidomąjį laivą, ta pasaulinės aviacijos aero-

Nuvažiavus Į Harrisoną, dromo viršuje.“ 
N. J., ten pribuvo p. Trečio- .

I
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kas su žmona, p, J. Krali-j 
kauskas su žmona, ir visi su
sėdę Į p. Kralikausko limu
ziną leidomės i minėta Air- 
portą. Nuvažiavome apie 
1:30 po pietų.

Nuvykę tenai radome jau 
atvažiavusius Lietuvos Ge
neralinį vice-konsulą p. P. 
Daužvardi su žmona, taipgi 
New Jersey lietuvių komite
to narius: pirm. J. Krali- 
kauską, 2-rą vice pirm. prof. 
J. Žilevičių, iždininką S. F. 
Gudą, sekr. A. S. Trečioką 
ir komiteto narius: J. J. Bal- 
trukoni ir Julių Paknį. Taip
gi svečius iš Philadelphijos: 
p. J. Grinius, K. Valį su sū
num ir duktere ir A. Rėklį. 
Buvo taipgi “Vienybės” re
daktorius p. Tysliava ir di
delis būrys New Jersey lie
tuvių.

Hasbroncko Airportas y- 
ra didelis; stovi du dideli 
aerodromai, pilni Įvairaus 
kalibro orlaivių, kuriais už 
$1 važinėja norinčius pa
skraidyti. Bet mes visi susi
rinkę su nekantrumu laukėm 
savo “Lituanicos.”

Apie % vai. iš vakarų pu-* 
sės, aukštai padangėse, sau
lės spinduliais apšviestas, 
baltas kaip gulbė, pasirodė 
orlaivis. Visi susirinkusieji 
daro sprendimą, kad tai 
“Lituanica.” Vos Įmatomas 
orlaivis virš airporto pradė
jo skristi ratu ir leistis že
myn. Minutos bėgyje prieš 
susirinkusius lietuvius air
porte nusileido baltasis plie
no paukštis, ant kurio šono 
pamatėme užrašą: “Lituani
ca II.” Susirinkusi minia 
keldama kepures entuzias
tiškai “Lituanicą” pasveiki
no.

Iš orlaivio išlipa p. James- 
Janušauskas su žmona, 
Trans - Atlantinio skridimo 
sekretorius p. A. Vaivada, 
ižd. p. J. Mackevičius ir dar 
viena lietuvaitė ir p. Grigai
tis (ne “Naujienų” redakto
rius).

Maloniai pasisveikinus 
svečiai pareiškė, jog jie Chi- 
cagą New Yorko laiku palb- 
ko 10 vai. ryte ir pribuvo 2 
vai. po pietų, padarydami 
850 mylių Į 4 valandas.

“Lituanica II” daro labai 
malonų Įspūdį. Orlaivis di
delis ir visas baltos spalvos, 
su ruda juosta per vidurį iš
ilgai, ir rudos spalvos užra
šu “Lituanica II” ir numerių 
N.C.-926-Y. Užpakalinėj or
laivio daly Lietuvos ir Ame
rikos vėliavos1.

Trumpai pasikalbėjus su 
p. Vaivada paaiškėjo, jog už 
“Lituanicą” užmokėta $7,- 
500. Dabar ji įrengta 8 ke
leivių skridimui. Prieš skri- 

* dimą Lietuvon, pasažierinė 
dalis bus išimta,x o įdėta ga
zolino tanka. Taipgi reikės 
dar kai kuriuos kitus daly
kus supirkti ir sudėti, kad 
lėktuvas butų tinkamai pri
ruoštas j>er jūres skristi.

Patsai Janušauskas, kaip 
visada, atrodo geležinių ner
vų vyras. Jo veide yra nau- 
janybė matyti šypseną. Jis 
stovėdamas būryje ir pa-

M

Su Janušausku nebučo 
progos daug kalbėti, nes jis 
turėjo su airporto viršininku 
daryti sutarti laikyti aviaci
jos dieną, kuri tame airpor- 
te Įvyks birželio 3 d.

Bendrai reikia pasakyti, 
kad “Lituanica II” daug ge
riau atrodo ir geresni Įspūdį 
daro, negu “Lituanica I,” 
kuri nelaimingai žuvo. Kiek
vienam lietuviui patartina 
jamatyti dabartinį lėktuvą 
ir paremti antrąjį skridimą.

Kiek teko girdėti, “Litua
nica II” rengiasi skristi Lie
tuvon liepos mėnesio pra
džioje. Gal jai nebus gali
mybės atlankyti daugelį lie
tuvių kolonijų prieš tai, Ja
nušauskas mano atlankyti 
bent didesnias kolonijas, 
kad bent dalis lietuvių turė
tų progos pamatyti “Litua
nicą II,” kuri, be abejonės, 
laimingai baigs Dariaus- 
Girėno pradėtąjį žygį ir lai
mingai pasieks Kauną, pa
dalydama lietuvių tautai ne
mirtiną garbę.

Pernakvojęs Roosevelto 
Airporte,. New Yorke, sek
madienio ryte, balandžio 29 
d. “Lituanica II” išskrido at
gal Chicagon.

K. J. Paulauskas.
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MAHANOY CITY, PA.
Barkus užmuštas anglių 

kasykloj.
Pereitą sąvaitę prie darbo 

buvo užmuštas Juozas Bar
kus, 30 metų amžiaus lietu
vis, kuris dirbo Hammondo 
anglinėje. Nelaimė Įvyko 1 
gegužės vakarą.

Barkus ruošėsi kirst anglį 
nųžulnioj rankovėj po di
džiuoju tuneliu, bet ramstis 
išlindo kiaurai per lubas ir 
iš viršaus pasipylė anglys. 
Barkus buvo primuštas ir po 
anglimis užtroško. Jis buvo 
išdirbęs kasyklose jau 12 
metų kaip patyręs mainerys. 
Paliko žmoną ir trejetą vai
kučių našlaičiais. Lai būna 
jam lengva šio krašto žeme
lė ! Kaimynas.

SHENANDOAH, PA. 
Kas girdėt tarp lietuvių.
Pereitą sąvaitę išvažiavo 

Lietuvon savo giminių at
lankyti p. Marė Stanaitienė, 
kuri jau 45 metus išgyveno 
Amerikoje. Išleistuvėms bu
vo susirinkę daug draugų.

Šiomis dienomis turėjome 
•ir keliatą šermenų. Mirė Lu- 
cija Menkelevičienė, Jieva 
Jasaitienė, Emilija Želeyi- 
čienė, Marė Janulavičienė ir 
Magdalena Levanavičienė, 
kuri čia turėjo graboriaus 
biznį.' Reporteris.

MIRĖ POVILAS PĖŽA.
Maspeth, N. Y. Balandžio 

14 d., Kings County ligoni
nėje, mirė Poviįąs Pėža. At
vyko Į Ameriką būdamas 17 
mętų ir išgyveno 21 rietus. 
Velionis paliko žmoną ir 10 
metų sūnų Povilą. Paėjo iš 
Dvaroniškio vienkiemio, 
Kupiškio parap., Panevėžio 
apskričio. Palaidotas balan
džio 17 d. ant National ka
reivių kapų. YurkštesJI K*j

*
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“Lituanica Antroji” Atskrenda į Massachusetts.
aš

IŠ KRIAUČIŲ SUSIRINKIMO
BROOKLYN, N. Y.
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Šis vaizdelis parodo “Lituanicą II’’ ir lakūną Janušauską, kuris 27 gegužės skraidys Lowell’io 
Airporte, kur tą dieną įvyks šios apielinkės lietuvių Aviacijos diena. Paskui “Lituanica Antroji” 
aplankys ir kitas lietuvių kolonijas ir vėliau išlėks j Lietuvą.

NORWOOD, MASS.
Mizaros mokiniai ant 

barikadų!
Pas mus bimbiniai pasi

dalino į dvi kempes. Deši
nioji kempė žymiai pradėjo ■ 
glaustis prie L„.........i

bažnyčios. Štai Z., karštas 
“Laisvės” skaitytojas ir. dis
kusorius, nuvedė savo sūnų 
prie sakramentų. Tai tie- 
siausis kelias nuo bimbizmo 
Į Rymą ir fašizmą. Šimto 
nuošimčių komunistas T. 
prirašė savo sūnų prie vy
čių organizuojamo beizbolo 
tymo. Dabar kyla klausimas, 
kodėl būdami karštais ko
munistais, jie linksta prie 
bažnytinių organizacijų?; 
Priežastis turbut bus ta, kad j 
jų galvose nėra gubernato-' 
riaus.

Bendras frontas su para- 
pijonimis jau veikia. Štai.

bimbininkų vadas, nuo ku-
■ rio bendrovė pirko valgį šiai 
. vakarienei. Aiškiai matyt, 
kad tų žmonių galvose nėra 
gubernatoriaus.

į Reikia pažymėti, kad ta 
kun. Kneižio^a«a.s.veta’ne "^dojasi už 

dyką scyrujų mizernas cho
relis, kurio pusė dainininkų 
atvažiuoja iš Readvillės. 
Bendrovės parengimų jie vi-

i sai neremia, o jei kurie da
bar atėjo vakarienėn, tai ler- 

:mą sukėlė, nutraukdami 
programą. Bendrovė todėl 
turėtų pareikalauti ir iš cho- 

j ro mokesties; o jeigu nemo- 
i kės, tai duoti paskutinis pa- 
I tepimas.

Beje, “Laisvė” visada 'ra
šo, kad komunistai kovoją 
tik prieš socialistų vadovy
bę, bet su darbininkais so- 

■. cialistais jie visada pasiren- 
. gę sudaryt “bendrą frontą.”f-7 -1J k/HU A1j C4 V4 V V^AXXAd» kjL^l. į v <7 Z

jurginės parapijos atskaito-1 Bet Pakarkite yra tikras dar-
se (iš kovo 25) skaitome: 
“Kcstantas Janavičius pasi- 
mokėjo parapijai 3 dole
rius.” Tai tau, Jurgutį, ir de
vintinės. Amžinas “Laisvės” 
skaitytojas, tiesiosios linijos 
laikytojas, diskusorius, duo- 
sniujų parapijonų sąraše I

Balandžio 14 d. “Laisvės” 
redakcijar pranešė, kad R. 
Mizara atvažiuoja Į Nor- 
vvoodą Bimbos parapijo- 
nims duot lekcijų Finų sve
tainėj. Ąnt rytojaus, 15 d. 
balandžio* Lietuvių Piliečių 
Svetainės Bendrovė rengė 
vakarienę. Žmonių fbuvo 
šimtas su viršum. Bimbinių 
revoliucionierių kokie 8 
žmonės. Kuomet publika bu
vo jau veik pavakarienia
vus, tuomet, vakarienės ren
gimo komisijos narys, ir sy
kiu Piliečių Bendrovės pir
mininkas, socialistas P. Bla
žys, kuris Bimbos Žalnie
riams visada tardavo neblo
gą žcdj, perstatė pakalbėti 
keletui minučių Juozą Pa
karki}. Dar nespėjus jam pa- 
Jėkavot šeimininkėms už 
gerą vakarienę, staiga vie
nas “susipratęs” komunistas’ 
šoko gvoltu rėkti ant Pakar- 
klio, kad jis šioj vakarienėj 
negalįs kalbėt. Bimbininkė 
Karalienė tuoj paduoda kitą 
kalbėtoją, vietoj Pakarklio. 
Pirmininkas . prašo bimbi- 
nius nutilt, nes ir jie gausią 
kalbėt. Komunistai atkerta, 
kad jie kalbėt nenorį. 5pe- 
cialis bliovimui kantorius K. 
Valma kolioja * Pakarki} 
“skebu.” Pirmininkaę neno
rėdamas sukelt vakarienėje 
muštynių, uždarė programą.

Daugiausia triukšmo kėlė

bininkas, tai kodėl prieš ji 
“šimtaprocentiniai” komu
nistai pakėlė kačių koncer
tą. Publika tokiu bimbinių 
pasielgimu labai pasipikti
no. Socialistas.

CHICAGO, ILL.

Arėjui Vitkauskui vakarienė 
gražiai pavyko.

Balandžio 25 d. “Ramova 
Garden” salėje buvo sureng
ta Arėjo Vitkausko gimimo 
dienai pažymėti vakaras. 
Dainininkė Anelė Stepona
vičienė ir baritonas Stasys 
Rimkus padainavo keliatą 
dainų; pianistė Josephine 
Schultsaitė skambino pianu.

11 metų amžiaus Alfas 
Rutkauskas padeklamavo.

Kalbėjo vakaro vedėjas 
A. Grybe, d-ras A. Žiman- 
tas, A. Tulys, A. Vaivada, 
konsulas Kalvaitis ir d-ras 
Rutkauskas. Visi gyrė p. 
Vitkausko praeities darbus 
ir linkėjo ateityje da dau
giau dirbti. Pasirodo, kad 
Arėjas Vitkauskas da prieš 
15 metų amžiaus pradėjo 
dirbti literatūros darbą, o 16 
metų būdamas Įstojo Į Lietu
vos savanorių karuomenę, 
kurioje Įsteigė pirmą laik
raštį, vėliau dirbo redakcijo
se ir leido Įvairius laikraš
čius. (O kas su tais laikraš
čiais atsitiko?—Red.)

Jubiliatui Įteikta daug gė
lių ir dovanų. Savo kalboje 
jis išreiškė pasigerėjimo A- 
merikos lietuvių nuoširdžiu 
paprastumu ir moterų gra
žumu, kad jos pačios atlieka 
visą namų ruošos darbą. Dė
kodamas už viską jis pasa
kė: “Už visa visiems dėkoju 

lir dalinu savo širdį.” (Ne
norint p. Vitkausko paže
minti, teisingumas reikalau
ja pasakyti, kad rašytojas ir 
poetas iš jo visai menkas.— 
Red.) Plunksna.

WILKES BARRE, PA.
Wyomingo Klonio lietuviai 
pasiryžę sukelti $1,000 Ant

rajam Transatlantiniam 
Skridimui.

Balandžio 26 d., “Garso” 
name Įvyko Transatlantinio 
Skridimo komiteto susirin
kimas. Buvo skaitytas nuo 
centralinio komiteto laiškas, 
iš kurio paaiškėjo,kad Wyo- 
mingo klonio lietuviams nu
statomą sukelti $750.00 kvo
ta. Nutarta vienbalsiai dėti 
pastangas, kad sukelti ne
mažiau $1,000.00.

Sekr. E. Deltuva praneša, 
kad gavęs dar 700 ženklelių 
ir jau baigęs išdalinti. Pikni
kui 30 gegužės jau viskas 
paruošta.

Nutarta surengti balių su 
šokiais skridimo naudai. 
Balius įvyks 4 birželio, Ster- 
ling Hotely. Iždininkas L. 
Seporaitis praneša, kad jam 
da priduota iš kolonijų apie 
šimtas dolerių.

Padarykime taip, kad ne
sijaustame kalti esą, kaip 
kad jautėmės po Dariaus ir 
Girėno katastrofos. Visi da
lyvaukime 30 gegužės pikni- j tuviams, kurie suruošė tenai 
ke Valley View Parke, 4 bir- ’ vakarėlį jo gimimo dienos 
želio baliuje Sterling Hote- proga, kaip lygiai ir tiems, 
lyje, kad musų kolonija ga- kurie tame vakarėlyje daly- 
lėtų įrodyti, jog moka įver-i vavo. Kitame pranešime p. 

,tinti svarbius visuomenės Vitkauskas sakosi esąs pasi- 
į darbus. ryžęs būtinai išleisti “Ame-

S / - ■ < * ■ rikos lietuvių rašytojų anto- 
Spaudos Kom. narys, logiją.”

Kas Mums Rašoma.
Apie radio pusvalandį. — 

F. Kuncytė iš Mattapan, 
Mass., praneša, kad jai labai 
patinka lietuviškos dainelės 
ir kiti dalykai, kurie yra duo
dami lietuvių radio progrą- 
moj iš WHDH stoties Bosto
ne. Tas jai primena Lietuvos 
kaimą, nes tenai irgi skam
ba panašios dainelės.

Arėjas Vitkauskas rašo iš 
Chicagos ir dėkoja tiems lie-

Balandžio 25 d. Įvyko A. 
C. W. of A. 54 skyriaus susi
rinkimas. Šitame susirinki
me musų skyrius nutarė da
lyvauti Pirmos Gegužės ap- 
vaikščiojime kartu su visa 
unija, kuri buvo prisidėjus 
prie socialistų rengiamos de
monstracijos. Sąvaitė pir
miau musų lokalo pildomoji 
taryba, kuri yra komunistų 
Įtakoje, buvo nutarusi mar- 
šuoti su komunistais. Bet ši
tame susirinkime tas jų nu
tarimas tapo numestas i gur
bą. Susirinkime kalbėjo 
Joint Boardo sekretorius A. 
Miller ir kitas iš Generališko 
ofiso.

Buvo dar svarstoma kelia- 
tas rezoliucijų ateinančiai 
unijos konvencijai. Viena 
rezoliucija buvo pagaminta 
“smegenų trusto” iš “Lais
vės” pastogės ir reikalavo, 
kad unijos centro viršinin
kams butų numuštos algos, 
kad jos nebūtų didesnės už 
“vidutinio” darbininko al
gą. Komunistų “smegenų 
trusto” atstovas Buivydas Į- 
rodinėjo, kad jeigu “eilinis 
darbininkas gali gyventi už 
18 dolerių sąvaitėje, tai ko
dėl negali gyventi už pana
šią algą Hilmanas, Schlos- 
bergis ir kiti?” Bet iš susi
rinkimo buvo pasiūlyta pa
taisymas, kad viršininkų al
gos butų numažintos 20 <, 
kuris ir buvo priimtas.

Dabar noriu padalyti ke
letą pastabų apie Buivydą. 
Keliatas metų atgal jis buvo 
skyriaus apmokamu duoklių 
sekretorium. Algos, rodos, 
gavo $35.00 Į sąvaitę. Ta
čiau užėmęs ofisą tuoj pra
dėjo reikalauti, kad alga 
butų pakelta iki $50.00 są
vaitėje. Unijos viršininkai 
pareikalavo, kad jis Įrodytų 
esąs vertas tokio pakėlimo. 
Jonas pradėjo darbuotis. 
Kadangi daug narių buvo 
skolingi unijai po 2—3 me
tus, tai Buivydas padarė pri
žadą, kad jis išrinks visas 
duokles, iki cento. Jisai ėmė
si “check-off” priemonės, 
kuri pirma musų unijoj ne
buvo žinoma. Biržiečio dirb
tuvėje, kur dirbo arti šimto 
darbininkų ir kurie buvo 
unijai skolingi po 2—3 me
tus, Buivydas pridavė bosui 
skolingųjų narių surašą ir 
Įsakė nutraukti iš darbinin
kų algų; jeigu kurio “skola” 
bus didesnė, negu alga, tai 
kolektuoti kelias sąvaites. 
Tas pavyko ir tokią pat prie
monę pavartojo kitose dirb
tuvėse. Kada Buivydas pri
davė ant sykio nepaprastai 
didelę sumą pinigų į uniją, 
tai, sakoma, unijos sekreto
rius Miller Buivydą net pa
bučiavo. Sekančią sąvaitę 
jis jau gavo tą žadėtą algos 
pakėlimą iki $50 sąvaitėje. 
Ir nuo to laiko visoj musų 
unijoj pradėjo vartoti taip 
vadinamą “check-off” sis
temą rinkimui duoklių.

Dabar pagalvokime: Bui
vydas negalėjo dirbti už $35 
į sąvaitę, bet jįs norėtų, kad 
Hilmanas, visos unijos pre
zidentas, dirbtų už 18—20 
dolerių sąvaitėje!

Kita rezoliucija, pagamin
ta to paties komunistų “sme
genų trusto” iš “Laužės” pa
stogės, reikalauja,, kad kon
vencija pasisakytų7 už panai
kinimą akordinio darbo.

Bet kada buvo pasiūlyta 
kita rezoliucija, kaip ir da- 
pildymas, kad butų netik pa
naikintas akordinis darbas,

priešintis, nes jei kuris dar
bininkas nori smarkiau dirb
ti, tai tegul dirba. Buivydas 
visai nežiūri bendrų darbi
ninkų reikalų, kad tik jis 
pats galėtų užsidirbti. Štai 
pavyzdis: Howard Clothing 
kompanijoj dirba trys dar
bininkai ant vieno darbo. 
Buivydas apsižiūrėjo, kad 
jis gali padaryti daugiau už 
kitus, bet kad darbo nėra 
daug, tai pradėjo reikalauti, 
kad bosas vieną darbininką, 
F. Vaitukaitį, atleistų. Bet 
bosas teisingesnis ir nesuti
ko. Taigi matote, kokie dar
bininkų draugai yra komu
nistai. Kriaučius.

PHILADELPH1A, PA.
Kunigai sabotažuoja antrąjį 

skridimą.
Surengtas bankietas ant

ram lietuvių skridimui per 
Atlantiką pas mus jau praė
jo. Balandžio 15 dieną, 
kaip 6 vai. vakare, Lietuvių 
Tautiška svetainė jau buvo 
pilna. Lietuvių privažiavo 
net iš kitur. Apie 8 vai. visas 
didžiulis namas jau ūžte 
ūžė, tartum bitės avily.

Pereitą metą rengiant a.a. 
Dariaus-Girėno išleistuves, 
dauguma abejojo, ar pirmi 
lakūnai nepasinaudos lietu
vių duosnumu. Skaudi isto
rija visus šiandien pamoki
no ir dabar abejonės jau ne
rasi, kad ir norėtum ją su 
šviesa surasti. Visi lietuviai 
dabar suprato ir persitikri
no, kad čia nepasinaudoji- 
mo darbas, bet augštų tikslų 
siekimas lietuvių vardui pa
saulio akyse iškelti. Turėda
mi tą supratimą, lietuviai 
Antrą Skridimą remia daug 
gausiau, negu garbingai žu
vusius pirmoj kelionėj Da- 
rių-Girėną.

Sąvaitę prieš bankietą pas 
mus pasireiškė labai pikta 
opozicija iš pusės įymiečių 
kunigų, kurie sužiniai suren
gė bažnytinėse svetainėse'' 
“‘koncertus,” norėdami pa
kenkti musų bankietui. Bet 
jie taip pat apsivylė, kaip ir 
pereitais metais, kuomet jie 
norėjo pakenkti Dariaus- 
Girėno išleistuvėms.

Bankieto programa susi
dėjo iš kalbų, muzikos ir 
dainų. Dalyvavo Lietuvos 
atstovas Bagdonas iš Wash- 
ingtono, konsulas Daužvar- 
dis ir daug kitų žymesnių 
musų veikėjų. Vakarą vedė 
J. V. Grinius ir d-ras Kli
mas. Linksminosi visi iki so
čiai.

Skanius valgius pagamino 
lietuvis ekspertas Alex. Dau- 
kas. Liaudies choro narės, 
čia gimusios lietuvaitės, rū
pestingai ir mandagiai tar
navo prie stalų. Tas pats 
Liaudies choras, po vadovy
ste p. Vizbaro, ir Dainos 
choras, po vadovyste p. Jur- 
čiukonio, gražiai padainavo.

Bankieto apyskaita paro
do: viso įplaukė - $592.45. 
Išmokėta $385.50. Gryno 
pelno paliko $206.95. Pridė
jus pirmiau surinktus $63.- 
50, pasiųsta viso $270.55 
ALTASS.. iždan, Chicagon. 
Taigi musų kolonija jau da
vė Antram Lietuvių Skridi
mui $743.21.

Užbaigus bankietą, dabar 
VVS. komitetas stropiai ren
gia Lietuvių aviacijos dieną, 
kuri įvyks birželio 10, “Vy
tauto Parke.” Lakūnas J. R.

bet kad butų reguliuojamiJanusauskas ta dieną pribus 
ir darbo skubumas, tai Bui-,8?. Lituanica II philadel- 
vydas ir kiti komunistai pa-^ieclus atsisveikinti, 
sipriešino. Girdi, negalima Z. Jankauskas, rašt
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Pasikalbėjimas Buržuaziniai Didvyriai

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Kaip drūtas, tėve?
—Dar laikausi po biski. 0>mak/aa yi'a geriausis 

kaip tau einasi. Maike? ’ ~Bet veldo lsvalzd 
—Aš vis mokinuos.
—Na, pasakyk, Maike, 

kada tu pabaigsi? Juk per- 
tiek laiko jau ir durniausis 
galėtų didžiausiu galvočium 
tapti. O kaip tu su tokia ge
ra galva, tai senai 
jai viską išmokti.

—Visko, tėve, 
niekad neišmoks, 
perdaug didelis, kad galima 
butų visą jį pažinti.

—Jeigu negalima 
• išmokti, tai kokiems 

liams dar mokintis?
—Viską žinoti nėra nei 

reikalo, tėve, nes vienas 
žmogus nekuomet negalėtų 
tuo žinojimu naudotis. Pa
vyzdžiui, aš negaliu būti tuo 
pačiu laiku inžinierius, ra
šytojas, daktaras, advoka
tas, astronomas ir taip to
liau. Todėl man nėra reika
le visas tas mokslo šakas ir 
studijuoti. Aš lavinuos tik 
vienoi srity.

—Na, tai išvirozyk man, 
ką toji sritis sako apie žmo
gaus pažinimą.

—Tavo klausimas man 
nelabai aiškus, tėve.

—Aš noriu žinot, Maike, 
kaip pažinti žmogaus veislę. 
Aš žinau, kad kiaulė yra ge
resnė ta, kurios lašiniai sto
resnį. Šuva geresnis tas, ku
ris daugiau loja; višta geres
nė, ką didesnius kiaušinius 
deda, o karvė geresnė, ką 
Dieno daugiau duoda. Ale 
kaip pažinti žmogų, kuris 
geriau tiktų į musų Sčesly- 
vos Smerties Susaidės prezi
dentus?

—Tą, tėve, jus patys turė
tumėt žinoti. Kuris iš jus 
daugiau išsilavinęs, geriau 
pažįsta draugijos reikalus ir 
geriau moka apsieiti su žmo
nėmis, tas ir bus geresnis 
jums vadas.

—O kaip, Maike, mokslas 
apie tai sako? Ar pagal 
žmogaus išvaizdą negali pa
žinti, katras turi daugiau ra- 
zumo? Kaip aš figeriuojų, 
Maike, tai žmogus su tokia 
nosim, kaip mano, geriausia 
į prezidentus tinka.

—Žmogaus nosis turi tam 
tikros reikšmės tik grožio 
žvilgsniu, tėve. Proporcio- 
naliai išaugusi kakta ir no
sis, pilnai išsivystęs smakras 
yra skaitomi tobula forma.

—O ką* tu mislini apie 
mano smakrą?

—Jis neblogas, tėve, bet 
galėtų būti truputį ii

—Ne, Maike, ilgas smak
ras negerai, ba apspiaut ga
li. Aš rokuoju, kad mano

jau ture

žmogus 
Pasaulis

visko 
para-

—Bet veido išvaizda, tė
ve, neparodo žmogaus pro
to. Kartais žmogus turi labai 
gražią išvaizdą, bet žioplas, 
o kal tais būna visai atbulai: 
išvaizda biauri, o protas ge
nijaus.

—Olrait, Maike, pasakyk 
nore vieną tokį galvočių, ka
tras butų į monkę panašus, 
o razumą turėtų didelį:

—Visų pirma, tėve, gali
ma nurodyt senovės graikų 
filozofą Sokratą, kurio prie 
gražiųjų negalima skaityti. 
Paskui galima paminėti ast
ronomą Koperniką, kuris 
pirmutinis įrodė, kad žemė 
vra apskrita ir sukasi aplink 
saulę. Toliau pavyzdžiu gali 
būti franeuzų filozofas Vol
teris, anglų gamtininkas 
Darvinas, rusų rašytojas 
Tolstojus ir nelabai senai A- 
merikoje miręs gamtininkas 
Burnbankas. Pagaliau gali
ma priminti ir Tadą Kos
ciušką, kuris dėl savo išvaiz
dos negalėjo gauti mergi
nos. Savo gabumais tie žmo
nės paliko nemirtini, o iš
vaizdą turėjo labai prastą. 
Tuo tarpu pasauly yra buvę 
labai gražių žmonių, kurie 
niekuo nepasižymėjo ir jų 
vardas išnyko kartu su jais.

—Na, gerai^ Maike, jeigu 
pagal žmogaus išvaizdą ne
dali žmogaus gerumo pažin
ti, tai kaip galima išsirinkti 
gerą tautos vadą?

—Su “tautos vadais” da
lykas yra tok9, tėve, kad 
žmonės jų nerenka. Jie pa
tys pasiskelbia “vadais,” ne
žiūrint ar žmonės jų nori, ar 
ne.

—Aš to nesuprantu, Mai
ke, kaip tauta gali priimt’ 
tokį vadą, kurio ji nerinko? 
Juk tuomet galėtų koks bra
das pasisiūlyt

—Paprastai taip ir būna, 
tėve. Pavyzdžiui, kaip ir tu 
pats, tėve: apsiskelbei vyčių 
generolu, ir jie tavęs nuvers
ti negali.

—T)ac rait, Maike. Načal- 
stvos turi klausyt.

SAUSRA GRĘSIA FAR- 
MERIAMS PAVOJUM.
Vakarų farmeriai skun

džiasi, kad dideli karščiai ii 
sausra gręsia išdegint ji 
laukus.

Forest Hills, L. I.— Perei
tą sąvaitę čia pasikorė save 
kambary Frank Waldo, 1? 
metų vaikas. Motina rado jį 

ilgesnis, ijau nebegyvą,

i i
Iš visų visuomenės sluoks- mes. Bet niekas jų didvy- 

! nių buržuazija daugiausia riais dėl to nevadina ir nie- 
mėgsta garbinti didvyrius, kas apie jų drąsą pirmuti- 
Garbina pasižymėjusius as- niuose puslapiuose nerašo, 
menis ir darbininkų klasė,! Bet Anglijos princas, pri- 
bet ji visgi šituo žvilgsniu *454"'“ 
racionališkesnė. Jeigu žmo
gus pašvenčia savo gyveni
mą visuomenės labui, tokį, 
nepagerbti butų nežmoniš
ka. Todėl didėlių revoliuciją 
vadai, kovoję už pavergtą 
liaudį, visuomet būna jos 
garbinami kaip tikri didvy
riai. Bet buržuazija šitokių 
žmonių negarbina. Jos did
vyriai yra visai kitokie tipai. 
Gali būt didžiausis žmonių 
skriaudikas, bet jeigu iš jų 
skriaudų ir ašarų susikrausi 
milionus ir išmesi keliatą 
saujų aukso bažnyčioms, tai 
busi “respectable gentle- 
man.” O jeigu parodysi fizi
nės jėgos ar vikrumo dau
giau už kitus, tai busi “did
vyris.” Šitokių “didvyrių” 
Amerikos spauda kimšte 
prikimšta. Vadinami “spor
te puslapiai” mirga viso
kiais kreivais snukiais, nuo
gom kiškom ir kitokiom 
šlykštybėm. Ir tai vis “did
vyriai.” Kumštininkai, bėgi
kai, šokikai, sviedikai — vi
si “didvyriai.”

Net banditai reklamuoja
mi kaip “didvyriai,” jeigu 
policija negali jų sugauti, 
arba jeigu jie sugauti gud
riai ginasi ir nepasiduoda 
Įstatymams. Pavyzdžiu gali 
būt galvažudys Dillingeris. 
Jis apiplėšė keliatą bankų, 
užmušė policmaną, bet iki 
šiol policija vis negali jo pa
imti. Sykį jis buvo jau užda
rytas, bet nusidrožė medinį 
“pištalietą,” nuginklavo su 
jo pagalba sargus, pasiėmė 
kalėjimo viršininkės i ąįifco- 
mobilį ir išvažiavo. Paštui 
jis da užpuolė vienam miesę- 
tely policijos nuovadą, nu
ginklavo policininkus ir pa
siėmęs jų ginklus nuvažiavo 
toliau. Dabar jis esąs Chica- 
goje.

Jeigu šitokių ekscesų butų 
pridaręs koks radikalas, 
buržuazijos spauda keltų di- 
džiausį triukšmą ir reikalau
tų, kad jis butų kuo grei
čiausia suimtas ir pakartas. 
Bet apie Dillingerį dedami 
’abai romantiški aprašymai. 
Jis be galo įdomus asmuo, 
-avo rūšies didvyris. Bet te
gul tik policija jį pagauna ir 
tikrai jį užrakina, dings visa 
jo karijeros romantika ir ta 
nati buržuazijos spauda 
liausis apiė jį rašiusi. Tada 
“didvyris” Dillingeris virs 
oaprastu plėšiku.

“Didvyris” yra Mussolini, 
“didvyris” Hitleris ir “did
vyriai” visi diktatoriai, iš
skyrus tik vieną Staliną, nes 
šis nusistatęs prieš buržuazi
ją

Net Anglijos princas, tas 
nereikalingiausis dykaduo
nis pasauly; yra laikomas 
didvyriu, ir kožną sykį vis 
daugiau jam plojama, kada 
tik jis jodamas nudrimba 
įuo arklio.

Anądien tas vyrukas nu
vyko Škotijon pažiūrėti, 
kaip laivų dirbtuvėje darbi
ninkai stato laivus. Bosai 
pastatė jį keltuvan ir iškėlė 
oran 200 pėdų. Dėl šito įvy
kio Arthur Brisbąne buržua
ziniuose Hearsto laikraš
čiuose (įabar rašo: 
princo didvyriškumą dange-1 pagražinti priemonių kaip ir 
is laikraščių pažymi pirmu- nėra. Storos mergaitės ne- 
iniuose puslapiuose. Ir iš- tenka vilties ištekėti, 

tiesų, jisai parodė nepapras- Į Bet vienas mokslininkas 
tos drąsos. Juk keliant keltu-nesenai nustatė, kad dau- 
vą galėjo nutrukti plieno ly- giausia išteka storos mergi
na...” nos, o grakščiosios dažnai

Darbininkai šitokiais kel- lieka senmergėmis, nes sto- i • I *1 • • 1 11 •

f , veik aštuoniasdešimt riuo-' 
j šimčių esančios kapriznai; 
j nervuotos. Mokslininkas i 
'mano, kad dabartinė graks-’ 
tumo mada greit išnyksianti 
ir storulės vėl užims savo se
nąsias pozicijas.

rištas prie keltuvo, pakilo 
truputį nuo žemės, ir jau 
“didvyris!”

Jeigu jis nuo to keltuvo 
butų nukritęs ir užsimušęs, 
tai buržuazinė spauda rašy
tų ilgiausias tiradas apie tai, 
kaip Vali jos princas žuvo 
“didvyriška” mirtimi.

Bet kuomet darbininkai, 
dirbdami už duonos kąsnį, 
kas diena šimtais žųva pra
monės nelaimėse, tai buržu
azijos spauda tik pamini 
smulkiomis raidėmis, kad 
užsimušė, ir viskas.

Tą patį matome ir sporto 
žygiuose. Daug lakūnų per
skrido vandenyną, bet tik 
vienam Lindberghui atiduo
damas sloniaus kreditas. 
Pirma ir jis buvo paprastas 
žmogus. Da blogiau, jis bu
vo net “kvailys,”—“a flying 
fool!” Tautos didvyriu bur
žuazinė spauda padarė 
Lindberghą tik tada, kai jis 
vedė milionieriaus Morrovv 
dukterį ir paveldėjo jo mi- 
lionus.

Aišku, kad tarp buržuazi
jos ir liaudies didvyrių nėra 
nieko bendra. Darbininkų 
klasė negali ir neprivalo 
garbinti tų sutvėrimų, ku
riuos garbina buržuazija.

Kūjo Kotas.*

Kaip arabai valgo.
Arabas, sėsdamas valgyti, 

riki į seną priežodį, kad 
“pirštai buvo padaryti pir
ma, negu šakutės.” Iš tikrų
jų, paprastas .arabas, kiek 
tai jam rupi, netiki, kad ša
kutės kada ners buvo pada- 
ytos. Valgis paduodamas 
svečiams lėkštėje, kurią pa- 
leda ant smėlio arba kilimo, 
jeigu tai palapinėje. Padė
jus valgį, kiekvienas sau tar
nauja ir alkaniems tenka 
baugiausia. . •

Arabijoj nemaža gyvena
mų namų lygiai kaip ir pala- 
ninių, bet juose labai ne
daug baldų. Ten nerasit jo
kios kėdės, stalo arba sofos. 
Svečias sėdasi ne ant smėlio 
arba kilimo, bet ant paduš- 
kaitės arba mažo kilimuko.

Iš Plataus Pasaulio.
LENKIJOJ UGNIS SUNAI

KINO MIESTELĮ.
Žinios iš Varšuvos sako, 

kad pereitą sąvaitę gaisras 
3ušlavė beveik visą Pavlovi- 
čių miesteli. Su dūmais nuė
jo iš viso 90 namų be to, su
degė 7 žmonės, o apdegusių 
ir sužeistu esą daugiau kaip 
20 ypatų.

MARGUMYNAI.
> ■

Kas yra sovietiškas arklys.
“Sovietų Arklininkystės 

Vadovėlyje” yra įdėtas ši
toks pašnekesys:

—Kas yra arklys, drau
gai? — klausia, lektorius.

—Nežinom, drauge, tam
sus mes žmonės!

• Lektorius tęsia toliau pa
šnekėsi :

—Arklys, draugai, yra su
dėtingas organizmas, kuris 
yra susidaręsriš kietų, mink
štų ir skystų dalių. t

—Gerai, aišku... Dėkui, 
paaiškinai. Mes gi čia gyve
nam tamsus, kaip žemės 
kurmiai...

—Arklio galvoj yra: bur
na, akys, kakta, ausys, 
skruostai ir pakaušis. Burna 
apribota lupomis, viršutine 
ir apatine. Nosis, savo keliu 
apribota... Kas žino kuo ap
ribota?

—Šnervėmis!. — šaukia 
kažkas iš auditorijos.

—Teisinga, ■ , šnervėmis. 
Dabar toliau... Uodega dar
bingumui rimtos reikšmės 
neturi... Svarbiau kojos.

—Pasakyk, drauge, lekto
riau,, kuo arklys kramto?

—Kramtymas atliekamas 
skruostais.

—O dantys?—norėjo pa
klausti mokinys, bet nesu
spėjo.

RIAUŠĖS FRANCUZIJOJ.
Saint Quentin mieste, 

Prancūzijoj, pereitą nedėl
dienį įvyko muštynės tarp 
komunistų ir nacionalistų. 
Du žmonės buvo sužeisti, 
areštuota.

li

160 METŲ TURKAS 
SUNKIAI APSIRGO.__ * * F

Žinios iš Turkijos sako, 
kad Zaro Agha, kuris buvo 
užmiršęs numirti -ir susilau
kė jau 160 metų amžiaus, 
šiomis dienomis susirgo 
Brighto liga.

' , J

VENGRIJOJ DREBĖJO 
ŽEMĖ.

Pereitą sąvaitę Vengrijoj 
buvo jaučiamas lengvas že
mės drebėjimas. Nors nuos
tolių nebuvo, bet gyventojai 
buvo labai nusigandę.

ORLAIVIŲ NELAIMĖSE 
ŽUVO 11 ŽMONIŲ.

Pereitą .nedėldienį įvai
riose Amerikos vietose buvo 
5 orlaivių nelaimės, kuriose 
žuvo 11 žmonių. '

UGNIS SUNAIKINO 20,000 
BAČKŲ DEGTINĖS.
Lexingtono mieste, Ken- 

tucky valstijoj, ugnis sunai
kint Peppero degtinės san
dėlį su 20,000 bačkų geros 
ruginės.

SU AUTOMOBILIUM NU
KRITO UPĖN.

Netoli Plansvillės, Čon- 
necticut valstijoj, tūla Elena 
Kovalska, 20 metų mergina, 
važiavo automobilium su 
savo vaikinu ir nuvažiavo į

Kokioms moterims leng
viausia ištekėti?

Kiekvienos jaunos moters 
didžiausias noras yra turėti Eight Mile River. Kol pa- 
gražias kunp linijas. Dauge- galba pribuvo, abudu prigė- 
lis jų griebiasi įvairių dirbti- rė upėj, 
nių priemonių, kad tik butų 
gražiosr- Šių dienų kosmeti
ka moterims pagelbsti, jei. ' 
negražus veidai, plaukai,"

PASIKORĖ SAVO
SKLĘPE.

Clevelande anądien pasi-
Valijos( rankos, bet kūno linijoms korė savo skiepe Mykolas 

Baranskis, 58 metų amžiaus 
lenkas. Negalėjo pakelti sun
kaus gyvenimo.

BEDARBĖ NUSINUO
DIJO.

Brooklyne nusinuodijo tu- 
. , lla Estella Janucik, 19 metų

tuvais kilnojasi kas valandą rosios esančios ramesnės, amžiaus mergina. Ji neturė
jo visą pasaulį. Jie kilnojasi draugiškesnės ir labiau mo- jo iš ko gyventi, negalėjo 
statant didelius dangorai- kančios mylėti. Tuo tarpu rasti darbo ir užbaigė savo 
sius, jie leidžiasi į baisias grakščiosios , turi dažnai gyvenimą. Jos piniginėj ra- 
kasykias ir net į jurtų gpi daug budo Unikumų ir be- sta tik 3 centai.

na...

Sveikatos Skyrius
oVvnn vari*. Sį skyrių ved*

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

BURNOS HYGIENA.

Rašo Dr. G. I. Bložis, dentistas,
Chicago, Illinois.-

(Tąsa.)

Nėštumo metu ir kūdikiui 
esant prie krutinės, be abejonės, 
kad motina, turinti normališkus 
dantis bus sveika, jeigu prisilai
kys sekančių principų.

1. Užlaikys švariai kūnų ir 
dantis.

2. Prisilaikys kasdien prie tam 
tikro mankštinimosi.

p... 3. Turės pakankamai doram 
pasilinksminimui.

4. Užtektinai šviežio oro, ypač 
miegant.

5. Išvengs barnių.
6. Užlaikys švariai burną va

lydama dantis su šepetuku tris 
sykius į dieną arba po kiekvieno 
valgio.

7. Dažnai duos daktarui išeg
zaminuoti dantis; nemažiau, 
kaip du kartus, kuomet būna 
nėščia ir kuomet kūdikis prie 
krutinės.

8. Pasakys daktarui savo pa
dėtį, kad jis nelaikytų perilgai 
kėdei.

9. Neatidėlios dantų taisymo, 
nes tam yra pavojus.

16. Apleidimas dantų gali su
teikti įvairių ligų ir atsidurti 
kebliame padėjime.

11. Dantų skaudėjimas, pulia- 
vimas ir bėgimas kraujo iš sme
genų yra labai pavojingas, o tą 
galima pataisyti.

Dantų vartojimas.
Beveik keistai skamba, kuo

met kalbame apie dantų vartoji
mą, lyg mes nežinotumėm, kam 
dantys reikalingi. Nors ir žino
me, bet nevisuomet tą darome, 
ką žinome. Kartais ir priešingai 
pasielgiam su savo žinojimu.

Dantys yra vartojami ne vien 
geram sukramtymui, bet ir jų 
sveikatai. Nevartojamas daly
kas genda; genda net ir geležis, 
rūdija pamesta drėgnoje vietoje. 
,Na, o ką be norėti su minkštes- 
niais dalykais. Taigi, neužmirš
kime : dantys yra gamtos suteik
ti, kad juos vartoti, bet kuomet 
mes jų derančiai nevarioj ame. 
tuomet jie genda; genda ir rau
menys, kurie dantis palaiko, ne
gaudami jiems deramo pasi- 
mankštinimo. Aiškus dalykas, 
deramai vartodami dantis gau
name dvigubą naudą; vieną, 
dantis palaikome geram stovyje, 
o kita, maistą daugiau įvertina-

me, smulkiai sukramtydami ir 
taipgi palengviname viduriams 
suvirškinti, nes maisto virškini
mas prasideda burnoje ir kiek 
geriau jį sukramtysime, kiek 
daugiau su seilėmis sumaišome, 
tiek greičiau jis būna suvirškin
tas; tada nebus progos gauti vi
durių užkietėjimo. Dar turiu 
patėmyti, kad niekuomet nerei
kia valgio nugerti vandeniu, nes 
tas trukdo virškinimą.

Valgydinimas kūdikio nuo gimi
mo iki dviejų metų.

Kūdikis turi būti prie krūties 
laikomas nemažiau, kaip devy
nis mėnesius, kuomet motina 
yra normališkame stovyje. Dar 
nėra išrasta tokio maisto, kuris 
galėtų būti palygintas su moti
nos pienu. Vaikas geriausiai iš
vysto savo galvos, žandų kaulus, 
dantis ir burnos raumenis, kuo
met yra maitinamas krūtim. Ma
žas kūdikis tarpe valgių turi 
gauti užtektinai atvirinto šalto 
vandens. Tai reiškia, jeigu vai
kas valgydinamas kas šešios va
landos, tai po valgio trečią va
landą reikia duoti jam vandens. 
Kuomet kūdikis yra trijų mėne
sių, tuomet ducti vieną kartą i 
dieną apelsinos sunkos, vieną ar
batinį šaukštuką sumaišius su 
šaltu atvirintu vandeniu, nedau
giau kaip arbatinį šaukštuką. 
Apelsinos sunką palengva dau
ginti. Kada vaikas būna vienų 
metų, duoti jam pusę apelsino 
sunkos. Apelsino sunką galima 
pakeisti tomeičių sunka, jeigu 
vaikas mėgsta.

Pradedant kūdikį valgydinti 
dirbtiniu maistu, reikia būti la
bai atsargiai: pradėti duoti visai 
po mažą dalį, kad nesugadinus 
jo viduriukų ir nesustabdžius 
normališko virškinimo, nes tas 
sutrukdo normali . vystymąsi ir 
augimą. Kucmet vaikas jau še
šių mėnesių, reikia pradėti virti 
jam avižinę arba kvietinę košę 
ir duoti po labai mažą dalį — iš 
ryto apie dešimtą valandą. De
šimts mėnesių vaiką reikia pra
tinti prie daržovių sriubos, piene 
virtos — ta sriuba valgydinti 
apie antrą valandą popiet. Taip
gi galima bandyti duoti obuolį 
arba kriaušę. Kuomet vaikas jau 
vienų metų, reikia duoti po tru
putį duonos su sviestu arba 
cvybal/ųT^iš ko vaikas prisi- 
pratys kramtyti. Pasirodžius 
pas kūdikį kokioms komplikaci
joms, visuomet patartina klausti 
medicinos gydytojo patarimo.

TENAI, KUR VAIKAI TUOKIASI.
Skandinavų mokslininkas žiaus, tai į tai žiūrima kaip į 

Rasmusenis, kuris keliavo1 ' ‘ * 
po Indiją, duoda įdomių ži
nių apie vaikų vedybas, ku
rios Indijoj veikia nuo senų 
laikų. Esą atsitikimų, kad 
sutuokiami vaikai, kurie dar 
neturi 1 metų amžiaus. Ang- 
’ų vyriausybė yra išleidusi 
įstatymą, kuris tokias vedy
bas draudžia, bet tokio įsta
tymo įgyvendinti neįstengia. 
Indijoj dar ir dabar sutuo
kia vaikus taip, kaip tai į- 
vykdavo Aleksandro didžio
jo laikais. Yra atsitikimų, 
kad sutuokia berniuką netu
rintį metų su mergaite, kuri 

•Hat jaunesnė. Žinoma, vedy
binis gyvenimas prasideda 
daug vėliau, bet vis delta jau 
;š anksto jie yra sutuokti. 
Butų galima manyti, kad į 
šitokias vedybas indai rim
bai nežiūri, bet taip nėra. 
Vaikų vedybos Indijoj yra 
greiztesnės, negu pas mus 
vedybos suaugusių tarpe. 
Ten svargiausį vaidmenį 
vaidina religija, kuri moki
na, kad" juo anksčiau tėvai 
ištekins savo dukteris, juo 
ęrreičiau jie pateks į dangų. 
Jeigu mergaitę nepasiseka 
ištekinti iki 10 metų am-

didelę nelaimę. Labai džiau
giamasi, kad mergaitė su
tuokiama su senu vyru. Su
kos kaime, Kučaboj, nese
nai sutuokė 7 metų amžiaus 
mergaitę su 70 metų am
žiaus seniu. Kažkoks žino
mas advokatas Dakoje, ku
ris jau 3 sykius buvęs našlys, 
susituokė su 13 metų am
žiaus mergaite. Kai tokie tė
vukai susituokia su jaunutė
mis mergaitėmis, pasidaro 
ne tik tragikomiškos situaci
jos, bet taipogi ir dramos. 
Tuo atveju, jeigu senas vy
ras per vestuves miršta, tai 
sutuoktoji jaunutė žmona 
turi likti našlė visą amžių, 
nors ji savo amžiuje jokio 
vyro nėra pažinusi.

WALL STREETAS NE- 
. RAMUS.

Šį panedėlį ant Wall Stree- 
to buto aštri reakcija. Neku
riu kompanijų Šerai krito po 
$4 ir $5. Ir tokia reakcija į- 
vyko ne po ilgo šėrų kilimo, 
bet po to, kaip jau keliatas 
sąvaičių jų kainos po truputį 
krito. Tai reiškia, kad stam
bus finansistai nesitiki “ge
rų laikų.”



v

No. 19. Gegužės 9 d., 1931 m.

I
v

Įvairios Žinios.
Ką Reiškia “Krikš- pouttk^^v^tas 

čioniškas” Fašizmas.
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Į ŽMONIŲ VOGIMĄ.
Federalinės valdžios agen- 

Arba kaip klerikalai traukia tai Amerikoje priėjo išva- 
Austriją į viduramžius. ■
Kaip yra žinoma, Dolfuso 

Feyjo ir Heimvero fašizmas 
skiriasi nuo nacionalsocia
listų fašizmo tik tuo, kad jis 
yra “katalikiškas” ir svajo
ja ne apie “anšliusą” su Vo
kietija, o apie senosios ga
lingos Austro-Vengrijos at
statymą. Be to, Heimvero 
fašizmas, taip sakant aristo- 
kratiškesnis, nes buv. Aust
rų-Vengrų monarchijos ku
nigaikščiai ir didikai nė 
minties neprileidžia, kad 
kaž kokie “gatviški hitleri
ninkai” galėtų stovėti aukš
čiausioje valstybės ierarchi- 
joje. Katalikų kunigai, žino
ma, visomis keturiomis- kra
tosi “eretiškos Vokietijos.”

Nugalėjus Austrijos de
mokratiją, dabartiniai šei
mininkai tuojau parodė sa
vo “krikščioniškus” ragus. 
Iki šiol ramiai sėdėję kuni
gai rodo didžiausi aktyvu
mą. Ir kur neberodysi. Nese
nai pats Dolfusas pareiškė, 
kad, esą, reikia Austrija pa
versti nauja katalikų val
stybe.

Dabar kunigai jaučiasi esą 
tikri Austrijos viešpačiai. 
Po didžiojo karo, demokra
tijai įsigalėjus, kunigai ir 
šiaip klerikalai laikėsi gana 
ramiai, nors trokšte troško 
valdžios ir labiausiai tų 
“svieto marnasčių,” kurias 
valdžia suteikia kunigams. 
Tuojau po laimėjimų kleras 
mobilizavo visus savo šali
ninkus, o per valdžią padarė 
atatinkamą spaudimą Į val
stybės įstaigas.

Ir štai rezultatas. Įvairių 
įstaigų tarnautojams faktiš
kiems ir formališkiems lais
vamaniams jau pareikšta, 
kad jie galėsią ir toliau dirb
ti, jei grįšią į katąĮikybę. Ki
taip turėsią pasitraukti iš Įs
taigų ir užleisti savo vietą 
“tikriems katalikams.”

Iš visų valstybės ir savi
valdybių įstaigų atleisti so
cialdemokratai tarnautojai. 
Jų vieton priimami kiti žmo
nės, turintieji Heimvero ir 
kunigų rekomendacijas.

Austrijos mokykla atiduo
dama į kunigų rankas. Mo
kytojų “priežiūra” pavesta 
“tikybos dėstytojams” ku
nigams.

Austrija žengia į vidur
amžius. Panaikinta demo- 

i kratija — panaikintas ir Au
strijos progresas ir kultūra.

dos, kad žmonių vogime čia 
veikia dvi gengės: viena 
grobia turtingus žmones ir 
reikalauja išpirkimo, o kita 
rūpinasi, kaip išleisti išgau
tus. pinigus, kad nepatekus į 
bėdą. Šiomis dienomis Chi
cagoje buvo jau suimti 5 
žmonės, įtariami priklau
sant antrajai gengei. Vienas 
suimtųjų yra plačiai žino
mas Chicagos politikieris 
John J. MacLaughlin, buvęs 
savo laiku Illinojaus legisla- 
turos narys. Jis jau prisipaži
nęs išleidęs $53,000 iš tų 
$200,000, kurie buvo išgau
ti už pagrobtąjį St. Paulo 
bankininką Bremerį.

KI-BEPROTIS IŠLUPO 
TAM AKIS.

Lenkų spauda iš Pozna 
nės praneša, kad Wartos pa
mišėlių namuose buvo be 
galo žiaurus ir da niekad ne
girdėtas įvykis. Nuėjus vie
nai slaugei pažiūrėti ar vis
kas ligoninėj tvarkoje, ji pa
matė šiurpulingą ' vaizdą. 
Vienoj lovoj gulėję išlupto
mis akimis vienas ligonių, c 
kitas pamišėlis tuo tarpu sto
vėjo prie lango ir žaidė 
dviem akių kamuoliais, mė
tydamas juos aukštyn ir vėl 
gaudydamas, kaip vaika: 
kartais daro su guminiais 
sviediniais. Pasirodė, kad 
jis peiliu išlupo savd draugui 
abidvi akis ir žaidė jomis.

VOKIEČIŲ KOVA UŽ 
KOLONIJAS.

Po Versalės sutarties san
tarvininkams atėmus Vokie
tijos kolonijas, vokiečiai vi
są laiką nenurimo ir kėlė 
baisą prieš tai, bet kadangi į 
jų reikalavimus niekas dė
mesio neatkreipė ir kolonijų 
nesiūlė, tai Hitleriui atėjus į 
valdžią, vokiečiai ginklais 
pradėjo remti afrikiečius. 
Francuzų dienraštis “Paris 
Soir” praneša, kad nesenai 
vokiečiai'per Roterdamą pa
siuntė 2 laivus ginklų Moro- 
ko sukilėliams prieš francu- 
zus. Moroke susiduria Fran- 
euzijos, Italijos ir Ispanijos 
interesai, taigi, jei tai butų 
tiesa, tai iš to galėtų kilti 
rimtas konfliktas.
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SOVIETAI STIPRINASI 
PRIEŠ JAPONUS.

Paskutiniu laiku SSRS vy
riausybė prie Sibiro geležin
kelio pastatė antrus bėgius 
2,700 km. ilgio. Taip pat be 
paliovos yra siunčiami rusų 
kolonistai už Baikalo sričių, 
kame gana patogiai įgyven
dinami. Tolimuose Rytuose 
sukoncentruota 150,000 vy
rų armija, kuri apginkluota 
moderniškiausiais pabūk
lais. Blogoveščenske sukon
centruota 250 lėktuvų bazė. 
Užsienių spaudoj rašoma, 
kad japonai Sovietų nusi
gando ir žymiai su jais pa
gerino santykius.

Š1KŠTUOLIS MAITINOSI 
PASTIPUSIA ARKLIENA. 

’ Plonino apylinkėj, Vil- 
niausričrašte, gyveno pasitu- 

. rintis ūkininkas Kraševskis.
Buvo labai atvirkščio buvo 
žmogus ir nesvietiškai Siks
tus. Nesenai pastipo jo ark
lys. Jis nulupo jam odą, o 
dvėseliną sukapojo, sudėjo 
i ceberius ir maitinosi ja. 

* Nuo pagedusios dvėselinos 
jis užsinuodijo ir šiomis die 
nomis mirė.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Žydai Norėję Paplau
ti Macams Hitlerį.
Hitlerininkų laikraštis 

“Šturmer,” pašvęstas spe
cialiai žydų šmeižimui, pri
rašė 12 puslapių “įrodymų,” 
cad pasaulio žydai buvo pa
darę sąmokslą pasigaut Hiti 
’erį ir papiauti jį savo ma
cams prieš Velykas.

Laikraštis tvirtina, kad 
oanašus žydų sąmokslas bu- 
ves padarytas ir prieš nabaš- 
ninką Rusijos cara. Žvdai 
?są pasiryžę išnaikinti “ari- 
įonus, kurie sudaro žmoni
jos žiedą,” o ypatingai tokie 
“arijonų vadai,” kaip Hitle
ris ir rasų Mikalojus.

Žydų “sąmokslą” ant Hit- 
’erio galvos, tas laikraštis re
mia viena postkarte, kurią 
žydai siuntinėjo savo Naujų 
Metų proga. Ant tos post- 
kartės buvęs nupieštas na
cių ženklas svastika ir Hitle
rio galva. Iš to fašistų laik
raštis ir daro išvedimą, kad 
žydai nori Hitlerio galvos. 
“Bet tas jų velniškas noras 
niekad neišsipildys,” sako 
anti-semitiškos propagan
dos organas.

MEKSIKOS RINKIMUO
SE UŽMUŠTA 21 ŽMO

GUS.
Puebla valstijoj buvo aną

dien kandidatų nominacijos 
i Meksikos parlamentą. Pra
laimėjęs nominacijas kandi
datas Dr. Bemado Chavez 
dabar pakėlė protestą ir rei
kalauja tas nominacijas pa
naikinti, nes valdančioji 
partija vartojusi smurtą ir 
savo opozicininkams nelei
dusi balsuoti. Per nominaci
jas buvę -užmušta net 21 
žmogus. Federalinė valdžia 
oradėjo šitą kaltinimą tyri
nėti.

j

Penktas Puslapis

BLUE RIBBON MALT
Lena Pasakė:

Jeigu norit daugiausiai ir gcr'au- 
sio malto, visados reika'auk BLUE 
RIBBON ir persitikrinkit kad tikrai 
jį gautumėt. Visuomet sudėta pilni 
trys svarai, dvidešimt nuošimčių dau
giau negu du ir pusę svarų Lenuose.

Pis
'COffPOR*'1

3POUNDS

e
Prcnier-Pabrt Corp. v

»

AMERICA’S BIGGEST SELLER
MOTINA UŽMUŠĖ SUNŲ 

UŽ VAGYSTĘ. .
Lenkų laikraščiai prane

ša, kad Baltstogėj tūla Jani
na Heneckienė, sužinojusi, 
tad jos 18 metų sūnūs apsi
vogė, liepė dviem kitiems 
sunam pririšti jį virvėmis 
prie tvoros ir kol jį mušė, 
kol jis nuleipo virvėse. Ka
da jį atrišo, pasirodė, kad 
jis jau nebegyvas. Matyt, 
nuo didelio kentėjimo ir bai
mės sustojo širdis.

REIK ALINGAS GERAS DARBININ
KAS ANT FARMOS, turi mokėt vi
sokį darbą. Mokestis sulyg sutarties. 
Turi mokėt melžti karves Atsišankit 
tuojaus pas JOHN GURNIS,
32 Chestnut sL, Randolph, Mass.

PAJIEŠKAU DARBO ANT BILE 
FARMOS. -

Moku karves melžti, dirbau 3 metus 
, ant vištų farmos, turiu dreiverio lais- 

nius; esu 22 metų amžiaus, nevartoju 
'jokių svaigalų. Kam reikalingas, pra
šau parašyti. Adresas: (3)

ANTANAS BURINSKAS, 
NORTH WINDHAM, CONN.

PARSIDUODA BARBERNĖ
Geroje vietoje tarpe lietuvių, ienkų 

ir vokiečių, išdirbta vieta per* 12 me
tų. Priežastis pardavimo — savinin
kas eina į kitą biznį. (9)

A. W. BARBER SHOP
709 Courtland avė., Bronx, New York

PAJIESKOJIMAL
PARSIDUODA KELIOS MAŽOS 

FARMŪKĖS nuo 20 iki 40 akerių, 
prie gero kelio, tarp didelių miestų, 
80 mailių nuo Detroito, 40 mailių nuo 
Fliųt; labai gražios apielinkės. Vienas 
priima pusininką, tik turi būt nežalo
tas ir mokėt fordu važiuot. Daugiau 
paaiškinsiu per laišką (0)

' J. DERMEITIS,
R. 3, Box 101. CARO, MICH

Pajieškau pusseserės Petronėlės 
Budrienės (Bulauskaitės), paeina iš 
Nevarėr.ų miestelio, Telšių apskr. Gir
dėjau kad gyvena kur apie Ęostoną. 
Prašau atsišaukti arba kurie? žinote 
kur randasi, pranešti, turiil labai 
svarbų reikalą.

Sophia La takai tė-Gurin,
4253 S. Campbell avė., Chicago, III.

Pajieškau draugo Petio Dulksnės; 
paeina iš Godžių dvaro, Vabalninku 
valsčiaus. Jau dvidešimts metų Ame
rikoje. Prašau atsiliepti; kas žinote 
kur jis randasi, malonėkite pranešti.

Jos. Baltrėnas,
I 35 W. 16th street, Linden, N. .1.

Pajieškau pusbrolio Jono Aleliuno, 

kaimo, Velykių valsčiaus, Panevėžio

b

NEUŽMUŠĖ KARALIAUS, 
GAVO 10 METŲ KALĖ 

JIMO.
Rumunijoj tapo nuteisti 

10-čiai metų kalėjimo astuo
ni armijos karininkai, kurie 
buvo padarę sąmokslą nužu
dyti karalių Karolį, bet ne
nužudė.

PARSIDUODA NAMAS
3 šeimynoms ir apačioje didelis sto

ras, ir vienam karui garadžus. Parsi
duoda pigiai. Matykit savininką. (0)

41 Alder Street. Lawrence, Mass.
Telefonas 5797.

PUIKI FARMA PARSIDUODA
. 198 akeriai geros žemės, 10 kamba- - .
rių stuba ir 9 kitos triobos, 12 karvių gyveno Dekalb, III. Paeina išį Kabelių 
ir telyčios, 2 arkliai, įrankiai, greinas; kaimo, Ve’;’-; 1
pusė mailės į vieškelį, netoli mieste- apskr. Kas žino^kur jis randasi, pra
to. Kaina už viską $3,500;

$1,500.
MRS. H. KIEMAN

SARATOGA SPRINGS,

KARDAI ATGYVENO 
SAVO AMŽIŲ.

Amerikos armija atmetė 
kardus kaip ginklą. Dabar, 
kuomet kareiviai guli įsika
sę žemėn arba važiuoja užsi
darę šarvuotuose tankuose, 
kardas pasidarė visai nerei
kalingas apsunkinimas. To
dėl Karo Departamentas įsa
kė visus kardus sudėti į 
skrynias ir pastatyti į sandė
lius. Tegul jie tenai sau rū
dija.

TRIS GREITAGALVIAI 
ŽUVO AUTOMOBILIUJE.

Derry, N. H. —Pereitą są
vaitę netoli nuo čia žuvo dvi 
jaunos merginos ir vienas 
vaikinas, kurie smarkiai va
žiuodami automobilium ne
galėjo susilaikyti prie kelio 
užsisukimo ir įlėkė į mišką. 
Tarp medžių sudužo jų ma
šina ir jie patys užsimušė.

ŠVEICARIJOJ SUGRIU
VO DIDELIS BANKAS.

Ženevos mieste, Šveicari
joj, pereitą sąvaitę užsidarė 
vadinamas Šveicarijos Dis
konto Bankas, viena seniau
sių finansinių įstaigų Žene
voje. Bankas turis apie $23,- 
000,000 skolų.

VILNIUJE SŪNŪS UŽ
MUŠĖ TĖVĄ.

Stažinkų kaime, Vilnijoj, 
tūlas Dimitras Šostakeyičius 
labai nekęsdavo savo 90 me
tų amžiaus tėvo. Jis ilgai 
marino jį badu, dažnai j 
mušdavo, pagaliau anądien 
davė senukui peilių krūtinėn 
ir perdūrė jam širdį genelis 
krito vietoj negyvas. Supra
tęs savo piktadarystę, Šosta- 
kevičius pasikorė.

LENKIJOJ NUŽUDYTA
161 ASMUO Nt$F$31 

METŲ.
Varšuvos žiniomis, nuo 

1931 metų 1 rugsėjo iki šių 
metų pradžios, Lenkijoj bu
vo pasmerkta miriop 231 as
muo. Prezidentas 60 mirties 
bausmių pakeitė kalėjimu, o 

|161 asmuo buvo nužudytai.

įmokėt šau pranešti, arba pats lai atsišaukia.
(2)1 T"

i

I
PARSIDUODA FARMA. 1 Jonaitienės išjiipštų kaimo, Meškui- 

80 akerių žemės, 5 ruimų stuba, pil- čių c----r. _ I__ 1__---------- _ li
nas skiepas; 2 geri arkliai, 4 karvės,* burghe. Prašau atsiliepti; kas žinote 
veršiai ir kiaulės, barnė, nauji višti
ninkai, visos tulšys reikalingos prie 
farmos. Kaina $2,500, įmokėt $1,500.

ANTHONY PLASNIK, (0)
R. F. D. 4, Mayville, Mich.

N. Y.

Jos. Aleliunas, (0)
King street, W. Hanover, Mass.

Pajieškau Mortos Lukošiuniutės- 

parap. Pirmiau gyveno Pitts- 

kur ji randasi, malonėkit pranešti. 
Turiu svarbių žinių iš Lietuvos. (0) 

Barbora Puidokienė,
602 N. 7-th St., Philadelphia, Pa.

Pajieškau Antano Yenavičiaus, apie 
43 metų, pirmiau jis gyveno Brook- 
lyne, o porą metų atgal gyveno ant 

Kas

Karo veteranai vėl pradė- 
Į jo žygiuot į Washingtoną ir 
• reikalaut, kad valdžia išmo
kėtų jiems pilną bonusą ir 
duotų pašalpą kaip bedar
biams. Pereitą seredą 100 
vyrų jau pasiekė Washing- 
toną ir 1,000 buvo da kelio
nėje.

Maine’o valstijoj, netoli 
nuo Sebago Lake, šalia kelio 
pereitą sąvaitę buvo rasti 
negyvi du vyrai, Benjamin 
White ir Charles Dunn. Ten 
pat stovėjo automobilis su 
bėgančiu motoru. Dunn gy
veno mažutėj kempėj netoli- 
Sebago. Jis atvažiavo tenai 
pereitą rudenį iš Massachu- 
setts valstijos.

Berkley mieste, Californi- 
joj, Dr. Robert Cornish at
gaivino negyvą šunį. Ant
ruoju gyvenimu šuo išgyve
no jau 20 dienų.

Per 10 paskutinių mėne
sių Washingtono valdžia 
kas minutė išleidžia po $14,- 
O00, kas reiškia po $19,152,- 
392.14 į parą.

Japonija pareiškė visoms 
pasaulio valstybėms, kad 
Azija turi prigulei azija
tams, todėl europiečiai'ne- 

ti- privalą tenai savo nagų kiš- 
IK • f i A mnri’lzo

I

SMULKIOS ŽINIOS
Medvilnės audimo fabri

kantas Gossett iš North Ca- 
rolinos sažio, kąd dabartiniu 
laiku medvilnės audeklinėse 
Amerikoje dirba 140,000 
darbininkų. Bet Lawrence’o 
audeklinėse darbai eina pra
stai.

Philadelphijoje Viscose 
Company Nusitaikė su savo 
streikavusiais darbininkais 
ir 900 žmonių sugryžo dar
ban.

Amerikos stiklo fabrikan
tai skundžiasi, kad jie prida
rę daug alaus stiklų ir dabar 
negali jų išparduot.

Šįmet esąs prastas sardin- 
kų sezonas Maine’o valsti- • • T"’ i A » • 1 « *1joj. Eastpcrte atsidarė tik ti. Amerika ir Europa tuo la- 
dvi dirbtuvės, kurios ta žu-! bai užsigavo.

FRANGUZŲ GRAŽUOLĖ.

vį deda į skardines. Kitais 
metais dirbdavo 4 dirbtuvės. 
Sako, nėra sardinkų.

Šilkų fabrikantai susitarė 
uždaryt visas savo dirbtuves 
nuo 14 iki 21 gegužės. Tas 
liečia apie 900 dirbtuvių, ku
riose dabartiniu laiku dirba 
apie 30,000 darbininkų. 
Normaliais laikais šilko pra
monėj Amerikoje dirbdavo 
apie 50,000 darbininkų.

Vilnų audimo pramonėj 
darbai eina prastai.

Bostone rubęiuviai iki šiol 
dirbo neblogai, bet dabar 
jau prasidėjo bedarbės se
zonas.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun- 
čiu į Visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą.

GEO.
BENDORAITIS
520 Wilson SU, 

Waterbury, Conn.

Federalinė Jungtinių Vai
šijų valdžia 1 balandžio tu

rėjo 623,559 tafnautojus.

Tai m-lle Yvonne Lagardere, 
18 metų amžiaus skrybėlių siu
vėja, kuri buvo išrinkta Francu- 
zijos gražuolių “karaliene.’ 
atstovaus franeuzes graž

I tetų a 1101*1 ko i c.

Vidurių Užkietėji
mas Išgydomas Be 

Gyduolių.
Visokios gyduolės ir pikai, nors ir su
minkština vidurius taikinai, bet jų. ne- 
suštimuliuoja ir gana tankiai žmo
gų smarkiai nusilp.-rfna, taip, kad vos 
gali paeit. Naujasis išradimas gydyti 
Užkietėjusius vidurius yra gamtos 
parūpintas, tai tam tikros sėklos va
dinamos Kazeli’* Ptantago Seeds. 
Vartojant jas su maistu, gėrimu arba 
vaisiais per nekurj taiką, užkietėji- I 
mas pranyksta pats per save. Vidu- Į 

susitaiso taip, kad jokių gyduo- ! 
daugiau vartot nereikia Tas sėk- ; 
—taria vartot geriausi daktarai, i

Pigiausiai galima gaut pas mus, I 
•ba ,6 boksai už vieną I 

Pris iunčiame per paštą už . 
2 -----1, į Kanadą už $1.30

šešis baksus. Kartu su ordefiu reikia į

nai
lit}
la* pataria vartot geriausi daktarai, 
S. V. Valdžia ir Insurance kompani- 

nąi '
20c baksas ari
dolerį- F ’ ’
$1.15 — 6 baksus, į

Ji prisiųsti ir pinigus 
KAZELL’S BOTĄN1CAL CO. 

Herb S pedhkKąt V 
IM- W.'RRo\r»WAY 

1 SO. BOSTON MASS.

FARMA PARSIDUODA
104 akerių žemės, 9 ruimų stuba, ~ w ______ ________

geri tvartai ir budinkai, nauja saila, farmų” aplink VVoodburyi Conn’ ___
vištininkas, apie 200 vištų ir visi gy- žino kur jis randasi, prašau pranešti, 
vuliai ir farmos mašinos ir Delco arba pats ]aį atsišaukia. 
Ligth elektriką. Priežastis pardavimo . - ~
—žmogus serga 3 metai. Viskas par
siduoda labai pigiai; platesnių infor
macijų klauskit laišku. (9)

M. Yechinevich
R. D. 1, Edmeston, N. Y.

Farma Pardavimui
7 karvės, 2,jaunos, namas, 

44 akeriai žemės, visi nauji 
įtaisymai, įrankiai ir maši
nerija, nauja barnė. Kaina 
pigi-

PETRAS ŽYGELIS 
Shawsheen St., 

Tewksbury, Mass.

(0)
Jos. Gražulis,

175 E. 22-nd St., Bayonne, N. J.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau draugo apsivedimui. Gei

džiama kad butų teisingas, doras ir 
mylintis gražų gyvenimų, ir kad butų 

į kiek pasiturintis, apie 40—45 metų 
amžiaus. Aš esu našlė ir turiu savo

(9)1

PAŽANGA
LAISVOS MINTIES. MOKSLO 
IR KRITIKOS MĖNESINIS 
ŽURNALAS

Kaina $1.00 metams. 
Pusei metų 65 centai 
Vienas No. 10 centų

PAŽANGA
3352 S. Hąlsted St., Chicago, III.

Vyrai — Atyda!
Štai yra specialis pranešimas, kuris 
bus įdomus kiekvienam vyrui, kuris 
pasiekė “viduramžį” .ir jaučia reika
lingumą tam tikro gaivinančio Toniko. 
Kad suteikti galimumą tūkstančiams, 
kurie dėl kokios nors priežasties ati
dėlioja užsisakyti

Nuga-Tone
tiesiog nuo distributorių. Šį Gydyto
jaus preskripcija dabar parduodama 
visose vaistinyčiose. Vienas Doleris už 
mėnesio treatmentą — bukite savimi 
gaukite butelį šiandien—garantuotas.

f

R
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nuosavybę. Platesnės žinios bus pra
neštos per laišką. Kam bus tinkama, 
.prašau su pirmu laišku prisiųst savo 
paveikslą. Pareikalavus bus sugrą
žintas. A. S., P. O. Box 17, *

Grove Hali Sta., Roxbury, Mass.

PARDUODAM FARM.)
Puiki vieta, 62 akeriai žemės, pui

kus didelis sodas. 8 karvės, 3 priau
gančios, 2 arkliai, vežimai, farmos 
mašinos, visi budinkai nauji, stuba 20 
ruimų ir gaselino stotis. Prie didelio 
kelio. Parduodu pigiai, nes noriu greit 
parduot. Platesnių žinių norint, klaus
kite laišku. (0)

KRANAS RAGAUSKAS
Old Town Farm, Littleton Road, 

Harvard, Mass.

“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1934 Metams Jau O alavas.

Frank Ricickio 
MOSTIS

Kurie kenčiate nuo negyjančių žai
zdų ir vočių, uleerio, užsisenėjusių ir 
naujų, kurios pasirodo ant kojų 
ir kitų kūno dalių, kurios kartais už- 
gydomos bet ir vėl atsinaujina. Žaiz- 
įų išveizda, prakiura oda, parausta, 
namėlynuoja, teka vanduo ir niežti. 
Kuriems tas pasireiškia, vartokit F. 
Ricicko Mostį ir jo patarimus, su ku
rios pagalba išsigydysit. Mosties kai
na $1.00 ir $2.00.

F. Ricicko gyduolė nuo Vėžio ligos. 
Ji suteikia didelę pagalbą iš vidaus ir 
iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimą, 
sustabdo skausmus, išliuosuoja vidu
rius, atleidžia sutinimą į 24 valandas 
ir ligonis gauna didžiausį palengvi
nimą. Kaina mosties ’A oz.—$3.00 ir 
’A oz. į vidų gerti—$3.00 su prisiun- 
timu. Taipgi atstatom Pailas į 3 
dienas, jeigu kuriems nebuvo išpiau- 
styta. Kaina $5. Money orderius ar 
pinigus siųskit registruotam laiške.

Kreipkitės šiuo antrašu: (->
FRANK RICICKAS

3 Rose Street, Hartfordu Conn.

Ii

Lietuvis Blekorius
' (TIN SMITU)

Bile Meke* darbą padarau arba 
sutaisau, nes tunu visokias tam 
reikalui mašinas. Taisau ledų bak
sus, stogams paipas, varinute boi
lerius sunituoju, prakiurusius už
lopau, taipgi padarau nauju*. Vi
sokį darbą darau prieinamtausia 
kaina. Darbą gvarantuoju ilgų me
tų mano patyrimu. Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat bažnyčios.

Klimas Česnulevičius
13 Vhitaey Su, Werce*ter, Mana.

“Keleivio” Kalendorius 
1934 metams jau išėjo iš 
spaudos ir dabar jau galima 
jį gauti.

Kalendorius 1934 metams 
yra nepaprastai įdomus ir 
naudingas, nes jame telpa 
daugybė visokių receptų, 
patarimų ir nurodymų, kaip 
kas iš ko daryt

Be to, kaip visuomet, yra 
daug įdomių mokslinių ir 
informacinių straipsnių, sta
tistikų, eilių ir juokų.

Kalendoriaus kaina yra 
50 centų neskaitytojams, bet 
“Keleivio” skaitytojams tik 
25c. Užmokestį galite pri
siųsti kartu su prenumerata 
arba atskirai — 
parankiau.

Adresuokit: 
253 Broadv&y, 
ton, Mass.

kaip, kam

“Keleivis”, 
South Bos-

| KELEIVIS
253 Broadway South Boston, Mass.
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KĄ VEIKIA LIETUVIŲ KOLONIJOS 
PITTSBURGHO APYLINKĖJ.

Trumpa apžvalga jų dar
buotės antram skridimui.
Duąuesne miestelio Lietu-; 

tuvių Literatūros Neprigul- 
mingas Kliubas rengdama
sis prie savo sidabrinio jubi
liejaus (25 metų sukaktu
vių), kuris įvyko balandžio 
29 d., paaukavo iš savo iždo 
$10.00 antram skridimui, 
tuomi padarydamas savo 
sidabrinį jubiliejų da žymes
nį.

Kiti Duąuesne draugijų 
darbuotojai irgi neatsilieka. 
Teko nugirsti, kad duąues- 
niečiai jau turi sukėlę $14, 
bet ir tai da ne viskas. Jur
gis Ričkauskas pareiškė, 
kad susidarys iki $20.

Tačiau reikia neužmiršti, 
kad Duąuesne lietuviai y- 
ra labai depresijos nuvar
ginti, ir dabar plieno dirb
tuvės mažai ka dirba.

** ♦

New Kensingtono SLA. 
192 kp. darbuotojai tikrai 
gražiai pasirodė, nes sukėlė 
apie $40.

Camegie miestely, rodos, 
nieko negirdėti. Bet carne- 
giškiai visai patylomis sudė
jo virš $22.00 ir pasiuntė do
vaną “Lituanicos Antrosios” 
krikštynoms, kartu ir ge
riausius linkėjimus lakūnui 
Janušauskui.

Bridgevillės SLA. 90 kuo
pos nariai irgi prisidėjo prie 
antrojo skridimo, nors ir su 
maža auka — apie $3.00. 
Kad ir nedaug, bet parodo, 
kad jie pritaria ir remia ant
rąjį skridimą.

Rųsselltono SLA. 170 
kuopos darbuotojai prisidė
jo su apie $4.00. Kai iš taip 
mažos lietuvių kolonijos, tai 
daugiau vargiai ir galima 
norėti.

McKees Rocks irgi ne
miega. Tenka girdėti, kad ir 
iš čia jau yra aukų pasiųsta į 
centrą. Čia darbuojasi drg. 
D. Sanda.

McKees Rocks yra nema
ža lietuvių kolonija ir ji tin
kamai pasidarbuos antra
jam skridimui.

Yra ir daugiau lietuvių 
kolonijų Pittsburgho apylin
kėje, apie kurias mes mažai 
žinome, tačiau jos dirba ir 
remia antrąjį skridimą. Jos 
nesigarsina, nes dirba ne dėl 
garbės.

Pats Pittsburghas irgi 
bruzda. Lietuvių Mokslb 
Draugija ir jos darbuotojai 
turbut geriausia pasižymi 
tame darbe, šiomis dieno
mis per pasidarbavimą L. M. 
D. Namo vedėjo Albino 
Kaulakio, sekantis lietuviai 
įstojo į ALTASS. narių ei
les: Pranas Savickas, Albi
nas Kaulakis, Jonas Benai- 
tis, Pranas Andrinas, Pra
nas Malinauskas, Juozapas 
Radžius ir Jonas LaurinaL 
tis, po $2. Viso labo $14.

Yra pardavinėjami ir si
dabriniai ženkleliai. Reikia 
pasakyti, kad Pittsburghas 
dirba antrajam skridimui 
daug, bet nejieško jokios 
garbės ir nesiginčija dėl va
dovybes. Ginčus kelia ir 
jieško nežinia ko tik tie, ku
rie nieko nedirba.

S. Bakanas.

PRANEŠIMAS PITTS
BURGHO IR APYLIN- ; 
KĖS DRAUGIJOMS.

Amerikos Lietuvių Trans
atlantinio Skridimo Sąjun
gos Pittsburgho Skyriaus 
Komitetas, kuris rūpinasi 
lakūno Janušausko finansa
vimu skrendant jam šią va
sarą į Lietuvą, šaukia drauą 
gijų atstovų susirinkimą 20 
gegužės dieną, • 2 vai. po 
piet, Lietuvių Mokslo Drau
gijos svetainėje, 142 Orr st, 
Pittsburgh, Pa.

Yra išsiuntinėti pakvieti
mai draugijoms ir parapi-

joms.Pittsburghe ir apylin
kėje, katrų tik adresai buvo 
komitetui žinomi. Jei katros 
draugijos ar kuopos nebūtų 
gavusios pakvietimo, lai pa
sinaudoja šituo pranešimu 
oer spaudą ir išrenka savo 
itstovus ir prisiunčia į virš- 
ninėtą susirinkimą. O jei 
tebūtų galima suspėti atsto
jus išrinkti, tai draugijų val- 
lybos gali dalyvauti.

Birželio 17 d. yra rengia- 
na šioj apylinkėj paskutinė 
iviacijos diena Janušauskui, 
tad ji pasisektų, reikia 
nums visiems prisidėti prie 
laibo.

Šiame draugijų atstovų 
usirinkime bus aptarta ir 
ipdirbti visi planai aviaci
jos dienai Pittsburghe. Ši 
aviacijos diena bus kaip ii 
atsisveikinimas su lakunu 
Janušausku pirm jo kelionės 
oer platųjį Atlantą.

S. Bakanas.
ALTASS. Pittsburgho 

skyr. pirmininkas.

PHILADELPHIA, PA.
Kas aukavo antram skri

dimui.

Pildant aukotojų norą, 
VVS. komitetas šiuo patei
kia visuomenės žiniai tų au
kotojų vardus ir pavardes, 
kurie aukojo vieną dolerį ar 
iaugiaus antram skridimui 
įer Atlantiką,

Aukų rinkėjai Juozas Bir
žietis, Povilas Guokas ir A. 
Stulas pridavė sekančius, 
vardus:

Juozas Kavaliauskas au
kavo $5.00; Vadas Domei
ka ir Ona Kondrotas po $2; 
M. S. Guokas — $1.00, Ka
sys Kliauga — $2.00, Ant. 
Purvėnas — $2, J. Marius — 
$1, Frank Augustinas—$2, 
Juozas Karlonas—$1, Vla- 
ias žemaitis *—$1, Ant Stu
las — $2; Ant. Valentas, A. 
Gudonis, Povilas Guokas, 
Jonas Talačka, Kaz. Kliau
da, Povilas Matukas, Juozas 
Biržietis, A. Kliauga, Kazys 
Kriliauskas, A. Stulas ir St 
Plienius po $1.00. Smulkių 
aukų $13.75. Viso $45.75.

Jonas Švedas pridavė 
smulkių aukų už parduotus 
“Lituanicos Antrosios” lėk
tų vukus $5.30. Kaz. Valys 
surinko ir pridavė pinigus 
nuo sekančių aukotojų: Ant. 
Biliūnas ir Stasė Vaivadie- 
nė — po $5.00; Ona Sprin- 
dienė, Ant. Rėklys, Petras 
Markūnas, Aug. Žymelis, D. 
Slyvinas, Jonas Vaivada, A. 
Slavėnas, Povilas Virbalas, 
K. J. Valys, Agnės Vąlienė, 
Adelė Jančauskas, Jonas 
Alekna, Adolfas Stankus ir 
Marijona Milienė po $2.00,; 
Jieva Micikevičienė—$1.00. 
Smulkių $5.05. Viso $44.05.

Kazys. Slyvinas už par
duotus lėktuvukus — $3.75, 
A. Valiušis — $4.00, Povi
las Biržis — $5.25, Jonas 
Streleckas pridavė nuo se
kančių aukotojų: Juozas 
Kaulinskas — $1.00, Krisius 
Žemaitis — $2.00. Juozas 
Skinderis — $2.00; smulkių 
75c. Viso $5.75. Ant. Tvara- 
navičia surinko ir pridavė 
nuo: Ant. Gružausko — $2, 
Vinco Zimonto — $5; smul
kių 75c. Viso $7.75.

Minint Lietuvos, Nepri
klausomybės 16 metų sukak
tuves vasario 18 d. Liet Mu- 
zikalėj svetainėje, antram 
lietuvių skridimui aukavo 
Kazys Dryža $2.00 ir Ant 
Baltronis $2.00, kurie įėjo į 
abelnai surinktą sumą ir pa
skelbtą jau spaudoje.

Visos viršuj minėtos au
kos drauere su kitomis pasių
stos ALTASS. centro komi- 
tetan, Chicagon.

J. V. Grinių*, pirm., 
Ant. T varana vičia. iždį 

» Z. Jankauskas, rast iI

» r

Humoristika
Generolai Politiniai Priešai

KELEIVIS, SO. BOSTON

t

i

ČIUDNI ČĖSAI UŽĖJO. ANEKDOTĄ Iš CARŲ 
RUSIJOS.

po-

i
i

Gen. McAlexander (kairėj) ir gen. Martin, vienas demokra
tas, antras republikonas ir abudu kandidatuoja Į gubernatorius 
Oregono valstijoj. _ . '

Anksti rytą atsikėlęs, 
Barščius gurguliuok.
Dirbk per dieną kaip pašėlęs, 
Vakare dejuok.

Čiudni čėsai Lietuvoje 
Prislėgė visus.
Skundžias žmonės ir dejuoja, 
Kur gi galas bus?

KUR MOTERIMS GERA GYVENTI
maršus. Krante stovėjo jau 
ir valdininkas vinčevotojas, 
kuris tuojau mergaitėms iš
lipus ir pradėjo savo darbą. 
Veik jį apstojo tiek porų, 
kad jis nebegalėjo apsidirb
ti. Tos poros, kurios jau bu
vo iš anksčiau pažįstamos, 
be jokių ceremonijų tuojau 
liko suvinčiavotos. Bet ir 
tie, kurie ir pirmą kartą su
sitiko, daugumoje tuojau 
leidosi suvinčiavoti. Dalis 
mergaičių ir vyrų iš anksto 
dar nebuvo viens kitą išsi
rinkę. Tad ir imta tuojau su
sipažinti. Bematant iš tų 

! 350 mergaičių tik kelios be- 
! liko, kuriomis nė vienas vy
ras neįdomavo. Bet kadan- 

didelė

Bendrai, Australijoj gy-

Australijoj yra daug dau
giau vyių negu moteių. Jau
nieji vyrai iš dalies visai ne
turi galimybių apsivesti, 
aes nesuranda mergaičių. 
Tam tikros organizacijos, 
net bažnytinės parapijos dėl 
to suorganizavo jaunų, gero 
vardo mergaičių perkraus- 
tymą iš Anglijos į Australi
ją. Kas savaitę ateinąs lai
vas iš Anglijos į Australiją 
su jaunomis mergaitėmis, 
Kurios parapijų ar kitų orga
nizacijų tarpininkavimu su
sipažįsta su Australijos ūki
ninkaičiais ir už jų išteka 
tuoj, kaip tik laivas atplau
kia į Australijos uostą.

Vienas laikraštis neseniai’ 
turėjo progos palydėti tokį gi Australijoj yra 
laivą iš Anglijos iki pat Aus- moterų stoka, tai .ir joms dar 
tralijos. Tame laive važiavo yra vilties ištekėti. 
350 jaunų mergaičių, kurios 
buvo pasirengusios Australi- venimas dar nėra toks sun- 
joj ištekėti. Tik retoji iš jų * 
savo busimąjį vyrą pažino iš 
anksčiau. Daugumas teturė
jo tik savo busimojo foto
grafiją ir laiškus ir iš jų nu
sprendė keliauti ir susituok- vyktų į Australiją. Bet da- 
ti- Trys seserys pasakojo, bar Australija įsileidžia tik 
kad joms vyrus išrinkęs jų Anglijos moteris, ir tik to- 
brolis, kuris jau esąs Aus-.kias, kurios yra tikrai pasi- 
tralijoj. Kitos kelios mer- ryžusios ištekėti.
gajtės visai nebeluak’ė kol‘ “A. L. B.”
atvyks į Australiją, bet susi-į ---------------
tuokė su laive pasitaikiu- MIRKSTA ŽIEMKENČIAI, 
siais vyrais. Toms visoms at-, Ūkininkai apie Mariam- 
vykstančioms moterims vie-polę skundžiasi, kad dėliai 
nas didis patogumas tas, lietingo pavasario mirksta 
kad Australijos vyrai visai žiemkenčiai javai, 
nereikalauja iš žmonos krai-l 
čio ar šiaip turto. Mat, Aus
tralijos vyrai ir taip yra tur- f 
tingi, jiems tik žmonos rei
kalingos.

Laivui atplaukus arti Au
stralijos kranto, pastebėta 
didžios vyrų minios. Muzika' 
griežė sutikimo ir vedybų

LOWELL, MASS. 
Visuomenės žiniai.

Kadangi lakūnas James 
Janušauskas rengias siek
ti užbriežto tikslo, t. y. baig
ti Dariaus-Girėno testamen
tą, bet prieš tai dar kartą 
nori aplankyt Amerikos lie
tuvių kolonijas su nauju oro 
milžinu “Lituanica II,” tai 
viena tokių atsisveikinimo 
dienų bus ir pas mus, Lo- 
wellio lietuvius, 27 d. gegu
žės, Ayer airporte, kur lakū
nas J. R. Janušauskas skrai
dys su “Lituanica II.” Taigi 
mes prašom aplinkinių mie
stų lietuvius nedaryti jokių 
parengimų viršminėtą die
ną, bet dalyvauti pas mus. 
Vietos užteks visiems. Ayer 
airportas yra didelis ir gra
žioje vietoje, ant Concord 
upės kranto. Privažiavimai 
parankus. Kviečia visus ren
gimo komisija.

L. Paulauskas, pirm. 
3. Kučinską*, kas. I
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WAUKEGAN, ILL. 
įūetuvių Laisvės Mylėtojų Valdyba 

1934 METAMS.

jkv.

Jos. Mačiulis — pirmininkas,
906 Prescott St. U'aukegan, III. 

Gabris — pirm, pagelbininkas,
730 McAlesten Avė. Waukegan, III. 

B. J. Masiliūnas — užrašų rašt.
818 — lOth Place, Waakegan, Iii. 

B. Dekšienė — turtų rašt.
630 —8th St. IVaukegan, III.

K. Vaitiekur.as — kasierius, 
720—«th St., Waukegan, III.

' Kasos Globėjai: 
Emilija Kernagis—720 Vine Place 
St. Dambrauskas—835 So. LincDln st.

Knygiai:
Dambrauskas, 118—lOth St., 

North Chicago, III.
Valentnkonis, 830 Prescott S., t 

VVaukegan, III.
Maršalkos:

J. Stočkus; J. Visockis.
Susirinkimai būna paskutinį ket

vergę kožno menesio, 7:30 vakare, 
Liuosybes svetainėje, Waukegan.It ■

M.

l

kus, kaip kitur; ten ir tas 
krizis nesijaučia taip labai.

Kad nebūtų didieji įva
žiavimo suvaržymai, iš dau
gelio pasauk kraštų moterys

DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas slaptų ir kroniskų ilgų 
moterų ir vyrų, kraujo ir odos. 

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

1 ALLEN STREET West End 
Kamp. Chambers St. Boston.

Tel. Capitol 2267 Highlands 3315 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro.

Nedėliomis: iki 5 vai. po pietų. 
—----——,------------- -------- —------------ 

-t

Galit pamatyt visą 
Lietuvą tik«uį>

Skaitydami Dr. Markerio knygą

Amerikiečio Įspūdžiai .Lietuvoje
j Tai didelė, graži ir be galo įdomi'knyga apie Lietuvą. Ji 
i turi net 429 puslapius ir daug paveikslų. Įrišta j stiprius 
i 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 siuskit money order’ia 
M arba registruotame laiške.

Adresuokite:

DR. MARGERIS.
3325 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL
.,■■■■■■ T-- - ---------------------------------r-- i

Į kermošių ką nutysęs, 
Už niekus parduok.
Arklys dešimt, batai šimtas, 
Ir, žmogau, gyvuok.

Taisyk kelią, šveisk kumelę 
Ir žvyrių vežiok.
Rugiai sėti, bulbės kasti,
Nors ėmęs nusprok.
Ištvermingai, punktualiai 
Mokesčius mokėk.
Lyg tas asils Nazareto, 
Tempki ir tylėk.
Bijok cypęs, bijok peklos. 
Bijok pabaudos.
Ir taip skurski tu, žmogeli. 
Lig grabo lentos.
Kelk kultūrą, laikyk švarą, 
Uteles išpliek;
Jei nestengsi, tai tau sako, 
štriopą užmokėk!

Sunku, sunku Lietuvoje, 
Skundžiasi žmogus.
Visi vargsta ir dejuoja.
Kur gi galas bus?

Dėdė Anupras.

KAM MOKINTIS NIEKŲ! i

Mokytoja pranešė vaikams,' 
kad tėvai nupirktų jiems po kai- > 
bos vadovėlį. Sekančią dieną ji 
gavo nuo vienos motinos šitokį 
laišką:

“Aš nenoriu, kad mano vaikas 
leistų laiką ant tekių balabaikų, 
kaip kalbos vadovėlis. Aš turė
jau visokių vadovėlių ir žinau, 
kad iš jų nėra jokio pažitko, tik 
vienos durnystės, dac oi. Mano 
sūnūs eis ant lojario, todėl jam 
reikia aukštesnio mokslo mokin
tis. Verčiau parodyk jam kaip 
klarnietą grajyt ant pijano.”

NUGIRSTA GATVĖKARY.

Viena mergelka:— Kas yra 
biologija?

Kita mergelka:—Ar tu žinai? 
Vai, ogi tai ta nauja aktorka, ką 
dabar darys naujus muvink-pik- 
čerius Hollywoode.

Sykį Astrachanės mieste 
licijai pavyko susekti netikrų 
pinigų dirbtuvę ir suimti 3 kal
tininkus. Vietos dienraščio re
dakcija pasirūpino gauti suim
tųjų atvaizdus ir šalia jų padėti 
fotogarfijas policijos valdinin- 

! kų, kurie tuos pinigdarius suė- 
' mė.
t

Tačiau laužant laikrašti spau
stuvės darbininkai sumaišė pa- 

•' rašus po tais paveikslais, ir po 
! policijos valdininkų fotografijo
mis išėjo toks paaiškinimas:

“Tris aršiausi piktadariai As
trachanės mieste”.

Gi po kalinių paveikslais bu
vo pasakyta:

“Tai tie, kurie teisme 
visas jų šunybes.”

Ir, tikėsit ar ne, tą patį vaka
rą visi tris minėti policijos val
dininkai išdūmė iš Astrachanės.

iškels

I
i

NE VISKAS TIESA.

Šv. Ciprijono draugijos susi
rinkime smarkiai susiginčijo A. 
su B. Kuomet A. pabaigė savo 
argumentus, atsistojo B. ir sa
ko:

—Well, aš jums pasakysiu, 
broliai, kad pusė tų melų, ką A. 
ant manęs išspiaudė, yra netei
sybė.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naujų 

D-ro Margerio Knygą 
GONORĖJA

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

DR. MARGERIS
S421 Sa Halsted Street. 

CHICAGO, II,L.

Dyktii!
Suvis dy-kaj, dasižinosite savo ateiti 

ir kokių laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (11)

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

CHICAGO. TLU

/

t

rųšies smulkius pa- 
kaip tai: pajieško-

VISŲ ŽINIAI
Vž visokios 

sigarsinimus, 
jimus apsivedimų, įvairius prane
šimus, pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą -sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimą, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminiu arba 
draugų skaitome po 2c už žodį. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po 1c už žodį.

Paj ieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

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

KELEIVIS
253 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

Jums nereikia ilgiau kentėt skaus
mus nuo reumatizmo, vartok RU-EX, 

kurį daktarai išrašo 
nuo skausmų musulų, 
chroniško reumatiz
mo, lumbago, neuri- 
tis, sciatika, skausmo 
sąnariuose, strėnose, 
paprastos neuralgijos 
ir podagrų. Tai yra 
padaryta sudėtinė, 
kurią vartoja po visą 
pasaulį kaipo pagel- 
bą nuo reumatiškų 
skausmų.

IŠBANDYK RU-EX ANT MUSŲ 
KAŠTU-

Rl'-EX parsiduoda po $1.50 už bon- 
ką. Jeigu .Jums nepagelbės, Jums ne
kainuos nieko. Prisiųskit tik Jūsų var
dą ir adresą, užmokėsi pastoriui, kaip 
jis atneš Jums bonką RU-EX j namus. 
Vartok kaip nurodyta ir jeigu nebus 
.Jums naudingas, mes atiduosim atgal 
jums pinigus. Vieninteliai platintojai:

PORTERS DRUG COMPANY 
1608 Milvaukee Avė., Dept. R-7. 

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

Lietuvoje iškastas Didelis Turtas 
Upytės ūkininkas rado dide
lę skrynią aukso ir senoviš

kų kardų.

Vienas “Keleivio” -skaity
tojas iš Kanados prisiuntė 
mums iškarpą iš “Toronto 
Daily Star,” kur yra išspaus
dinta iš Kauno žinia apie iš
kastą Lietuvoje didelį turtą. 
Neturtingas Upytės kaimo 
ūkininkas, dirbdamas savo 
ūky pavasario darbus, iška
sęs didelę skrynią, kuri bu
vusi pilna pripilta aukso ir 
dailiai padirbintų kardų ir 
kitokių ginklų. Aukso vertė 
siekianti daugiau kaip 
$100,000. Kardai ir kiti gin
klai esą tokios rūšies, kaip 
buvo vartojami 500 metų at
gal.

Žinovai esą tos nuomonės, 
kad rastas turtas yra iš tų 
laikų, kuomet Lietuvą ir 
Lenkiją valdė karalius Jo
nas Kazimieras Vaza. Tai 
buvo audringi laikai tarp 
1648 ir 1668. Kadangi Jo
nas Kazimieras Vaza turėjo 
pretensijų prie Švedijos sos
to, tai švedų karalius Karo
lis X apskelbė jam.karą ir 
puolė jį tokiu viesulišku' 
greitumu, kad Jonas Kaži-’ 
mieras turėjo palikti savo 22 d. pas Kulvelį Įsibrovė du 
dvarus Upytės apylinkėj ir maskuoti vyrai, iš kurių vie- 
skubiai bėgti Į Sileziją. Tai- nas turėjo karišką šautuvą, 
gi manoma, kad bėgdamas Kulvelį Kazį (tėvą) peršovė 
nuo Švedų jis ir bus tą turtą per vidurius, kuris nukrito, 
užkasęs netoli Upytės. antrą šūvį paleido sunui Au-

Esą ir kitokių spėjimų, gustui į galvą, nuo kurio už- 
Upytėj senovėj galėjęs būti geso ir lemputė. Tuo kart 
upių deivės Upinės ar Upy- patamsyj apčiupinėjo šauna
te? aukuras. Ta deivė visuo- mąjį ir radę dar gyvą besė- 
met buvo garbinama pa- dintį iš apsvaigimo, vėl pa
upiais ir jai, kaip ir visiems ieido antrą šūvį per krutinę, 
dievams, senovėj būdavo kuris išplėšė krutinę, net 
duodamos aukos. Taigi ga- plaučiai buvo matyti. Paskui 
limas esąs daiktas, kad toji pareikalavo pinigų ir dau- 
skrynia su auksu ir kardais giau nieko nedarę šeimai iš
buvusi įmesta upėn kaip au- sinešdino nieko nepaimda- 
ka vandenų deivei. Per ilgą mi. Kulvelis Augustas nors 
laiką vanduo galėjo išgriau- sunkiai sužeistas, bet dar gy- 
žti upei naują vagą, o toji vas ir kalba, ir išvežtas į 
vieta, kur buvo įmesta skry- Šiaulius, ligoninėn.
nia su auksu, galėjo užsily- Įtarimas krito žentui Kiu- 
gint ir virsti sausžemiu. 1 duliui, gyv. Kruopių valse., 

Kuri iš tų dviejų nuomo- kuris suimtas ir krim. polici
nių yra teisingesnė, dabar ja veda kvotą.
jau sunku pasakyti. Bet tai 
ir nesvarbu. Daug svarbes-, 
nis yra klausimas, ar ukinin-1 
kas, iškesęs tą turtą, galės jį

„j. I

KIVIRČAS DĖL NEPRIĖ
MIMO Į KAPUS.

Jau buvo rašyta apie nusi
nuodijusią su savo meilužiu 
Dubauskienę. Jos lavoną lai
doti kapuose nebuvo leista. 
Bet nesenai, “Švyturio” tra
ktieriuje begirtuokliauda
mas staiga mirė Andrilionis. 
Mirusio Andrilionio žmonai 
sumokėjus apie 60 litų kle
bonui, jis į kapus priimtas. 
Tuo labai užsigavo Dubaus- 
kienės vyras, nes jo žmona 
buvusi religinga, o Andrilio- 
nis Panevėžy, buvo žinomas 
girtuoklis. Kilo konfliktas, 
kuris pasiekė net vyskupą. 
Paaiškėjo, kad nepriėmimas 
i kapus įvykęs dėl to, kad 
Dubauskas neturėjęs tiek pi
nigų, kiek sumokėjo Andri- 
lionienė. .

Dėl šito įvykio net klebo
no artimieji subruzdo ir da
bar daro žygius, kad arba 
Dubauskienė butų leista ka
puose palaidoti, arba Andri- 
iionis butų iš kapų iškeltas.

AR VALDYS JIS JAPONIJĄ?

Šiame vaizdely parodytas ne
senai gimęs Japonijos sostui įpė
dinis, kuris buvo pavadintas 
Tsugonomija Akihito. Tai reiš
kia: Gudrus ir Laimingas Kuni
gaikštis. Bet kas gali žinoti, ko
kia bus jo laimė? Gal revoliuci
ja nušluos Japonijos sostą, kaip 
nušlavė Rusijos.

Politinio Keršto Au
ka Klaipėdoje, i 

Klaipėdos krašte eina 
smarkios grumtynės ne tik 
tarp lietuvių ir vokietininkų, 
bet ir tarp vietos vokietinin
kų priešingų partijų. Ten y- 
oatingai lenktyniuoja dvi 
zokietininkų partijos — za- 
sininkai ir neimanininkai. 
Mat, jos abi nori turėti kuo 
didžiausią krašte Įtaką. Ne
itai tarp tų dviejų partijų 
įarių pasitaiko ir smurto 
veiksmų.

Tačiau paskutinių dienų 
įvykiai nustebino Lietuvos' 
gyventojus, kad Klaipėdos 
vokietininkai savo politinei 
kovai vartotų net žudymus.! 
Įvykis buvo toks:’ šiais me-

LIE-

pavasa- 
anksti.

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ, 
AR UŽPUOLIMAS.

žiliai, Papilės vai. Kovo

NUOSTOLINGA PIRMO
JI PERKŪNIJA 

TUVOJE.
šiemet Lietuvoje 

ris prasidėjo labai
Jau prieš Velykas buvo pra
džiūvę keliai. Dabartiniu 
laiku ūkininkai jau pradėjo 
visus laukų darbus. Iš balan
džio 18 į 19 naktį Lietuvoje 
buvo pirmoji šiais metais 
perkūnija, tačiau labai nuo
stolinga. Tiesa, po jos auga
lai, medžiai tuojau sužalia
vo, visa gamta, rodos, iš nau
jo atgimė.

Perkūnijos naktį žaibai 
buvo toki dideli, kad gyve
namuose namuose buvo 
šviesu kaip dieną. Buvusioji 
perkūnija kaimuose padarė 
daug nuostolių: sudegino 
keliasdešimt namų, sudaužė 
eilę aukštesnių pastatų ir 
šiaip pridirbo eibes visokių 
nuostolių. Perkūnijos trenk
smai buvo toki dideli, kad 
net gyvuliai tvartuose šoki
nėjo. Tokio stiprumo perkū
nijos Lietuvoje būna tik vi
durvasaryje, tačiau ne to- 

! kios nuostolingos kaip kad 
šioji. Tsb.

UŽPUOLIMAS ANT 
KELIO.

Pakrojaus žydas Jankelis
Į

sau pasiimti, ar valdžia at- ,pranešė policijai, kad 9 ko-s 
ims. jį iš jo. į vo jaTn važiuojant Klovai- i
NiTRATinf ąTiinrM nių-Pakrojaus vieškeliu, jįAUDĖ UŽ STUDEN- užpuolė 3 nežinomi piktada- 

TO VARDO PASISAVI- jr> sužaloję galvą, ban- 
dė atimti pinigus. Jankeliui 
ėmus rėkti, piktadariai pasi-

nių-Pakrojaus vieškeliu, jį

NIMĄ.
Kauno apygardos teisme ______ _______ ____

buvo sprendžiama pil. Mitą- slėpė. Policija išaiškino, kad 
lo byla kaltinamo studento Jankeli užpuolė trys neblai- 
vardą pasisavinus.* ’

Mitalas prieš kurį laiką ^jus, jonas Benartas ir Ignas 
pradėdamas tarnauti fman- Gabriliunas. Užpuolikai su
sų ministerijoj pasidirbo stu- laikyti, 
dento pažymėjimą, kad len
gviau butų gauti tarnybą ir. 
inteligentiškesnių atrodytų. 
Jam pasisekė gauti akcizo 
inspektoriaus padėjėjo vie
tą, bet vėliau viskas išėjo 
aikštėn ir Mitalui buvo iš
kelta byla.

Apygardos teismas Mita
lą pripažino kaltu ir nubau
dė 3 mėn. kalėjimo sąlygi
nai.

I vųs vyrukai: Jonas Zinkevi-

I

s. 
s. 
s. 
s.

PERSIŠOVĖ MOTERIS.
Žem. Naumiestis. Balan

džio 5 d. persišovė iš brau
ningo advokato žmona. Su
teikus pirmąją pagalbą, ji 
buvo skubiai išvežta į Šilu
tės apskrities ligoninę. Žu
dymosi priežastis dar neiš
aiškinta.

BROLIAI BROLI SUBADĖ
' Šeduvos vai., Pažeriu kai

me Vaclovas ir Vladas Sa
muliai peiliais subadė savo 
brolį Juozą. Abu mušeikos 
buvę girti ir suimti dar prie
šinosi Dolic

ir sui
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Sąjungos Amerikoje “DROTTninholm”
Moderniškuoju, baltu Motorlaiviu Gegužės 1S
GR1PSHOLM M. h* KUNGSHOLM Birželio 4
Gegužės 26 s- DROTTNINGHOLM Biri. 12
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Kaip Dvarininkas Liutkevičius Nušovė 
Petrauską Prie Savo Pačios.

Šiomis dienomis Panevė- palikdama užrakintą. Liut- 
tais kovo 23 dieną staiga be policijai, kad Gaižunuose į- žio apygardos teisme buvo kevičius žmoną įtaręs nuė- 
žinios dingo Klaipėdos teis- vykęs plėšimas tokiomis ap- sprendžiama Vadatkų dva- jus pas svečius ir jis iššokęs - 
mo valdininkas, aršus zasi- linkybėmis: vidurnaktį, du ro, Krekenavos vals., savi
ninkas Jesutis. Iš pradžių nepažįstami vyrai, kariškais ninko Leono Liutkevičiaus 
buvo manoma, kad jis nuo paltais apsirengę, atėję į byla, kaltinamo nužudžius 
tardymo pasislėpė, pabėg- Gaižunų geležkelio stoties Kupiškio smulkaus kredito 
damas į Vokietiją. Mat, ko- bufetą ir paprašė pusbonkio banko bugalterį Ričardą Pe- 
vo 27 dieną Šiaulių apygar- degtinės. Bufetininkas deg- trauską. 
dos tardytojas prieš Jesutį tinęs pastatęs, paskui visi Bylos istorija trumpai su
žadėjo baudžiamają bylą ir trys tą pusbonkį išgėrę, 
auvo įsakęs jį suimti. Balan- 
Ižio 16 d. pasirodė, kad ši-į 
tie visi spėliojimai dėl Jesu-i 
čio nužudymo buvo labai! 
netikslus. Tą dieną Jūrės 
įpė išplovė jo lavoną. Pra- 
vedus tardymą ir mędiciniš- 
<ą lavono skrodimą, paaiš
kėjo, kad Jesutis yra jo poli
cinių priešų keršto auka. 
Prieš nužudant, jis visas bu
vo sunkiai sužalotas, sumuš
tas ir smarkiais narkotikais 
nunuodytas, o po to, įmestas 
i Jūrės upę. Manoma, kad 
pravedus stropų Jesučio nu
žudymo tardymą, į bylą gali 
būti įvelta visa eilė Klaipė
dos krašto atsakingų asme
nų vokietininkų. Tsb.

KEISTAS UŽPUOLIMAS 
GAIŽUNŲ GELEŽIN

KELIO STOTY.
Aną dieną buvo pranešta

VALSTYBĖ PERIMS AU
TOBUSŲ SUSISIEKIMĄ.

Plentų valdyba nusista
čiusi netolimoj ateity patiek
ti vyriausybei projektą, kad 
valdžia savo žinion perimtų 
visą autobusų susisiekimą iš 
privatiškų asmenų, nes pa
gal apskaičiavimus, tai duo
tų valstybei nemaža pelno.

HIDROELEKTROS STO
TIES STATYBOS REI

KALU.
Žemės ūkio rūmuose tarp 

inžinierių ir ekonomistų įvy
ko diskusijos, kuriose labai 
plačiai buvo išnagrinėtas šis 
dalykas. Nors buvo daug vi
sokių nuomonių pareikšta, 
bet vis dėlto galų gale priei
ta išvados, kad hidroelekt
ros stotis pastatyti reikia.

TRĄŠŲ IMPORTAS 
DIDĖJA.

Paskutiniuoju laiku į Klai
pėdos uostą atvežta 5,000 
tonų trąšų: 3,700 tonų iš An
glijos ir 1,100 iš Belgijos* 
Visos trąšos atvežtos Lietū
kiui.

Visa kelionė juromis
Į JŪSŲ TAUTINĘ KLAIPĖDĄ

(per Copenhagą) 
IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO

S. UNITED STATĖS 
S. FREDERIK VIII . 
S. UNITED STATĖS 
S. FREDERIK VIII .

S. S. UNITED STATĖS

Gegužės 12
Gegužės 26
Birželio 16
Birželio 30
.Liepos 21

DIDELĖ EKSKURSIJA
Po priežiūra Lietuvių Agentų Draugijos 

laivu “UNITED STATĖS”
Iš New Yorko Gegužės 12 d. 

zni T
DIDELĖ VASARINĖ EKSKURSIJA 

ypatiškai vadovaujama Juozo Jantmh’o, Jt. 
laivu “FREDERIK VIII” 

Ii New Yorko Birželio 30 d.

Dėl platesnių informacijų ir vietų užsisakymo, kreipkitės pas 
♦ vietinius agentus arba

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
^Salle St, 

Chicago* IIL
27 Whiteh*ll SU .» 248 Washin<ton St, 13D N.
New Yerk, N.' Y. Boston, M

NUBAUDĖ UŽ KOMUNI
STINI VEIKIMĄ.

Kaune kariuomenės teis
mas sprendė p-lės Aranovi- 
čiutės bylą kaltinamos ko
munistiniu veikimu. Arano- 
vičiutė nubausta 10 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

HITLERININKŲ PLAKA
TAS ŠEDUVOJE.

Vieną naktį, tuo tarpu dar 
neišaiškintų asmenų, Šedu
voje buvo iškabintas plaka
tas su Hitlerio ženklu.

visi 
Po glaudus tokia: 

to piktadariai išsitraukę giri- Dvarininkas Liutkevičius 
klus, grasinę bufetininkui ir 1926 m. pradžioj susituokė 
iš jo atėmę 63 litus. su Kupiškio vaistininko

Tiriant apiplėšimo aplin- dukterimi Marija Kenigšte- 
kybes kilo įtarimas, kad api- teraite. Tuoj po vestuvių 
plėšimas sugalvotas paties Liutkevičius išvyko į Prahą 
bufetininko. Jis norėdamas studijuoti, o žmona gyveno 
bufetą išnuomoti sumanęs Vadaktų dvare. Dvejus me- 
apiplėšimą, kad, kaip nu- tus Liutkevičius Prahoj pa
kertėjusiam padarytų nuo- buvęs pradėjo studijuoti 
laidą, nes tuojau turi būti Lietuvos universitete ir daž- 
bufeto varžytinės. . nai važinėdavo į Kauną.
MFDITC vrcčinn nADDH Bendrai, Liutkevičių su- NEBUS VIEŠŲJŲ DARBŲ gyVenimas neatrodė per

Po švenčių prie Kauno daug sklandus, nes kliudė 
pašaliniai asmenys.

Liutkevičienė dažnai va- 
žinėdavus į Kupiškį. Vieną 
syk Liutkevičiai jau kaip ir 
persiskyrę buvo, bet paskui 
vėl susitaikė. Bet ir susitai
kius jų gyvenime buvo daro
mi zigzagai, kol įvyko jų na
muose tragedija.

Pernai rūgs. 29 d. į Va
daktų dvėarą pas Liutkevi
čius atvažiavo svečiuotis iš 
Kupiškio švogeris Poška, R. 
Petrauskas ir Franckevičius. 
Atvažiuodami atsivežė 5 
pusbonkius spirito. Liutke
vičienė su svečiais iš Kreke
navos parvežė 18 bonkų 
alaus, tuos išgėrus — buvo 
parvežta da 18 bonkų alaus. 
Vakare svečia vos, lošė pro
feransą, kol išsiskirstė gulti. 
Liutkevičiai nuėję į miega
mąjį, Petrauskas į kabinetą, 
o Poška su Franckevičium 
kitame kambary. Nakties 

* metu Liutkevičienė išėjus iš 
miegamojo kambario, vyrą

miesto savivaldybės viešųjų 
darbų dirbančių darbininkų 
skaičius labai sumažėjo, to
dėl tie darbai teko labai su
siaurinti, ir daugiau darbi
ninkų nebebus priimama. 
Manoma, kad greitu laiku 
viešųjų darbų visiškai ne
bus, nes pavasari atsiranda 
daugiau ir pelningesnių dar
bų.

PAGERINS KIAULIŲ
RŲŠIS.

Sumažėjus kiaulių ekspor
tui, atitinkami organai žada 
imtis priemonių pagerinti 
kiaulių rūšis, o ypatingai 
prastesnės rūšies rajonuose, 
pirmiausia Trakų, Seinų ir 
kitur. Pagerintos veislės 
kiaulės lengviau užsieniuose 
realizuojamos mums patin
kamomis sąlygomis.

DAR VIENA BYLA PRIEŠ 
VOLDEMARĄ.

Zarasuose keliama Volde
marui nauja byla, kam įžei
dė policijos vachmistrą. 
Mat, valdžios agentai Lietu
voje yra neliečiami ponai.

1

pro langą ir per valgomą 
kambarį įėjęs į kabinetą. 
Elektros lempute apšvietęs 
Petrausko guolį ir ten pama- 
ęs žmoną...

Liutkevičius momentaliai 
išsitraukė revolverį ir pa
leido kėliatą šūvių į Petraus
ką.

Petrauskas šoko ir išbėgo, 
bet du šūviai Petrauskui vis 
tiek pataikė, kurių vienas 
buvo mirtinas.

Petrauskas automobiliu 
buvo tuojau nugabentas Pa
nevėžio ligoninėn, kur trečią 
dieną pasimirė.

Liutkevičius buvo patrau
ktas teisman kaltinamuoju 
už žmogaus nužudymą.

Panevėžio apygardos teis
mas šią bylą išsprendęs pri
taikė švelninančias aplinky
bes ir Liutkevičių nubaudė 
pusantrų metu sunkiųjų dar
bų kalėjimo ir po 100 litų 
kas mėnuo Petrauskų šei
mai.

NUO ABORTO MIRĖ 
DAKNIENĖ IŠ KURŠĖNŲ.

Šiaulių miesto ligoninėje 
mirė nuo aborto Ona Dak- 
nienė, kuri buvo atvežta čia 
iš Kuršėnų miestelio. Prieš 
mirdama ji pasakė policijai, 
kad abortą jai padarė tūla 
O. Pilsudskienė Akmenėje. 
Abortą Daknienė dariusi dėl 
to, kad nesugyvenusi su vyru 
ir bijojusi patirti vargą su
laukusi kūdikio. Pilsudskie
nė abortą padariusi smailai 
nudrožtu pagaliuku.

PASIKORĖ NAŠLĖ.
Šėta. Netoli Šėtos, Pasrau- 

eių kaime, pasikorė našlė 
Muznikienė. Žudymosi prie
žastis — šeimos nesantaika 
ir didelis skurdas.

DIDELE EKSKURSIJA
I LIETUVA
* * 
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Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje
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Prop. J. AMBRAZIEJUS ...
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A. S TRFCTOTAS 1730—24th Sc, D«roit, Mich.

1»7 Ad«m $L Nevarfc, N. J. LITHUANTAN NEWS PUB. CO.
J- NAUJIENOS

JOHN SEKYS 1739 S. Hatetcd Sc, CMeaco. III.
433 Pirk St, Hnnford. Coan. ’ OHJO PUBUSH-

VIENYBE TRAVEL BUREAU 1NG CO. DIRVA
193 Gnad Su Brookfyn. N. Y. K. S. KARPIUS

G A. KYBĄ 6820 Supmoe Avu Cl«v.U»a, O

< AMERIKOS LIETUVIS MR. C. I. VOSHNER
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GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 
DIENRAŠTIS

“LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentu 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”.

į<aina: Suv. Valstijose, Pietų Amerikoje, Kanadoje 
ir kitose valstybėse:

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

laidą) arba Bankos čekį.

“LIETUVOS ŽINIOS”
GEDIMINO GATVfi 38, KAUNAS, LITHUAN1A.

■ į,, ■ f ■ h  n ■ U.i - ■    

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ Į SĄVAITĘ

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

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

“LIETUVOS ŪKININKAS”
. GEDIMINO GATVt 38, KAUNAS, LITHUAN1A.
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AJKuntas Puslapis

Vietinės Žinios
z ' .

BOMAI PRADĖJO UŽ- Federal National Bankas iš- 
PULDINĖTI LIETUVIUS.
Nukentėjo Mikalonis ir Kaz-

mokės ketvirtą dividendą.
_______________ Uždarytojo Federal Na- 

lauškas" bet Sidabras davė tional Banko resyveris sako
si turįs jau vėl surinkęs gata
vų pinigų apie pusantro mi- 
liono dolerių ir šią vasarą ar 
rudenį galėsiąs išmokėti jau 
ketvirtą dividendą. Neišpar- 
duoto turto esą dar apie 
$19,000,000 vertės, bet kada 
jis bus išparduotas ir kiek už 
iį bus gauta, to niekas da ne
žino.

Federal National Bankas 
užsidarė 1931 metų 15 gruo
džio. Jame buvo žmonių su
dėta apie $20,000,000. Iki 
šiol išmokėjo tik po 30c. nuo 
dolerio, išviso $6,487,376. 
Resyveris kaštavo jau $406,- 
628.

Buvusis to banko prezi
dentas Mulloney dabar yra 
teisiamas už neleistiną pini
gų išeikvojimą. Daugelis ne
kaltų žmonių, kurie turėjo 
nusipirkę to banko šėrų, bu
vo aodėti 100 nuošimčių mo
kesniu. Nevienam ir musų 
lietuvių reikėjo nukentėti. 
Dar $1,678,283 asešmentų 
esą nesurinkta, nes žmonės, 
kurie turėjo šėrus, neturi iš 
ko mokėti.

užpuolikams į kailį.
Pastaruoju laiku South 

Bostone buvo užpulti ir api
plėšti keli lietuviai biznie
riai. Nelabai senai realesta- 
tininkui Mikaloniui buvo at
imta vekselių ir pinigų apie 
$3,000 sumai. Po to buvo 
užpultas ir apiplėštas reales- 
tatininkas Kazlauskas, kuris 
turėjo nemaža sukolektuotų 
pinigų, o dabar buvo užpul
tas laivakorčių agentas K. 
Sidabras. Bet šį sykį bomai 
apsigavo. -Jie gavo gerai į 
kailį nuo p. Sidabro ir pas
kui da karštą pirtį jiems už
kure policija.

Apie šitą užpuolimą p. Si
dabras papasakojo šitokių 
smulkmenų:

Tai buvo 2 gegužės, apie 
1 valandą naktį, ant kampo 
Broadvvay ir D streeto. Sa
ko, aš einu nieko bloga ne
manydamas ir prieinu du ai- 
rišiuku, kuriedu stovi ant 
kampo. Praeinant pro juos, 
vienas jų apsisukdamas kaip 
leis man kumščią iš apačios 
į pasmarkrę, matyt, norėda
mas parmušti mane aukš
tielninką ant šaligatvio. Bet 
neparmušė. Mušeika atšoko 
atgal, o kitas prie manęs. 
Tada aš jam trenkiau į snu
kį. Pirmutinis tada šoko ant 
manęs iš užpakalio. Bet aš 
išsisukau ir tam Į snukį. A- 
budu užpuolikai krito. Tada 
subėgo bomų didžiausia 
gauja ir pasiėmę nukirstus 
savo sėbrus nusinešė kažin 
kur ir paslėpė, kad nepapul
tų į policijos rankas. Aš ta
da nuėjau į policijos nuova
dą, kuri randasi čia pat, ir 
pranešiau visą atsitikimą.

Ant rytojaus policija su
gavusi žinomą jai bomą ir 
razbaininką ir pradėjusi jį 
tardyt, kur jis buvo ir ką da
rė pereitą naktį. Jis pradėjo 
teisintis, kad buvęs išpažin
ties ir praleidęs visą vakarą 
ant šv. misijų. Kaip labai 
dievobaimingą kataliką, po
licija da daugiau pašventi
no, kad prisipažintų, bet pa
sirodė, kad bomas ištikrujų 
tą vakarą buvęs misijose ir 
šitame užpuolime nedalyva
vo.

Tada policija suėmė du 
kitu bomu, tūlą Robertą 
Manningą ir Josephą Mullo- 
ną. ^Abudu airišiukai, kumš
tininkai, po 19 metų am
žiaus. Pastatyti prieš South 
Bostono teisėją jiedu skun
dėsi jam, kad p. Sidabras la
bai skaudžiai juos mušęs. 
Vienam bemažko galvos ne- 
nušėręs nuo sprando, o ki
tam.petį išnėręs. Bet tuo jie 
tik prisipažino, kad buvo jį 
užpuolę. Policija tuoj sura
do judviejų rekordus ir pasi
rodė, kad jiedu jau nebepir- 
mą sykį sugauti žmones už
puolant. Teisėjas perdavė jų 
bylą į grand jury, o tuo tar
pu kiekvienam uždėjo $10,- 
000 kaucijos.

Dabar p. Sidabras kai ei
na Broadve, taikiti bomai iš 
tolo prieš jį kepures kelia. 
Bijosi, kad negautų tokios 
pat pirties, kaip Mullon ir 
Manning gavo.

South Bostono lietuviai 
turėtų užtai p. Sidabrui ba
lių iškelti. Jis geriau airišius 
lupa, negu Šarkis.

Report.

Ant Broadvės buvo suimtos 
dvi lietuviškos “šokikės.”

Pereito nedėldienio vaka
rą ant kampo Broadway ir 
D streeto dvi musų tautietės 
davė praeiviams “koncertą” 
už dyką. Jodvi atėjo kažin iš 
kur gerai išsigėrusios ir atsi
vedė su savim “kavalierių,” 
kuris taipgi jau nelabai tie 
šiai ėjo. Sustojo visi trįs ant 
kampo ir pradėjo ginčą: eit 
daugiau išsigert, ar ne. Išė
jęs iš restorano policmanas 
subarė tas “leides” ir liepė 
eit namo. Bet kaip eisi na
mo, kad “koncertas” da ne
užbaigtas. Ir pradėjo jos 
prieš policmaną kraipytis, 
trepsėti ir kojas aukštyn kil
noti, kaip tikros šokikės. 
Tuoj susirinko būrys žmonių 
ir apstojęs aplinkui pradėjo 
naudotis nemokamu “show.” 
Pagaliau policmanas paėmė 
vieną tų “aktorkų” už ran
kos ir vedasi į nuovadą. Kita 
apsikabino jai apie kaklą ir 
neleist. Tada policmanas ir 
tą už rankos — ir abidvi į 
“lakupą.” Viską matęs.

Užpuolė ir sumušė miške
4 moteris.

Pereitą sąvaitę keturios 
moterys iš Cambridge’aus 
išvažiavo į Stoneham mišką 
(Spot Ponde) pasigrožėti 
pavasario gamta. Joms tenai 
bepiknikaujant, užpuolė ka
žin koks vyras su geležine 
paipa ir pradėjo jas mušti. 
Baisiai išgąsdintas ir sumuš
tas moteris reikėjo gabenti 
Į Massaehusetts General li
goninę. Apie 200 policmanų 
tuoj užtiesė tinklą per mišką 
ir suėmė tūlą Johną Newha- 
lą, 34 metų amžiaus bedar
bį. Moterys sako, Jcad jis yra 
jų kaltininkas. Bet jis gi
nasi nieko bendra su tuo už
puolimu neturįs.-

Prasidėjo dentistų suva
žiavimas. /

Statlerio hotely šį pane
dėlį atsidarė Massaehusetts 
dentistų draugijos suvažia
vimas. Dalyvauja 2,000 den
tistų. ' .

KELEIVIS, SO. BOSTON

Apie 1,000 odos darbininkų 
dar streikuoja.

Odos fabrikantai buvo 
priversti išpildyti beveik vi
sus darbininkų reikalavimus 
ir streikas tūlose garbarnėse 
pasibaigė. Darbininkai rei
kalavo pripažinimo unijos, 
įvedimo “elosed shop” ir pa
kėlimo algų 25 nuošimčiais. 
Streikavo apie 10,000 žmo
nių Woburne, Lynne, Sale- 
me, Peabody ir Danverse. Šį 
panedėlį darbininkai jau 
Dradėjo grįžti į darbą. Strei
kavo ir lietuvių nemaža.

Laikraščiai praneša, kad 
vienuolika odos dirbtuvių 
Lynne, Woburne, Saleme ir 
Peabody atsisakė išpildyt 
darbininkų reikalavimus ir 
apie 1,000 žmonių jose dar 
tebestreikuoja. Kiti jau su- 
gryžo darban šį panedėlį. Šį 
panedėlį Peabody įvyko su
sirėmimas tarp pikietų ir 
streiklaužių. Du streiklau
žiai buvo primušti.

Dėl saujos gėlių pasikorė 
. South Bostono jaunuolis.

Bostono sode pereitą są
vaitę policija areštavo Alf
redą Stružeką, 18 metų am
žiaus South Bostono jaunuo
li, kuris turėjo prisiskynęs 
saują žydinčių tulpių. Užda
rytas policijos nuovadoj, 
Stružek pasidarė 
pasikorė ant durų, 
džiant iš pavardės, 
turi būt lenkas.

Apiplėšė aliejaus kompa
niją.

Šį panedėlį du ginkluoti 
plėšikai užpuolė American 
Oil Co. ofisą North Cam
bridge’uje ir atėmę iš kasi
ninkės $1,300 pabėgo. Plė
šikai turėjo užsitraukę ant 
akių kepures, kuriose buvo 
išplautos skylės, kad galėtų 
per jas matyt

Frank Goodwin vis dar 
skaito save Bostono Finansų 
Komisijos viršininku, nors 
majoras davė jam sagtį ir jo 
vieton jau paskyrė kitą žmo-

kilpą ir
Spren- 

Stružek

$18,000,000 užvilktų 
mokesčių.

Majoras Mansfieldas ruo
šiasi pradėt vajų užvilk
tiems mokesčiams kolektuo- 
ti. Jis sako, kad dabartiniu 
laiku 30,000 visokių kompa
nijų ir pavienių žmonių sko
lingi miestui daugiau kaip 
$18.000,000 taksų už kelis 
paskutinius metus.

Lietuviškas radio pusva
landis.

Jau kelintas sekmadienis 
kai girdime lietuvišką radio 
pusvalandį, kurio vedėjas y- 
ra p. Minkus. Lietuviškas 
pusvalandis jau iš pirmo 
sekmadienio pasirodė labai 
mizernas, bet buvo manyta, 
kad ateity pasitaisys. Bet 
vieton pasitaisymo, visai nu
smuko. P. Minkus yra neblo- 196 e su 
gas biznierius, betšiam dar- ‘ 
bui jis nelabai. tinka. Nors 
radio pusvalandis yra taipgi 
biznis, bet čia biskutį reika
linga ideališkumo. Geriau 
mažiau muzikos, bet kad ji 
butų tinkamiau ir pakenčia- 
miau išpildoma. Skelbimai 
ir pranešimai taipgi turėtų 
būti grynai lietuviškai,skai
tomi, o ne taip kaip dabar — 
amerikonišku akcentu ir ne
aiškia tarme. Tokia muzika 
ir kalba daro tik gėdą lietu
viams. Juk lietuviškos pro
gramos klauso ir svetimtau
čiai. Viena poniutė man 
skundėsi, girdi, “vakar pa
tariau savo kaiminkai ame- 
rikonkai, kad užsisuktų savo 
radio lietuviškos programos 
paklausyti. Bet kaip ji užsu
ko, tai aš išgirdus tą progra
mą iš sarmatos ko ne apal
pau!” Taigi nedarykime sau 
gėdos tokiais lietuviškais 
pusvalandžiais. Svečias.

5 puikus kambariai ir 
maudynė.

Štymu apšildomi, visi nau
jausi įtaisymai Parankus 
visais atžvilgiais ir šviesus. 
Matyti galima bile laiku.

“Keleivio” name, 253 
Broadway, So. Bostone.

19. Gegužės 9 d., 1934 m.

T«L Porter 3789

Dr. John Repsbis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryta.

278 HARVARD STREET 
kamp. lnman st. arti Centrai skv. 
, CAMBRIDGE, MASS.PARSIDUODA KARAS, 1929 metų 

Packard motoras ir tires geri. Par
duodu Už $275.00.
j____ ,.MRS M- JONAITIS,

” So. Boston, Mass.

PARDUODU FORNIS1US
Parduodu padėvėtus fornišius. Tu

riu greitai parduoti. Kreipkitės pas, 
W. MORKŪNAS

1159 Dorchester avė., Dorchester.

PARSIDUODA BUČERNĖ
Geriausioje vietoje South Bostone; 

biznis labai geras, praeitais metais 
biznio darė apie $85,000. Savininkas 
išvažiuoja. Kreipkitės pas .(-)

R. J. VAŠIU
409 Broadvvay, Room 4, 

SOUTH BOSTON, MASS.

LIETUVOS MODELIO 
PLŪGAI.

Išdirbu Lietuvos Modelio Plugus ir 
parduodu prieinama kaina.

FRANK AITUTIS;
455 Cross Street,

BRIDGEWATER, MASS.

CASPER’S 
BEAUTY SHOP 

Duoda Permanent Wave ant dvie
jų skirtingų mašinų, Spirai ir 
Croųuignole. Dirba 2 laisnuoti ope
ratoriai. Kainos už Permanent 
Wave nuo 10c. a Curl iki $7.00. 
Medžiagą vartojame pagal reika
lavimą.

CASPER BEAUTY SHOP 
Kampas L Street ir Sixth SL, 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Tel. South Boston 4645.

I

Vokiečių karo laivas paro
dys Bostonui “tarptautinio 

mandagumo.”
I Šios šąvaitės pabaigoje 
Bcstono uostan atvyks vo
kiečių karo laivas “Karlsru- 
he,” kuris yra išsiruošęs 9 
mėnesių kelionėn, kurioje 
jis nori aplankyti visas di
desnes šalis, “kad parodžius 
tarptautinio mandagumo 
toms šalims.” Mat, nuplauk
ti į svetimą uoštą ir parodyti 
savo armotas, kad ve, mes 
galime jūsų miestą susprog- 

' dinti ir jus išrfftisti, tai pas 
militaristuš vadinasi “tarp- H

Norintiems Keliauti į Lietu
vą ar atvežti iš Lietuvos.
Aš sudarau ir gaunu iš val

džios įstaigų visus reikalingus 
kelionėje, dokumentus, nedaro 
skirtumo kur gyvenate. Reika
lus rutvarkiau per laiškus arba 
atsikreipus į mano ofisą ypatiš- 
kai. Atstovauju visas laivų kom
panijas ir parduodu laivakortes 
ant visų laivų. Kreipkitės sekan
čiu

COLLINS 
BEAUTY PARLOR 

KAZLAUSKIENĖS
PERMANENT WAVE

Kerą—Tonic—Curls ___
Frederics or Eugene Wave 

Keep Wave
Shampoo & Finger Wave priedu.

185 GREEN STREET,
(Netoli Green Station)

JAMAICA PLA1N, MASS.
Susitarimui pašaukit

Jamaica 0643-M.

Dr. Jos. Lutkevičia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos:
Nuo 1 iki 3 po pietų
Nuo 6 iki 8 vakare

214 Chestnut Street
Chelsea, Mass.

Telefonas: Chelsea 1105

$7
$5

$2.95

I

DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sųuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044.J

Specialisfas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

antrašu:
K. SIDABRAS, 

308 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

CASPER’S 
BEAUTY PARLOR

Duodu Permanent Wave ant dviejų 
mašinų, Croųuignole ir Spirai. 
Kainos sulyg rūšies; nuo $3.50 
aukščiau.

CASPER MASTEIKA 
Beauty Parlor 

1064 Dorchester Avė., 
arti Savin Hill Station 
DORCHESTER, MASS.
Telefonas: Geneva 3668

ir

Tel. So. Boston 2661.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEpĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

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

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

■<

iA. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance j

366 W. BROADVVAY, Room 1 ‘ 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Telephone 
So. Boston 3357
Residence: 251 Chestnut Avenue J 

Jamaica Plain. Mass.

Res. Telephone į 
Jamaica 2031-M { 

|
.1

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS l’ROVAS 

Daro visus legalius dokumentus
317 E STREET 

(Kampas Broadway) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

Tel. Univorsity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENT1ST*
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massaehusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dideli karščiai Bostone.
Pereitos sąvaitės pabai- tautinis manddgumas. 

goję užėjo dideli karščiai 
Bostone. Subatoje buvo 80 
laipsnių. Nedėldienį prieš 
saulę buvo arti 90 laipsnių.: 
Bet šio panedėlio naktį jau 
vanduo beveik šalo, taip 
greitai oras atvėso.

Majoras Mansfield atsi
sakė tartis su Centrai Labor 
Unija dėl miesto darbininkų 
algų. ' Unija priešinga algų 
kapojimui, o majoras sako, 
kad kapoti reikia, nes pini
gų nėra didelėms algoms.

Mirė Aleksandras Kirk- 
liauskas.

Velionis paliko keturius 
nesuaugusius vaikus ir žmo
ną dideliame nuliudime. Ve
lionis Kirkliauskas buvo lai
svas žmogus ir priklausė 
prie laisvų organizacijų. 
Lietuvių M. Žinyčios komi
tetas ir ministeris šiuomi pa
reiškia jo žmonai ir vaiku
čiams nuoširdų užuojautą, ir 
lai būna jam lengva ilsėtis 
šios šalies žemelėj.

Re v. B. F. Kubilius.
Mirė Zigmas Šiaulys. I -----------------

Gegužės 3 d. mirė ligoni- Maišia, dėl mažai dirbančių 
nėję po ilgos ligos Zigmas Duodamas tiems, kurie 
Šiaulis, sukakęs vos 36 me- negauna iš miesto pagalbos, 
tų amžiaus. Velionis paėjo iš .ir pakankamai neuždirba. 
Dirmeikių sodos, Triškių pa- Kurie tokios pagalbos nori, 
rapijos. Atvažiavo į Ameri-, krepkitės į Lietuvių Metodi
ką apie 14 metų amžiaus.’štų Žinyčios ofisą Subatos 
Velionis tapo palaidotas ge- rytais nuo 9:30 iki 12:00 
gūžės 6 d. Needham kapuo- prieš piet. L. M. Ž. Komiugūžės 6 d. Needham kapuo
se su bažnytinėm apeigom. 
Laidotuvėmis rūpinosi jo tė
vai, graborius Petras Aku- 
nevičius gražiai patarnavo 
velionio palaidojimu. Lai 
būna jam amžina atmintis.

Velionio tėvai.

Per pereitus metus Bosto-. 
no gyventojai suvalgė 111,- 
631,765 svarus mėsos.

ANTRI GEGUŽINĖS 
ŠOKIAI.

Įvyks Lietuvių M. Žinyčios 
svetainėje, Subatoj, Gegu- 
žes-May 12 d., 1934 m. šie 
šokiai patenkins kiekvieną, 
kuris tik ateis, nes turėsime 
labai gerą orkestrą. Įžanga 
vpatai tik 25 cehtai. Rengia 
L. M. 2. Komitetas. _

i

Per

A. F. SWEETROS AGENTŪRĄ 
NUSIUNČIAME PINIGUS I VISUS 

PASAULIO KRAŠTUS.

Ypatingai gerai pa tarnaujam į 
LIETUVĄ ir SOVIETŲ RUSIJĄ 

Siunčiame Kabeliu. Laivakortės ant visų Linijų.

A. F. SWEETRA ,
135 NEWBURY ST - LAWRENCE, MASS.

**• ****** ****************** **** * * » *.

BAY V1EW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER 
IR TROKŲ

Telephone
So. Boston 

1058
AUTOMOBILIŲ 
AGENTŪRA.

Modelis 1934 metų 
Kainos nuo $645 iki $1045

F. O. B. Faetory

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.

Joseph JF. Casper
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dienų ir Naktį.
494 BR0ADWAY SO. BOSTON 

Tel. S. B. 1437J
Res. 158 West 7th Street

So. Boston Tel. 1437-M

sa Pa
veikslais

i Pirmu
Kartu

Lietučių
Kalboje

I
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Dabar k« tik Hija U pa .paadoa 

Nauja Lietuviška 
BIBLIJA 
• SATYROJE t 
■iera BMUm 5%xg eoHaa. tari l’l 
Į arta, I— Ir 37* paveikslėliu. Labai 
Neari tr naadinga kiekvienai ypalai. 
$*acaa *rityd»mM ii, Biblija ir t*, 
mydamas | paveikalėliua. (kari* per
stata kas baro pina setvėrime svieto 
tr Hd aigtariaaui Kriataaa). aiariri vi- 
■es sava varpas ir dtiaacaia lepiai le
kia kaita irUe. jaai bes irumoi tie- 
■ms vakarai.

KAINA TIK *1.00
Nerhtti taet Ha BibUJa. P<nU« 

tfaritit Ezpreeo ar Peris Mnnev Or4r- 
ria . arba retistrnetaate laiike adreso: 

“KELEIVIS” 
255 Broadway, 
So. Boston. Mass
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PARKWAY AUTO
SERVICE
and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

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

Telefonas: So. Boston 0777.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadway, So. Boston, Mass.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRABOR1US-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimą. l aidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nubudimo valan
doj, duosime geriausią patarnavi
mą.

258 W. Broadvay
SO. BOSTON, MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street
MONTELLO, MASS
TeL Brockton 4110

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
I LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:30 vak. Tel. S. B. 2712.
| 534 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

I r . .......

SVEIKATA
TAI DIDELfiS SVARBOS VEIKA]

i 
t

TAI DIDELfiS SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina 12.50

KELEIVIS 
Broadway So. Boston, M
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