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Prezidentas Sušaukė ,20fi00 Žmonių Žuvo Kunigas Nušovė Po- 
I Žemės Drebėjime, licijos Viršininką?

Ministerius NRA Caivtott'^^^tXo ,̂TO^ey^^’faT„^
___________ SUS žemės drebėjimas, per kunigas Eskridge. Nak-

.olas panaikino far-Fveržd,a™ I 
KYTI 5,400 TARNAU- i merių skolų moratoriumą ir j^hnrn mieX mnhiliznnia. T

Jau Ilgina Darbo 
Valandas.

RICHBERGU1 JSAKĖ LAI- Tribunolas panaikino far-
lMh.0r;0 mobilizuoja- mus'ir gydydavo juos. Kai

, F 7 B“ lakūnai ir lėktuvai nesti iaUnieii Dradėio io nebenai-tojų.
smim-

{bankininkai —mi iaKunai lr leKtuvai nesu iannieii nradėio io nehpnai
,t .. ----------- .. . 'farmas uz nemokėtas skolas. 'nap.aiKfl n.,kpntpinsipmą Ra jaunieji praaejo jo neoepai
Unįjo. gnmo). streikais, j Apie 400 ųoo farmerių ture- Stano ^enS? ku *“ 3ls.Per?lre“$da™ P°

jei<u NRA laimėjimai |si| šokėti skolas arba ne. 'UelStan0 £rvventn,am"- ku- ..............•
butų panaikintu j tekti savo pastogės ir žemės.

Roosevelto valdžia atsi-i Amerikos visuomenėj tuo 
dūrė juokingoj padėty. Ji su. į tarpu pradedama kelti klau- 
kurė NRA, kad ši atgaivintų simas, kodėl Vyriausis Teis- 
krašto pramonę, o dabar jai mas turi tokią despotišką 
tenka rūpintis, kad atgaivi- galią, kad gali griauti įstaty- 
nus pačią NRA. į mus ir naikinti jau įsigyve-

Tuo tikslu prezidentas nusią tvarką? Kodėl devyni 
Rooseveltas šią sąvaitę su-.teisėjai, kurių žmonės visai 
šaukė nepaprastą savo mi-'nerenka, gali panaikinti viso 
nisterių konferenciją Ęal-! Kongreso darbą? Ir ko
tuose Rūmuose. Jų susirinki-1 kiems galams reikia to teis
mas įvyksta kaip tik tuo lai-|mo klausyti? Juk ir Kongre- 
ku„ kuomet “Keleivis” eina!se sėdi ne kokie ignorantai, 
spaudon, todėl negalime da bet apšviesti žmonės, daugu. 
pranešti, kas tenai bus nu- moję advokatai, kurie gali

lučistano gyventojams, ku. lįcmanu ir užpuldavo jau- 
rie da išliko gyvi. Jų namai nuolių kliubus. Policijos vir- 
buvo sunaikinti ir jie dabar šininkas O’Reilly šitą "do- 
gyvena po atviru dangum be ros brigadierių” pereitą są- 
maisto. Žemei drebant, visi vaitę už tai areštavo. Ant rv- 
geležinkeliai suiro, susisieki- tojaus po to arešto policijos 
mas telefonu ir telegrafu nu- viršininkas buvo gatvėje nu
truko, todėl vien tik oriai- gautas, jj nušovė kažin kas 
viais galima tenai nuskristi. važiuojančio automobi-

n i na liaus. Žmoiės, kurie matė
Palaidojo Gyvą 910- J šitą įvykį, sako, kad iš auto- 

i mobiliaus šovęs kun. Es- 
ikridge. Todėl “dūšių gany-

Nors spauda skelbia, kad 
fabrikantai pasižada NRA 
kodeksais nustatytų darbo 
valandų neilginti, bet faktai 
rodo ką kita. Ves tik Vy
riausis Teismas paskelbė, 
kad NRA kodeksai nelega
lus ir valdžia neturinti teisės 
diktuoti fabrikantams darbo

500 Tūkstančių AngGakash) 
Sustreikuos 17 Birželio.

SIUVĖJAI TAIPGI PASI
RUOŠĘ KOVON.Ir Ant Marso Šalta

Vasara. Streiko reikalams rubsiuviai
Amerikos astronomas E. Ncw Yorke surinkę jau 

S. Slipher, kuris iš Lowellio $750,000.
Lawrence’o mies-Observatorijos Arizonoj stu-1valandas, v ,

te viena dažymo dirbtuvė dijuoja Marso planetą, sako,
tuoj išlipino pranešimą, kad . kad šiauriniame jos puška-United Mine 
nuo šiol darbininkai turėsią muoly jis pastebėjęs baltus ^orkers of America naujos 
pii bti 48 valandas per sąvai- i plotus, kūne, jo manymu, ^^8, tei 17 birželio jau 
tę. NRA kodekso buvo nu- galį būti arba sniegas arba nej vjenas angliakasys mink- 
statyta 40 valandų sąvaitė. edas, nors dabartiniu laiku štoge angiių k^Sse ne- 
Sita kompanija dažo audi- tenai turėtų būt rugpiučio stog •

mėnesio oras. Tai reikštų,. _
kad ir marsieeiai turi prastą I ^aiP pasakė Washmgto-

Jeigu ligi 16 birželio die
nos kasyklų baronai nepa- 

su
of .

sutarties, tai 17 birželio jau

p mus ir verpimus.

terį.

tarta.
Po šitos konferencijos 

seks tuojaus kitas, jau pla
tesnis pasitarimas, į kurį yra 
pakviesti Kongreso vadai ir 
aukštesni NRA valdininkai. 
Po to įvyks Roosevelto pa- 
pasikalbėjimas su spaudos 
atstovais. Manoma, kad jis 
praneš jiems savo planus, 
kuomet bus juos jau aptaręs 
su savo padėjėjais.

Tuo tarpu NRA viršinin
kui Richbergui prezidentas 
liepė laikyti visus NRA tar
nautojus, kurių yra 5,400. 
Pagal dabartinę padėtį, jų 
tarnyba pasibaigia 16 birže
lio, nes tą dieną jau baigia
si dabartinės NRA amžius.

Iš to yra sprendžiama, kad 
Rooseveltas tikisi kaip nors 
NRA atgaivinti. Kaip jis ma
no tai padaryti, rašant mums 
šitą žinią da nėra aišku. Iš 
šalies sumanymų yra pasiū
lyta labai daug. Rimčiausis 
jų yra toks, kad prie konsti
tucijos butų pridėtas amend- 
mentas, kuris leistų prezi
dentui reguliuoti pramonės 
reikalus. Bet pravest amend- 
mentą ima labai daug laiko, 
o čia reikia veikti greitai, 
nes visas kraštas nerimauja. 
Nors bankininkai ir fabri
kantai džiaugiasi, kad teis
mas sugriovė NRA, tačiau 
darbininkų unijos nerimau
ja, nes bijosi, kad kompani
jos nepradėtų algų kapoti ir 
darbo valandų ilginti. Rho- 
de Islando valstijoj kapita
listai jau pradėjo kalbėti, 
kad reikia grįžti prie 48 va
landų . darbo sąvaites. Kai 
kur Naujoj Anglijoj jau į- 
vestos 48 valandos, vietoj 
iki šiol buvusių 40. Todėl A- 
merikos Darbo Federacijos 
vadai Washingtone pareiš
kė, kad jeigu tik kapitalistai 
pradės naikinti tuos laimėji
mus, kurie buvo atsiekti ačiū 
NRA, tai organizuoti darbi-

suprasti konstituciją neblo
giau, kaip teisėjai. Niekur 
kitur pasauly to nėra, kad 
teisėjai galėtų naikinti par
lamentų išleistus įstatymus, 
tik vienoj Amerikoj. Tai ko
dėl gi tos galios teismui čia 
neapkarpyti?

šitokių balsų pasigirdo 
jau ir Kongrese. Vienas kon
gresmanas jau įnešė bilių, 
kad teisėjų tarnybos laikas 
butų apribotas. Jis pasakė: 
“Kaip jus galit tikėtis iš teis
mo žmoniškų sprendimų, 
kuomet teisėjai yra skiriami 
visam amžiui ir gauna po 
$20,000 į metus?” Kiti jį nu- 
baubė ir jo bilius buvo at
mestas. Mat, tai nauja min
tis ir labai drąsiai pareikšta. 
Bet su laiku teismams ragai 
turės būt aplaužyti.

Pasikorė Lietuvis 
Bedarbis.

Amerikonų spauda prane
ša, kad Thompsonvillės mie
stely, Connecticut valstijoj, 
30 gegužės buvo rastas savo 
kiemo pašiūrėj pasikoręs A- 
leksandras Diedonis, 46 me
tų amžiaus vyras. Jisai išbu
vęs ilgai be darbo ir nema
tydamas nieko geresnio atei
ty, nutarė užbaigti gyveni
mą. Smulkesnių žinių apie 
velionį nepaduodama.

“STREIKAS PASIBAIGĖ,”
BET DARBININKAI 

STREIKUOJA
Šį panedėlį buržuazinėj 

spaudoj tilpo žinia, kurios 
antgalvis skelbia, kad me
džio pramonės streikas Paci
fiko pakrašty jau “pasibai
gė.” Bet skaitant žinią toliau 
pasirodo, kad iš 40,000 strei
kierių tik nežymi dalis žadė
jo pradėti darbą šį panedėlį. 
Visi kiti da streikuoja ir 
streikui galo nesimato.

Žinios iš Indijos sako, kad to jas” vėl pateko už grotu. 
Belgaumo kaime buvo pa- Dabar jau jį kaltina valdžios 
laidota gyva moteris 70 me- atstovo užmušimu, 
tų amžiaus. Ji išbuvo užkas
ta 24 valandaą, kaip pieme
nys išrirdo šauksmą po že
me. Jie nubėgo kaiman ir 
pranešė apie tai suaugu
siems. Kapas tuoj buvo at
kastas ir grabas atvožtas.
Jame atsisėdo palaidota se-

Mėgina Sutaikyt 
Racine’o Streiką.

Racine, Wis. — J. I. Case 
ūkio mašinų fabrikuose 
streikas tęsiasi jau trečią

Prikalė Nuogą Vyrą vasarą piknikams 

Prie Kryžiaus.
North Carolinos valstijoj, 

netoli High Point miestelio, 
pereitą subatą šalia vieške
lio buvo rastas prie kryžiaus

ne mamenų unijos prezi
dentas Lewis, kuomet su ka
syklų kompanijomis dar ėjo

nukė. Ji yra neregė, labai Darbininkams leng.
silpna ir kaip vienu tarpu!Į® ^‘kuoti, nes majoras 
apalno, namiškiai manė, |?woboda, socialistinių pą-
kad ji jau nebegyva ir palai- Lmo.fVs’ Pol>-

cijos streiklaužiams aptar
nauti. Todėl pikietai uždarė 
dirbtuves ir nieko tenai ne
įleidžia ir neišleidžia. Teisė
jas Davison davė kompani
jai indžionkšiną, kuriuo 
draudžiama streikieriams 

rpikietuoti didesniais būriais, 
kaip po 100 žmonių prie 
kiekvienos dirbtuvės. Ta
čiau streikieriai to nepaiso 
lr niekas galvų jiems užtai 
nedaužo. Todėl teisėjas krei
pėsi į valstijos valdžią, kad 
ištirtų, “kodėl Racine’o mie
ste įstatymai nepildomi.” 
Tuo pačiu laiku iš Washing- 
tono atvyko federalinės val
džios atstovas, kuris mėgina 
streiką sutaikyti Kompanija 
jau sutinka pakelti darbinin
kams atlyginimą nuo 15 iki 
25 procentų.

Baisųs Potviniai Ir
Audros Vakaruose.
Nebraskos, Colorados ir 

Kansų valstijose, kur nese
nai da dėl didelės sausros 
siautė dulkių audros, dabar 
kilo didžiausi potviniai. Nuo 
smarkių liūčių patvino upės 
ir apsėmė didžiausius laukų 
plotus. Republikos upė už
liejo 200 mylių į vakarus. 
Paprastai ji turi tik nuo 100 
iki 150 pėdų pločio; dabar 
gi jos plotis pasiekė daugiau 
2 mylių. Vien tik Fumas ap
skrity išplauta daugiau kaip 
2,700 tiltų ir tiltelių. Keli 
kaimai visai nunešti nuo pa
matų. Upe plaukia daug pri. 
gėrusių gyvulių ir triobų 
griuvėsių. Žmonių prigėrė 
apie 250. Potvinis pasiekė 
jau Meksiką, kur šį panedėlį 
priskaityta 122 lavonų.

LO-TYLUS STREIKAS 
WELLY.

Lovvell, Mass. — Šį pane
dėlį čia sustreikavo Massa
chusetts Mohair Plush Co. 
audeklinėj 200 darbininkų. 
Jie reikalauja unijos pripa
žinimo. Bet iš dirbtuvės jie 
neina; jie stovi prie mašinų, 
tyli ir nieko nedirba.

GELEŽINKELIŲ KOMPA
NIJOS GRĄŽINA DARBI

NINKAMS PINIGUS.

Trys gelžkelio kompani
jos, kurių linijos sueina Bos
tone, paskelbė, kad jos grą
žinsiančios $750,000 darbi
ninkams, kurie buvo tą sumą 
įmokėję senojo amžiaus 
pensijos fondan, nes vyriau
sis teismas nusprendė, kad 
toks fondas yra “priešingas 
konstitucijai.”

SOVIETŲ LAIVAS SU
DEGĖ JUROJ.

Iš Baku pranešama, kad 
gegužės 27 naktį Kaspijos 
juroj sudegė Sovietų laivas 

Sovietskij Azerbaidžan.” 
Ugny žuvo 27 žmonės, nes 
laivas neturėjo radio ir ne

ninkai turės streikuoti. PITTSBURGHE STREIKO 
Prekių kainos jau pradėjo mtbi icj a

kristi. Jau atpigo valgomieji nebusią.
daiktai ir kitokie dalykai, i Pittsburgho priemiesty galėjo prisišaukti pagalbos. 
Tai parodo, kad kapitalistai Duąuesne tarp Carnegie

KUN. COUGHLIN NE
GAUNA CHICAGOJ VIE

TOS SAVO PRAKAL
BOMS.

Pagarsėjęs radio pamoks
lininkas, kun. Coughlin, no
rėjo gauti Chicagoje karei
vių lauką savo politiškam 
mitingui, bet Chicagos par
kų tatyba nutarė jam tos 
vietos neduoti.

plieno darbininkų prasidėjo 
agitacija už streiką. Polid- 

sta per radio pranašauti po- • ja “kidnapino” ir paslėpė 8 New Yorke . 16 metų am- 
litinę ir ekonominę ateitį, agitatorius, todėl kol kas žiaus Silvestras Lancaric 
pareiškė, jog Amerika da- streikas buvo atidėtas ir kol spyrė jaunesniam savo bro- 
bar grįšianti į 1932 metus, kas jo da nebusią. Už strei- liui taip kojų ir ant vietos jį 
kuomet krizis buvo pats ašt- ką agituoja nauja unija, kuri užmušė. Kaltininkas buvo 
liausis, šitą pranašavimą ji- pradėjo kurtis tarp plieno areštuotas ir laikomas be 
sai remia tuo, kad Vyriausis darbininkų. kaucijos.

tikisi pigesnės gamybos 
Kun. Coughlin, kuris mėg

SPYRĖ IR UŽMUŠĖ 
BROLĮ. SUMUŠĖ HITLERIO 

AGENTĄ PIETŲ 
AMERIKOJE.

Bogotos mieste, Kolumbi
jos respublikoje, ligoninėj 
guli sumuštas Vokietijos pa
siuntinys Otto von Hentig. 
Jį sumušė nežinomi žmonės.

Karpis Gavo $200,000 derybos.
Dabar tos derybos jau nu

truko. Kompanijos atsisakė 
daryti sū unija naują sutartį 
ir nustatyti angliakasiams

Už Pagrobtą Vaiką?
‘Keleivy” buvo jau rašy-

prikaltas nuogas vyras. Kry. ta, kad Tacomos mieste, 
žius buvo padarytas iš šiurk-: Washingtono valstijoj, kid
ščių lentų ir ant jų kabojo 
ištemptas žmogus. Vinįs bu
vo perkaltos per abidvi jo 
rankas ir abidvi kojas. A. P. 
Walls, kuris važiuodamas 
keliu pirmutinis tą reginį 
pamatė, pašaukė daugiau 
žmonių ir vinys buvo atsar
giai iš to žmogaus., kojų ir 
rankų ištrauktos ir jis ntio 
kryžiaus nuleistas. Visą kru
viną jį nuvežė artimiausion 
ligoninėn. Daktarai sako, 
kad žaizdos labai didelės, 
bet gyvybei pavojaus nesą. 
Paaiškėjo, kad nukryžiuo
tas žmogus vadinasi J. R. 
Riggs, kuris pardavinėdavo 
gazoliną automobilistams. 
Jis sako, kad nakties laiku

- atlyginimą, nes jos sakosi 
napenai pavogė turtingo j nfžj?anči°s, kaip jų bizniui 
medžio pramonininko, We- ato'ieps NRA kodeksų pa-
yerhaeuserio, penkių metų nalklnim.as’,?^1?a *>u\° nH" 
vaiką ir pareikalavo $200,- [Šutyta darbininkų alga ir 
000 išpirkimo. Savo reikalą-lan«lles kalna> t»del 71*“? 
vime nurodė, kad pinigai tu-'k»m.Pa,?'3a n,^a'eJ° d^t" 
ri būt jau padėvėti, ne nauji, 'kltį' dldeles konkurencijos.
ne sužymėti ir nedidesni, Pa‘>a.r ra?ko® !,u03^

ir kaip kas non, taip gau 
daryt. Galės prasidėti aštrikaip po $5, $10 ir $20. Tėvas

reikalaujamą sumą padėjo . .... ... __ —nurodyton vieton ir binditei, komPe‘>cija ir kainų musi- 
paėmę pinigus nusinešė. Vė- mas' DeI to kompanijos ir 

liau vaiką nuvežė miškan ir
paleido už 5 mylių nuo vie
nos farmos. Nuėjęs pas far- 
merį vaikas pasisakė kas jis 
esąs, o farmerys pranešė po
licijai ir ši pristatė jį tėvams.
Tuomet prasidėjo “ablava” 
ant pagarsėjusio lietuvio

atvažiavę trys nepažįstami bandito Karpio, nes mano- 
vyrai, ištraukę iš lovos ir iš- ma, kad vaiką buvo pagro- 
vedę laukan prikalę prie busi ir pinigus nusinešė jo
krvžiaus. genge.

KURIOS ROOSEVELTO ORGANIZA
CIJOS BUVO TEISMO PANAIKINTOS.
Vyriausis Teismas Wash- gu Kongresas buvo davęs 

ingtone nusprendė, kad vi- prezidentui tokį įgaliojimą, 
sas 3-čias NIRA įstatymo tai Kongresas pasielgė ne 
skyrius yra priešingas kons- pa^al konstituciją, ir todėl 
titucijai ir negali būt vykdo- tas Kongreso įgaliojimas ne- 
mas. Taigi nelegalės yra ir turi galios.
visos prezidento Roosevelto ----------------
organizacijos, sukurtos tuo DETEKTIVAS SCAFFA 
skyrium pasiremiant. Tokių KALĖJIME,
yra iš viso 11, būtent: j New Yorke tapo areštuo-

ALB, kas reiškia automo- tas privatinis detektivas 
bilių darbo taryba. ;Noel Scaffa, kuris buvo su-

CAB — patariamoji tary- gautas su pavogtais deiman- 
ba vartotojams. Itais. Federalis teisėjas pa-

IAB — patariamoji tary-'statė jį po $10,000 kaucijos, 
ba pramonei.

FACA — federalė taryba 
alkoholio kontrolei.

LAB — patariamoji tary
ba darbui.

NIRB—krašto taryba pra
monei gaivinti.

NRLB — krašto taryba 
darbo santikiams.

NRA — kraštui gaivinti 
administracija.

PA — petrolėjaus admi
nistracija.

SLRB — taryba plieno 
darbo santikiams.

TLRB — taryba tekstilės 
darbo santikiams.

Visos šitos tarybos ir ad
ministracijos dabar jau ne
begyvos, nes, kaip teisinas 
išaiškino, konstitucija ne
duoda prezidentui galios to
kias organizacijas kurti. Jei-

AFRIKOJ STREIKUOJA 
VARIO KASĖJAI.

Pietų Rodezijoj, Afrikoj, 
streikuoja vario kasėjai. Pa
šaukta kariuomenė gaudyt 
ir areštuoti streiko vadus, 
šeši streikieriai buvo užmuš
ti ir daug sužeista.

Meksikos karo ministerija 
praneša, kad Estanito apy
linkėj įvyko karštas susirė
mimas tarp kariuomenės ir 
kuniginių maištininkų. Trys 
maištininkai buvę užmušti.

Šį panedėlį New Yorke 
septyni ginkluoti banditai 
užpuolė Green Line Bus 
kompanijos garažą prie 427 
East 92-ros gatvės, išplėšė 
$9,000 ir pabėgo.

atsisakė sutartį su unija da
ryti.

Pamatęs, kad susitarti jau 
nėra vilties, pereitą subatą 
unijos prezidentas Lewis iš
siuntinėjo visų apskričių 
viršininkams įsakymą, kad 
17 birželio rytą butų sustab
dytas visas darbas minkštų
jų anglių kasyklose. Jose yra 
priskaitoma apie 500,000 
darbininkų.

Bet angliakasių streikas 
palies gal da didesnį žmonių 
skaičių, nes, kaip preziden
tas Lewis pastebi, neteks 
darbo ir apie 60,000 gelžke- 
liečių, kurie dabar dirba 
prie anglies išvežiojimo. Pa
siliks taip pat be darbo daug 
vežikų, kurie miestuose išve
žioja anglį trokais.

Ir vis tai yFa pasekmė to, 
kad vyriausis teismas panai
kino NRA kodeksus.

Be to, New Yorke ruošiasi 
streikuoti apsiaustų ir siutų 
siuvėjai. Jų unija turi surin
kus kovos fondan $750,000.

Skelbdamas streiką kasy
klose, unijos prezidentas pa
taria angliakasiams užsilai
kyti streiko metu ramiai, 
kad nedavus progos kompa
nijoms pasišaukti miliciją.

Pavogė Automobilių 
Ir Užsimušė.

Nashua, N. H. — Pereitą 
nedėldienį netoli nuo čia 
lenkas Andrzejewskis, va
žiuodamas vogtu automobi
lium, pataikė į telefono stul
pą, sudaužė mašiną į skutus 
ir pats mirtinai susižeidė. Jis 
buvo atvežtas čionai ligoni
nėn dar gyvas, bet pasveikti 
jam nėra vilties. Jis dirbo 
ant farmos netoli Hudsoncf; 
pereitą nedėldienį jis buvo 
nuvažiavęs į Lowellį savo 
draugų aplankyti ir grįžda
mas atgal norėjo pasinaudo
ti svetimu automobilium.
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TA “KELEIVI’’ SKAITYT?
L. Pruseika anądien para* 

šė “Naujoj Gadynėj” platų 
straipsnį apie “Keleivį.” Pa
žymėjęs faktą, kad musų lai
kraštis šįmet švenčia 30 me
tų jubilėjų ir kad jis yra “la
biausia skaitomas musų išei
vijoj laikraštis,” Pruseika 
mėgina išaiškinti, kodėl taip 
yrą. Girdi:

“Dažnai žmonės stato klausi
mą, kaip tai ‘Keleivis,’ einantis 
Bostone, turi Brooklyne beveik 
tokią jau cirkuliaciją, kaip ‘N. 
Gadynė’ ar ‘Laisvė.’ JĮ musų 
mieste labiausia perka ant 
standų. Net Chicagoje, ant 
Halsted st., ‘Keleivis’ labiau iš
siplatina ant standų, negu 
‘Naujienos* ar ‘Vilnis.’ O juk 
‘Keleivį’ leidžia tik du žmonės. 
Jo platinimu tiesioginiai neuž- 
interesuoti šimtai šėrininkų, 
kaip tai yra su tūlais kitais lai
kraščiais...

“Paradoksališka ir tai, kad 
‘Keleivį’ skaito katalikai, nors 
kunigai jiems draudžia jį skai
tyti. Jį skaito tautininkai, nors 
jis nėra jų krypties laikraštis. 
Jį perkasi ant standų ir bolše
vikai.”

Na, tai kame gi ta paslap
tis, kad “Keleivis” visiems 
patinka?

Pruseika mano, jog musų 
laikraštis patinka žmonėms 
visų pirma dėl to, kad jame 
telpa daugiausia žinių.

Štai pavyzdis:
“Atsimenu 1912 metus, kada

aš tik ką buvau atvykęs Ame
rikon. Nuskendo laivas ‘Tita- 
nic.’ ‘Keleivis’ pašmakš ir pa 
dėjo didžiausią tos tragedijos 
paveikslą. Na, ir pirko jį tada 
žmonės. J. Šukys, tuomet gyve
nęs Brooklyne, man pasakojo, 
kad tą ‘Keleivio’ numerį Broo
klyne tuomet gaudyte gaudė. 
Mes, laisviečiai (‘Laisvė’ tuo
met ėjo Bostone) kandome iš 
pykčio lupas, kad ‘Keleivis’ 
mus taip sukonkuravo!”

Bet tai da ne viskas. Dau
giau da negu žinių gausu- 
mas^monėms patinkanti la
bai aiški “Keleivio” kalba, 
sako Pruseika. Esą:

“Negalima sakyti, kad ‘Ke 
leivis’ butų perdėm sensacijų 
laikraštis. Jo žinios, daug maž. 
tokios jau, kaip ir kitų laikraš
čių, tik jis jas suprantamiau 
parašo ir, kartais, dramatizuo
ja. štai, pavyzdin, prasideda 
didžiųjų valstybių konferencija 
Streso j (Italijoj). Apie tą kon 
ferenciją rašo ‘Laisvė,’ ‘Nau
jienos’ ir kiti, bet tik ‘Keleivis’ 
pataiko uždėti tokį imponuo
jantį antgalvį: ‘šią sąvaitę 
sprendžiamas pasaulio likimas 
(num. 15). Ot žmogų ir patrau
kia.

“ ‘Keleivio’ kalba nėra litera 
tiniai turtinga, kad ji žibėtų 
Bet ji labai suprantama... Ro
dosi, labai suprantamai rašo 
Grigaitis, pusėtinai supranta
mai pradeda rašyti ir Mizara, 
bet jie dar nepasivijo Michelso- 
ną. Kuomet lygini ‘Keleivio 
stilių su nugrubnagiškais kan 
celiariskais, sulamdytais ‘Tė
vynės’ editorialais, tai tuoj su 
pranti, kur populiariška kalba, 
o kur gremėzdiškumas.

“ ‘Keleivis’ orientuojasi į se 
ną lietuvių gertkartę, o jai kaip 
tik ir tinka tos raidės didelės 
kaip kukuliai, tas antgalvis. 
matomas beveik už puses blo
ko, na, žinoma, ir Maikis su Tė 
vu, vyriausia ‘Keleivio’ atrak
cija. Tuos Maikio su Tėvu dia
logus bandė, vienokioj ar kito
kioj formoj, pasisavinti ir se
noji *Kova’ ir ‘Laisvė,’ o pasta
ruoju laiku ir ‘Vienybė,’ be; 
kažin kodėl tas neužpatentuo
tas patentas nesiduoda savina-

mėgsta “Keleivį,” sako Pru> 
seika.

Mums tačiau rodosi, kad 
daugiau svarbos duoda “Ke- 
eivio” pastovumas ir jo 
minties atvirumas. “Kelei
vis” savo įsitikinimų su 
kiekvienu vėju nekeičia ir 
nekuomet neveidmainiauja. 
Ar kam patinka, ar ne, “Ke- 
eivis” visuomet rašo taip, 
kaip jam išrodo teisingiau
sia. Skaitytojams tas patin
ka geriausia.

SAKO, KONGRESĄ ŠAU
KIA “GENEROLAI BE 

ARMIJOS.”

Apie šaukiamą Kaune “vi
so pasaulio lietuvių kongre-

” kunigų leidžiamoji “A- 
merika” rašo taip:

Tai šitos yra svarbiausios

“Kviesti viso pasaulio lietu
vių kongresą yra geras suma
nymas, kurio rimtas realizavi
mas galėtų atnešti nemaža 
naudos ir užsienio lietuviams ir 
Lietuvai. Bet pageidaujamos 
pasėkos iš tokio kongreso 
plauks tik tada, kai kongreso 
dalyviai tarės laisvės ir laiko 
aptarimui viso pasaulio lietu
vių gerovės ir garbės reikalų. 
Prie dabartinių Lietuvos politi
nių apystovų — galima laukti 
tik tam tikruose rėmuose kon
greso.

“Jeigu Lietuvoje butų pa
geidaujamas pasaulio lietuvių 
kongresas to žodžio prasmėje, 
tai ir p. Skipičio Amerikon at
vykimas ir jo čia sutikimas bu
tų pasireiškęs kitokioje švieso
je. Visų pirma, jis butų atvy
kęs anksčiau, nes susipažini
mas su šaukiamo kongreso tik
slais ir prie jo tinkamas pasi
ruošimas reikalauja daugiau 
laiko negu dabar mes jo turi
me. Čia prieiname vieną išva
dą, kad Lietuva nereikalauja iš 
užsienio kalbėtojų, o tik klau- ‘ 
sytoją.. Taigi klausytojus į 
kongresą kviečiant nereikia jo
kių pasiruošimų: užtenka rasti 
žmonių, kurie turi laiko, tinka- ' 
mas ausis ir nieko neatstovau
ja.

“Juk iš tokių, o ne kitokių 
žmonių — ‘generolų be armi
jos’ — buvo susikūręs ir New 
Yorke komitetas sutikti p. Ski
pitį ir čia jam pagelbėti atlikti 
savo misiją. Bet čia yra Ameri
ka, kur generolai be armijos 
neturi reikšmės, kur klausyto
jai turi teisės ir savo nuomo
nes pareikšti. Dėl to, p. Skipi
čio sutikimas ir jo praneši
mams kviečiami susirinkimai 
buvo taip negausus ir nereikš
mingi. šis atsitikimas dar kar
tą įrodė, kad rimti visuomeni
niai darbai galima atlikti sėk
mingai tik per orgaizacijas, o 
ne diktatoriškais parėdymais.”

Mes pilnai su tuo sutin
kam, kad visuomenės reika
luose aukščiausis autoritetas 
turi būt ne diktatoriai, bet 
pačios visuomenės organiza* 
cijos.

Reikia tačiau pasakyti, 
kad Romos katalikų dvasiš
kąja šito principo nepripa
žįsta. Kunigai priešingi dik
tatūrai tiktai tada, kai dik
tuoja kiti. Bet kuomet dikta
toriais gali būt jie patys, tuo
met all right.

Juk didžiausis diktatorius 
pasauly yra popiežius. Kata
likų organizacijoms balso jis 
visai nepripažįsta. Katalikai 
negali net paprasčiausio pa
rapijos kunigo sau pasirink
ti. - Jiems viskas skiriama iš 
viršaus. Jie turi klausyti ir 
dėti savo pinigus, bet kalbė
ti jiems nevalia. Jiems neva
lia net paklausti, ką kunigas 
su jų pinigais daro.

Taigi, jeigu “Amerika- 
smerkia Lietuvos valdžios 
diktatūrą, tai ji turėtų taip 
pat protestuoti ir prieš Ro-

jivis, aa Boston

STEIGIAMOJO SEIMO 15-KOS METŲ SUKAKTUVES.
Penkiolika metų atgal tavo .stovų pirmoji buvo pakvies- 
įkurta demokratinė Lietu- ta prabilti liaudininke Gab

rielė Petkevičaitė, kaip vy
riausia amžium seimo narė.
Savo kalboj ji pasakė:

“Laiminga esu, kad liki
mas suteikė man tos didelės 

somą demokratinę Respubli-'garbės atidaryti šiandien 
ką. i musų nepriklausomos tėvy-

Dri Steigiamojo Seimo nės Steigiamojo Seimo dar- 
Lietuvoje buvo laikinoji val-į^18 šalies šeimininko var- jame šeimininkaus pati tau- 
džia, kurios pirmininku bu- du pasveikinti visus čia su-;ta per renkamuosius atsto
vo Antanas Smetona. Susi- sirinkusius. vus,” kad “Žemės Reforma

“Laiminga esu galėdama 
tą padaryti, kaip sena savo 
tautos nepriklausomybės ko_

♦ - cu. . • • votoja, kaip moterė, įgijusi,Gerbiamieji Steigiamojo w
ano anai. an vra em- gujygjnin,^ Kaip savo

visuomenės narys, nesiliovęs 
kovoti prieš kiekvieną pa- 

vistiek koks jis y- 
ra: tautų, luomų ir kapita
lo...”

Gegužės 15 dieną sukako 
lygiai 15 metų, kaip susirin
ko Lietuvos Steigiamas Sei
mas, kuris įkūrė nepriklau-

publiką, atnologinėm sie
nom ir laisvą nuo visų vals
tybinių ryšių, kurie yra buvę 
su kitom valstybėm.”

Proklamuodamas Lietu
vos nepriklausomybę, Stei
giamas Seimas pareiškė, kad 
Lietuvos konstitucija “turės 
būti perdėm demokratinga, 
kaip ir visas musų kraštas,

dėl kurių žmonės mos hierarchijos diktatūrą.

•w)
- ....

FELIKSO VAITKAUS ŽODIS,

rinkus žmonių atstovams, jis 
pasveikino juos šiais žo
džiais:

r* “Ger
Seimo Nariai! Man yra lem 
ta pirmam iš Lietuvos pilie
čių sutikti ir pasveikinti Lie
tuvos išrinktuosius atstovus, varo™Q 
man pirmam tenka garbė v *•’
Laikinosios ligšiolinės val
džios vardu pasakyti Jums: 
Sveiki susirinkę!

“Ši diena yra Lietuvai vi
sų prakilniausia: susilaukėm 
tos valandos, kada tautos 
valia, buvusi ilgus amžius 
prislėgta, suvaržyta, vėl iški
lo aikštėn ir susidėjo į stiprų 
aiškų vienetą...

“...Vilniaus Seimas 1905 
metais garsiai viešai pareiš
kė, jog niekam kitam neva
lia Lietuvos ir lietuvių tautos 
vardu kalbėti ir kas daryti, 
kaip tik pačiai tautai, pačiai 
krašto visuomenei. Tat jau 
buvo išbudinta tautos sąmo
nė, tat jau buvo atgautas ap
mirusios tautos žadas, tat 
jau buvo apsireiškimas Lie
tuvos noro gyventi savaran
kės savaiminės valstybės gy
venimu...

“ši diena svarbi yra ne 
vien musų kraštui, bet ir sve
timoms valstybėms... St Sei
mo rinkimų stingrumas, uo
lus visuomenės dalyvavimas 
juose, vaizdžių vaizdžiausiai 
parodė, kad nepriklausomy
bė visam kraštui taip didžiai 
rūpėjo, kaip retoje šalyje te
rūpi...

“...Laikinosios valdžios 
uždavinys pabaigtas.”

Sveikindamas Steigiamą
jį Seimą, nepartinis tuomet 
laikraštis “Lietuva” rašė:

“Sveikas, šalies šeiminin
ke!

“Šiandien mes švenčiame 
tautos šventę. Šventę tokią, 
kurių iš viso Lietuvoj nėra 
buvę, kurios kitos vieno am- 
žio žmogus sulaukti negalų 
Tačiau diena yra garbinga 
ne todėl, kad jų nebūtų daž
nai. Ji yra šventa todėl, kad 
ji deda vainiką visom musų 
gyventom priespaudos ir ko
vos valandom, tai laimėtojų 
vainikas.

“Jei mes iki šiol gyvenom 
tik tėvų palikimais ir iš pra
eities stiprybę šėmėm, tai 
šiandien jau yra tas rytojus, 
kurio musu tėvai taip troš
ko.”

Ir ištikrujų Steigiamas 
Seimas buvo vyriausis šalies 
šeimininkas. Susitvarkęs jis 
tuoj paskelbė demokratinę 
tespubliką šitokiais žo
džiais:

“Lietuvos Steigiamasis 
Seimas, reikšdamas Lietu
vos žmonių valią, prokla
muoja esant atstatytą Ne
priklausomą Lietuvos vals-

Lietuvoje neatidėliotinas 
klausimas. Greta didelių 
dvarų skursta bežemių ir 
mažažemių minios. Lietuvos 
demokratinėje respublikoje 
neturės būt sūnų ir posūnių. 
Lietuva niekam nebus pa
motė. Norintieji dirbt žemės, 
bežemiai ir mažažemiai, pir
moj eilėj kariškiai, galės lik
ti savarankiais ūkininkais”; 
ir pagalios kad “Steigiama
sis Seimas stropiai dabos, 
kad valdžios organai, eida
mi savo pareigas, nesivaduo- 
tų savo valia, bet griežtai 
laikytųsi nustatytų teisės 
normų.”

Visame krašte buvo dide
lis ūpo pakilimas, didelis įsL 
tikinimas, kad valstybė susi
tvarkys ir padarys tuos dar
bus, kurie yra butini.

Tauta neapsivylė. St Sei
mas nudirbo pagrindinius 
svarbiausius darinis: Valsty
bės Konstituciją, Žemės re
formą, savo valiutos. įvedi
mą.

Bet kaip liūdna šiandien 
minėti tuos laikus, kad šian
dien Seimo Lietuvoje jau ne
bėra. Sunaikino jį ne sveti
mi priešai, bet savi smurti
ninkai, kuriuos tauta buvo 
išmetus iš valdžios—tai tau
tininkai ir klerikalai.

Neilgai trukus — kai tik 
šalnų pavojus ore (“icing 
conditions”) virš Šiaurės 
Atlantiku išnyks — aš lėksiu 
į Lietuvą. Tikiuosi, kad tas 
laikas ateis apie vidurį bir
želio (June) mėnesio, ir su
lig tuo dabar yra planuoja
mi visi mano žingsniai.

Kiek man laikas, lėšos ir 
surištas su instrumentų ban
dymais darbas leidžia, sten
giuosi aplankyti lietuvių ko
lonijas. Deja, toli-gražu ne į 
visas galėjau pasižadėti, kur 
buvau kviestas, ir ne visur 
galėjau nuvykti, kur buvau 
apsiėmęs. Todėl kai kur pa
rengimai skridimo naudai 
turėjo būt atidėti arba įvyko 
be manęs.

Man gaila, kad tų koloni
jų komitetai ir ALTASS val
dyba, kuri su jais susirašinė
jo maršruto reikalais, turėjo 
dėl to panešti nesmagumų ir 
kartais gal bereikalingų iš
laidų. Ypatingai man nema
lonu, kad gegužės (May) 19 
dieną negalėjau būti Wor- 
cestery (Mass.), kur buvo 
rengiama aviacijos diena ir, 
kaip girdžiu, dalyvavo tūks
tančiai žmonių. Aišku, kad 
mano nepasirodymas tenai 
davė pamato publikos nepa
sitenkinimui ir visokioms 
abejonėms. '

Taigi, aš noriu bent ke
liais žodžiais paaiškinti, iš 
ko tie keblumai įvyksta. Ga
liu užtikrinti visus, kad “Li
tuanica H” yra tvarkoje, nes 
kitaip juk federalinis Preky
bos Departamentas, kurio 
inspektorius nuodugniai 
peržiurėjo visą lėktuvo įren
gimą (tai buvo galutina in
spekcija), nebūtų davus ra 
porto, kad viskas yra “O.K.” 
Apie save aš nesigirsiu, bet 
galiu nurodyti tą faktą, kad 
valdžia jau yra suteikusi 
man autorizaciją skristi į 
Kauną To ji nebūtų pada 
riusi, jeigu ji nebūtų įsitiki
nusi, jogei aš esu trans-at- 
lantiniam skridimui pasiruo
šęs.

Keblumai, kurie mane su
trukdė, atsirado iš kitų prie
žasčių. Pirmiausia, man rei 
kėjo netikėtai daug laiko su
gaišti, nutaisant svarbiausią
jį navigacijos instrumentą— 
Radio Compass’ą, kurį buvo 
prižadėjusi sutvarkyti lėktu
ve Westport kompanija. Kai 
reikėjo jos inžinieriui atvyk
ti, jo negalėjau prisišaukti, 
ir man teko pačiam šitą dar
bą padaryti, nesulaukus per 
kelias sąvaites atsakymo nei 
i laiškus, nei į telegramas.

Turėjau atlikti speciales 
studijas, tartis su įvairiais 
radio ekspertais (o jų nuo
monės ne vienodos), teirau
tis informacijų transporto li
nijose ir daryti žygius šen ir 
ten. Dalykas, kuris galėjo 
būti atliktas per kelias va
landas, atėmė man sąvaites 
laiko. Reikia čia pasakyti, 
kad tas instrumentas man y- 
ra labai svarbus, nes aš juo 
daugiausia naudosiuosi na
vigacijai (keliui surasti ore). 
Džiaugiuosi, kad bandymai 
įrodė, jogei jisai yra geras, 
bet ta sugaištis sumaišė visą 
mano programą tuo laiku, 
kada buvau besirengiąs iš
keliauti į kolonijas.

Turėjau atsižadėti pasil- 
sio prieš pradedant maršru
tą Tačiau čia prisidėjo dar 
vienas sutrukdymas — ne
paprasti šio pavasario orai. 
Du kartu chicagiečiai buvo

Tokiu budu tik antroj da
lyje sąvaites sugrįžau į Koh- 
ler, Wis., ir, nespėjęs nei ap
žiūrėti, ar lėktuvui nėra pa
sidarę kas bloga, ant ryto
jaus iš ryto ture jau, viską me. 
tęs, traukti į Naująją Angli
ją. Paskui, skubiai pagrįžęs 
atgal, ėjau skristi, ir čia pa
stebėjau, kad koks tai keblu
mas išsivystė su vienu moto
jo magnitu. Keblumas visai 
nebaisus, turint laiko jį pa
taisysi, bet laiko nebebuvo. 
0 ar butų buvę išmintinga, 
to defekto nepašalinus, leis
tis į 800—900 mylių kelionę 
oru, rizikuojant sudaužyti 
lėktuvą kalnuose ir žūti pa
čiam?

Aš tos rizikos neėmiau, 
manydamas, kad “Lituanica 
II” turi būt saugojama di
desniam žygiui. Publikai ga
li, žinoma, atrodyti keista, 
kad lėktuvu, kuris yra ruo
šiamas skridimui per okea
ną, yra kartais nesaugu lėk
ti keliatą šimtų mylių. Bet 
iaugelis trans-atlantinių 
skridimų sugriuvo, neprasi- 
dėję, kaip tik dėl neatsargių 
skraidymų tarp netolimų 
punktų kontinente. Worces- 
terio komiteto ir visų Massa- 
husetts lietuvių, kurie pasi

juto suvilti mano neatsilan
kymu į jų parengimą, aš la
bai atsiprašau.

Prašau betgi juos tikėti, 
kad aš nieko kita neturėjau 
ir neturiu galvoje, kaip tik 
sėkmingą įvykinimą to su
manymo, kuriam esu paskir
tas. Nei šis nepasisekimas, 
nei kiti sunkumai, su kuriais 
man teko susidurti savo dar
be, mano pasiryžimo nesu
mažino nei kiek. Gaila, kad 
aš čia negaliu nupiešti, koks 
milžiniškas darbas tapo pa
darytas, įrengiant “Lituani
ką II.” Tie menki trukumai, 
kurie kartais netikėtai pasi
reiškia — nežiūrint, kaip jie 
tam tikrose aplinkybėse gali 
būti nemalonus, tai tik maž
možiai.

Aukščiaus paminėtosios 
kliūtys mane sutrukdė, bet 
dabar “Lituanica H” jau y- 
ra tokiam stovy, kokiam ji 
turės būti, kada aš pakilsiu 
skristi iš New Yorko į Kau
ną Šiandien skrendu į rytus, 
ir paskutines šio mėnesio 
dienas praleisiu, lankyda
mas kolonijas New Jersey, 
Pennsylvanijoje, Wiashing- 
tone ir New Yorke. Ar bus 
perdaug iš mano pusės pra
šyti, kad bent per šį trumpą 
laiką kuris dar palieka iki 
skridimo Lietuvon, visuome
nė turėtų kantrybės ir duotų 
man progos savo uždavinį 
atlikti? Su pagarba,

FeKs Waitkus.
Chicago, III.
Geg. 23,1935.

Iš Steigiamojo Seimo at^tybę, kaipo demokratinę res-

AUSTRIJOJ UŽDRAU
DŽIAMI NACIŲ LAIK

RAŠČIAI.
Vienoje paskutiniu laiku 

uždrausta visa eilė nacional 
fašistinės krypties laikraš
čių. Taipgi uždraustas žur 
nalas “Deutsche Einheit”

GRIAUS TARIAMĄ MIC
KEVIČIAUS NAMUKĄ.

Jau seniai ginčyjamasi ar 
Mickevičiaus gatvėje prie 
universiteto rūmų poetas A. 
Mickevičius kadaise gyveno, 
ar negyveno. Viršų paėmė 
toji nuomonė, kuri tvirtiną 
kad Mickevičius tame na
muke visai negyvenęs. Kau
no miesto savivaldybė yra 
nutarusi tą namuką nugriau
ti ir praplėsti gatvę, kuri nuo 
tos vietos iki Putvinskio gat
vės yra siaura. Bet prieš 
griaudama, savivaldybė dar 
nutarė atsiklausti prof. M. 

LW Kartu cmcagieciai buvo Biržišką, didžiausią Lietu- 
priversti dėl lietaus atidėti-voje Mickevičiaus biografą, 
aviacijos dienas, ir antru ;ei M. Biržiška pasakys, 
kartu (gegužės 12-tą) ne tik įa<j £ja Mickevičius negyve- 
nejvyko parengimas Uns-no> tai namukas tuojau bus 
ing airporte, bet žemė buvo griaunamas.
taip įmirkusi, kad per ketu-
rias dienas nebuvo galima' “KELEIVIO” K A t en
neį bandyti pakilti iš jo su doriuS 1935 m. jau pabai- 
‘Tituanica (ji, mat, turi ne 
“baloon tires,” bet kietas 
padangas).

galime. “KELEIVIO” ADM.

* s-
, ■ ■ ■ .
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KAS SKAITO, RAM 

TAS DUONOS NEPRAŠO LIETUVIŲ GYVENIMAS Į KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEKIA

VĖLIAUSIOS ŽINIOS APIE VAITKŲ 
IR “LITUANICĄ ANTRĄJĄ.99

šitokia'dama jį su įdomesnėmis A
'menkos sostinės vietomis ir sekretorė

silankymą, pareikšdama, 
kad smagu buvo dukterims 
pasidarbuoti savo motinoms.

Kalbėjo Stasiulienė ir Sta- 
siulis, prezidentas Banaitis, 

Juzė Vitonaitė,
“Keleivis” gavo 

turinio telegramą: •
“Vaitkau* išleistuvių pik- krašto vadais. Vakare buvo .Helena Buslewich, Vincas 

nikas Philadelphijoj 26 <c- bankietas ir prakalbos. Šito- Banaitis ir Justina Povilai- 
se iškilmėse dalyvavo ir tis. Po pietų buvo šokiai ir 
“Naujienų” redaktorius drg. kitokie žaidimai.
Grigaitis. To bankieto kal-| Raitininke,
bos, taigi ir lakūno Vaitkaus

gūžė? pavyko puikiai. Vait
kus atlėkė tenai su ‘Lituani- 

ii Newarko, o paskui iš-ca
skrido Washingtonan. Ket-
▼erge įvyko didelis išleistu- kalba į Amerikos lietuvius, Pq Piski H

___ ______ i buvo siunčiamos no visa sali________________________ _ _ *vių piknikas Dezter Parke, 
Brooklyne; žmonių susirin
ko į 1,500. Buvo didelis en
tuziazmas, kuomet Vaitkus 
pasirodė su ‘Lituanica* virš 
parko. Birželio 2 dieną E!i- 
zabethe, N. J., buvo suruoš
tas bankietas su Vaitkum at
sisveikinti. Po to jau ‘Litua
nica* daugiau kolonijų nebe
lankys. Vaitkus ilsėsis kc- 
kias dvi-tris sąvaites ir ant-

buvo siunčiamos po visą šąli. _
per radio. \ Chicagos Padanges.

Apie Dariaus-Girėno 
paminklą.

Musų klerikalai Chicago-

LYNN, MASS.

Du lavonai vienoj šeimoj.
Lynno lietuviams tekolje pradėjo beveik kas diena 

pergyventi liūdną įvykį. Ge- per savo “Draugą” kalbėti 
gūžės 16 dieną čia buvo gau- apie Dariaus-Girėno pamin
ta iš Oakville, Conn., tele- klą. Tomis kalbomis jie no- 
grama, kad tenai mirė Juo-Iri pridengti savo veidmainy. 

Jzas Valaitis. Taigi jo gimi- bę, kuri išlindo kaip yla iš
• i- — • ‘..^T'nės ir draugai Lynne nutarė maišo rengiant antraji skri-roj birželio pusei jau įsleks 5 • T- ,• T- T - —t —■r' r n p . „inuvažiuoti į šermenis. Isva- dimą. Jie liežuvius iškišę

. i»nga žiavo T. Putrius, A. Matulai- dirbo, kad antrasis skridi-
Apie Vaitkaus pasitikimą tis ir A. Paškauskas su žmo-lmas butų suardytas, kad jau- 

Brooklyne “Vienybė” pa- na. nam lietuviui Vaitkui nenu-
duoda šitokių smulkmenų:

Penktadienį gegužės 24 d. 
apie 1 vai. po pietų į Floyd 
Bennett Field atskrido iš 
Clevelando lakūnas leite
nantas Feliksas Vaitkus su 
baltaja gulbe — “Lituanica 
II.” Pertaisyta ir paruošta 
skristi į Kauną, . “Lituanica 
II” nusileido gracingai ir 
lengvai. Lėktuvą tuojau ap
spito būrys žmonių, tarp jų 
aviacijos dienos rengimo ko
miteto nariai: Michelsonas, 
Tarnas ir Žilinskas, “Vieny
bės” redaktorius J. TysHava, 
Vaitkaus žmona, p-lė Pajau- 
jytė, Associated Press atsto
vas, Shell kompanijos atsto
vas, būrys spaudos fotogra 
fų ir šiaip daug lietuvių ir a- 
merikonų. Pasikalbėjęs su 
reporteriais ir komiteto na 
riais, Vaitkus tuojau su žmo
na ir p-le Pajaujyte išvažia 
vo į West Orange, N. J., kur 
laikinai apsigyveno. Tą pa
čią dieną apie 6 vai. 30 min 
lakūnas su žmona atvažiavo 
į “Vienybę,” o vėliau apie 7 
vai. 30 min. vakare kalbėjo 
“Vienybės” radio valandoj 
WMBQ stoty. Vaitkus pa
reiškė :

“Šiandien lygiai pirmą va
landą aš, su ‘Lituanica Ant
rąją,* laimingai atlėkiau iš 
Chicagos ir nusileidau New 
Yorke, Floyd Bennett air
porte. Man labai malonu 
jums praneštirkad aš jau ga
lutinai pasiruošęs lėkti per 
Atlantiką. Aš lėksiu beveik 
tais pačiais keliais, kuriais 
lėkė Darius ir Girėnas. Aš 
niekados nebuvęs Lietuvoje. 
Bet mano tėvas ir mano mo
tina atvažiavę iš tos šalies. 
Aš tvirtai tikiu, kad man pa 
siseks laimingai perlėkti AL 
lantiką ir taip pat laimingai 
nusileisti mano tėvų žemėje 
Kaune. Jus, kurie girdite 
šiuos žodžius, ateikite šį ket
virtadienį, gegužės 30 dieną 
j Dexter Parką. Aš noriu jus 
visus pamatyti ir atsisveikin- 
i prieš išlėkimą į Lietuvą.

SEATTLE, WASH.
Apie Prano Stankaus pa

likimą.

Gerbiamas -Keleivio” re
daktoriau! Aš norėčiau pra
nešti apie Praną Stankų, ku-j 
ris čia mirė balandžio 26 d.

Velionis prigulėjo prie j

jis tuoj surado būdą, kaip 
juos pašaukti: pradėjo rau
donus stulpelius užsukti (ten 
randasi raktas pašaukimui 
ugnagesių). Vieną dieną jis 
pašaukė ugnagesius devy
niolika sykių, pakol jį paga
vo. Ir paskutinį sykį atsitiko 
nelaimė tarpe ugnagesių ir

KELEIVIO" VAI
KIUKŲ ARMIJA

vietinės Gediminu draugijos mašinos, net tris ugna
apie 27 metus, • bet po metų 
ligos jis ją apleido. Jis buvo 
žinomas kaip žmogus prie 
cento, bet būdamas pavienis 
turėjo ligoje glaustis prie 
šeimynos; jis pasirinko Sal- 
dukus ir neilgai pas juos pa
buvęs aprašė savo turtą — 
namus ir pinigus. Kiek turė
jo gatavų pinigų, sunku tik
rai įspėti, bet manoma, kad 
buvo apie $2,000. Kaip tik 
jis turtą aprašė, tai tuojaus 
jį padavė į apskričio biednu-

gesiai tapo užmušti. Tai ma- 
tote, ką reiškia vaikų išdy
kumas.

Jonas Jarus.

2x3.
LYNN, MASS.

s veikiama Lietuvių 
Kliube.

Po Velykų buvo surengtas 
“Šurum-Burum.” Įžanga bu-

Gerbiama “Keleivio” ad-l reikia “Keleivį” užrašyt, 
ministracija! Siunčiu geriau-! Taigi prisiunčiu čionai $2 ir 
šių linkėjimų “Keleivio” 30 ; tegul Maikio Tėvas aplanko 
metų jubilėjaus proga ir lin- mano draugą kas sąvaitę ir 
kiu gyvuoti jums ilgiausius prižiūri, kad daugiau taip 
metus. Kartu prisiunčiu jums neatsitiktų.
$2.00 Maikio tėvui ant batų, Kampe Betupis,
kad jis keliautų į musų na-I * Montello, Mass.
mėlius kaip keliavęs. Sykį! ----------
jis buvo jau sustojęs mus
lankyti, tai aš negalėjau ras
ti ramybės namuose. Mat, 
lūžėjo sunkus laikai, tai maro nemokama, tai žmomų, , _ . .. nprisirinko daug. Vietiniai a0,v}Tas„ P?*3?- neS‘f 2 

_ jauni vaikinai, Zalanskuėhii dolen« ‘evUL Žlny
jųnamus; tenai jis ir mi,ė.lvadovaujant, gražiai Pagro-Lįįyka^auiSiu'iSiot^el 
Nors Saldukas jo kun? pa- i«- “bu™ W S
eme ir palaidojo, bet bied-Įt^K k^a I at mano vyras pa-

mėjimus. Jstebejo, kad as taip nen-

Nuvažiavę jie įneina į bu-Į sisektų perskristi Atlanto 
tą, bet žiuri, kad ant lentos vandenyną. Bet kai pasiro- 
pili pašarvotas ne Valaitis, dė, kad jie persilpni musų 
)et Valaitienė. Pamanė, kad visuomenės darbą suardyti, 
elegramoj įvyko klaida. Bet tai jie nusigando, kad visuo- 
lažiuri lynniečiai į kitą menė neapskelbtų jų lietu- 
cambarį, ogi tenai kitas la- vybės išdavikais. Dėl to jie ir 
vonas. Pasirodo, kad mirė ir pradėjo taip daug kalbėti 
Valaitis ir Valaitienė. Vyras apie Dariaus-Girėno pa- 
mirė nuo operacijos galvo- minklą. Bet kai Darius-Gi- 
e, o už 16 valandų žmona p enas ruošėsi kelionėn, tai 

mirė iš didelio gailesčio. Pa- klerikalai ir juodu boikota- 
iko senelė motina ir dvi du- ve. O dabar jau nori pamin- 
trelės; viena 15 metų, o ant- klą jiems statyti, ir tai ne 
ra 8 metų. kur kitur, bet tame parke,

Apie 20 metų atgal Valai- prie kurio stovi švento Ra
čiai gyveno South Bostone; zimiero “seserų” davatky- 
urėjo du sunu ir dukterį ir nas (jie vadina jį “akademi 

tikėjosi, kad sūnus galės ja”). Bet ką aviacija turi 
uos senatvėj priglausti. Bet bendra su davatkomis ir ti- 

išėjo kitaip: sūnus mirė pir- kėjimu? Juk Romos katali- 
miau, o dvi anūkės dabar Ii- kų bažnyčia progreso ne
to senelei auginti. mėgsta. Tikriausis jos dva-

Lietuvoje Juozas Valaitis sios tipas — tai “tėvas kapu. 
)uvo kilęs iš Ilguvos parapi- einas,” kuris net ir Ameri- 
os, kaimo nežinau. Valaitie J kon atvykęs norėjo basas 

nė kilus iš Paluobių kaimo, vaikščioti. Taigi prie švento 
Griškabūdžio valsčiaus, po Kazimiero “akademijos** 
ėvais Matilda Bataitukė. daug geriau tiktų kapucino 

Visi suvalkiečiai. Toks jau,paminklas, o ne lakūnų, 
ikimas.

Feliksas Bacevičius.

mausiai kaip tik buvo gali
ma.

Velionis turėjo giminių 
rytinėse valstijose, jis buvo 
69 metų amžiaus.

Ant syk 3 skaitytojai.
Tiesdamas savo dešinę, 

sveikinu “Keleivį” su 30 me
tų sukaktuvėm ir linkiu dar 
daug-daug tokių sukaktuvių 
susilaukti. Tegul “Keleivis” 
eina tuo pačiu keliu, kokiu 
ėjo iki šiol, tegul naikina 
prietarus ir tamsą, o platina 
šviesą ir tiesą, podraug ves
damas lietuvius į laiminges-

dovaną laimėjo Antanas k^aa^?a» asP . ateitį. Šia proga prisiun-
sidarė, kad aš tokia nerami.ns nuvm Cvirka su savo žmona, o an-, ...F- • tra dovana eavo jaunuoliai As atsakiau’ JOgmannera- 

Vietmis. |tr4cloxan3gavo jaunuoliai,^ kad “Keleivis” sustojo 
mus lankęs. Sakau, iš manoV. Buja su Onyte.

Vakaras praėjo labai sma
giai ir svečiai buvo labai pa
tenkinti. Žmonės dabar pa
geidauja, kad Kliubas ir

CLEVELAND, OHIO.

Trumpos žinutės iš musų 
kolonijos.

Nors musų kolonija nėra J daugiau tokių pramogų su 
mažutė,, yra keliolika tuks- rengtų. Kliubas žada suren 
tančių lietuvių, bet sugyve-

seimos mirė keturi myli
miausi asmenys, tėvas, vy
ras ir du vaikučiai. Bet aš 

1 (žinojau, kad negaliu jų pri
sikelti ir atgaivint, tai reikia 

|nusiraminti ir užmiršti. Bet,

ciu 3 naujus skaitytojus ir 
bandysiu da daugiau gauti. 

Su draugiškais linkėji
mais,

Vincas Patalavičius,
Camden, N. J.

nimas nekokis. Turime vieną 
svetainę ir tą pačią sunku 
kaip reikia užlaikyti, nie 
kaip negalima sukelti tiek 
pinigų, kad ją kaip nors iš
gražinus. Jau buvo pareng-

Vlado Aliukonio sumany- sakau, “Keleivis” da yra gy-
zll-tvz O UillCtUJ I *11* 1* 1*1 vir,u. Leather Workers’ U- Y?8 !r ¥aJ n?yl.,.nias >alkras- 

nion 11 gegužės turėjo su- ‘‘s- kur! 38 ,skalclau įau Per 
rengus pramoga bedarbių dvyhka met«> ,° dabar Jau 
pašalpai. Nore odos dirbtu- sust°J° lank«s- 

. vės Lynne dirba neblogai, Mano vyras išklausė ma
tos kelios pramogos tam tiks J tačiau unijistų yrą be darbo. J no kalbą, bet nieko neatsa- 
lui, bet nekaip išėjo. Pasku- Kiek toji pramoga davė kė. Bet kai sąvaitei praėjus 
tinis parengimas buvo 26 įiems naudos, neteko patirti, aš nuėjau laiškų iš dėžės pa- Y1? 
gegužės dieną. Programa Svetainę Kliubas davė dova- siimti, radau jau “Keleivį.”1AS 
buvo puiki, kaip geriau ne- Lai. Vakaras buvo gausus, Aš taip nudžiugau, kad išė- 
reikia. Ruošė jaunimo orga-| žmonių prisirinko daug ir (mus iš dėžės ten pat jį pabu- 
nizacija “Jaunoji Birutė,” visokių tautų. Malonu buvo čiąvau. Namo parėjau tokia 
kuri mokinasi lietuviškų d ai- žiūrėti, kaip organizuoti linksma, kad vyras žiurėda- 
nų ir šokių. Bet kažin'kodėl darbininkai draugiškai va- mas pradėjo juoktis ir sako: 
publikos visai mažai buvo. bara praleido. “Na, tai ką jau ten bakse ra-
Didžiuma sako, kad oras bu- ‘ Kliubietis F. B. dai, kad tokia linksma?” Aš
vo jau peršiltas vidujiniam! ---------------- |tuoj jam parodžiau laikraštį

Gerbiamieji! Štai, aš ir 
vėl prisiunčiu “Keleiviui” 
naują skaitytoją iš Forest 
City, Pa. Kiekvieno musų 
pareiga gauti po keliatą nau
jų skaitytojų šiais jubilėjaus 
metais. Tad pasidarbuokim 
visi, kad musų idėjos laik
raštis butų kuo plačiausia 
skaitomas. Didinkim “Kelei- 

armiją kiek tik galime, 
stengsiuos ir daugiau

naujų skaitytojų prikalbinti. 
“Keleivį” myli visi. Jei kas 
jo neskaito, tai tik dėl to, 
kad neturėjo progos su juo 
susipažinti. Taigi platinkim 
jį tarp tų, kurie jo da ne- 

o
“Kel.” Armijos Narys,

A. M. Makauskas,
Forest City, Pa.

Aš išlėksiu po dviejų, ar tri
jų sąvaičių. Iki pasimaty
mo.”

Washingtone priėmimą 
Vaitkui suruošė Washingto- 
no lietuvių kolonija, kurią 
atstovauja American-Lithu 
anian Society. Ji suruošė 
puošniame viešbuty pokilį, 
kurį pakvietė daug Amen 
kos valdžios atstovų, laikraš
tininkų ir šiaip visuomenės 
veikėjų.

Vaitkus atskrido į Wash 
ingtoną tiesiai iš Philadel 
phijos pikniko ir nusiledo 
municipaliniame airporte 
kur jį pasitiko lietuvių dele
gacija ir kai kurie valdžios 
atstovai. Po to, lietuvių dele 
gacija pasodino Vaitkų au- 
tomobiliun ir apvažinėjo po 
Wash ingtoną, supažindin-

“Naujienų” piknikas,

Gegužės 26 dieną “Biru
tės” darže įvyko gausus 
“Naujienų” piknikas. Žmo- 

. _ . „ . ,nių buvo keli tūkstančiai,
kretis scenoje. Daržas tik ūžė automobilių

Gegužės 11d. Jaunimo motorais ir besilinksminan. 
Choras čia vaidino “Kamin-1 eių svečių balsais. Nors pik- 
krėtį ir Malūnininką.” Sce- nikų tą dieną buvo apie pusė 
na buvo papuošta gėlėmis ir tuzino, bet į “Naujienų” pra 
)uvo padarytas malūnas, mogą susirinko daugiausia 
<urio sparnai sukosi. Tas la- svieto. Tai yra džiuginantis 
bai gražiai išrodė. Pats vai-J reiškinys, nes jis parodo, 
dinimas buvo labai juokin- kad didesnė musų visuome- 
gas ir gerai atliktas. Per- nės dalis buriasi tenai, kur 
raukose mergaičių kvarte- atstovaujamos pažangios i 
tas ir V. Varankaitė sūdai- dėjos ir laisvoji mintis, 
navo keliatą dainų. Žmonių Smagu tokiuose susirinki- 
buvo daug ir visi užbaigė muose, nes žmogus žinai, 
vakarą linksmais šokiais. kad niekas čia į tave nešnai

Gegužės 12 d. buvo Moti-P108’ar/u. .ar
nų Diena, todėl choristai da- Pe* ,pa c.la !?utl JT111?0- 
vė motinoms pietus. Stalus kas;, a?za}ezn?1^
papuošė beržų šakelėmis. kas. ar tikras sliuptarms 
Motinos susirinko apie 12 vistiek tau čia lygus bal- 
valandą ir visos buvo apdo- ^5 ly^os tmses. Todeį 
vanotos gėlėmis. Choras su-|ZTV?nes ir mėgsta lankytis j 
dainavo keliatą dainų ir tuo- v°kl.as pramogas, kur vado- 
met prasidėjo pietus. Buvo ™uJa r8O$!a!ls^1: P^kusijų 
pagamintas didelis pyragas Ra Sah išginti lyainausiais 
Su pasveikinimu motinoms, klausimas; bet visi stengia- 
o kitas su choristų pasveiki-l '’1 argumentuoti mandagiai,

LEWISTON, ME. 

Motinų Diena ir “Kamin-

parengimui. Be to, nevisi no. MONTREAL, KANADA ir sakau: “Štai, ką radau — 
ri, kad ta lietuviška salė gy- M « c ;_r> p n «nnn ‘Keleivį’!” Vyras tada ir sa- 
vuotų. Bloga, kad nėra suta- ’ * * ko: matau, kad be “Relei-
rimo ir vienybės. Remianties mėnesinio na-

rių susirinkimo nutarimu, L ikj ant batu kad 
-Inorioi-iT+u 14 iviaiKio tėvui ani oaių, KaaI> Vinco Kudirkos pašai- padarytu 14 balandžio, šių. . atk.,iautu 

ome draugija, viena iš se- metu, Montrealo Lietuvių Į 
niausiu ir geriausia gyvuo- Sūnų ir Dukterų Pašelpinė 
janeių draugijų,' rengia di- Draugija praneša savo na- 
delį pikniką 21 liepos dieną, riams, ypatingai gyvenan- 
Kitos draugijos prašomos takiems provincijoje ar kitose 
dieną meko nerengti. Ivietose (ne Montreale), kad 

nuo šio pranešimo spaudoje
Darbai pas mus šiuo laikuh)a^ro.^-Ymo.’. išimčių

visai susilpnėjo, nes daug r^i privilegijų nebus nei vie- 
dirbtuviu užsidarė dėl strei- nam narlui šluota pildyme 
ko. Jų tarpe yra kelios dide- ^ugijos konstitucijos, ypa- noreciau 
lės dirbtuvės, kuriose dirba tlRgai kas becia skyrių VII, Į “Keleivio” ai 
po keliolika tūkstančių dar- PaįalP?« . . . kimo, betga*m,n«« «-
bininkų, kuomet pradeda Jodei visi nariai tunte jsi-lylinkė- jietuviy daugiau 
geriau dirbti; viena iš tų y-Hęti galvon, kad susnas, a: nėra, tai nėra iš ko naujų 
ra White Motor Co. Darbi- P* sayo ligą turite pranešti kareiviu Rauti
ninkai reikalauja geresnių ne v?.liau’ kaiP trecią susegi- y - ag patarčiau «Kelei 
- - - - moflieną; pranešę 4 dieną,1 r

pašalpos negauna už vieną 
dieną: pranešę 5 dieną, pa
šaipos negauna už 2 dienas,

darbo sąlygų, o darbdaviai 
nenori pasiduoti. Žinoma, 
gal ateis laikas, kad turės 
pasiduoti.

Antra iš streikuojančių di
džiulių dirbtuvių yra Ryan 
kompanija, kurioje streikuo 
ja keliolika šimtų darbini n 
kų. Kruvini susikirtimai te
nai ema jau kelias sąvaitę*,

mmu PmeanerDiovė nr^lrimtai» ir vienas kito neuz-] Kompanija orlaiviu bando 
zidento Mothia Ekmaitienė.kauna-Ir linksma ir sveika- nešti streiklaužiams.

Staltiesėmis buvo J. Vito-lBus antras dideli* piknik**. a* 1 Ų* P' '
np.UA vilo Uoftv-I gyvus užlaikius. Miesto ma-naite, Ella Apsegaite, Betty Tame t “Birutės” darže joras Davis prisiuntė kiek 

birželi0 Chicagos jalėjo policijos, kuri su ark-
b b U | lietuvių Draugijos piknikas. liais lipa ant žmonių vaikš- 

apsireaziusios. . Manoma, kad tai bus antras čiojančių apie tą dirbtuvę.
Baigiant valgyt, Marė Po- labai didelis išvažiavimas, bet streiko galo dar nešima- 

nes ši draugija yra didžiau- to.
na lietuvių organizacija Cbi- • ♦ •
agoje ir jai vadovauja labai Viena šeimyna atsikraus- 

veiklųs žmonės. Piknike yra tė nuo ūkės į Clevelandą ap- 
apsiėmę dainuosi net keturi sigyventi ir parsivežė nema- 
dideli chorai, būtent, “Biru- ža vaikų. Vienas berniukas, 
lės,” “Pirmyn,” “Naujosios vienuolikos metų amžiaus, 
Gadynės” ir “Vyrų Choras.” labai gėrėjosi, kaip matyda- 

Chic&gos Teleskopas, vo ugnagesius važiuojant. Ir

š'enė pasveikino motinas ir 
dukteris už tokį gražų susi-' 
rinkimą. Tam pritarė ir p. 
Pašas. Ignas čiužas, choro 
vadas, pareiškė, kad tokį 
gražų susirinkimą jis tik an
tru kartu Lewistone tema
tąs. Valerija čiužienė padė
kojo visoms viešniems už aL

Nuo to laiko jau išėjo vie
ni metai, todėl dabar ir vėl 
prisiunčiu porą dolerių, kad 
Maikio tėvas nesustotų ke
liavęs pas mus.

Prie progos noriu patarti 
visiems “Keleivio” skaityto
jams, kad agituotumėt visus 
savo draugus ir pažįstamus 
užsirašyti “Keleivį.’* Aš pati 

prisidėti prie 
armijos padidi

nimo, bet gaila, kad šitoj a.

v}" skaityti moterims, kurios 
dar tiki kunigams ir bijosi 
velnių. Paskaičiusios “Kelei
vį” bent porą metų, nebijo-

Tninai turit nrisilaikvt na-Isite j°kių VelnilJ’ netikėsite 
- ' - u i - P velnit} agentams ir turėsite

ragrafų 4, 5 ir abemai visos'----- - & — - - -
konstitucijos

Draugijos Valdyba.

ir lt.

Gerbiama Redakcija!
Sveikinu “Keleivį” su 30 

metų jubilėjum ir vėlinu kuo 
ilgiausių metų “Keleivio” 
leidėjams. Da kol kas nega
vau naujo skaitytojaus, bet 
vienas jau pasižadėjo. Da
bar didelė bedarbė Detroite, 
paleidžia darbininkus For
das ir kitos dirbtuvės. Mies
tas irgi paleido daug tamau- 
;ojų. Prie progos noriu pasa
kyti, kad butų gerai, jei 
“Keleivis” įvestų galvosū
kių skyrių, kuris daugelį jau
nuolių gal užinteresuotų.

Jau senai į “Keleivį” bera
šiau. Buvau labai užimtas. 
Dabar gal vėl pradėsiu raši
nėti. J. Griunas,

Detroit, Mich.

didelį dvasišką susiramim- 
[mą skaitydamos “Keleivį.” 

Su gilia pagarba
Katrė Juškienė,

White Cloud, Micb.i Gerbiamoji “Keleivio*' re
dakcija! Kadangi mano pre
numerata jau pasibaigė, o| Gerbiamas “Keleivi!” Aš 
ąmet sukanka jau 30 metų irgi noriu prisidėti kuo nors 
kaip “Keleivis” eina, tai aš prie jūsų šventų Jubilėjuša- 
pasistengiau gauti da vieną vų Metų, nors atlaidų jus ir 
naują skaitytoją ir kartu vis- nežadat Gal bučiau ir pa
ką prisiunčiu. |miršęs savo pareigą išpildyt,

Su pagarba, bet čia pas mus tautiškoj
Jonas Židžiunas, Montello j atsitiko toks daly- 
Cleveland, Ohio.jkas, kuris priminė man, kas 

reikia. Buvo taip: mano ge- 
Sveikmu “Keleivį” susi-(ras draugas Jonas Žitkevi 

laukus 30 metų jubilėjaus ir čius turi didelę vištų farmą, 
linkių laimingai susilaukti ir prieš šventas Velykas jam 
dar kitų 30 metų. nežinia kur dingo dešimtis

Su draugiška pagarba, vištų — taip prapuolė, kad 
J. Keblaitis, nei šuva nesulojo. Na, sa> 

Detroit, M»ch.|kau, jeigu jau šitaip, tai jam

Gerbiama “Kel.” Redak
cija! Prisiunčiu pinigus už 
savo prenumeratą ir sveiki
nu darbininkų laikraštį susi
laukus 30 metų jubilėjaus. 
Linkiu jums ilgų metelių ir 
geriausio pasisekimo. Aš 
skaitau “Keleivį” jau 22 me
tu ir nemanau su juo skirtis 
iki mirties. Ačiū Maiklui ir 
jo Tėvui, kad jiedu nekuo
met manęs neaplenkia.

M. Grinius, 
Grand Rapids, Mich.

Gerbiamieji! Noriu pa
sveikinti jus 30 metų sukak
tuvių proga. Aš skaitau “Ke
leivį” apie 25 metus ir-jis vi
suomet man patikdavo. Aš 
noriu skaityt jį ir toliau, to
dėl įdedu čionai $2.00 ir 
prašau siuntinėti man laik
raštį per ateinančius metus.

Senas skaitytojas,
Charles Tupės,

Morgantown, W. Va.

np.UA


KELEIVIS, SO. BOSTONKetvirtas Poslapis.

DIEVAS IR VALKATA. Kas Geriausia Vai- 
gyt Pavasary.

Buvo tamsi ir juoda aud- vojingį Tau, didis Dieve, 
ros naktis. Tartum demonas, mes bejėgiai ir alkani valka- 
kalnų karalius, įsiutusiai tos? O, gėdinkis, gėdinkis, 
šniokšdamas lakstė tamsio- dangaus valdove! Tu amži- 
mis bedugnėmis baisus ru- nas ir visagalis tame, kad iš 
dens uraganas, o slidžiu pli- ubago atimi duonos žiaube- 
kujų uolų šlaitu iš lėto vilko- rį. E, karalių karaliau,
si ’ “ ___ __
Nuo lietaus ir šalto vėjo li- besu tamsiųjų, trenk perku- nemąsto, kad jų pilvas irgi rei- Rašo Dr. S. Biežis, gydytojas.

Rašo Dr. Jobo L. Riee, New Yorko , j 
Miesto Sveikatos Komisionierius.

Su žiemos pabaiga beveik' 
kiekvienas žmogus lengvesnias

No. 23. Birželio 5 d , 1935 a.

AMERIKOS
ii skyrių veda 

LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

■

drapanas pradeda vartoti, bet vi-, APSISAUGOJIMAS NUO TU- 

alkanas valkatų būrys, griauk ir trankykis savo de- į gavo kūno reikalavimus, visaiLIMPAMŲJŲ LIGŲ.!• A_  • — • !• I s • • s -1 1. ’
gotai drebėjo sudžiūvę jų 
kūnai, vos keliais suplyšu
siais skarmalais pridengti.

Jau trys dienos, kaip jie 
niekur neradę darbo ir jau
kios pastogės tyliai ėjo prie 
Gango upės, kad iš tenai pa* 
siekus senai apleistą savo 

'gimtąją šalį.
Ėjo iš lėto, vos alsuodami 

• ir dažnai žiurėjo į juodą su- 
,temą, kurioj tik vienas rus
tus vėjas ir trenksmingai 
šniokščianti kalnų upokšniai 
ūžė ir kūrė kažin kokią mir
ties dainą. Staiga už kalno, 
apžėlusio šimtmetiniais me
džiais, toli prieš jų akis žyb
telėjo silpnas žiburėlis per- 
skrosdamas silpną tamsą ir 
valkatos nudžiugę ėmė sku
bėti, kol visi nesustojo ant 
aukštų marmorinių šventyk-

)los laiptų. Po šiuo šventna- 
mio stogu jie nutarė nors 
- trumpam ♦ laikui pasislėpti 
nuo šėlstančios audros ir tru
putį atsikvėpę traukti toliau. 
Kuomet valkatos nuo šalčio

nu į mane beprotį, kuris ba- kalauja permainos, kad reikalau-r 
du mirdamas drįstu iš tavo ja lengvesnio maisto, negu buvo' Kuone visos limpamos ligos 
brangios karūnos akmenėlį vartojanm žiemą, jau neturi pri- yra «ana Pavojingos. Susirgus 
liesti. Trenk, aš nebijau. AŠ statyti kunui tiek daug kuro. viena iš dažnai prisieina 
rtoviu lygus Tau prieš Tave Mes visi žinome, kaip gerai yra Rėčkai pasikankinti. Mirtingu- 
ir aukštai iškėlęs savo galvą padėti sunkius žieminius drabu- buna visuomet pusėtinai 
dar kartoju: Tu neteisingas, žius ir dėvėti lengvesnius, bet aukštas, rimtų komplikacijų į- 

turime ta pati daryti ir su mais- vyksta gerokas skaičius, kas ne- 
tu. Su šiltesnėmis dienomis jau P31“*3 ligonį pabėgusiu vi- 
privalome vartoti lengvesnius 83111 amžiui. Svarbiausia yra tai, 
valgius. ‘kad niekas iš anksto negali nu-

„ . 'statyti, kuriam ir kada pareis
Kūnas nereikalauja tiek mais- neben, Unkamai

t y^vaaar, ir vaaar,. k.ek re,- ^
gerai žinomomis i

kalavo žiemos saitais menesiais. priemonėmis> Turint ui omeny>

Dieve!”
Ir jis nutilo, o tuo tarpu 

vienoj akymirkoj įvyko ste
buklas, kuris leido suvargu- 
siems valkatoms pasiimti 
akmenį. Sušvilpė šiurpus vė
jų balsai, griovė perkūnas ir 
gigantiškasis akmens stabas 
nuvirto nuo aukuro į trupi
nius subirėdamas. Nuvirto ir
išsisklaidė prieš valkatų ko- ves’ krautuvės jų pilnos. Rabar- nuo galimų susirgimų. 

■»»-- ’ * ----- > i. borai, kopūstai ir ridikai gana.

Išmintinga šeimininkė šian-(visų tėvų turėtų būti pareiga iš 
dien gali vartoti visokias daržo- _ anksto aprūpinti savo vaikučius

dant net nuo vienų metų aro- 
žiatis. Tėvai tai turėtų labai 
gerai įsitėmyti ir nevilkinant 
vykdyti, jei jie ištiktųjų savo 
vaikučius myli ir linkį jiems 
geros sveikatos.

Apie škarletžną galima veik 
tą patį pasakyti. Apsisaugoji
mui nuo šios ligos irgi yra ata
tinkami skiepai, kurie surasti 
gerokai vėliau, negu nuo difteri- 
jos ir, aiškus dalykas, dar nesu
spėjo reikiamai išsipopuliari- 
zuoti. Tat plačioji liaudis dar 
mažai apie tai težino ir, žinoma, 
k 1 kas dar visai mažai tesinau
doja. Reikia priminti, kad škar- 
letina yra labai žiauri liga, nuo 
kurios daug miršta. Gi iš pagiju
sių didelis nuošimtis lieka palie
gėliais visam amžiui.

jas. Ir tas visagalis karalių 
tėvas, didis Dievas, dangaus 
valdovas dabar gulėjo dul
kėse prie valkatų kojų.

P. Čiučelis.

—Tegul bus pašlovintas,! jo savo mitingą ir čermonas 
Maike! padavė įnešimą, kad reikia

—Ką tu čia, tėve, “šlovi- pasimelsti už Pilsudskio du- 
ni,” kad viena tavo akis jau šią, ba, sako, gali būt, kad ir lietaus permirkę suėjo 
beveik užtinus. Matyt, ne-'dabar ji jau pekloj. Įneši-įšventyklon, kalendami dan- 
prašytas nuėjai kur nors į mas buvo paremtas ir pasta- ~ J
svečius? • itytas ant votų. Reikėjo, ma-

neįspėjai, vaike. ! tai, nutari, kaip už jį mels-—Ot, ir
Pakvietimą gavau net per 
puslėkortę.

—Per “puslėkortę?”
—Jessa!
—O ką tai. reiškia?
—Matai, vaike, į mokslus 

eini, o nežinai kas yra pus- 
lėkortė. Tai yra tokia gro
mata, ką galima siusti be 
konverto ir kaštuoja tik vie
ną peną.

—Tai kodėl tu ją vadini 
“puslėkortę?”

—Nu, tai kaip vadinti? 
Juk Amerikoj visi taip sako.

—Ne, tėve, taip negalima 
sakyti. Angliškai toks atvi
ras laiškas vadinasi “postai 
card,” o lietuviškai — “atvi
rukas.”

—Maike. tu manęs geriau 
nebaderiuok su savo pa
mokslais. Jus, tie mandra- 
galviai, patys nežinot kaip 
kas turi vadintis. Kas mėne
sį vis naujų vardų išrandat. 
Ve, seniau pavožną žmogų 
vadindavo asaba, paskui 
prasimanė ypatą. o dabar 
jau sako asmuo. Na, Į ką gi 
tai padabna tokia šnekta? 
Kaip gi tiLpri taikysi tokį žo
dį prie musų šventos vieros 
artikulų? Juk negali pasa
kyt, kad danguje yra vienas 
Dievas ir trys asmenys. No- 
roms nenoroms,* turi sakyt: 
“trys asabos.” Taip jau baž
nyčioj mus išmokino ir taip 
visi musų šventi raštai para
šyti. Taigi čenčiuot dabar 
jau negali, tu Įeit.

—Tas tiesa, tėve, kunigai 
musų kalbą labai sudarkė. 
Versdami maldaknyges iš 
lenkų kalbos ir nemokėda
mi gerai lietuviškai, jie pa
darė pusiau lenkišką jovalą 
ir pripratino prie jo tamsią 
musų liaudį. Bet tai nereiš
kia, kad dabar jau nebūtų 
negalima kunigų klaidų tai 
syti. Netik galima bet ir rei
kia jas taisyti. Žargoniškus 
jų raštus reikia versti šiukš- 
lynan, o skaityti tiktai gerą 
literatūrą.

—Aš, Maike, dabar ir ge 
riausio druko nepaskaity 
čiau, ba viena akis mano be 
veik nemato.

—Na, pasakyk, tėve, kas 
ir kaip tau ją išdūrė?

—Viską pasakyti, tai bu
tu labai ilga istorija, Maike; 
ale aš tau paaiškinsiu trum
pai. Bpvo šitaip. Musų Ščes- 
lyvos Smerties Susaidė turė-

tis: užpirkti mišias, ar pa

tinus, jiems dar nematyta 
turtų daugybė ir reipstanti 
grožė metusis į akis sulaikė 
prie aukštų ir plačių durų.

AR ŽINOTE, KAD-
Pietvakarių Afrikoje au

ga augmuo vadinamas tum- 
boa, kuris niekados neturi 
daugiau kaip du lapu, bet tie 
lapai išauga kartais po 10 
pėdų ilgio.

pigus ir daug žmonių juos mėgs-' moksIui dar iki 
ta. Ypatingai žali kopūstai svei-' surastį užtikrintus budus, kad 
ca valgyt, nes jie pilni svarbių ^saugoti nuo visų limpamųjų 
vitaminų. jligų. Tačiau, kai kurios rimtos

Pienas yra sveikas maistas .ligos šiuo atžvilgiu veik pilnai 
suaugusiems ir vaikams. Vaikai j nugalėtos, apie ką čia ir pasikal- 
privalo nors vieną stiklą prie(bėsime.
kiekvieno valgio išgerti. Pieni-Į 
niai produktai, kaip tai sviestas

tiems “Aniol Panski” sugie-ĮVisi sužiuro į didįjį aukurą, 
dot. Musų maršalka Įnešė ant kurio, lyg galingas pla-
pataisymą, kad vajauną 
žmogų geriausia butų pagar
bint šaudymu. Visi tam pri
tarė, Maike. O kadangi ne
turėjom nei armotos, nei ge
ro pištalieto, tai pratekolų 
pisorius Kindziukas sumanė, 
kad iššauti su špunka iš a- 
laus bačkutės. Dievui g'arbė, 
sako, bus ta pati, ba šven
tam rašte esą pasakyta, kad!
Aukščiausį galima šlovint 
visokiais tulšiais. O kad bu
tų geresnis balsas, sako, bač
kutę galima da ir pakliuk- 
sint. Na, kaip tarėm, taip ir 
padarėm, čermonas pradė
jo špunką judint, o aš bač
kutę kliuksint. Ale atsitiko 
nesčėstis, Maike: špunka iš
šovus patropijo musų čėrmo- 
nui i nosi

čių karalysčių valdovas, sė
dėjo aukštame soste Dievas 
Sakja-Muni, o jo žydrioj 
purpuro karūnoj viliojančiai 
švietė stebuklingo didumo ir 
grožės briliantas. Skurdo ir 
bado iškamuotiems valka
toms parupo brangus akmuo 
ir štai vienas, vos girdžiamu 
balsu, kreipiasi į savo drau
gus:

Montanos valstijoj perei
tą žiemą buvo patirta, kad 
kuomet ore buvo 19 laipsnių 
šalčio žemiau zero, tai po ke
turiais coliais sniego žemės 
paviršy buvo arti 18 laipsnių 
virš zero.

Seniausis parlamentas vi
same pasauly yra Islandijos 
parlamentas. Jis buvo įkur 
tas daugiau kaip 1,000 metų 
atgal. Islandija yra didelė, 
bet mažai apgyventa Dani 
jos sala Atlanto šiaurėj.

Broliai, tamsi naktis 
niekam neleis matyti. Paim
kim tą akmenėlį iš Dievo ka
rūnos. Už jį daug mes gausi- 

’ me duonos ir drabužių. Argi 
jis reikalingas Dievui, tam, 
kuris dangaus ir žemės val
dovas, kuriam gražiau už 
žemės turtus šviečia žydri 
saulė ir naktimis spindi toli-

Amerikoje greitai prade
da plėtotis vadinamas “oro 
nustatymas” kambariuose. 
Tai yra toks įtaisymas, kad 
žiemos metu kambarius šil
do, o vasarą — šaldo. Ang
liškai tai vadinasi “air con 
ditioning.”

ir suris, irgi turi būti priskaity- 
ti prie valgio. Pasukos yra svei
kas gėrimas visiems, kurie tik 
gali jas gerti.

Vartokite žalių daržovių, salo
tų nors sykį į dieną — tai svei
kas valgis. Galima pagaminti 
skoningą salotą iš kopūstų, a- 
gurkų ir kitų žalumynų, apdai
linkite tomatėmis, morkomis, 
ridikais ir panašiai.

Nors sykį į sąvaitę valgykite 
žuvies. Tas netik įvairina valgį, 
bet duoda kunui reikalaujamą 
iodą. Tai lengviausias ir sau 
giausias būdas imti jį.

Neatidėk ant toliau, bet tuojau 
pradėk lengvesnį valgį, o pama
tysi, kaip sveikata pagerės.

FUS.

( Skiepai prieš šią ligą taipgi 
Tiesą pasakius, medicinos: leidžiami po oda, iš viso penkis

nepasisekė gykius vienos sąvaites protar
piais. Šie skiepai nepavojingi, 
nuo jų vaikai visai neserga ir 
šiaip jau sveikatai nieko neken
kia. Todėl jų bijotis niekam ne
reikėtų. šiuos skiepijimus gali 
atlikti bile gydytojas.

Apie raupus jau, rodos, ne
reikėtų nei kalbėti, nes skiepiji
mo pagalba ši liga visai išnyko iš 
tų vietų, kur skiepijimas siste- 
matingai ir nuodugniai atlieka
mas. Tačiau, dar randasi tokių 
apylinkių, kame į tai netikima. 
Štai viename vidurvakarinių val-

Difterija, viena iš tų limpa
mųjų ligų, kuri praeity išpiovė 
nesuskaitomą daugybę vaikų, 
pastaruoju laiku, ačiū atatinka
miems skiepams, susirgimų ir 
mirtingumo skaičius labai su
mažėjo. Sulig statistikų, per pir-
mą ketvirtmetį šių metų mirtin
gumas nuo šics ligos siekė 2.9 iš stybių mieste, kame skiepijimas
ciekvieno 100,000 gyventojų, 

y. mažiau negu trys iš to skai
čiaus. Gi prieš dešimtį metų per 
tokį pat laikotarpį ir iš tokio pat

nepraktikuojamas sistematiškai, 
susirgimų bei mirčių skaičius 
gana aukštas. Sulig šių skaičių, 
proporcionaliai gyventojų skai-

__ _ ___ z ir sugadino visą'mosios žvaigždės. Pas Jį
feisą. Tada jis ant manęs už- ■ danguje daug turtų, daug 
sipuolė, kad aš perdaug kliu- į laimės ir grožės, gal kalnai 
ksinęs; o aš sakau, kad toks briliantų sukrauti prie Jo 
buvo nutarimas. Žodis po' kojų, mes gi esam alkani, su- 
žodžio, ir jis mane pastūmė. į vargę ir nudriskę. Paimkim, 
Tada aš akuliorus nusiėmiau broliai.”
ir sakau, koman ant stryto, Ir nelaimingi valkatos go- 
o aš parodysiu kaip reikia džiai ištiesė savo gyslotas 
stumti. Bet kaip tik aš sku-’ drebančias rankas prie sos- 
liorus šalin, tai jis man į to, kad pavogus brangų ak- 
akį, Maike! Ir taip davė,' menėlį, bet vos tik jų rankos 
kad žalics žvaigždės pasiro-! prisilietė karūnos, kaip gau
dė. Na, kai šitaip, tai aš jau jos kbirkščių, ugnis ir tar- 
beveik ir supykau. Bet jo gi- tum baisus tyrumų balsas at- 
liukis, kad kiti memberiai stūmė juos tolyn. Baimės 
mudu perskyrė ir sugadijo, i parblokšti valkatos ilgai gu- 
kitaip aš bučiau jam paša-' Įėjo ant šalto bažnyčios laip- 
kęs, ką aš apie jį mislinu. j to ir tylėdami laukė Dievo 
Ale čia da ne galas, Maike. rūstybės galo; tik vienas ra- 
Kai reikėjo ant ugadų išsi- miai ir išdidingai atsikėlęs iš 
gerti, tai pamatėm, kad tuo būrio, nuėjo artyn prie au- 
tarpu visas musų alus išbač- kuro ir aukštai iškėlęs galvą 
kūtės išbėgo. Matai, buvo prakalbo Dievui:

Tulpės pirmu kartu buvo 
atvežtos iš Turkijos Francu- 
zijon 1544 metais. Vėliau, 
septynioliktam šimtmety, 
jas labai išvystė ir išplatino 
po visą pasaulį olandai.

Vienas akių specialistas 
sako, kad iš dešimties žmo
nių, kurie dėvi akinius, šeši 
turi p-eras akis, bet jos ken
čia dėl kitų kūno nesveiku
mų.

Iran yra oficialus vardas 
Persijai, o Irak — Mezopo- 
tamijai.

Beždžionės, taip kaip ir 
žmonės, susilaukusios seno 
amžiaus pražįla.

Apskaitoma, kad 1800 
metais Europoje buvo 180 

gerai sukliuksintas. Tai taip,1 “Tu neteisingas esi, Die- milionų gyventojų, o 1930 
Maike, dėl Pilsudskio dusios ve, arba Tavo kunigai mums metais buvo jau 640 milio- 
mes negavom alaus ir prie sumelavo, kad esi širdingas, nų.
to d a aš dabar ant vienos pilnas meilės ir pasigailėji- ---------
akies neprimatau. mo. Kad Tu—kaip ryto sau- Kaukaze dar ir dabar te-

—Jeigu taip, tėve, tai jau lė išvaikai nuo žemės troš-jbeina moterų prekyba. Ten 
aš tavęs nevarginsiu. Eik na. kias ūkanas, mėgsti nušluos-Į vagiamos ir parduodamos 
mo ir išsimiegok. tyti nelaimių ašaras, ir išvai-'už pinigus moteris.

u,-ijl—!... —------- kyti liūdnus žmonių skaus-į ----------
MOTINA NUŽUDĖ SAVO mus. Ne, Dieve. Tu mums' Jeruzalės miestas visos sa- 

VAIKĄ. keršiji, keršiji už bėdiną, vo istorijos laikais yra buvęs
Šių metų gegužės 10 d. niekam nevertą dėl Tavęs priešų apsuptas 38 kartus.

Vadoklių valsčiuje, Mace’- akmenį. Keršiji mums dul-j ----------
kių kaime Bronė Urbonienė, kėse ant sopančių kelių su- Roąuerto suris Francuzi. 
apie 30 metų amžiaus, be- klupusiems prieš Tave. Argi joj yra daromas jau daugiau 
maudydama nužudė savo čia Tavo galybė, Tavo meilė kaip tūkstantis metų.
pusantrų metų dukrelę. Bro- ir dieviškumas, kuomet Tu ---------
nė Urbonienė laikoma poli- trankai perkūnais ir ugnimis Georgijos valstija nutarė, 
cijos priežiūroje ir dėl jvy- prieš mus bėdinus ir alkanus kad pušis butų skaitoma ofi- 
kio vedama kvota. valkatas? Nejaugi esam pa- cialiu jos medžiu.

Nardo Po Jurą.
Nardo po jurą 
Plieno smakai,
Skraido padangėm 
Mokslo sparnai.

Laikas jau butų 
Skurdą pamesti,
Viešą gerovę 
Žemėj įvesti.

Gamtos gražumą 
Visiems pažinti,
Žmogaus gabumą 
Darbu dabinti.

Bet mus kamuoja 
Tas kapitalas,
Auksu pramintas 
Gelsvas metalas.

Priversti esam
Kitiems tarnauti,
Dulkėm kvėpuoti,
Lobius jiems krauti.

Ant Stalas.

gyventojų skaičiaus mirčių butą čiui, New Yorke 1931 metais tu- 
.22, t. y. daugiau nei septynis ir rėjo susirgti raupais 85,000 žmo 
pusė sykių. Tai stebėtina ir įdo- nių. O ištikrujų, tik vienas susir- 
mi pažanga į palyginamai tokį girnas teatsitiko tais metais. Tai 
:rumpą laiką. Tačiau, sulig me- kokis skirtumas, kui^ padarė ne 
dicinos žinojimo, mirtingumas kas kitas, kaip tik uolios pastan- 
nuo šios ligos galimas visai pa- gos apsisaugoti atatinkamu 
šalinti, jei žmonija pilnai koope-, skiepijimu.
motų. Kaip šiandien susirgimas rau-

Apsisaugojimas nuo difterijos pais didelė retenybė daugumoj 
labai lengvas, pigus ir efektin- civilizuotų kraštų, taip, reikia 
gas. Tam tikslui pagaminti skie- turėti vilties, atsitiks su difteri- 
pai įleidžiami po oda du sykiu > ja ir škarletina, nes medicinos 
vienos sąvaites protarpy. Iš to mokslas jas pilnai užkariavo, 
jokio pavojaus nėra, o vaikas ii- Nuo žmonijos tinkamo pasinau- 
gam laikui apsaugojamas nuo dojimo priklausys praktiškos 
susirgimo. Geriausia vaikus' sėkmės. Taigi, nebijokite savo
skiepyti dar labai jaunus, prade- vaikų skiepyti.

PATARIMAI FARMERIAMS.
KAIP IŠNAIKINTI KELMUS?

Klausimas: Labai prašau “Ke
leivio” redakcijos, ar negalėtu
mėt nurodyti, kokiu budu leng
viausia išnaikinti kelmus? Man 
teko kitąsyk matyti “Keleivy” 
patarimas, bet tada neįsidėjau 
to galvon, o dabar labai norėčiau 
tą žinoti. Ačiū iš kalno. — J. 
Ambrozaitis, Portage, Pa.

arba kompostu ir aparti. Tas da
roma iš rudens arba anksti pava
sarį. Apie kožną didelį medį pa
barstyti bušelį kalkių arba mal
kų pelenų ir apkasti. Be to, iš
tirpyti pigaus skalbiamojo mui
lo ir tuo skiedinio ištepti medžių 
kamienus taip ankštai, kaip 
žmogus gali pasiekti. Pagaliau, 
kai medžiai žydi. užmesti ant jų 
gesintų kalkių. Už tą darbą me-

Atsakymas: Kelmams naikin- džiai užmokės gausiais vaisiais, 
ti yra daug būdų. Atkasus aplin

Kelkis Is Miego.
Kelkis iš miego,
Kelkis, o, broli,
Aušra jau aušta,
Rytas netoli.

Užduotis laukia 
Save apginti,
Pareiga šaukia 
Skriaudas naikinti.

Vargas ir skurdas 
Vis dar kankina,
O kapitalas 
Laimę sau pina.

Laikas jau verčia 
Į būrį stoti;
Esi darbietis—
Turi kovoti.

Pats savo ranka 
Save apginti,
Skriaudų ir skurdo 
Šaknis naikinti.

Ant Stalas.

kui žemę ir apkapojus šaknis, 
juos galima išrauti traktorium, 
pririšus stiprią lyną arba gran
dinį. Neturint traktoriaus, gali
ma išversti ilgomis dalbomis

KAIP IŠVYTI ŽIURKES IR 
PELES.

Nupirkit geležų ar m*levų 
krautuvėj anglinės smalos (ang-

Galima taip pat išsprogdinti pa- Bškai: coal tar) ir ištepkit apie 
raku arba dinamitu. Visi šitie uf7us’ ^ur žiurkės ir pelės lan- 
budai yra greiti, todėl jie reika- ^žioja. Jos issikraustys visos, 
lauja daug jėgos. Bet jeigu nė-

KAIP SUNAIKINTI SAMA
NAS ANT MEDŽIŲ.

ra reikalo skubėti, tai kelmus 
galima išnaikinti daug lengves
nio budu. Daroma taip. rudenį, jejgU jUSų sodne ant medžių 
igręžia kelmo vidury coliniu grą- 'auga tei nupirkit gele.
žtu nuo 10 iki 15 colių gilumo krautuvėj negesytų kalkių 
skylę, įpila, šaukštą salietros (qUjck iime)f sumaišykit su van- 
(angliškai: saltpetre), pripila deniu įdėkit kita tiek malkų 
vandeny ir skylę užkala. Pavasa- jenų jr į§tej>kit medžius. SStma- 
rį šunką išmuša, pripila į tą pa- ncg j§nykg įr daugiau iiebeaugs.
čią skylę kerosino ir uždega, t ________
K«as išdega su visais šakni-' KAIP iŠNAIKINTI AGURKŲ
mis. IR ARBŪZŲ KIRMĖLĖS.

Vienas būdas, tai pabarstyt 
kelis kartus smulkiai sutrinto- 

Nuo vaismedžių reikia būtinai mis malkų anglimis. Antras bu- 
nugrandyt palaidą žievę, po ku- das, tai atskiesti vištų mėšlo su 
ria veisiasi visokie kenkėjai. So- vandeniu ir saulei nusileidus pa
das reikia gerai patręšti mėšiu laistyt agurkus bei arbūzus.

KAIP PAGERINT SODĄ.
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NEW YORKO MIESTE 
ESĄ 472 FARMOS.

Jeigu tikėti cenzo rapor-

Kiek Kaštuoja Kom
panijoms Skebai Ir 

Mušeikos.
Savo laiku “Keleivy” buvo 

jau rašyta, kad streiklaužių 
karalius P. L. Bergoff, kuris 
pristato kompanijoms streik
laužius ir mušeikas strei
kams laužyt, daro gerus pi
nigus.

Kiek ištikrujų kompani
joms kaštuoja streikų lau
žymas, tai iš dalies nušvie
čia dabar iškelta Bergoffui 
byla. Jį apskundė jo paties 
samdiniai, kurie reikalauja, 
kad atimtų jam detektivo 
laisni ir uždarytų visą jo biz
nį. Savo.skunde jie sako, 
kad pereitais metais Bibb 
Manufacturing kompanija, 
iš Portendale, Ga., kurios 
darbininkai buvo išėję strei- 
kan, pasisamdė iš Bergoffo 
150 mušeikų į savo fabriką, 
suderėdama už juos po $10 
į dieną, o Bergoffas žadėjo 
jiems užtai užmokėti po $5 į 
dieną; vadinas, Bergoffui iš 
to butų likę kas diena po 
$750 gryno pelno; be to, 
tiems mušeikoms vadovauti 
buvo pasamdyti 6 leitenan
tai po $12 į dieną ir 3 kapi
tonai po $20 į dieną.

Visa šita Bergoffo gauja 
išbuvo dirbtuvėj 6 dienas ir 
kompanija užmokėjo jam 
užtai $9,792.

Bet Bergoffas savo samdi
niams nedavęs už tą laiką 
nieko ir todėl jie dabar iškė
lė jam bylą New Yorke. Tei
smas buvo pradėjęs svarsty
ti ją jau porą sąvaičių atgal, 
bet turėjo atidėti, nes Ber
goffo “profesionalis patar 
navimas” buvo pareikalau
tas į Ohio valstiją. Reiškia, 
jis turėjo vykti tenai su savo 
mušeikomis streiko laužyti.

Del Bendro Rusijos- 
Francuzijos Fronto.
Sovietai remia franeuzų 
buržuaziją, su kuria fran
euzų darbininkai kovoja.

Francuzijos su Sovietų 
Rusija pasitarimams pasi. 
baigus, įdomių ir charakte
ringų komentarų prirašė 
Francuzijos kraštutinių kai
riųjų laikraščiai. Generali
nės darbo konferencijos or- 

“Le -

1,000,000 ZLOTŲ PILSUD- IŠVAIKI GRAIKIJOS VOKIETIJOJ NUS1MI
SK1O PAM1NKLUL | MONARCHISTUS. į NIMAS.

Lenkijos ministerių kabi- Pereitą sąvaitę Atėnuose Berlyne dar vis jaučiamas u vlAeu veuxu rauor_, . ,
neto posėdyje buvo nutarta susirinko graikų monarchis- didelis nepasitenkinimas dėl *n: v™- Ynrlm B«ina du kart« per mėnesį. Lai-pairti "Hlion, Zlotu mar- tai su šventikais laikytivie- francy(rusų paktp pasiraJ^ose neblogai yra iš™X° ‘S&’SiK 
salo Pilsudskio paminklui sas pamaldas uz mirusi ka-jšymo. Tam tikins Berlyno;JL !........................................

Uruguay’aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Lailtraitis

“Naujoji Banga"

1 i • x 1* * * *2 *L " Bet mies. sluoksnius ypač erzina Mas*:472 farmos O tuo tarpu f ak-
Bet Pilsudskio kūnas pa- to policija išvaikė visus mo- k vos pareiškimas, kuriame^ yra toks kad New Yorke

pabrėžiama, kad visos tai- augę žmonės nežino kaip 
kos siekiančios valstybės bu- gyva karvė išrodogavQ apgj_

laidotas Krokuvoje, Vavelio narchistus ir jų šventiku: 
pily, kur guli Lenkijos kara
lių kaulai. . ŽIAURI SAV12UDYSTĖ

TIKRINS VALDININKŲ 
įgyto turto šal

tinius.
Dažnai Lietuvoje išgirs- skas, apie 30 metų amžiaus, 

tama apie valdininkų vagys- P^e savo pirties iš rusiško 
tęs ir graftą. Tokie ponai šautuvo nusišovė. Manoma, 
labai plačiai gyvena arba kad D. Baranauskas žudėsi

tinai turi didinti 
Šių metų gegužės 9 d. apie gynimo jėgas. Vokietijos at- 

10 vai. Panevėžio apsk., Ro- sakingi sluoksniai gerai su- 
zalimo vai., Pašakių kaimo pranta, kad dabartinė Vo- 
gyventojas Domas Baranau- kietijos finansinė padėtis jai'

“U^lis^auJkoP'reika^.: J“?ai pralobsuT'Per trumpų dėl blogo gyvenimo.
- ’ laiką išdygsta puosnųs na- ----------------

mai, įsigyjami dvarai ir tt O NETIKROS MONETOS.
* valdininkų algos yra nedide- Šiomis dienomis Tytuvėnų 
"'lės. Vien iš algos didesnių miestely pasirodė 2 ir 5 btu

bet Stalinas kaip gyvas juo
kiasi iš franeuzų komunistų 
partijos, nes šiandien ta par-

’ sunku &U“ra» "et'ik'™s “Olėtos. ’ Monetas
me, arfrancuzli komunistai daJ>ar visi valdininkai ne pa- ^^^"^iiciia m 

laisvi žmonės jau gal savo uždarbius jsigiju- onas Žukauskas. Policija pa- 
laisvi žmones.. Jau irų— turtą> turės įrodyti ko_ darė kratą, tačiau pas juosvra

šiuo metu jų plačiai užsimo- ,.J . 
ta kampanija prieš dvejų omis pajamomis jų turtas nieko nerasta.
metų karo tarnybų visai pa- M’t?? Pasir°dyS' ji? 
raližiuota.” i pralobo kyšiais, vagiant vai-

dzios bei visuomenes turtą,] 
tai turtas bus atimtas valsty-Socialistu vadas Blumas 

laikraštyje “Le Populaire” 
rašo: “Aš neįstengiu supras
ti. Stalinas palaiko vyriausy
bę, su kuria mes kovojame. 
Jis palaiko priešininkus, ku
rių smūgį atrėmėme per ne
senai vykusius savivaldybių 
rinkimus.

PAJIEŠKOJIMAI
, , . . . . . , Pajieškau -MIKOLO VALANTI E-bės naudai, O JO savininkas JAUS, jis yra mano vyro pusbrolis, 
patrauktas atsakomybėn. “““ gS

Tsb. nors apie jį prašau pranešti jo ad
resą. Mrs. E. Petraitis, (3) 

1206 N. 9thsW “ ~
UŽ PASISKUNDIMĄ 
5 MĖN. KALĖJIMO.

E. St. Louis, III.

Pajieškau pusseserės BARBOROS 
AUDENAITĖS, po vyro pravardė Aš

ervdJiah, Šimonys. Pereitų metų ru- J“"**?®- i«i EįizaMUSU SOCiallStų k . 1^ * J<bet kur jie randas.,laikvsena aišku visi smer- denį’ Šimonių vaL R-
km, tačiau laikykim^ taip P uo

™ 1 valdybės pašalpos, bet ne
gavusi, atvežė ligonę ir vals
čiaus savivaldybėj paliko. I APSIVEDIMAI 
Tuomet savivaldybė paliktą

Prašau sesutės atsišaukti, 
apie juos, malo- 

__ busiu dide
inga
Miss Teklė Lankutukč,

1917 N. llth st., E. St. Louis, III.

se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris. 
Adresas: N. BANGA

C. Paraęuay No. 1480,
MONTEVIDFO. URUGUAY.

ATVEŽĖ AMERIKON 16 
TONŲ AUKSO.

_____ Iš Paryžiaus pranešama,
neleidžia padaryti tokių f i-; kad aną sąvaitę Francu- 
nansinių pastangų, kurios, z^a išsiuntė Amerikon 16 
tariant nesenai pasakytu Ge- ; tonų aukso.
ringo žodžiu, Vokietijai leis
tų parodyti dantis kad ir de
šimčiai priešų. Be to, Vokie
tijos finansų ministerio pas-,
<utinė kalba yra aiškiai pe- 
imistiška ir į ją reikėtų žiū

rėti kaip į įspėjimą.

PERNAI FORDAS PADA
RĖ $6,860,462 PELNO.
Fordo automobilių biznis 

pereitais metais davė $6,- 
850,462 gryno pelno. Taip 
sako oficialus Fordo rapor
tas. Jo turtas automobilių 
bizny šiandien yra vertas 
$657,165,560. Vien gatavais 
pinigais jis turi arti 62,000,-' 
000 dolerių.

BALTIMORE, MD.
ARTISTIŠKAI įRENGTA 

LIETUVIŠKA UŽEIGA.

BENNEY’S CAFE
GAUNAMA STIPRUS IR MINKŠ

TI GĖRIMAI IR VISOKIE 
UŽKANDŽIAI.

Graži vieta smagiai praleist laiką 
su prielankiais žmonėmis. 

Muzika kiekvieną dieną ir vakarais 
Šokiai Pėtnyėios, Snbatos ir 

Nedėlios vakarais.
Baltimores lietuvius prašome už

eit pasižiūrėti mus gražiai įrengtą 
vietą. Iš toliau atkeliavę gali gaut 
ir kambarius.

TONY BENNEY
721 W. Lexington Street

BALTIMORE, MD.

tvirtai, kaip ir 
prieš vyriausybės vadinamą 
tautinės apsaugos politiką?

Komunistų organas: “L* ....... ____ .. . . .. .____„ .. ..________ ,
Humanite” stengiasi įtikinti, I ligonę laikinai paguldė da- J tarp* 25—30 metų, turtų nenoriu, kad 

kad Stalino ir Francuzijos boklės patalpose ir vėliau
komunistų nuomonės; dėl pristatė ligoninėn į Panevė- namą, gražų karą, dirbu kiek ta dar 
tautinės apsaugos visai tos Dėlseserep^yino
pačios.

CHICAGOS KATINAI TU
RI BŪT SU SKAMBU

ČIAIS.

boklėn Trapikaitė užsigavu-Idos, nerūkau ir negeriu, apie 180 sv
oi ir nasikarščiavnd Hp tn Katros norės arčiau susipažint pra si IT pašinai sLiavuSl, ue tu, |8au lr paveikslą prisius t su paaiškini 
vieno perrašinėjimų biuro |mu Esu Amerikoje gimęs, bet gali- 

i (Panevėžy) vedėjo padeda-
ma, padavė gan aštrų skun- j lės meldžiu nėfašinėti. Tik ant rimtų 

1 'laiškų duosiu-atsakymą. G-in A. (4

PAČIAME MIESTELY
PARSIDUODA FARMA.

Arti dirbtuvės ir mokyklos, 46 ake-
riai žemės, 35 akeriai dirbamos, 11 
akerių gražaus pušyno, jaunas didelis 
sodas obelių ir kitų vaisių; 8 ruimų 
namas, miesto vanduo name 5r barne- 
je, elektra name ir barnėje, barnė 
nauja su skiepu, 2 seilai dėl kornų ir 
visokios mašinos reikalingos prie far
mos; 2 gražus arkliai, raguočių 12, 

i daug registruotų, yra kiaulių, žąsų, 
i vištų ir kalakutų. (27)
į VACLOVAS KAVALIAUSKAS 
i Nashua Street, SHIRLEY, MASS.

NEBŪK
ŽILAS

Stebuklingos 
naikina 
Plaiskaaas.
turėt kT' 
ka arba

Gyduolės, Kurios Pa
rkanką slinkimą ir 

Šias gyduoles privalėtų 
s, kuriam žyla, slen- 

plaukai. Jos
taįpo žilus plaukus Įjoki bu- 
bet nėra dažai. ' Nėra nieko ui

ati
vo, - - -
jas geresnio iki šiol išrasta- Kreip
kitės neatidėliodami ant ilgiau, 
Kair.a $2.90. JeigiYnebusite pilnai pa
tenkintas, jums pinigai bus sugrąžin
ti. S. SKINDBR. Dopt. B3,

337 W. 63-rd Šū Chicągo. HL

Daugiau Farmerių
Atvyko Alaskon.
Pereitą sąvaitę laivyno 

transportas “St. Mihiel” at
vežė Alaskon antrą farmerių 
partiją iš Vidurinių Vakarų. 
Laivas sustojo Sewardo uos
te, o iš tenai traukiniu kolo
nistai važiuoja į Palmęrio 
miestelį, kurio apylinkėj yra 
kuriamos naujos kolonijos. 
Kiekvienai šeimynai valdžia 
duoda 40 akrų žemės. Kad 
sklypų padalinimas nesu
keltų piktumo ar išmetinėji
mų, kolonistai traukia juos 
loterijos keliu. Kuris kokį 
sklypą ištrauks, tokį turi im
ti.

Chicagos priemiesty Lake dą prieš valsčiaus savivaldy. 856 MiUbuį7t7worcester" Mass
Bluff pašauktas veikmėn se- bę. Skundui nepasitvirtinus, „ —7— •.—:——---- ?
nas įstatymas, kuris reika-Į apylinkės teismas Trapikai- Į 40Pmetųk amžŽSTipSeida^jama aiie- 
lauja, kad visi palaidi kati- tę nubaudė 5 mėn. kalė ji-Į*?™ Amerikos pilietis, aš esU dainos
nai tun būt su skambučiais, mo uz nepagestą skundą, Į j, gyvenimą; turiu ruiminghauzę tar-
kad paukščiai galėtų apsi- kuriuo buvo įžeista savival-|p® «wtimtaufių ir esu prie cento bu- r r Iii- 1 dama pne biznio pnnsta neturiu pro-SaUgOt nUO jų. Mat, spamuo-jdybe. I^09 sositikti ąu lietuviais ir esu ver

čiama atsiliepti per 'laikraščius. Esant

policijai, kad katinai labailAPIE PANEVĖŽĮ UK1NIN-! įduoti ir sutiktau keitiesi į kitą mies-
naikina paukštelius. Ūž ne- KAI NETURI KUR DĖT &. Nedirbantis čion dabar galėtų••1-1 r X • 1 1 X- I nuimti Idarbą gauti. Prašau atsiliepti iš artiSllaikymą to įsakymo, katl-l BULVIŲ. I—asmeniškai, iš toliau gi per laišką
nu savininkai gali būt. bau- Krekenava, Panevėžiu ap. K,,SStšySį^£j,adr«“vo as 
džiami nuo $1 iki $25. Bet Krekenavos apylinkėj uki-
klausimas, kaip barškuliais ninkai šįmet turi labai didelį 
apkabinėtas katinas galės bulvių perteklių ir neturi kur 
pagauti žiurkę? (jo dėti, nepajėgdami nei

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet 
jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako beveik viską, kas 
žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakoji
mais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys 
jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimes 
naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” 
atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gy 

vioiiofi Tžotraiv viatvionoc įvtioc klausimas jame nušviestas, heveikdytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas 
kiekvienas “sekretas” išaiškintas.

Štai tik keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”

S. K. 
2448 Newton avė..

(3)
Detroit, Mich.

HOOVERIO SĖBRAS 
TRAUKIAMAS TEISMAN.

Kuomet Hooveris buvo 
valdžioje, jis turėjo sau arti
mą sėbrą ir pagelbininką 
Clappą. Dabar tūla Miss 
Bond užvedė prieš tą Clap- 
rą bylą ir reikalauja $500, 
000 atlyginimo už suvadžio- 
jimą. Jis žadėjęs ją vesti, ji 
pasitikėjusi juo, o dabar jis 
vedęs kitą moterį.

Vaikinas, 26 metų amžiaus pajieško 
gyvenimui drauges; uždirbu po $5 į 
dieną, platesnių žinių suteiksiu susi- 

maistui sunaudoti, nei gyvu-ka®inė->ant- Mergina, kuri norėtų rim-
KRUVINAS JVYKIS Įliams sušerti. Dauguma ūki- I Rašykite lietuviškai arba angliškai.

ITALIJOJ. ninku skolina jų neturin-l1^®3.1?1 laiškus prašau pridėti ir savo, 1 ilx- ’ v • -X i • Ipaveikslą, paveikslą pareikalavus su-Zimos iš Romos sako, kad vems arba jau pritrukusiems I grąžinsiu. Atsakymą duosiu kiekvie- 
šiomis dienomis Lecce pro- mažažemiams. Bulvės skoli- haiBR^ŠJ{į.it^^c^]'ait:cher ptrePt 
vincijoje, prie Tricase mies- narnos įvairiomis sąlygo-Į sauit š’te Marie, ont., canada. 
telio rotužės, įvyko demons-mis. Dalis ūkininkų bulvių! » .» f t r;
tracijos dėl komisaro pasky- centnerį skolina su sąlyga, prižiū*ti ie’SJmjų *ma°Tu™ 
rimo, kuris turėjo pirminm- kad uz tai skolintojas rude-|kėt pagelbėtą pentyt. Duodu 
kauti žemdirbių kooperati-nį jam į geležinkelio stotų
niam konsorciumui. Demon- nuveš bent porą centnerių! 1001 Eastera parkway. 
strantai norėjo jėga įsiveržti cukrinių runkelių. Kiti duo-
į rotužę, tačiau jiems pašto- da 9 centnerius bulvių už IĮ Jieškau darbo ant Farmos 
jo kelią karabinieriai. Per ha pasėlių nuvalymą, o dar p«s gerus žmones arba pas našlę 
susirėmimą 15 žmonių buvo kiti duoda bulvių su sąlyga, Skx>Z€dVrbSrdirbti'
sunkiai sužeista ir 3 žmonės kad už kiekviekvieną sko-ĮE®“ ir dirbfs visokių ant far-

lintą bulvių centnerį jam bustea&r stud^udužmušti.

mo
valgį,
Atsi-

(4

Brooklyn. N. Y.

CIGARETŲ KOMPANIJA 
PRIEŠ UNIJĄ.

Valdžios atstovai prikibo 
prie galingos Liggett & My- 
ers Tobacco kompanijos, ku
ri atsisakė tartis su savo 4,- 
000 darbininkų unija Durha- 

vmo mieste, North Carolinoj. 
Kompanija kaltinama lau
žymu NRA kodekso, kurį ji 
yra pasirašiusi su valdžia.

IŠ CHICAGOS APSKRI
ČIO PAVOGTA $380,959.

Padarius Cook apskričio! 
(Chicagos) knygų reviziją,

sumokėta po 1 litą.

ŽIEMOS VAIZDAS APIE 
UTENĄ

Gegužės 12 dieną apie U<

Dingas geras farmos darbininkas, pra 
Išau kreiptis laišką, aš atvažiuosiu. (1 

MR. FRANK BARTESH 
|IL F. D. 3, Hantington. L L N. Y.

Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei
na?

Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,“ kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios žydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

Kas reikia ^noti pirmą naktį? šito 
nepasako jauniems nei tėvai, nei baž
nyčia, nei mokykla. O klausimas la
bai svarbos, nes nuo jo priklauso gy
venimo laimė ar nelaimė. Bet ką visi 
slepia, tą atvirai pasako “Teisingas 
Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai o- 
piausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia įdomių informacijų.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba kokios 
moterys neprivalo tekėti? “Teisingas 
Patarėjas” pasakys jums viską.

Eugenika arba mokslas apie stere- 
lizaciją ir žmonių veislės pagerinimą.

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilaikyti 
nėščia moteris? Kaip reikia auginti 
kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

Ar tiesa, kad kiekvienas jaunas vy
ras užsiima tuo papročiu? Ar tiesa, 
kad merginos ir moterys užsiima tuo 
daugiau negu vyrai? Ar tiesa, kad 
kiekvieną onanistą galima pažinti pa
žiurėjus jam į veidą? Ar kenkia tas 
paprotys sveikatai?

I visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko ne
slėpdamas.

Knyga graži, 223 puslapių, stip
riais audimo apdarais, aukso raidė

LIETUVOJE, PIGIAI PARSIDUO
DA NAMAS. Kauno priemiestyje, na- 

— — . . mas so plecium, vieta graži gyvenimui
paaiškėjo, kad yra pavogta teną tiek prisnigo, kad sto- ir bizniui, dabar yra valgykla ir alu- 
$380,959. Bet kas ir kada tą gai apsidengė storu sluoks- p^jStiT^^nt.’ svSKukšS
sumą pavogė, tikrai nežinia,'niu sniego, darydami žiemos I™*®- „Tik Į® m>natų į Kauną pės- 

r - - - - |čiam. Kreiptis šiuo adresu:vaizdą. | K. MEške, APt. 2-b,
652 Grand st., , Brooklyn, N. Y.

nes per 62 metu niekas neda
rė knygų patikrinimo, i PUIKI FARM A!

175 akeriai geros juodžemes, auga 
visokie javai, 40 akerių girios, 25 akė
jai ga dyk los; 5 kambarių stuba, di

PARSIDUODA PIGIAI 
Vienos šeimynos Namas su žeme.

_ . , _  98x94 pėdų pločio, labai gražioj vie-
jdelė barnė, garažus, kornų pašiūrė, 2|toj, arti prie Newarko ir Elizabetho. 
lyištininkai, kiaulininkai, 2 mulai, ark-(Galima laikyti vištų. Priežastis par- 

— savininkas nori išvažiuoti į

NUBAUDĖ UŽ KOMUNI
STINĘ LITERATŪRĄ.

r>- ivisuninsai, Kiaunmnaai, z mulai, arK-Kanuomenes teismas Pr. ]ys, 3 karVė», 3 >SSfa, n ariu, 4r____
Baščiulį nubaudė 8 met. Sun- avy’» 1 kiaulė paršinga, 4 paršai, bu- (Lietuvą. Namas penkių kambarių.

rys viščiukų; traktoriai su noragais irlelektra, šiltas ir šaltas vanduo ir kitiRiujų darbų kalėjimo,. V. diskoms ir kiti reikalingi farmos iran-|įrenginiai. Dėl daugiau informacijų 
Nastuną ir K. Mockui po 1 Kaina $3,200,įmokėt UAOO ir ne- rašykite sekančiu antrašu: B. D.,

F dirbama farma yra už $2,200, (mokėt | 1584 Long avenue, Hillside, N. J. 
metUS kalėjimo. .1 $l,300. Turiu parduot, nes esu našlė I arba TeleL Waverly 3—1415. (4

moteris, negaliu apžiūrėt. (3) | -----------------------------------------
MRS. ZUZANA ADAMS, I Paniduoda Nam«, ir d R. 3, Box 58a, BERLIN, MD. 1 «ai«wwm ivmi&s ir

DRAMBLYS SUTRYNĖ 
ŽMOGŲ.

Lavinant dramblį judo-
miems paveikslams Los An- PŪGOS LENKIJOJE.
gėlės mieste pereitą sąvaitę Gegužės 2 d. visoje Lenki- parsiduoda farmukc , Gražus 7 kambarių namas. 1 karo 
JVyKO nelaime. supykęs joje Siautė smarkios pūgos. 5 akerių. stuba 6 kambarių, barnė, Įgaražas, buvusi milkmano banė. visti- 
dramblys puolė savo lavin- Iškrito daug sniego, kuris £
toją, Joe Reedą, ir sutrynė sunaikino daug pasėlių ir pa- <4> [brangi. Kreipkitės į saviška: (5ji. medžiam* E 1 YUDIS, Pleasant Street,| POVILAS BABiLAS.- Kenke medžiams. i Box 50, E. Lezmgton, Masa. 102 Stnnner st, Nonvood, Mass.

mis papuoštais.
Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip pra

sidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant 
žemės?—Kaip senai žmogus ant žemės gyvena?—Kaip atsirado draugija?— 
Kaip buvo išrasta ugnis?—Kaip žmogus pradėjo valgyt kitus gyvūnus?— 
Kaip atsirado naminiai gyvuliai?—Kaip prasidėjo civilizacija?—Kaip žmo
gus išmoko kalbėt?—Kaip atsirodo raštas?—Kokie buvo lytiški santykiai se
novėj?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų. Su paveikslais.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip 
Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai.” McCebe’o “Ci
vilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” k H. Morgano “Se
novės Draugija,” Cloddo “Pirmykščio Žmogaus Istorija,” Prof. Auginio Fo- 
relio “Lytiškas Klausimas,” Lilianos Eichner “Žmonijos Papročiai,” D-ro Gatės 
“Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Supirkti visas šitas knygas ir perskaityti 
reikėtų daug pinigo ir laiko. Bet “Teisingas Patarėjas” paduoda jas sutraukoj 
ir kaštuoja tik $2. Knyga gražiai apdaryta, viršeliai papuošti aukso raidėmis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Užsittkykit ^Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadway, South Boston, Mass.



PADĖKIME TIEMS, KURIE LIETUVĄ 
KULTURINA.

(1) Aukokite L. Jaunimo Są
jungai jau perskaitytas ir juras 
nebereikalingas knygas. Tokias 
knygas siųskite L. J. S-gos Cent
ro valdybai, Kaune, Gedimino 
gatvė 38, nr., kuri jas pasiųs į 
kaimų knygynėlius arba, jei di
lesnis knygų kiekis susirinks, į- 
teigs naujų knygynėlių.

(2) Užprenumeruokite savo 
riminėms Lietuvoje ir sau į A- 
neriką L. Jaunimo Sąjungos lei- 
Ižiamą žurnalą “Jaunimą.” 
‘Jaunimas” visiems . metams 
Lietuvoje kainuoja tik 4 litus, 
Amerikoje — 1 doleris, žurnalo 
•edakcijos ir administracijos ad- 
•esas: Kaunas, Gedimino 38.

(3) Aukokite L. Jaunimo Są- 
ungai naudotus ir jums jau ne
bereikalingus, bet naudojimui da

Tačiau kraštui yra dar maža da nebuvo ir dabar nėra lengva I inkamus radio, foto aparatus, į- 
atgauti politinę nepriklausomy-: veikti. Jos idėjiniais vadais buvo birias mokslo priemones bei į- 
bę, kad užtikrinti sau šviesų, ge- ’r dabar tebėra buv. Lietuvos Į 'ankius, kuriuos Centro valdyba 
rą ir laimingą gyvenimą. Politi- prezidentas d-ras Kazys Grinius »dalins savo organizacijos sky
nė nepriklausomybė tėra tik tre- i* buv- ministeris pirmininkas Į dams kaimuose.
Čia pilnutinio tautos valstybinio Mykolas Šleževičius. O iš save I Tai ir viskas ko prašome. Kas 
gyvenimo dalis. Kad tauta gale- tarpo L. J. Sąjunga nemažai yra Į ralės ir norės pinigais prie L.

Broliai Amerikiečiai!

Lietuvos visuomenė nekartą 
jai kritišku momentu yra krei
pusis į jus su prašymu jūsų vie
nokios ar kitokios pageltos. Ir 
jus, kaip tikri broliai ir bičiuliai, 
niekuomet jos neatsakydavot. 
Jūsų medžiaginė ir moralinė pa
rama padėjo silpnai ir mažutė 
Lietuvai pakilti iš praužusios 
audros — didžiojo karo griuvė
sių ir susikurti sau nepriklauso
mą gyvenimą. Ir jei šiandien 
Lietuva turi politinę nepriklau 
somybę, tai čia žymia dalimi yra 
jūsų, broliai amerikiečiai, nuo
pelnas.

lideliu pasiryžimu ir energija 
:iesia šviesai kelią Į tamsiausias 
bakūžes, šio darbo pasėkoj įstei
gta keli šimtai knygynėlių, skai- 
ryklėlių, kasmet išplatinama de
šimtys tūkstančių laikraščių 
□renumeratų, nemažai knygų ir 
<eliose vietose pastatydinti liau 
lies namai su . salėmis susirinki
mams. į kaimus iš Centro siun
tinėta ir tebesiuntinėjama kai 
betojai su prakaltomis, moksliš
komis paskaitomis ir tt.

Lietuvos Jaunimo Sąjunga 
jaučiasi per 28 savo gyvavimo 
metus nemaža padariusi Lietu
vos kulturinimui, nors jai nieką

tų jaustis savo valstybėje visiš
kai laiminga, jai be politinės rei
kia duoti dar ir ekonominę ir 
kultūrinę nepriklausomybę.

Mums, kurie šiuo raštu Į jus, 
brangus broliai amerikiečiai, 
kreipiamės, rupi kultūrinė Lie
tuvos žmonių nepriklausomybė. 
Musų vadovaujama organizaci
ja, Lietuvos Jaunimo Sąjunga, 
kuri veikia jau 28 metus, nuo 
pat savo susikūrimo siekė ir te
besiekia Lietuvai visiškos kultū
rinės nepriklausomybės. Kol 
kraštą engė svetimi okupantai— 
rusai ir vokiečiai — L. Jaunimo 
Sąjunga savo tiksluose buvo įsi
rašiusi ir politinės kraštui nepri
klausomybės atgavimo siekį, bet 
dabar, kai politinė nepriklauso
mybė jau iškovota, L. Jaunimo 
Sąjungai paliko rūpintis kultū
rinės nepriklausomybės įgyven
dinimu.

Kultūrinė krašto nepriklauso
mybė yra galima pilnumoj at
siekti tik tada, kada visi krašto 
žmonės yra pakankamai apsi
švietę, susipratę, kultūringi. 
Lietuva, deja, toli gražu dar ne
gali ganėtinai aukštu savo žmo
nių kulturingumu girtis. Nors 
per 17 nepriklausomo gyvenimo 
metų pažanga apšvietoj, moksle, 
kultūroj padaryta nemaža, vis 
dėlto tamsumo, nekultūringumo 
dar daug paliko, ypač lietuviš
kame kaime, kur tebeviešpatau 
ja dar gana didelis prietaringu
mas, kliudąs skinti sau kelius 
apšvietai ir kultūrai.

L. Jaunimo Sąjunga yra užsi 
brėžusi sau tikslą su šiuo prieta
ringumu kovoti ir stengtis pa 
kelti Lietuvos kaimo žmonių su
sipratimą ir apšvietą tiek, kac 
Lietuva savo kulturingumu ga
lėtų prilygti kultūringiausioms 
pasaulio tautoms.

šio tikslo siekdama, L. Jauni
mo Sąjunga yra suburusi į save 
organizaciją tūkstančius lietu
viškojo kaimo jaunuolių, kurie

lavusi Lietuvai naudingų vyrų,] 
kurie pasižymėjo ir pasižymi į- 
vairiose valstybinio darbo sry- 
tyse.

L. Jaunimo Sąjungos atliktą I 
r tebevykdomą darbą gali pil- 
įumoj įvertinti tik tas, kas seka 
os veikimą, ir mato kokią dide- 

naudą Lietuvai jes veikimas 
leša. Ir svarbiausia, kad L. J. 
Sąjunga tiek naudingo darbo v- 
•a atlikusi be jokios pašalinės 
oaramos. Kai visa eilė kitų or
ganizacijų yra šelpiama valdžios

launimo Sąjungos vykdomo 
larbo prisidėti, tam tik dėkingi 
ousime, nes tapsime labiau pa
bėgus medžiaginiai ir tuo budu 
galėsime dar sparčiau Lietuvos 
’iaudies kultūrinimo darbą va
lyti.

Kreipdamies šiuo prašymu į 
jus, brangus broliai amerikie
čiai, mes tikimės, kad jus, padė
ję Lietuvai atgauti politinę ne
priklausomybę, padėsite jai iš
kovoti ir kultūrinę nepriklauso
mybę. O už tai jums senoji tėvy-

irba pinigingosios kunigijos, tai I Lietuva, ir jos žmonės amži- 
Jaunimo Sąjunga niekuomet | mi jiks dėkingi!

Lietuvos Jaunimo Sąjungos 
Centro Valdyba:

Pirm. A. Drobnys,
Ižd. K. Raudonikis,
Sekr. P. Kežinaitis.

Nariai: A. Tomau, V. Knyva, 
7. Cibulskis. K. Ralys. J. Kau- 
oeckienė, M. Gregorauskas.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI

No. 23. Birželio 5 cL, 1935

Butlegerių Laivas Mokslo Tikslams.

čia yra parodytas amerikietis John Hays Hammond ir buvęs 
degtinės šmugelninkų laivas “D:amantina,” kurį jisai pertaisė ir 
dabar leidžiasi kelionėn aplink pasaulį tyrinėti da neištirtų da
lykų. Visų pirma jo tikslas yra surasti priežastį, kodėl tūlose 
vietose ant jūrių neveikia radio bangos. Be to, jis nori apsieiti 
sfcvo kelionėj be mechaniškos jėgos, tik vėjo pagalba, todėbvisus 
motorus iš laivo pašalino, o jų vietoje pastatė buores.

' M

Humoristika
GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 

KNYGYNE.

f

f

f
*

*

KĄ TAMOŠIUS TAŠLA ISTt - 
PftJO BAČKOJE.

š nieko nėra gavusi cento. Ji 
įiekad ir neprašė ko nors pinigu.
Visą savo darbą iki šiol ji dirbo 
rien savo pajėgomis ir tik savo 
tariu sumokamais įnašais. Bet 
štikus ekonominiam kriziui, ku- 
:is ypač skaudžiai palietė kaimą, 
kur gyvena ir veikia daugumas 
įaunimiečių. smarkiai sumažėjo 
įarių įnašai ir kultūrinis L. Jau
nimo Sąjungos darbas pasidarė 
'abai sunkus. Užsitęsusio ekono
minio krizio suvarginti žmonės
kaime neturi jau pinigų, neturi Į A. Gulbenut—Apie Wor- 
už ką užsiprenumeruoti laikraš-1 testerio aviacijos dieną “Ke 
į, neturi už ką nusipirkti knygą. leivy” -buvo jau rašyta. Iš- 
? pažadintas kultūriniam gyve- tikro rengėjams ir jų drau- 
įimui lietuviškas kaimas jau ne- J ^ams buvo nemalonu, kac 
?ali be knygos būti. Kaimas no- Į Vaitkus nepribuvo, bet rei- 
ri skaityti, kaimas nori knygos. I kiajuk suprasti, kad ne jų 
L. Jaunimo Sąjunga kiek gale hja buvo kaltė. Vaitkus ža 
lama stengiasi kaimą gelbėti, hėje Worcestery būti ir to- 
stengiasi duoti jam laikraštį iri-jėl jie taip skelbė. Bet pasi- 
knygą, bet jos pačios ištekliai J rodė, kad mechanikas ne
menki ir nedaug ji tegali pada- J rpėjo užbaigti savo darbą 
ryti. Kitos išeities nėra, kaip I prie orlaivio, kuris buvo jau 
<reiptis į geriau ekonomiškai Galutinai ruošiamas didžia- 
gyvenančią miesto visuomenę, o jaį kelionei per Atlantą. Sa- 
įrauge ir į jus, broliai amerikie- koma, kad tą dieną, kai pa
čiai, kviečiant jus į kultūrinę tai- aiškėjo, kad Vaitkus į Wor- 
ką L. Jaunimo Sąjungai. j testerį skristi negalės, ren

iu Jaunimo Sąjunga niekuo-1 vėjams buvo duota telegra- 
met neprašė jus, broliai ameri-1 ma, k®d jo nelauktų, bet toji 
kiečiai, aukoti jai pinigų. Nepra-1 ^legrama jų nepasiekė avia- 
tome piniginių aukų nei dabar, ei jos lauke. Dėl to ir įvyko 
Mes norime čia paprašyti jus tik j nesusipratimas. Dabar “Li 
sokios pageltos, kuri, tikimės. I tuanica II” jau užbaigta ir 
lums nebus sunku suteikti. Vaitkus yra atskridęs New 

Yorkan, kur jis pasilsės po
rą sąvaičių ir jau leisis per 

j vandenyną.

Michael Potkock. — Tam
sta sakai, kad advokatas 
tamstą nuskriaudęs: laimė 
jęs $800, o davęs tik $168 ir 
dabar jis jau miręs, palikda
mas $135,000 turto. Mes ne
manom, kad tamsta galė
tum ką nors laimėti paėmęs 
kitą advokatą. Patartume 
kreiptis savo mieste pas dis- 
trick attomey ir jam pasi
skųsti. Gal jis duos kokį pa 
tarimą.

A. Žemaičiui. — Prie pro
gos paaiškinsim tamstos 
klausimus patarimuose a 
matninkams.

L Apoliui. — Ačiū už iš
karpas. Tas žinias jau pami 
nejome.

A. S. Valukui. — Žinias 
apie Racine’o streiką gavo
me. Labai ačiū.

J. Kibildžiui. —Prie pro
gos paaiškinsim patarimuo
se mechanikams.

I

Žadjrau lietuviškai angliškos ir ang
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A.

Lalis. Abi dalis vienoje knygoje.
Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai 916.00

Išmokti Angliškai.— 
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

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

tvankiu kopūstais atsiduodančiu 
oru. Troškulys kamavo, norėjo!

Arba kaip čigonė įdavė žmogui 
daugiau proto. 
(Feljetonas.)

Vierykit. kad tokiam Cibų 
caime gyveno Tamošius Tašla ir 
įsivaizduokit, kad Tašla turėjo 
žmoną Agotą Tašlienę.

Suprantu, kad Tašla su Taš- 
iene jūsų nedomina, rokuojasi, 
tokių tipų yra daugybė musų 
Lietuvoje, vadinasi, nieko naujo 
ir musų lietuviškame kaime.

Tašla ir Tašlienė žmonės kaip 
ir mes, tik daug dievobaiminges- 
ni ir didesni vyžų mėgėjai, lyg 
kad iš devynioliktojo amžiaus 
mužikai.
' Tačiau dvidešimtame amžiuje 

dėl tokių įsitikinimų Tašla aptu
rėjo skriaudą, o toji skriauda 
pakeitė jo pažiūras į viso šimt
mečio.

Tas viskas susidarė šiaip: 
Papelčiuj Agota apsirėdė bo- 

ralniniais ir, žinot, išėjo į Niau
rų bažnyčią pasimelsti, o tuo 
tarpu Tamošius su baltomis ke
linėmis ir dryžine čiumarka pali
ko namie vištas dedinti ir kiau
les penėti.

Po stropios apvdairos Tamo
šius prisipiaustė tabako, paskui 
iš ąsočio truktelėjo rukštaus 
pieno ir jau rengėsi pautienės iš
sikepti, bet iš prieangio pasigir 
dj žingsniai.

—Gal Agota pareina, — pa
galvojo Tašla ir prislinkęs prie 
stalo ėmė laukti.

Durys prasivėrė. ~
—Pagarbintas, gaspador—ta

rė įėjus čigonė.
—Per amžius. — bumptelėjo 

Tašla.
čigonė išsiėmė iš užančio kor

tas ir pasiūlė:
—Gal pavarožyti, gaspador?
Tašla pakasė pilvą ir permetė 

kortas.
čigonė, mesdama kortas, pa

stebėjo, kad paveikė savo klijen 
tą, todėl baigdama pasiūlė:

—Ką kortos rodė, tik baikos 
Bet jei panorėsi, gaspador, aš 
galėsiu tave padaryt išmintin- 
gesnį už patį Saliamoną. Tik rei
kia truputį kantrumo, o paskui 
viską žinosi, kas buvo ir kas bus 
Sutinki, gaspador?

—Viską žinoti! O-o-o-! Butų 
geras dalykas, — pamisimo Taš
la. — Tada žinočiau, kurią dieną 
antstolis atvažiuos, galėčiau š 
tą paslėpti. — Ir storu balsu pa 
klausė:

—O kiek kaštuos?
—Dabar užmokesčio neimsiu 

sako čigonė, užmokėsi kai viską 
sužinosi.

—Gerai! — kasydamas pilvą 
sutiko Tašla.

čigonė paėmė Tąsią už ran 
kos, nusivedė į kampą prie kubi 
lo ir tarė:

—Lysk, gaspador, į šį kubilą 
’r turėk kantrybės; be jokio žo
džio ir judesio sėdėk, kol viską 
sužinosi. O, gaspador, sužinosi 
daug proto tau ateis.

Ir kai Tašla įsėdo, čigonė už
dengė viršų kažkokiu rubu, pas
kui da įsakė:

—Pane, pasišvęsk kantriai 
sėdėti iki viską sužinosi.

Tašla neatsiliepė ir nei nepa 
judėjo. Reiškia, intensyviai už
davinį ėmė pildyti.

Dvi valandas Tašla laukė pra- 
skaidrėjant stebuklingai proto. 
Tarėjo bačkoje kvėpuodamas

gerti ir rukytL

Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka
ralius. Knyga tik ką apleido spau

da. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitų knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ............................................. $2.50
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti pilietpatėa 
įstatymai su reikalingais klausimam ii 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbom
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ................................. .77......... Ma

Etnologija arba istorija apie žemės Kokias Dievus žmonės Garbino 
tautas. Pagal Dr. H. Haberlandų, Tįj. panašios knygos lietuviu kal-

parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap- boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
rašo apie visas musų pasaulio žmonių kokius dievus garbino senovės indai 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei bei ari jonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi- rai, lietuviai, barbarai ir tta; kaip tie 
cago, IU, pusi. 667, Gražiuose au- dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
dinio apdaruose............................. $4.00 kius jie santikius su žmonėmis turėjo.

1 t Knyga stambi ir labai užimanti
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 goj telpa daugybe naujų, labai gra- Dru^OS€ audimo ^^0^7?.. $1.25 

zių u; juokingų monologų ir dek lama-
TuDėti tai bloga. — galvoto rijų- Visokios temos: darbininkiškos, žodynas angliškai-lietuviškos kalbos 

'revoliucionieriškos, tautiškos, bumo- (Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis. 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos čia rasi visus angliškus godžius išgul- 
skambios, visos geros. Tinka viso- dytns lietuviškai. Chicago, 1915 na
šiems apvaikščiojimams, baliams, Puslapių £35.................................... $8.00
koncertams ir tt. Antra pagerinta
laida. So. Boston, 1914 m...............25c. Lytiškos Ligas ir kaip nuo jų apsisau

goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant-
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers- ra, peržiūrėta ir pagerinta laida, 

ta į visas kalbas, todėl kad yra gra- Kaina .................................................. 25c
žiai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas . . ' '
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- Piršlys Suvadžioto jas. Vieno veiksmo 
cago, UI. 1909, pusi. 432. Drūtai Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga-
apdaryta. ......................................... $2.50 juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2

moterys ir 5 vyrai.
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki Kunige Meilė. Vieno veiksmo Kome- 

naudinga knyga, aprašyta katalikų dija. Parašė Ben. Rumšas. J noki n- 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor- ęag veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir
mos. Su daugeliu puikių paveikslų. z moterys Abu veikalėliai vienoje 
215 pusL Popieros apdaruose. .. $1.00 knygutėje. Kaina ............................25c.

jis, ale juk aš viską žinosiu!
Ir musų Tamošius butų dar il

gai tupėjęs... Bet parėjo Agota. 
Įėjus į prieangį, staiga pamatė: 
šėpa atidaryta, sviesto, sūrio ir 
kiaušinių nėra. Pažvelgė į pa
kraigę ir ten trukumas lašinių, 
skilandžio ir dešrų.

Įbėgo į grįčią ir apsidairė. 
Grįčioje, naujų kailinių, trejų 

baltinių ir skaros nedateklių pa
stebėjo. O Tamošiaus taip pat 
nei kvapo.

—Tamoš! — šuktelėjo nusi
minimo prislėgtu balsu Agota.

—Uhm — išsiveržė 
vos girdimas balsas.

Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 
Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu tepie de la Sausaye, Teologijos pro- 

paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak- fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau- 
mecų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran- kis. Knyga didelio formato, 1086 pusi. 
tarnai išaiškina gamtos istorijų. Chi- su daugybe paveikslų visokių tikėjimų

, ... cago, III. 1903, pusL 209. Gražiuo- dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
KUDllO jse audimo apdaruose.......................$1.50 šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap-

. _. _ . s. . . __ ... . . darais. Chicago, 1914, pusi. 1086.(Amžinos Dainos.— šioj knygutėj tel- - - 
—Tomoš, kur tu? — apsidai- 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 

tinka deklamacijoms r dainavimui, 
kaip namie, tap ir susirinkimuose.
PusL 32 ..............................................iSt

1S

Kaina $7.00

rius vėl sušuko.
—Va! — atsiliepė jau drąses

nis balsas ir sujudėjo kubilas. 
Agota nutraukė nuo kubilo

skarmalą ir pamatė tupintį Ta
mošių.

švento Antano Stebėki— riviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia

10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.
Knr Mošų Bočiai Gyveno? — Arba 

tyrinėjimas, kur buvo
Nespėjo pakelti galvą, ir Ta-1 žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki 

, _. ,T .. 'Kodėl Aš Netikiu į Dievų? — Arba
mošius Viską sužinojo... Vadinas, j Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras
iŠ karto sužinojo ko to namuose katoĮiky ir laisvamanis privalo »

, perskaityti. 64 pusL ..................... 20c.
truko.

Sužinojo da ir skaudžius savo
Agotos kočėlo smūgius. Dabar 1 akte, parašyta garsaus anglų rasti 

—, ininko. Vertėtų kiekvienam per
musų Tasla daug žino. iškaityti.......... ........................... ..

J. čyžius.

Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
historijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatų, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems.
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis.

pusldpi; 392. 
................. $3.00

pirmutinė Ek 1911 m
Apdaryta ................

“SalMBėja”, arba kaip buvo nukirsta 
šv. Jonui galva. Drama viename

Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 
trumpais ir aiškiais faktais parodo, 

kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
talizmas. Kaina ............................. 25c.
Apie Dievų, Velnių, Dangų ir Praga

rų. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausiai pasaulyje kalbėtojas hr Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių ......................................... .. ... 25c.

Oelko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausinius suprasi tiktai iš šios
knygutės. Parašė D-r— G-mus. 
Kaina................................ ................. 15c.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šių knygų tu
rėtai perskaityti k’kvienas vyras, tė- 
v— ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moteris, dukterįs ir mylimosios ne- 
napultų į tokių kunigų globų. Parašė
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.

IŠPLAUKĖ SKAITLINGA 
AMERIKOS LIETUVIŲ 

EKSKURSIJA I LIETUVĄ.

Gegužės 25 d. 4 vai. po pietų, 
švedų Amerikos Linijos moder
niškuoju motoriniu laivu “Grips-jungas 
holm” išplaukė skaitlingiausia ir geras perstatymui. Kaina .... 18c. 
šiais metais ekskursija Ameri
kos lietuvių į Lietuvą. Iš New

Amerikos Macochas. —Arb3 kaip ka
talikų kunigas Hans Scbmith pa- 

į piovė merginų Onų Aumuller. Su 
Yorko tiesiai į Klaipėdą. Motor-; paveikslais. 16 pusi........................ 10c.

Žemaitės Raštai Karės Meto. Lietuvos 
Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto

jos paveikslų, 126 puslapiai, kai
na ..........................................................50c.

laivis “Gripsholm” priplauks 
Klaipėdą birželio 6 d., 12 vai. 
dieną. Iš Klaipėdos laivas vyks į 
Helsinkį. Suomiją. Išlydėti ke
leivius ir apžiūrėti laivą susi
rinko didelė minia žmonių. Sulig 
priduotų skaitlinių laive buvo 
apie keturi tūkstančiai svečių.

Materiališku Istorijos Supratimas.
Lapeliai iš proletariškos filosofijos. 

Jei nori žinot, kas gimdo p—aulyje 
įvairiausius nuotakius, tai perskaityk 
šitų knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš tlreilicbo 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,Keleivių išplaukė 1,450 ypatų, 

t. y. lietuvių, suomių, estų ir šve- j Sveikata arba tiesus ir trumpas kelias
du. Pirma laive vietą užėmė šve- t i Pamatinės žinios iš ana

~ tomijos, fiziologijos ir hygienos. Sulai, antrą suomiai ir trecią lietu- ' * - - - — —
viai.

Kelionė bus labai įvairi, nes 
kiekvienos tautos atstovaujami

taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago, 
III. 1911, pusi. 339. Drūtuose audi
mo audaruose....................................$2.50
Anarchizmu. Pagal Proudbono moks

lų, parašė d-ras Paul Elzbacher, 
keleiviai turės įvairius savo tau- 10c.
tinius — tradicinius vakarus'ir ,
kitas pramogas, susidedančias iš ~ . .. .
dainų, šokių, muzikos ir tt

mpa Senobės Istorija. Pagal prof. 
R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su 

paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais 
spalvuotais gražiais žemlapiais. 

Antra Šiais metais Amerikos1 Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2.50 
lietuvių ekskursija švedų Ame-!Blig Sioj kny?oj telp8

23 gražios eilės, daugybė straipsnių, 
juokų, ir tt. Paikiai iliustruota.

-ikos Linija išplauks tuo pačiu 
’aivu “ Gripsholm,” liepos 3 d. 
Ekskursija trykš iš New Yorko 
per Gothenburgą į Klaipėdą. No
rinti dalyvauti šioje skaitlingoje 
ir įvairioje ekskursijoje, kreipki
tės į bet kurį lietuvį agentą, ku
ris pilnai aprūpins visais reika
lingais dokumentais ir laivakor
te. Ekskursijos švedų Amerikos 
Linija būna visada skaitlingos.

Ekskurs. Palydėjęs.

95 pus.................................................. 25c

WAUKEGAN, ILL.
LIETUVIŲ LAISVES MYLĖTOJŲ 

VALDYBA, 1935 METAMS.

ROKIŠKIO APSKRITY
SODINAMI MISKAL

Čia mišku apsodinama vi
si tie plotai, kuriuose buvo 
iškirstas miškas. Kiekvieno
je girininkijoje prie miško 
sodinimo dirba po 40 ir dau
giau moterų. Į dieną moka
ma 1 litas ir 50 centų.

Jos. Mačiulis — pirmininku,
906 Prescott St. Waukcgab, 111.

J. Kožinskas — pirm. p&gelbininkas,
821 Prescott st., Waukegan, III.

B. J. Masiliūnas — užrašų raita
818 — lOth Place, Waukegan, UI. 

B. Dekšienė — turtų rast.
680 —8th St., Waukegan, m.

K. Vaitiekūnu — kuierius,
720—8th Sta, Waukegan, III.

Kasos Globėjai:
Emilija Kernagis, Jurgis Petraitis.

Knygiai:
K. Dambrauskas, M. Valentukonis.

Maršalkų:
J. Stoikus, Jurgis Jokūbaitis

Susirinkimai būna paskutinį kot- 
eergų kaino mėnesio. 7:30 vakare, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts., Waukegan, III.

Lietuvos Respublikos Istorija ir
lapis.—Šitas veikalu parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtu didelis spalvuotu žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymu visų mūšių su lenkais it tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lietuvų 
ii lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.51
Byla Detroito Katalikų sa Seriafc-

tais. — Pirmų kartų katalikai už
puolė socialiems 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrų kartų jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusL........................25c
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip

Nojus galėjo surinkti į keliu die
nu visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvur.ua prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų? Kur tu vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kįtų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokia kunigu, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktu; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griova. Mokslu ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ....................................................... 25c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimoa Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda tt 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32...............................10c.
Paparčio žiedu ir keturios kitos apy

sakos: (1) Neužsitikintis Vyru;
(2) žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt............................ įfc.

“KELEIVIS"
2S3 Broadway,

So. Boston, Mase.

gyvur.ua
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE(Nw
Paleistas Klaipėdos

Krašto Seimelis.
Naujo seimelio rinkimai 

rugsėjo 29 d.

Ligšiolinis Klaipėdos kra
što seimelis buvo išrinktas 
1935 metų 4 gegužės. Pagal 
Klaipėdos krašto statuto, 
seimelis renkamas trejiems 
metams. Vadinasi, šįmet 4 
gegužės pasibaigė jo gyva
vimo laikas. Gegužės 9 d. 
Klaipėdos krašto gubernato
rius VI. Kurkauskas paskel
bė aktą, kuriuo ligšiolinis 
seimelis yra paleidžiamas. 
Nauji seimelio rinkimai pa
skirti rugsėjo 29 d. Ligi nau
jas seimelis bus išrinktas, 
Klaipėdos kraštą valdys 
Kurkauskas ir ligšiolinė J. 
Bruvelaičio direktorija.

Visame Klaipėdos krašte 
dabar prasideda prieš rinki
minė agitacija, kuri bus gana 
aštri. Kaip ir reikėjo laukti, 
ją jau pradėjo vokiečių ra
dio ir spauda, agituodama 
Klaipėdos krašto gyvento
jus nebalsuoti už lietuvius. 
Per šiuos rinkimus krašto gy
ventojai, tikimasi, galės lais
viau paduoti savo balsus, nes 
rinkimai eis pagal naujų rin
kimų įstatymo, kuriuo bus 
renkamas ir visos Lietuvos 
seimas. Šįmet Klaipėdos kra
što seimelį rinks 65,000 to 
krašto gyventojų ir išrinks 
29 seimelio narius. Tikimasi, 
kad šįmet lietuviai laimės 
daugiau negu per ankstyves
nius rinkimus. Ligšiol lietu
viai turėjo 6 seimelio narius.

Tsb.

Tauragėj Likviduo
tas Kozirninkų Kliu

bas.
Tauragėj pas Juozą Pau

lauską policija užklupo slap
tą azartinių kortų lošimo 
“kliubą.’’ “Kliube” buvo su
sirinkę. 11 asmenų, beveik 
visi “Maisto” darbininkai 
Lošimas buvo pačiame įkar
štyje. Policijai užklupus be
lošiant, visi lošikai labai iš
sigando. Kortos ir pinigai, 
kurie ant stalo buvo sudėti 
pralošimui, konfiskuoti, o 
“kliubo” savininkas J. Pau
lauskas ir lošikai gavo pro
tokolą.

Šiame “kliube” daugelis 
darbininkų per vieną vaka
rą pralošdavo visos sąvaitės 
uždarbį. Kitas ir kelines pa
likdavo. Įvykdavo ir mušty
nių. Vyrų žmonos džiaugia
si, kad policija tą “kliubą” 
likvidavo. “Maisto” darbi
ninkai, kurie dalyvavo azar
tiniuose lošimuose, bus paša
linti iš darbo.

LATVIJOS BUOŽES
ŽIAURIAI ELGIASI SU
LIETUVIAIS DARBI

NINKAIS.

Lietuvos valdžios propa 
gandos biuras nesenai infor
mavo Amerikos lietuvių 
spaudą, kad Kauno ponai 
padarę su Latvijos ponais 
labai naudingą sutartį Lietu
vos darbininkams, kurie va
žiuos Latvijon vasaros lau
kų darbams dirbti.

Bet pasiklausykit, ką išva
žiavę Latvijon lietuviai dar
bininkai dabar rašo “Lietu
vos Žinioms:”

“Balandžio 27 d. mes atvyko
me į Mintaują (Jelgavą). Nors 
pagal sutartį mes turėjome bū
ti nuvežti į Rygą, bet Mintau
joj agentai mus išlaipdino iš 
traukinio ir suskirstė grupė
mis. Kadangi darbininkų tarpe 
buvo nemažai po du ar po kelis 
iš vienos šeimos, tai buvo pra
šoma saviškius skirti į vieną 
grupę, bet agentai, nebodami 
prašymų, skirstė, kaip norėjo, 
atskirdami brolius nuo seserų, 
tėvus nuo vaikų.

“Mintaujoj visą laiką teko 
stovėti lauke ir tik vakare, nak
vynei nuvedė į darbo biržą. Ten 
radome ant suolų susėdusių 
snaudžiančių išvargusių žmo-' 
nių. Už lovas nakvynei reikala
vo mokėti po 60 santimų. O lo
vos patalinė nešvari.

“Mintaujoj musų tarpe su
sirgo darbininkė Veronika Pet- 
raitienė. Prašė gydytojo, jai at
sakė tik nusišypsojimu. Taip ją 
sergančią Mintaujoj ir paliko
me. O pagal sutartį, susirgus, 
tuojau turi būti suteikta medi
cinos pagelba.”
Laišką, be paties auto

riaus, pasirašė, kaip liudi
ninkai, dar šeši darbininkai.

PIRTIS UŽGRIUVO 
VYRUS.

Kamajai, Rokiškio apskr. 
Kariukų kaime pil. Kunčiu- 
nai prieš Velykas pasikūre
nę savo pirtį, nuėjo nusimaz
goti. Besimazgojant griuvo 
lubos ir visus tris vyrus pri
slėgė. Tėvą ir vieną sūnų iš
gelbėjo, o antrą sūnų, Petrą 
Kunčiuną, atkasus rado ne
begyvą. Gydytojas konsta
tavo, kad Petras, prislėgtas 
žemių, užduso.

PARVAŽIAVO DARBI
NINKŲ IŠ LATVIJOS.

Šiomis dienomis iš Latvi
jos parvažiavo Tauragėn da
lis darbininkų, kurie ten bu
vo išvažiavę žemės ūkio dar 
bams. Parvažiavusieji skun 
džiasi, kad reikia labai ilgai 
dirbti.

LIETUVOJE MAŽIAU
AUGINAMA ŽĄSŲ.

Lietuvos ūkininkai kas
met užaugindavo pardavi 
mui po 500—600 tūkstančių 
žąsų. Jos būdavo lengvai 
parduodamos Vokietijai 
Bet pernai rudenį su žąsimis 
buvo ir bėdos ir juoko. Mat, 
vokiečiai visai lietuviškų žą
sų nepirko, nors žąsieną la
bai mėgsta... Žąsims kitų 
rinkų taip staiga nebuvo su 
rasta. Tada valdžia* norėda
ma ūkininkams pagelbėt, 
paliepė valstybės įstaigų val
dininkams bei tarnautojams

EKSKURSIJA

moderniškuoju motorlaiviu
“GRIPSHOLM”IŠPLAUKIA IS N’KW YORKO

Liepos 3 cL, 1935Per Gothenburgą, Švediją Keleiviai išplaukia iš Stockholmo naują modernišku laivu "MARIEHOI.M" per Raitijos jurą Į KLAIPCPA. Kulionis laikas 24 valandos.EKSKURSIJA RENGIAMA 
Lietuvių Lalv. Agentų Sąjungos Amer. Kartu išplaukia Am. Liet. Kat. Studentų 
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Priešlėktuvinis 
Aliarmas Kaune.

~ Gegužės 16 naktį Kaune! 
prasidėjo priešlėktuvinis a-i 
liarmas. Netikėtai ėmė kau
kti sirenos įspėdamosgyven
tojus ir įmones užgesinti 
šviesas. Sukaukus sirenoms 
dąug kur degančios šviesos 
urnai užgeso. Po 2—3 minu-' 
čių užgeso gatvių lempos ir( 
mieste tapo tamsu kaip mai-1vse.

Reikiamas užlaidas ne vi
si butai yra įsitaisę, tai sire- j 
noms pradėjus kaukti, jie f 
šviesas visai užgesino.

Autobusai važiavo visai 
užgesinę šviesas, tik, kon
duktoriai, pasišviesdami ža
liomis lemputėmis, dalino 
keleiviams bilietus. Automo
biliai ant prožektorių užsi
movę maišelius, bet keno 
stiprus prožektoriai šviesa 
vis tiek stipriai švietė gatvė
se. Autobusai neturi maiše
lių ant prožektorių, tai visai 
užgesino juos.

Žmonės, nors ir lijo smul
kus, bet šiltas lietus, bėgo iš 
tamsių kambarių latik, pa
žiūrėti, kaip Kaunas tamsu
moje atrodo, kas dedasi gat
vėje. Dalis žmonių, buvusių 
mieste, kilus aliarmui neži
nojo ar galima eiti ir dėl to 
jie glūdėjo prisispaudę prie 
sienų ir tvorų. Paskui visi 
pradrįso ir Laisvės alėjoj 
prasidėjo gyvas judėjimas 
patamsėję.

Po kelių minučių ėmė A- 
leksoto link ūžti lėktuvas, o 
paskui ir pašvaistė matėsi.
Tur būt, rakieta buvo nume
sta. Dėl to reikia pastebėti, 
kad kai kurios Kauno viešos 
vietos, pav., kavinės, resto
ranai, viešbučiai etc. nėra į- 
ritaisę šviesos nepraleidžia
mų užlaidų, o prasidėjus a- 
Liarmui urnai užgesino švie
sas, savo klijentus palikda
mi tamsoje. Dėl to žmonių 
tarpe kilo nepasitenkinimo: 
negali kepurių susirasti, pal
tų, atsiskaityti su padavėjo
mis ir tt. Pav., vienoje Kau
no žinomoje kavinėje buvo 
pilna žmonių ir staiga užge-.
so šviesos. Žmonės braižo,Pro8°s dveige_ parvažiuoti 
degtukus, šeimininkai skan- namo- Tik ėmė 
dalija, sako nedarykite švie
sos, nes mes protokolą gau
sime ir tt Žmonių daug, ku
rie norėdami išeiti nefrdurų 
neranda.

Po pusvalandžio vėl pra-J 
dėjo sirenos kaukti ir suži
bėjo šviesos.

SENOJI TĖVYNĖ 
Jus Laukia

'•plaukykite savo gimtinį kraštą 
*

Greičiausia kelionė j Lietuvą

Bremen - Earopa
Ekspresinis traukinys laukia prie 
iaivo Bremerhavene ir užtikrina 
palotų nuvykimą į KLAIPĖDĄ 

♦
\rba keliaukite populiariais 

eksDresiniais laivais

DEUTSCHLAND
HAMBUK6
NEWYORK

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležinke

liais iš Hamburgą 
*

Informacijų klauskit agentų arba

HAMBIRfi-UKMCM LIK 
IOITM GEIMAI LUTI

252 BOYLSTON ST. .BOSTON

Nepaprasti Orai 
ŠiaurėsLietuvoje

Žiemą sodnai žydėjo, vasarą

Pereitą rudenį Rokiškio a- 
pylinkėje prieš Kalėdas žy
dėjo vyšnios ir obelys; avie
tės ir žemuogės davė antrus 
vaisius. Seneliai tvirtino, 
kad tai esąs blogo pavasario 
ženklas. Tas išsipildė. Dar 
dabar rytų Lietuvoje nepra
dėta sėti vasarojus. Vietomis 
dieną prisninga, o naktį šal
tis siekia 8—10 laipsnių. Nu
kentėjo daug vaisinių me
džių. Šaltis žiemkenčius ja 
vus smarkiai naikina. Gyvu
liai tebėra tvartuose ir paša
ro kaina smarkiai pakilo. 
Šieno centneriui mokama 4 
litai; žiemos laike buvo mo
kėta pusantro lito. Gegužės 
13 d. visa žemė buvo storai 
apklota sniegu.

PAPIOVĖ KUMELĘ IR 
NULUPO ODĄ.

Skobiškio kaimo, Gruz
džių vai. gyventojas Grigalis 
Pranas nusipirko Kuršėnų 
jomarke už 60 litų kumelę ir 
atidavė ją savo uošvei Masi- 
liauskienei parsivesti į na. 
mus. M. pasikinkė kumelę į 
ratus ir džiaugėsi gavusi

APIE VILKAVIŠKI PRAS-
TAI IŠRODO LAUKAI. j

Anksti prasidėjęs pavasa
ris sukėlė daug vilčių ir gra
žių perspektyvų. Bet pasiro
dė, kad apsirikta: pavasa
riškos šilumos nėra. Tiesa, į- 
sėta gražiai ir ligi gegužės 
15 sėja beveik baigta, bet 
nedygsta.
• Neauga nei žolė. Visi ūki
ninkai baigia pašarus, o gal
vijų išginti lauką negali. Ru
giai išretėjo, nusismailino, 
vadinasi, pablogėjo. Nekyla 
nei kviečiai, nei dobilai.

BERNELIUI IŠPLIKINO 
AKIS.

Vainiūnai (Alytaus aps.). 
Vainiūnų kaimo gyventojas 
A. P. buvo ^patrauktas teis
man už alimentus, ir Seirijų 
apylinkės teismas A. P. pir
majai jo mylimajai priteisė 
500 litų. Tai sužinojusi ant
roji mylimoji karbolio rūgš
timi išplikino savo bernužė
liui akis ir veidą.

>

TIES KURŠĖNAIS DYGSTA ANTRAS 
CUKRAUS FABRIKAS.

Antrasai cukraus fabrikas jau baigiama tiesti. Ji eina 
susidės iš 10 įvairiems tiks- i iš Pavenčio stoties ir bus a- 
lams skiriamų trobesių ir be! pie 2 kil. Iš viso ten bus 3 ge-

ležinkelio šakos.
Fabrikos statybos darbus

dirba anie 300 žmonių. Fab
rikas statomas ties Kuršė- 

Tsb.

kita ko turės milžinišką duo
bę runkelių likučiams suver
sti.

Didžiausio trobesio jau 
pastatytos sienos. Kai kurie ‘ nais netoli Šiaulių, 
trobesiai bus dengti specia
lia medžiaga, o kiti raudo
nom čerpėm ir skarda. Fab
riko dūmtraukis turės 90 me-

VALSČIAUS TARYBOS 
NARYS VIRĖ NAMINĘ.

Žem. Naumiesčio policija 
sužinojo, kad valsčiaus tary
bos narys ir seniūnas Petro
šius gyvenantis Vidgirių kai- 
mp Nflirmipgpin vai vprrla

karas su Vokietija, ir kad g. agentą arba bet Kur., mM.ne: ĮnamUię degt^^ PollCljapM
vengti naujų sunkumų, šį- Swedish American Line Į jį padarė kratą, ir rado pa- 
met Lietuvos ūkininkai daug i# statė st, Boston, mass. slėptus naminei varyti įran- 

kius, kuriuos konfiskavo.

lietuvis gali žąsieną valgyt, 
žąsis pirko kam reikia ir 
kam nereikia.

Kadangi abejojama,

i;aiKunas. Maspeth. N. Y,KITAS PATOGUS IBPLAT’KT.MAS
Į Drottningholm, birželio 12

gf Informacijų. I^ttvakorNų ir Rkakumijon hrcSurėlės (holdert kreipkitės | bet kur}•« • j i • _ _ • o inunuicics uh'IKI rudens baigsis UklSKaS sąjungos narį. autorizuotą laivakorčių
mažiau auginsią žąsų. Tsb.
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pirktoji kumelę ir susirgo. 
Masiliauskienė iškinkė ją, 
pririšo vežimo gale ir toliau 
važiavo vienu savo arkliu. 
Pavažiavo kiek, tik žvilgt at
gal — nėra kumelės: atsipa
laidavo ir paliko kažkur ke
ly. Sugrįžo ir ėmė visur jieš
koti pamesto arklio. Jieško- 
jo visą vakarą ir kitą dieną, 
kol pagaliau surado ją pas 
pil. Veiverį Egliškių kaime, 
Kuršėnų vai. Tik kumelė bu
vo papiauta ir nulupta. Gri
galis kreipėsi su skundu į po
liciją, o Veiveris sako, kad 
kumelė vistiek butų padvė
susi.

ČIA IRGI PRISNIGO.

Varniai. Naktį iš 12 į 13 
gegužės po gausaus lietaus 
iškrito ir sniego, kurs iš ryto 
buvo sušalęs ant ką tik pra
dėjusios dygti žolės. Dėl 
menko praėjusios vasaros 
pašaro derliaus, o šįmet tiek 
vėlyvo ir šalto pavasario, u- 
kininkai nebeturi kuo šerti 
gyvulių, o ganyti nėra dar 
kur, nes ir pievose iki 15 ge
gužės jokios žolės nesimato.

IŠKRITO SNIEGAS.

Gegužės 12 d. naktį, atša
lus orui, Tauragėj iškrito 
sniegas. Ryte, saulei pasiro- 

staiga nu- džius, sniegas sutirpo.

1

TAURAGĖJ VEŽIKAI ĮSI
GIJO GUMINIUS RATUS.

Tauragės mieste yra trys
t^TukSio.“ Toks aukštas ke>e!vį vežįkai- M .««• « 
dūmtraukis statomas tuo tik- fatal bu™ be gumm.ų pa-
slu, kad geriau durnus trauk. ,v??lu0Jant1k«1<iaV0
tų ir gerintų degimą, nes nu- didelj tnuksmą ir kratyda-
matoma fabriką kūrenti dur-1 vot.. Dabar Ys’ein? keleivių 

' Įmįg į vežikams Įsakyta Įsigyti gu
ls kitų statomų trobesių padangas, ką jie jau

pažymėtina didelė kalkinė. tp^kšmo ne-
Kalkės bus vartojamos ‘ iš Gl"ilsl t,k
runkelių skystimų rakštims S1^ triukšmąvimas, 
pasalinti. Žaliavos kalkėms.arba kalkakmenio yra neto- nas Pas Jly> šiežingerio kieZ 
įese, Gruzdžių valsčiuje ir rastas negyvas to paties 
<itur. Fabrikas turės ir di- miestelio, Svalio gatvės gy- 
delę vandentiekio stotį, ku- ventojas Antanas Žukaus- 
*7 tu ris vandenį apie kas> Velionis prieš tai buvęs
. .00 litrų per sekundę. girtas ir todėl manoma, kad

Fabrikas turės ir savo ge-1 jis miręs apsinuodijęs degti-
ežinkelio šaką, kuri dabar ne.

DVASIOS TURTAI KNYGOSE
(PASKUTINIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS)

“Aušros” Knygynas galutinai likviduoja knygų biznį, šimtai tūkstan
čių knygų išparduodama už pusę kainos. Išpardavimas tęsis iki Rugpiu- 
čio-August 15 d. šių metų. Čią knygų randasi visokiausio turinio ir visas 
jas galite gauti per pusę pigiau. (Tiktai pilną Lalio žodyną—Lietuviškai 
Antišką ir Angliškai Lietuvišką, parduodam po $12.00, jų visai mažai.)

Jeigu rasite šiame sąraše sau tinkamų knygų kviečiame tuoj užsisakyt 
ir prisiųskite tiktai pusę kainos kiek kad yra pasakyta prie kiekvienos 
knygos. Jeigu norite gauti pilną musų knygų sąrašą — prisiųskite 3 
centus, tuoj gausite musų knygų katalogą. Knygų užsakymai priimami
vien tik laiškais. z
1. Kišeninis žodynėlis Lietuviškas Angliškas ir Angliškas Lietuviškas,

apdarytas ............................... ................................................................. $1.25
2. Angliškai Lietuviškas žodynėlis, pusi. 231 ......................................... $1.25
3. Lithuanian Self Instruction—for Americans to leara the Lithuanian

language.......................................................................... .... ................................ 50
4. Lietuviams Pasimokyti Anglų Kalbą, pusi. 73. ........................................56 J
5. Rusiškai Lietuviškas žodynėlis, pusi. 252.................................................... 75
6. Namų Daktaras. Parašė dr. Karalius. PusL 174, apd........................$2.00
7. Daktaras Namuose. Pusi. 160............. ...............................................................50
8. Sveikata. Paveiksluota, daktariška knyga, pusi. 339, apd...............$2.50
9. Naujas Pilnas Orakulas. Burtų ir delnažinystės knyga, psl. 1,414 $3.00
10. Žinynas. Visokių žinių knyga, pusi. 392. .........................................  $2.00
11. Arionų Prisikėlimas. Istoriška knyga apie lietuvius, p. 290, apd. $2.00
12. Geografija, Šerno. Pusi. 460, paveiksluota.............. .. .......................$2.50
13. Etnologija, Šerno. Pusi. 667, apd., paveiksluota................................$5.00
14. Tikėjimų Istorija. Pusi. 1086, apd., paveiksluota............................ $8.00
15. Istorija Abelna. Prof. Viperio. Pusi. 498, apd. ... .......................$2.00
16. Istorija Amerikos. Pusi. 364, apdaryta............................................. $2.00
17. Andersono Pasakos, pusi. 409, paveiksluota .......................... ... $2.00
18. Basanavičiaus Pasakos. Pusi. 335, apdaryta.....................................$2.00
19. Iš Gyvenimo Vėlių bei Velnių, pusi. 470.............. .. ...........................$2.00
20. Raistas. Upton Sinclairo romanas iš lietuvių gyvenimo, psl. 335 $2.00
21. Bedievių Šventraštis. Pusi. 1000, apd., paveiksluota knyga.......... $5.00

Čia visos sužymėtos knygos parsiduoda už pusę kainos, kiek jų kaina 
pažymėta prisiųskite tiktai, pusę šitos sumos pinigų. Siųskite knygų už-» 
sakymus ir pinigus šttuo adresu: ' ♦

“AUŠROS? KNYGYNAS

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas'žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir 
Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, 
pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.

Sekti šių dienu MOKSLINĮ bei KULTURINĮ 
PROGRESU pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats kartu eitu su tuo progre
su, už jį kovotų ir jį ugdytų.

Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.

KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir 
Literatūros Žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas, išeina kas mėnesi, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, noris pažinti naująją lietuvių li
teratūrą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULTŪRA.

KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia 
laisvą mintį ir kovoja su reakcija.

KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyveni
mą, todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, ne
gali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kul
tūros žurnalo labai prieinama:

AMERIKOJE visiems metams tik $3.00. 
Lietuvoje, tik $2.00.

— Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 
KULTŪROS ŽURNALAS 

Tilžės gatvC 153, ŠIAULIAI. Li t h ramia.

■,

i
J 3653 SO. HALSTED ST.

f

JCHICAGO, ILL.;
J

AR ROMOS
popiežius y™ Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?

SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bočys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentaiinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygą, nes joje ras daog reikalingų dalykų ir geriančiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, koris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimų arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam- 
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 330 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaastas kny

gos vardas, RAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, 156 Gardės St, Laoreoee. Mass.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

"KELEIVIO” KNYGYNE
283 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
DRG. GRIGAITIS IR LT. 

VAITKUS BOSTONE.t
Sako, gubernatorius Curiey 

važinėjasi kaip cirkas.
Brookline’o atstovas Phi

lip Bowker kalbėjo anądien 
namų savininkų susirinkime 
ir protestavo prieš gubema

Buvo nuvykę taipgi j Wor- 
cestery dėl buvusios aviaci- 

cijos dienos.
Šį panedėlį pas adv. Ba-j torių Curiey, “kuris daužosi

gočių buvo sustoję “Naujie-‘po visą šalį” valstijos karei- 
nų” redaktorius drg. Grigai-\ių ir karininkų pilnoj uni- 
tis ir lakūnas Įeit. Vaitkus, formoj lydimas, darydamas 
Jiedu aplankė taipgi “Relei- dideles išlaidas, kurias šū
vio” redakciją, papasakojo vargę piliečiai turi padengti 
apie savo įspūdžius iš kelio- mokesčiais. Sako, kai musų 
nės po rytines valstijas ir iš- gub. Curiey nuvažiavo an- 
vyko į Worcesterį buvusios dai su uniformuotais paly
tėtai aviacijos dienos reika- dovais į Floridą, tai Al 
lais. Srpith, sėdėdamas vieno ho-

Iš pasikalbėjimo su sve- tetio verandoj ir matyda- 
čiais paaiškėjo daug dalykų mas Curiey važiuojant pro 
apie ruošimą “Lituanicos” šalį, nustebęs ir sušukęs: 
užjūrio kelionėn. Mums, sto- “Žiūrėkit, štai kažin koks 
vintiems toliau nuo to dar- cirkas atūžia!”
bo, daug kas neaišku. Ro- ----------------
dos, kam čia reikia tiek daug Prof. Dana ifteisntas.
ceremonijų perskristi Atlan- Reakcininkai buvo au
to vandenyną? Sykį jau or- skundę prof. Daną, buk jis 
laivis nupirktas, tai tik paši- nemorališkai elgiasi su jau- 
ėmei senvičių kišeniun ir nais vaikais. Jie gavo ir vie- 
lėk. ną vaiką, kuris apsiėmė teis-

Bet taip nėra. Paruošti me liudyti prieš apskųstąjį, 
lėktuvą tokiai ilgai kelionei, Bet pasirodė, kad visa tai 
tai ilgas ir sunkus darbas, yra melas ir teismas apskųs- 
Juk Darius su Girėnu irgi ar_ tąjį išteisino. Dana yra bū
ti dviejų metų ruošėsi ir iš- vęs Columbijos universiteto 
lėkė nepasiruošę. Vieno tik profesorium, bet dėl radika- 
kuro problema padaro dide- lių savo pažiūrų prašalintas, 
lį galvosūkį. Lekiant taip Dabar jis gyvena iš raštų ir 
toli, orlaiviui reikalingas la-1 paskaitų. Bet kadangi jis aš- 
bai galingas motoras. Bet di- triai kritikuoja buržuaziją, 
dėlės jėgos motoras suėda tai reakcininkai susitarę no- 
baisiai daug gažolino. Jeigu rėjo užmušti jį morališkai.

Sako, buvęs miesto viršinin
kas pavogė $1,000,000.
Bostone pradėta viešai 

kalbėti ir spaudoj rašyti, kad 
vienas buvęs aukštas valdi
ninkas pavogęs iš miesto iž
do 81,000,000. Nors jo var
das neminimas, bet visi su 
pranta, kas jis per vienas. 
Tremont Temple salėj perei
tą nedėldienį įvyko skait
lingas namų savininkų mi
tingas, kurie priėmė rezoliu
ciją reikalaujančią, kad da
bartinis majoras Mansfiel 
das užvestu kriminalinę by
lą ir pareikalautų grąžinti 
tą milioną dolerių, kuris bu
vo iš miesto iždo pavogtas. 
Be to, mitingas nutarė reika
lauti mokesčių sumažinimą 
ant nekilnojamo turto, pa
reikšdamas, kad jeigu mo
kesčiai nebus sumažinti, tai 
namų savininkai visai mo
kesčių nemokėsią; jie orga 
nizuosią streiką ir galėsian
ti kilti net “revoliucija.”

Bomai sumušė ir apiplėšė 
lietuvį.

Bostono dienraščiai rašo, 
kad Mykolas Dimaitis (ga 
Adomaitis?), kuris gyvena 
South Bostone, 8 Pine st, 
buvo užpultas keturių bomi 
ant Dorchester avenue, su
muštas ir apiplėštas. Polici
ja rado jį nakties laiku gu
lintį gatvėje be žado ir nu
vežė miesto ligoninėn. Jis 
turįs sudaužytą galvą, akis 
ir veidą. Vieną įtariamą pik
tadarį policija suėmė. Už 
puolikų buvę iš viso keturi. 
Jie iššokę iš automobiliaus, 
kai Dimaitis ėjo pro šalį, ir 
užpuolę jį.

Lietuviško radio pusva
landžio programa sekantį 
nedėldienį bus tokia: Grieš 
Al Stevens’ orkestrą iš South 
Bostono, dainuos solo p-lė 
Marijona Milteniutė iš Mon- 
tellos ir merginų duetas. Pia
nu skambins p. Minkuvienė, 
talbės p. Minkus. Pradžia 
9:30 valandą ryto. Nusista- 
ykit savo imtuvus ant 830 
kilociklių. Be to, parašykite 
aiškų pusvalandžio vedė
jui, kad stotis matytų, jog 
oublika lietuviškais pusva- 
andžiais įdomauja. Adre
suoki taip: Lithuanian Pro- 
gram, WHDH Station, Bos
ton, Mass.

Sako, Simonas Miksėna* su 
badę* savo rendauninlcą.

Lynno ligoninėn pereitą 
sąvaitę buvo atvežtas peiliu 
subadytas tūlas Harry Dum 
.ap. Jis sako, kad jis gyve
nąs Simono Mikšėno namuo
se ir susiginčijęs su juo dėl 
•endos. Nuo ginčų priėję ir 
prie muštynių. Tuomet Mik
šėnas išsitraukęs peilį ir mo
vęs savo rendauninkui į pil
vą. Angliški laikraščiai rašo, 
kad atėjus policijai Mikšė- 
ną areštuoti, jis nenorėjęs 
pasiduoti, bet buvęs nuveik
tas ir uždarytas policijos 
nuovadoj.

Turausku iš Broclctono nu- Prigėrė WreutbauM>
baustas $30. g gopnikas iš Dorcheste-

Edvardas Turauskis, 30 rio ir R. Karpis iš Brightono
metų amžiaus lietuvis iš nuvažiavo pereitą nedėldie- 
Brocktono, važiuodamas nį į Wrenthamą ir išplaukė 
anądien automobilium per laiveliu į Archerio ežerą. 
Randolphą užkliudė šonu Vilnis* užpylė jų laivelį ir 
kitą automobilį. Jis manė, abudu atsidūrė ežere. Kar- 
kad buvo ano žmogaus kaltė pis išplaukė į krantą, o Šop- 
r, nenorėdamas dėl mažmo- nikas prigėrė. Jiedu irstėsi 
žio prie jo kabintis, nuvažia- siauru laiveliu, vadinamu 
vo sau toliau. Bet anas jį nu- canoe, kuris labai greit apsi
stojo iki Avono, tenai jį su- verčia.
stabdė, paėmė registracijos ----------------
numerį ir apskundė Turaus-' Nustatyta $37.20 Bostono 
kį, kad tas “pabėgęs iš ne- ‘ taksų,
laimės vietos.' Teismas tam Legislatura priėmė ir gu- 
latikėjo ir nubaudė Turaus- bematorius jau pasirašė bi- 
cį $50. Tai parodo, kad už- lių, kuriuo nustatoma 1935 
kabinus kitą automobilį, vi- metų taksų Bostono miestui 
suomet reikia sustoti ir pasi- $37.20 nuo tūkstančio.
kalbėti su užkliudyto auto-! ----------------
mobiliaus savininku. Man-' H pypkės sudegė žmogus, 
dagiai pasikalbėjus, jeigu i Michael Lynch, 75 metų 
daug blėdies nepadaryta, amžiaus senukas, atgulė su
paprastai vienas kitam do
vanoja ir tuo viskas baigia
si. Bet jei nesustosi, gali būt1 va ir Lynch sudegė, 
daug nesmagumo.

pypke. Jam užmigus pypkė 
iškrito iš dantų, užsidegė lo-

Per sąvaitę

is
Automobilių nelaimės pe-į 

reitą sąvaitę Massachusetts | 
valstijoj buvo užmušta 161 
žmonių, kas padaro iš viso 
jau 346 panašių mirčių šiais 
metais. Per Dereitą sąvaitę 
114 automobilistai buvo nu
bausti už girtą važiavimą ir 
be to da suspenduota 1161 
laisnis ir registracija.

Nušoko nuo tiko.
Nuo Harvardo tilto nušo

ko į Charles upę ir prigėrė 
Frederick Souza, 22 metų 

'amžiaus vyras. Paliktame 
raštely jisai rašo, kad žudosi 
dėl prastos sveikatos. Tur
būt turėjo kokią ligą.

Beverly ligoninėj miršta 
21 metų amžiaus Armando 
Bussone, kuris turi apie tuzi
ną skylių savo kūne. Jis sa
ko, kad tėvas subadęs jį 
“aispikiu.”

TeL Trobridge 633a

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valaadra: 2-4 ir S-S

Nndiliemte ir - -----
mm 1® iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
> lamu nt. arti Cratrnl akv, 
CAMBRIDGE, MASS.

D& G. L. KILL0RY
••g—*by Bųaara, Esam 8

BOSTON Tetef. Lafayette 281 
arba Somerset 2044-J 

Spedalbtaa Kraajo, lakatą ir
Nervų Lijgų.

VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. _ 
Nedaliom, noo 10 ryt. iki L

paimsi pakankamai gazoli
no ir aliejaus, tai orlaiviui 
Sunku bus pakilti nuo že
mės; o jeigu kuro gana'ne
paimsi, tai nedalėksi iki ga
lo — bus taip kaip Darijui ir 
Girėnui. Todėl reikia turėti 
į valias ir gazolino ir reikia, 
kad lėktuvas lengvai kiltų. 
Šitos problemos išrišimas 
Vaitkui užėmęs labai daug 
laiko.

“Lituanica” dabar sunau
doja apie 20 galionų gazoli
no į valandą. Vaitkus tikisi 
pasiekti Kauną Į 28 valan
das, jeigu oras bus palan
kus. Bet jeigu teks skristi 
prieš vėją, arba jeigu teks 
pasukti į šalį, kad aplenkus 
audrą, tai kelionė gali už
trukti iki 35 valandų ir dau
giau. Daleidžiant, kad reikės 
išbūti padangėse 30 valandų 
laiko, tai suvartojant po 20 
galionų kuro kas valandą, 
išeis 600 galionų gazolino. 
Vaitkus ketina pasiimti su 
savim apie 750 galionų ga
zolino ir pusantros bačkos 
aliejaus. Sako, verčiau tegul 
atlieka koks šimtas ar pus
antro šimto galionų, negu 
kad pritruktų. Bet užtai pa
sidarys pusėtina našta ir “Li- 
tuanicai Antrajai” reikės ją 
iškelti į padanges, neskai
tant lakūno ir pačios maši
nos sunkumo. Todėl jai rei
kėjo daryt: specialų prope- 
lerą.

Dabar “Lituanica” stovi 
New Yorko airporte, kur ją 
saugoja du sargai, kad kokie 
piktadariai nepadarytų sa
botažo. Aviacijos dienos vi
sos jau nutrauktos. Lakūnas 
nori porą sąvaičių pasilsėt ir 
tuomet lėks. Tik išgirsime 
kurį gražų rytą, kad “spar
nuotas lietuvis” jau pakilo 
oran ir šauna per Atlantą į 
Lietuvą.

Linkime jam laimingos 
kelionės! «,

“Keleivio” ofise 
gaut laiškų siuntimui į Lie

tuvą su “Lituanica H.”

Skrisdamas Lietuvon, la
gūnas Vaitkus vešis daug 
'aiškų nuo Amerikos lietu
vių su pasveikinimais jų gį 
minėms ir draugams Lietu- 
-oje. Laiškas kaštuoja $2.50. 
Už tuos pinigus siuntėjas 
gauna tam tikrą “Lituani 
:os II” konvertą, lakštą po- 
pieros ir reikalingus nurody
mus. Tie laiškai paskui įgys 
istorinės reikšmės ir ateity 
bus labai branginami. Taigi, 
kas nori tokį laišką Lietuvon 
nusiųsti, tegul kreipiasi “Ke
leivio” ofisan, o čia gaus rei
kalingą konvertą, popieros 
ir visus paaiškinimus. Tik 
reikia paskubėti, nes už 
dviejų-trijų sąvaičių “Litua 
nica II” jau išskris.

Bostono dirbtuvė išsikėlė 
. Haverbillin.

Šiomis dienomis iš Bosto
no išsikėlė į Haverhillį čeve- 
rykų dirbtuvė, Unity Shoe 
Makers Corporation, ir įsi
taisė tenai po numeriu 24 
Essex st. Ji dirbsianti tenai 
su 350 žmonių. Haverhillie- 
čiai jau šį panedėlį pradėjo 
eiti tenai darbo prašyti 
Kompanija sakosi gavusi a- 
pie 2,500 aplikacijų raštu ir 
da keli šimtai bedarbių š 
panedėlį susirinko prie dirb
tuvės vartų.

Greitu laiku Haverhillyje 
žada atsidaryti da viena ba
tų siuvimo dirbtuvė — tai 
Fisher Shoe Co. iš Newbury- 
porto. Ji jau pasisamdė vie
ną cementinių bildingų Es- 
sex gatvėj.

NAUJA ALUDĖ
COLUMBUS TAVERN. 

NETOLI BYCIŲ,
290 E. EIGHTH ST., kam. Mercer st. 

SOUTH BOSTONE.
Smagi vieta pasilsėti pareinant iš

byčių. Turim visokių stiprių ir minkš
tų gėrimų ir užkandžių. Visokio Alaus, 
Cremo alaus, Degtinės, Vyno ir Krup
niko: gera miera, puikus patarnavi
mas. Vakarais specialus parašymai ir 
užkandžiai. Puikų patarnavimą užtik- 
rinam. Vieta švari. Prašom visus už
eiti. Gausit gero Alaus ir kitų gėri- 

• smagioj vietoj pailsėsit Savi
ninkas senas biznierius. /

J. J. LUKAS.

Automobilistą* užmušė žmo
gų ir buvo išteisinta*.

Bostone buvo areštuotas 
Wimar Knebel, kuris atva
žiavo čionai automobilium ; smagioj vietoj prisės**- 
iš St. Louiso ir užmušė tūlą,
Cluney ant Stuart streeto.'
Policija nutempė Knebelį 
teisman kaltindama jį žmo
gaus užmušimu (man.

šimtas žmonių užsinuodijo 
kurkiena.

South Boston Yacht Kliu- 
be buvo aną vakarą rautas ir slaughter). Bet teisme pa- 
tarp kitako valgyta kurkie-'aiškėjo, kad užmuštasis bū
ną. Pavalgius apie 100 žmo- vo giltas ir kabinę josi ant 
nių apsirgo. Pasirodė, kad automobilių prašydamas pi- 
mėsa buvo jau sugedus ir nigų, kad galėtų daugiau 
žmonės užsinuodijo. Tačiau gerti. Teisėjas Knebelį ištei- 
mirti nemirė nei vienas. sino.

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Patarnavimas Laidotuvėse. 
148 Columbia Street, 

CAMBRIDGE, MASS.
Telefonas Ofiso: TRObridge 788® 

Gyvenimo: TRObridfe 6434

Šią sąvaitę sodinami elekt
ros kėdėn 3 žydukai ban

ditai.
Jeigu jų advokatams ne

pasiseks atitolinti mirties 
bausmę, tai šios seredos nak
tį valstijos kalėjime Bostone 
bus nužudyti 3 jauni žydu
kai, Abraham Faber, Mur- 
ton Millen ir Irving Millen. 
Tie yra pasmerkti elektros 
kėdei už užmušimą dviejų 
policmanų ir vieno ugnage- 
sio plėšiant Needhamo ban
ką. Jų advokatas Scharton 
stengiasi dar atitolinti mirtį, 
tvirtindamas, kad Massa
chusetts valstijos guberna
torius Curiey nelegaliai yra 
užėmęs gubemhtonaus vietą 
ir todėl neturi teisės pasira- 
šyti mirties varantą. Bet jei
gu ir pavyktų baisią valan
dą kiek toliau nukelti, tai ji 
turės ateiti vėliau, nes išgel
bėti žmogžudžius nuo mir
ties bausmės hera vilties. 
Kalėjime jau viskas paruoš
ta jų nužudymui.

Anksti šio panedėlio rytą 
Roxburyje dviem moterim 
buvo ištraukti iš rankų “pa- 
ketbukai.’’ Užpuolikai pabė
go automobilium.

Lietuvė Moteris
Reikalinga prie namų darbo dvi-tris 

dienas į sąvaitę. Cambridge'aus mo
terys turi pirmenybę. Darbas pasto
vus. Pašaukit telefonu:

Arlington 2334-M.

5 Doleriu* Dovanų!
Prapuolė šuo, English Bull Terrier, 

visas baltas, vidutinio didumo. Pra
puolė gegužės 19 d. Kas sugrąžins ar
ba praneš kur randasi, gaus $5.00. 
Adresas: 531 Mass. avė., Boston, 
Mass. Telefonas Kenmore 8450.

Bostono majoras Mans- 
fieldas žada reikalauti, kad 
Edisono elektros kompanija 
atpigintų, elektrą žmonėms.

Hemenway gatvėj pereito 
nedėldienio naktį policija 
sugavo 3 jaunus vyrukus, 
kurie užsilipę ant stogo žiu
rėjo per langus į merginų 
kambarius.

PASKAITA APIE SVEI
KATĄ

Ketvirtadieny ir Penkta
dieny, Birželio-June 6 ir 7 d. 
L. M. Žinyčioj, 4-th ir Atlan
tic sts., So. Bostone; pradžia 
7:30 vak. Paskaitą skaitys 
G. Belinis iš New Yorko. P. 
Belinis jums pasakys kaip 
išsilaikyti visada

Moterų organizacijos pa
kėlė protestą prieš valdžios 
agentūrą ERA, kuri nenori 
duot merginoms darbo.

Bostone oras gerokai at
šilo. Panedėlį buvo jau 85 
laipsniai šilimos. Iki šiol pa
vasaris buvo labai šaltas.

Šį panedėlį Bostone su
streikavo 1,500 barzdasku
čių, reikalaudami po $20 už
tikrintos algos į sąvaitę. 
Streikas paliečia 500 skutyk- 
lų.

Lietuviški Rekordai
Parsiduoda tik pas mus. Taip

gi Radio® geriausių Kompanijų 
pigiausia kaina. Mainom, tai- 

- som, perdirbam iš senų laikro- 
. . sveiku, jjjjy j,, žiedų j naujus. Taisom

kaip išsigydyti be gydytojo, visokius laikrodžius. Mes lai 
ir be gyduolių visas ligas, kom atsakomybę kas bus nege- 
pradedant nuo persalimo iki
vėžio. Jis pats yra išsigydęs ROLAND KETVIRTIS CO. 
paralyžių. Galėsite duoti 
klausimus po paskaitos. Į- 
žanga 10c. ypatai.
Užprašo LM.Ž. Komitetas.

322 Broadvray, Sa Boston, Mass.

J

John J. Grigalus
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
Romu 3, 598 East Breedvray, 

SOUTH BOSTON, MASS.' 
TeL S. B. 1761.

16 Themas Purk.
TeL S. B. 1043.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visos legalius dokumentas 
317 E STREET 

(Kampas Broadvray) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: Soath Boston 278 
Nsara: Talbot 2474.

ParsHuoda 3 seimų Namas.
18 kambarių, visi įrengimai, kaina 

labai pigi, $5,800. Klauskit ant 2-rų 
lubų. 37 Standish Street. (3)

DORCHESTER, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate A Insurance

414 W. BROADWAT, 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel So. Boston 0948. 
Res. 251 Chestnnt Ave^ 
Jamaica Plain. Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

'I

PARKWAY AVTO 
SERVICE

and FILL1NG STATION 
Taipgi Gcriaaria Tateyaa Tiato.

Jeigu norite, kad Jotų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt nrams. Darbas gena, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai tnudctg, imkite gan

VIKTOR VAITArna 
415 OM Calauy Avau,
SO BOSTON. MASS.

TtUfom.: Graras 8«5O

Tdefeaas Sa. Boatou 4486

P. J. Akunevieia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Pagrėbus paruošia pagal reikala
vimą. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nubudimo valan
doj, duosime geriausią patarnavi-

258 W. Brmuhray 
SO. BOSTON, MASS,

ofisRO*
18 latervale Street 
MONTELLO, MASS 
TeL Bradriou 411®

TeL So. Bestu 26CS. 
DAKTARA8

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STAS

VALANDOS: Noo 9 iki 12 diuų 
Noo 2 iki 9 vok.
NEDSL1OMI8: 
iki 1 v. po plato

tik aositanm.

Seredomis iki 12 diea*. 
Ofiras “Keleivio" narna 

281 BROADVTAY. tar> C Ir B et, 
SO. BOSTON. MASS.

TeL UtovecaRy 94US

Dr. Susan
Glodienes-Currg 

lietuve dentiste 
VALANDOS: 9-8 Ir 7-8.

678 Massachusetts Ava,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
H Leningrade.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
ilgų, taipgi Kraajo ir Odos.

Valandos: nu 19 iki 12 dien*. 
nu 2 iki 4, nu 7 iki 8 vakaro
202 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TcL Commonoealth 457a

LIETUVYS
OPTOMETRIST'A8\

Išegzaminaoju akis, priskiria 
akinius, kreivas skis stittesina 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžino šviesų rinkama 
laika.
J. L. PASAKARNIS, a D. 
447 Broedtray, So. Betono, Mase.

DR. MARGĖMS
Gydytoja ir Chntnrgas

Valandų: 19—S; 8—8 
SekmuHuiaie: 18—18.

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

PUIKIAI ĮRENGTA 
LIETUVIŲ

KAF1TERIA
249 BROADWAY, 

South Bostone.
Smagi Vieta Pasivaisinti.
Visokių Stiprių ir Minkštų

Gėrimų ir Užkandžių.
Visokio Alaus, Degtinės,

Vyno, Krupniko ir etc.

Gera miera, puikus pataraa 
vimas. Vakarais, specialiai 
paruošiami užkandžiai.

Puikų patarnavimą užtik
riname. Vieta gražiai įreng
ta. Prašome visų užeit pas 
mus paviešėti; Savininkai: 

ANTANAS YVOŠKUS, 
ADOMAS STANKUS.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.

šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 
revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 

‘ tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru
blius ir kaip Šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo. 
Čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, talkos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuriA^egiviečia visą Lie- 
tuvr, iŠ lauko ir iš vidaus.
Kaina..................................................|1.00
Drūtais audeklo apdarais................. |1.25

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikėme visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Noo Patrūkimo, Koetoio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aprie- 
koje geriausias patarnavimu ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštų. Atminkite 
musų adresą.

D. CABTT, (Reg. Aptiekeriee) 
10® DORCHESTER STREET 

Kampu Broedvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 te 2799

BAY VIEVY 
MOTOR SERVICE

Sa Boston 

1068

STUDEBAKER AUTOMOBIUtf 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainu Stebėtinai Pigina.

Dideli pagerinimai te 
Hydraalie Brokais.

Taipgi
Treką visokių išArbysėių.

253
KELEIVIS

Ss. Busim, Mass.

Peter Treėioku te
Jee Kapočiaus — savininkai.

Taisyme te demonstravime vieta: 
1 HAMLIN STRIKT 

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

»«
« «




