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Žuvo Didžiausis Sovietų 
Orlaivis su 49 Žmonėmis

“MAKSIM GORKIJ” TU
RĖJO 7,000 ARKLIŲ 

JĖGĄ.

Jame buvo įtaisyta laikraš
čio spaustuvė ir judamųjų į 

paveikslų aparatai. »
Pereitą subatą už trijų i 

mylių nuo Maskvos įvyko 
baisi oro katastrofa. Žuvo 
su 49 žmonėmis didžiulis So
vietų orlaivis “Maksim Gor- 
kij,” didžiausis skraidomas

Nubaudė Davatkų Sinclairas Tikisi Vi-
Viršininkę. kariauti Demokratų

Vokietijos teismas nutei- Partiją.
sė Koelno katalikų davatkų T * , . A

____  x iVincentinių Ordeno virsi- , L08 Angeles mieste pereį-
trU tnlrins Tau nacVii-ta Wernerą penkiems sąvaitę susmnko L ptono

C metams kalėjimo ir užmokė- Smclairo salininkų suvazia- 
jiems ir vardai, . būtent t{ 140000 marki abaud vimas. Uzsiregurtrąvo apie

Lemti, Josit Rad . liav0 300 delegatų Suvaziav“Vladimir
Stalin” ir “Maksim Gorkij.'.^i Vokiedj^Tvatikaną^ apkalbėti planus

įmo

KELEIVIS
LITHUANIAN WEfc.KL.tf

Represents over 75.000 Lithuadians in 
New Enjrland, and alr>ut 1.000,000 

in the United States.

THE BEST AOVERTISING 
MEDI U M

Advertisinjj Rates 
on Application.

KELEIVIS 
253 Broadnray, So.

Keleivio Telefonas 
So. Boston 3071 METAI XXX

Užsimušė Lenkų 
Lakūnas.

Sugedę* lėktuvą* 
nenukrito 20,000 žmonių 

minion.
Detroito lenkai pereitą są 

ivaitę susirinko prie savo
laivas visame pasauly. Jj3, bažnyčios pagerbti mirusį
buvo didžiausia Sovietų 
aviacijos puikybė ir tarnavo 
daugiausia propagandos tik
slams. Nežiūrint savo milži-

Pilsudskį. Norėdamas su- 
tiaukti daug žmonių ir pa
daryti gerą biznį iš Pilsuds- 

... kio mirties, kunigas paskel- 
msko didumo, jis galeįo ĮęacĮ iškilmėse dalyvau

siąs ir pagarsėjęs lenkų laskristi 240 mylių į valandą ir 
nešti 76 keleivius.

Be to, tame orlaivy buvo 
įtaisyta radio, judomujų pa
veikslų aparatai ir laikraščio 
spaustuvė, kuri į valandą 
padarydavo po 8,000 egzem
pliorių laikraščio. Orlaiviui 
skrendant, laikraštis buvo 
mašinomis statomas, spaus
dinamas ir su vėliausiomis 
žiniomis mėtomas žemyn į 
miestus ir kaimus. Žinios bu
vo gaunamos radio pagalba.

Sovietai didžiuodavosi, 
kad jų aviacijos inžinieriai 
ir mokslas toli pralenkė ka
pitalistines šalis. Niekur ki
tur pasauly šitokio oro pa
būklo da nebuvo. Todėl sa- 
vaimi suprantama, kad jo 
katastrofa buvo skaudus Ru
sijai smūgis.

Nelaimė įvykusi dėl to, 
kad kitas orlaivis, kuris ly
dėjo “Maksimą Gorkį,” pra
dėjo daryti ore “štukas,” vi
saip apie didijį milžiną besi- 
vartydamas, ir atsimušė į 
vieną jo sparną,

Žmonės, kurie matė šitą 
įvykį, pasakoja, kad maža
sis lėktuvas įstrigęs didžia
jam į sparną ir susirakinę 
abudu pradėjo kristi žemėn. 
“Maksimo Gorkio” valdyto
jas mėgino išsilyginti ir nu- 
sklandyt žemėn povaliai. Ir 
išsilygint jam buvo jau pa
vykę; bet tuo tarpu mažasis 
orlaivis atsipalaidavo ir at
krito. Didžioji mašina tada 
netekusi lygsvaros ir pradė
jusi kristi nosimi žemėn. Da 
žemės nepasiekus ji sutru
kusi ore ir išlaksčiusi atski
romis dalimis po visą Orlo
vo miestelį.

Iš 49 žmonių, nei vienas 
neišliko gyvas. Tarp jų buvo 
8 moterys ir 6 vaikai. Tai bu
vo vis Centralinio Orodina- 
mikos Instituto udaminkai 
ir jų šeimynos. Už pasižymė
jimą ir nuoširdų darbą avia
cijos tarnyboj, Sovietų val
džia davė jiems atostogų ir 
leido pasivažinėti didžiuoju 
savo orlaiviu, kuris dažnai 
buvo vadinamas “Sovietų 
Oro Kultūros Rūmais.”

Įvykus šitokiai baisiai ka 
tastrofai, užsienio spauda 
pradėjo pranašauti, kad So
vietai daugiau tokių didelių 
orlaivių turbut jau nestatys, 
nes jie esą nepraktiški.

Teisme ji prisipažino iššmu- ateinantiems prezidento rin-
geliavusi į popiežiaus banką kimams. Sinclairas tiki: i pa-
jau 252,000 markių. Šitą su- traVktį 3avo pusėn visą (le
mą turės užmokėti valstybei Pa!tlJ4- Savo obal-
pats davatkų ordenas. Po- ; sl P™*?, _Califor-
riežius dėl to pakėlė protes-inia dabar pakeitę į ..nd 
ą, bet vokiečiai jo protestų la civilization

(baigkime skurdą civilizaci
joj), kurį sutrumpinęs jis ra
šo: “EPIC.”

Seniau Sinclairas buvo so-

nepaiso.

m
 * 

>'

kūnas, Stanislovas Hausne- 
ris, kuris anais metais skrido 
iš Amerikos į Lenkiją ir nu
krito į jūres. Dabar jis ruo
šėsi skristi antru kartu ir tu
rėjo jau įsitaisęs orlaivį, pa
vadintą “Maršalek Pilsuds
kį.” Lenkų prisirinko apie 
20,000. Bet tam lakūnui ir 
vėl atsitiko nelaimė. Skren
dant virš minios, jo lėktuvui 
nutruko vienas sparnas ir 
mašina pradėjo kristi tiesiai 
į minią. Kilo didžiausis su
mišimas. Bet lakūnui pavy
ko da minią pralėkti. Bet 
nuskridęs toliau jis bemaž- 
ko nenunešė bažnyčios bokš
to, užkabino už namo stogo 
ir nukritęs į gatvę tuoj už- 
liepsnojo; matyt, sudužo ga 
žolino tanka. Pakol ugnis 
buvo užgesinta, lakūnas su
degė

Dar 600 Žmonių
Vyksta Alaskon.

Pereitą subatą iš Seattle, 
Wash.. išplaukė Alaskon da 
■iena farmerių partija, susi
dedanti iš daugiau kaip 600, 
žmonių. I Seattle jie buvo 
susirinkę iš Įvairių valstijų, 
bet daugiausia iš Michigano 
ir Wisconsino. Visi jie džiau-1 
sėsi, kad važiuoja ten, “kur 
nebus sausros.” Daugelis jų 
nebuvo matę lietaus jau dau
giau kaip metai. Jie girdėjo,’ 
kad Matanuškos klony, Ala- 
skoje, žemė esanti labai der-; 
unga ir oras lietingas. Juos 
gabena tenai federalinė val
džia.

Pkmutinė panaši partija, 
tik mažesnė, susidedanti iš 
67 šeimynų, išvyko iš Minne
sotos valstijos per San Fran. 
ciscos uostą. Tie jau pasiekė 
Alaską. Koloniją jiems te
nai ruošia 500 CCC darbi
ninku: jie stato tenai naują

Mirties Bausmė Naciams 
PakeistallKalėjimu.

VALDŽIA PABŪGO 
JUOS ŠAUDYT.Filipinuose Liejasi 

Kraujas.
Iš Manilos pranešama, 

kad pereitą sąvaitę Filipi
nuose vėl užvirė kovos už 
neprigulmybę nuo Jungtinių 
Valstijų. Vienam susirėmi
me su raiteliais buvo užmuš
ta 20 revoliucionierių. Kai 
kur revoliucionierių būriai 
siekia 300 vyrų. Jie esą pras
tai apsiginklavę, bet dėvi 
raudonas uniformas.

Paty* nuteistieji neprašė jo
kio pasigailėjimo iš 

pono Smetonos.
Lietuvos Vyriausis Tribu

nolas pereitą sąvaitę patvir
tino Klaipėdos krašto na
ciams visas bausmes, kokias 
kariuomenės teismas andai 
buvo jiems paskyręs.

Tribunolas paskelbė savo 
nuomonę 17 gegužės. Jis pri
pažino, kad visos bausmės 
naciams paskirtos pagal į- 
statymą ir nėra kas tenai kei
sti. Keturi turėjo būt sušau
dyti, o kiti turėjo sėsti ka
lėjiman. Sušaudymas turėjo 
įvykti už 24 valandų, tai yra, 
pereitą subatą. Prie sienos 
turėjo atsistoti šie naciai:

Emil Boll (Bolys),

Walter Preiss (Preikšas),
Heinrich Wannagat (Va

nagaitis),
Emil Lepa (Liepa).
Jie pasmerkti mirčiai dėl 

to, kad nužudė Jurgį Jasutį, 
kuris kartu su jais ruošė 
Klaipėdos krašte sukilimą, 
važinėjosi net Berlynan pla
nuojamo perversmo reika
lais, o paskui viską išdavė 
Lietuvos žvalgybai. Taigi jie 
nugalabijo jį kaip šnipą ir 
jo lavoną įmetė Juros upėn. 
Tai buvo, žinoma, politinė 
žmogžudystė.

Nors teismas pasmerkė 
žmogžudžius sušaudyt, ta
čiau Lietuvos valdžia bijojo 
juos šaudyt, kad nesuerzint 
perdaug vokiečių. Todėl 
jiems tuoj buvo pakišti pasi
rašyt “malonės prašymai” 
nas Smetoną.

Bet pasmerkti naciai atsi
sakė malonės prašyti. Tuo
met Smetona ir neprašomas 
paskelbė savo “malonę,” pa
keisdamas mirties bausmę 
amžinu kalėjimu.

Žinoma, taip daug geriau, 
nes mirties bausmė R viso y- 
ra barbarizmo liekana, žiau
ri priemonė savo priešams 
bausti, o ypač už politinius 
nusikaltimus. Jeigu valstybė 
pripažįsta, kad žmogų už
mušti yra didelis nusižengi
mas, tai ir ji pati neprivalo 
žudyti.

Tik gaila, kad šito princi
po Lietuvos valdžia nevisur 
laikosi. Lenkijos šnipų ir 
Hitlerio agentų jis vis “pasi
gaili,” o savo piliečius už pa
našius nusikaltimus žudo.

Springfielde Sustret-
cavo Spaustuvninkai cialistas ir geras rašvtoja

Springfield,' Mass. Perei- dabar > vadina de™^ 
įvaitę čia sustreikavo ”

dviejų laikraščių spaustuvių į radikali Pavyzdžiui 
darbininkai, reikalaudami, --aug.? adlk.alL Fa? > ZGZ™b 
kad butu nriimtas ateal i 31s reikalauJ2’ kad gamyba 
.9 i,! nnJL niršti« butų vedama ne pelnui, bet .

cterbą jų unijos.pirmininkas. visuomenės aprūpinimui. To Palmeno miesteli, gręžia su- 
Laikrasciai dirba su s^elk-|reikalauja ir socialistai. iJhnius, tiesia kelius ir stato

įdomus dalykas, kad 
EPIC’os kandidatai nesenai

į Los Angeles! Vokiečiai Pastatė 
_____ į Jau 450 Karo Laivų.

; Berlyno žiniomis, vokie
čiai pradėjo statyti naujo 
tipo karo laivus. Tai esą ne
dideli laiveliai, operuojami 
tik penkių jurininkų, bet ne
apsakomai greiti ir neša po 
4 torpedas priešo laivams 
sprogdint. Jie esą baisiai pa-

Francuziioi _ sustreikavo |kitU audeklinių darbininkai, l™^1’ .ne®.?ah bd? k?ki 
rrancuzijoj sustreiKavo streikas Dasidarė laiv3 pasivyti ir nuo bile ko-

’aivų darbininkai, reikalau-|iaiP .SUV.?STZ? - -aie nahėfrti Tokiu laiveliu
darni kad valdžia užtikrintu generalinis. Kiti Klaipėdos K1(J Pąpęgti. iokiu laivelių 
įami, Kaa \aiazia uzuKrinių «bwknniančiirc vokiečiai tun pasistatę jaujiems pastovų darbą. Minis- aarDinmkai streikuojančius E
terių kabinetas šitą reikalą-(audėjus remia medžiagiškai
vimą atmetė ir pareikalavo,
Kad streikieriai suliptų į lai
vus, tik tuomet su jais tarsis
Šitą valdžios reikalavimą] Olneyvillės miestely. Rho- 
streikieriai atmetė. Valdžia |de Island 
abai susirupinus, kad strei-1 karsimo 
Kas nesutrukdjrtų naujo lai

“Normandie” išplauki

aužiais ir išeina mažesni.
Netoli Manchesterio, Conn., 
ant kelio buvo sulaikytasl^^kU

truotą priedą Springfieldo Įmlesto terybą- 
Union-Republikonui,” ir

tas priedas buvo sudegintas.
olicija mano, kad tai buvęs 

streikuojančiu spaustuvnin-
tų darbas.

FRANCUZI JOJ SUSTREI-I 
KAVO LAIVŲ DARBI

NINKAI.

-! namukus•J

GENERALINIS AUDĖJŲ 
STREIKAS KLAIPĖDOJ.

Klaipėdoj sustreikavo ‘ Iz
raelito” tekstilės darbinin
kai, nes kitaip negalėjo su 
darbdaviais susikalbėti. Pa
remdami jų reikalavimą, pa
skelbė užuojautos streiką ir

Oklahomoj Kasa 300 
Naujų Ežerų.

Be to da bus iškasta 5,000 
prūdų farmeriam*.

Oklahomos valstijoj, kur 
vasaros laiku dažnai pritrūk
sta vandens, kilo sumany
mas iškasti valdžios lėšomis 
ciekvienam farmeriui prū
dą. Vietos vyriausybė dabar 
creipėsi į Washingtoną, kad 
tam tikslui federalinė val
džia duotų $5,000,000. Nori
ma iškasti 5,000 prūdų ir 300 
didelių ežerų. Prūdai kaš- 
;uosią po $900, o ežerai—po 
$7,000. Vienas didžiulis eže
ras valstijos pietuose jau 
baigiamas. Jis kaštuosiąs a- 
ne $1,000,000. Prie kasimo 
dirba bedarbiai.

ABISINIJOJ PANAIKIN
TA VERGIJA.

500,000 Mainerių 
Grūmoja Streiku.

Derybos eina dėl naujo kon
trakto su kompanijomis.

Šią sąvaitę Washingtone 
prasidėjo derybos tarp min
kštųjų anglių mainerių uni
jos ir kasyklų kompanijų dėl 
naujos darbo sutarties. Ang
liakasiai reikalauja pakeli 
mo algų iki $5.50 į dieną ir 
sutrumpinimo darbo sąvai 
tės iki 30 valandų. Dabar jie 
dirba 36 valandas ir gauna 
po $5 į dieną.

Kasyklų kompanijos tuo 
tarpu angliakasių reikalavi
mams priešinasi. Jos sako, 
kad išpildžius šitokius reika
lavimus, jos negalėtų išlai
kyt? konkurencijos ir turėtų 
uždaryti, visas kasyklas.

Bet angliakasių unija ši
tos pasakos neklauso. Jeigu 
iki 16 birželio kompanijos 
neišpildys musų reikalavi
mų, pasakė unijos preziden 
tas Lewis, tai 16 birželio jau 
nei vienas mainerys neis 
dirbti. Minkštose kasyklose 
kuriose yra 500,000 maine 
rių, bus apskelbtas streikas.

NRA PAUKŠTIENOS KO
DEKSAS LEGALIZAVĘS 

RAKETĄ.
New Yorko rinkų komi- 

sionierius William F. Mor
gan sako, kad NRA kodek 
su legalizuotas paukštienos
monopolis virtęs didžiausiu 

Bet iš Maskvos jau prane- raketų, kuris iš vištienos ga 
šama, kad vietoj žuvusio į minto jų ir vartotojų per vie 
milžino nutarta pastatyti I nūs metus išlupa $2,000,000.

SPROGIMAS SUŽEIDĖ 
DARBININKUS.

Pereitą subatą Abisinijos 
valstijoj,’ vilnų (Etiopijos) karalius Selassie 

dirbtuvėje Įvyko panaikino vergiją ir žadėjo 
sprogimas, sužeisdamas 5 Įvesti lygų mokesnį už žemę. 

vo "Bormanaie įspiauKi-idarbininkus. Franas Grei-Tuo budu Abisinijos civili
nio, bet vistiek pučiasi prieš]čiulis buvo sužeistas labai zącija pakeliama 1,000 metų 
darbininkus.

KINIEČIAI MIRŠTA NUO 
MARO ŠIMTAIS.

Kinijos provincijoj Kian- 
gsu jau kelios sąvaitės kaip 
siaučia juodosios karštinės 
epidemija. Šimtai lavonų 
guli nelaidota ir liga plinta 
vis plačiau.

nirmvn.

MEDŽIO PRAMONĖJ 
STREIKUOJA 35,000

ŽMONIŲ.
Pacifiko pakrašty, dau

giausia Oregono ir Washing

| sunkiai, o Emilija Kai kaus
kienė, Marė Labanauskienė. ---------------
Liaura Karkauskaitė ir Ma- KANADOJ UGNIS SUNAI-
rė Andruškevičienė 
Iviau. Visi sužeisti 
Providence.

- leng- KINO DIDELI DAVAT- 
gyvena KYNĄ.

Jolliete miestely, netoli 
Montrealo, pereitą sąvaitę 
sudegė didelis francuzų ka
talikų davatkynas. Viena da
vatka sudegė, o 153 buvo

ORLAIVIO KATASTRO
FA MICHIGANE.

Flint, Mich. — Pereitą su
batą čia sudužo Fordo kons
trukcijos trijų motorų lėktu
vas ir žuvo 3 asmenys. Ne
laimė įvyko per iškilmes ati
darant naują aviacijos lau 
ką.

tono valstijose, medžio dar- .ISPANIJOJ KRYPSNIS 
bininkų streikas plečiasi. Pe-] MONARCHIJĄ.
--eitos sąvaitės -pabaigoje] Pereitą sąvaitę Ispanija
streikavo jau 35,000 žmonių. Į karo ministeris Jose Maria gaisrininkų išgelbėtos. Gel- 
Kompanijos skundžiasi, kadjGil Robles paskyrė generolą bedami jas iš ugnies, žuvo 3 
streikas daro joms didelių]Franco vyriausiu armijos gaisrininkai. Kunigų turbut 
nuostolių. Darbininkai rei-|vadu. Respublikos šalinin- nenukentėjo nei vienas, 
kalauja trumpesnių valandų kai sako, kad tai esąs pirmu-
ir daugiau algos. |tinis žingsnis į monarchijo:

pase.
ITALUOS KONSULAS '
PASODINTAS KALĖJI- Į BAISI LIŪTIS TEXAS 

MAN. VALSTUOJ.
Santo Domingo mieste, Pereitą subatą Texas vals.

TOS

Dominikonų Respublikoje, tijoj “pratruko debesis' 
buvo areštuotas ir nuteistas kelias valandas potvinis ap- 
dviem metam kalėjimo Itali- sėmė visą Gainesvillės mies- 
jos konsulas Amadeo Bar-jtelį. Ugnagesių sirenos pra- 
letta. Jo turtas konfiskuotas, dėjo švilpti, kad iš žemesnių 
Sakoma, kad jis buvo sugau- vietų žmonės bėgtų i aukš
tas darant sąmokslą prieš tesnes. Nuo kalnų vanduo 
Dominikonų respublikos Į taip bėgo, kad daugeli žmo
prezidentą-diktatorių. nių nunešė nuo kojų.

ir i

PANAMOJ SUSTREIKA
VO BATSIUVIAI.

Panamos mieste šį pane- 
dėli sustreikavo 500 batsiu 
vių. Jie protestuoja dėl nu- 
kapojimo jiems 25 nuošim
čių atlyginimo.

LIETUS PRIGIRDĖ 12 
ŽMONIŲ.

Oklahomos valstijoj buvo 
tokios didelės liūtys, kad Al
tus apylinkėj pereitą subatą 
prigėrė 12 žmonių.

TROKŲ STREIKAS PHI 
LADELPHUOJE.

Philadelphijoj šią sąvaitę 
sustreikavo trokų vežikai.

KAUNE STREIKUOJA 
, SIUVĖJAI.

Kaune sustreikavo 425 
siuvėjai. Jie reikalauja pa-

Jie reikalauja $30 algos už|kelti atlyginimą, nes dabar penki banditai 9 gegužes 
48 valandų sąvaitę. Dabarjdirba po 14 ir 15 valandų i dieną čia užpuolė vietos ban 
jie sakosi gauną tik apie I parą, o gauna už visą sav u t ę ką. pagrobė $15,000 pinigų 
$10 į sąvaitę. Įtik po 15—17 litų. i’, pabėgo automobilium.

APIPLĖŠĖ BANKĄ.
\ewburgh, N. Y. — Kul- 

kasvaidžiais apsiginklavę

Pilsudskis Palai
dotas.

Oficialiai Pilsudskis jau 
palaidotas. Pereitą penkta- 
lienj Varšuvoj atsibuvo val
stybinės laidotuvių ceremo
nijos, kuriose dalyvavo visa 
'enkų valdžia ir daug sveti
mų valstybių atstovų. Ame- 
iką atstovavo ambasadorius 

Bullitt iš Maskvos. Buvo taip 
gi atvykę valdžios atstovai 
iš Francuzijos, Anglijos ir 
Vokietijos. Rumunija pri
siuntė visą pėstininkų kom
paniją, kuri yra pavadinta 
Pilsudskio vardu. Prieš lavo
ną klūpojo Lenkijos kardi
nolas Krakovskis ir kiti ka
talikų bažnyčios šulai, nors 
Pilsudskis buvo laisvamanis 
r į Dievą visai netikėjo. Iš 
Katedros jo karstą išnešė ant 
savo pečių 8 generolai ir pa
dėjo ant artilerijos karietos. 
Tuomet jį nuvežė aviacijos 
’aukan, kuris buvo pavirtęs į 
didžiausį purvyną, nes per 
dvi dienas ir naktis prieš tai 
pylė lietus.

IŠŠAUDĖ ŠEIMYNĄ IR 
PATS NUSIŽUDĖ.

Hinesburgo miestely, Ver- 
mcnto valstijoj, pereitą su
batą tūlas Goodroe paėmė 
šautuvą, nušovė miegančią 
savo 8 metų amžiaus mergai
tę, peršovė žmoną, o paskui 
pats nusišovė. Peršauta mo
teris vos girdimu balsu pa
aiškino, kad šitos tragedijos 
priežastis buvo sunkus gy
venimas. Jie atvažiavę į Hi- 
nesburgą vos trįs mėnesiai 
atgal. Goodroe užsidėjo 
krautuvėlę ir gazolino stotį. 
Jis tikėjosi padarysiąs iš to 
pragyvenimą. Bet pinigai iš
ėjo, o biznio nebuvo.
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SVEIKA NUOMONĖ 
APIE SLA.

Pažymėjusi, kad tokie kri
tikai, kaip nacionalfašistinė 
“Dirva,” negali SLA. pro
blemų išrišti, “Naujoji Ga
dynė” rašo:

“Susivienijimas Lietuvių A- 
merikoje turi daug bėdų ir rū
pesčių. Žymiam laipsny tos bė
dos yra palikimas senų SLA. 
gaspadorių, kuriems galvas su
suko ‘seni geri laikai’ ir nesu
valdomas apetitas daryti viso
kius investmentus.. Tiktai su 
faktais nesiskaitą demagogai 
gali versti bėdą už tą liūdną pa
likimą ant naujųjų SLA. vedė
jų. Jei ką galima pakaltinti, tai 
gal Gugi už jo pasiviškumą Ge
gužio administracijos laikais.

“Kritikai iš dešinės SLA pa
dėti negali. Tų kritikų tarpe 
pirmą vietą užima nacionalisti
nė ‘Dirva,’ kuri nuolat stato 
klausimą apie ‘brangius Susi- 
vienijimos ponus.’ Pati ‘Dirva’ 
niekuomet nestovėjo už pigią 
administraciją. Ji visuomet 
stovėjo už tuos ponus, kurie j- 
vedė SLA. nepaprastai didelių 
ekspensų sistemą.”

Tai yra gryna tiesa. Visos 
SLA. viršininkų algos ir ki
tos išlaidos buvo nustatytos 
da tais laikais, kuomet orga
nizacijoj šeimininkavo p. S. 
Gegužis su savo vienmin
čiais. Net ir tas $10 pridėč 
kas į sąvaitę prezidento ofi
sui buvo Įvestas prie p. Ge
gužio.

Prie dabartinės SLA. vai 
dybos organizacijos išlaidos 
nepadidėjo nei vienu centu. 
Priešingai, jos buvo da pusė
tinai sumažintos, nes virši
ninkai nukapojo sau atlygi
nimą nuo $8 iki $6 už sugaiš
tas dienas Pildomos Tarybos 
suvažiavimuose. Be to, ir su
važiavimų dabar šaukiama 
kur kas mažiau, nes daug ta
rimų atliekama krivūlės ke
liu.

Kritika, žinoma, reikalin
ga visur, bet ji turi būt kury 
binė, o ne priešinga. Ir “N. 
Gadynė” pastebi visai tei
singai, kad tokia kritika tu
rėtų eiti tik iš kairės, o ne iš 
dešinės pusės, ne iš “Dir
vos.” Girdi:

“SLA. būtinai reikia daugiau 
organizacinės iniciatyvos, dau
giau narių, daugiau prakalbų, 
daugiau agitacinio subruzdimo 
ir griežtesnio pasisukimo j pla
tesni kultūros darbą.

“Ką gali duoti tuo atveju 
‘Dirvos’ žmonės? Ligi šiol jie 
tik žino savo numerius, o tuomi 
viskas ir pasibaigia.”

Žinoma, su “Dirva” ma
žai kas ir skaitosi. Kaziukas 
Karpavičius nėra joks auto
ritetas ir jo laikraštis tiek 
reiškia, kiek jo knygos, ku
rių niekas neskaito.

“Lietuvos Žinios” išspausdi
no šitokį pranešimą iš Tau
ragės miestelio:

“Praėjusią sąvaitę Tauragėj i 
keliose vietose vėl buvo išdau
žyti žydų langai.”

Toliau viskas išbraukta 
cenzūros. '

Bet ir iš tų kelių žodžių 
galime aiškiai matyti, kaip 
išrodo tie “broliški” žydų-( 
ietuvių santikiai Lietuvoje., 
Lietuviški “broliai” daužo 
savo žydiškiems “broliams” 
angu&

Pašėlęs “broliškumas!”

Įdomesni Šių Dienų Įvykiai Ir imones. TAUTININKAI RUOŠIA NAUJA 
KILPĄ SPAUDAI SMAUGTI

spręsti net kas gali ir sumetimais turi teisę už
kas negali būt laikraščių drausti bet kurį dalyką ar ži.

redaktoriais. nią spausdinti periodiniame
Lietuvos tautininkų laik-

raštininkų susirinkime tei- ,kar0' mlnIstens tun tels? 
singumo ministeris Stasys

PERVERSMAS VILNIUI
VADUOTI SĄJUNGOJE.

Vilniui Vaduoti Są jungo. ( šitame vaizdely parodyti 3 dalykai, būtent: fl) Mrs. Johnson iš Irvingtono, N. Y., kaip tipin- 
je pasidarė kažin kas nege-, močiutė. (2) Chevroleto automobilių sustreikavę darbininkai Toledo mieste pikietuoja
r^L Amerikiečių spauda DU-, dirbtuvę, kad streiklaužiai neitų dirbti. (3) Minnesotos farmerių šeimynos, valdžios gabenamos 
VO 1S Lietuvos painformuoja,, j \laska. sėda į traukini St. Paul mieste. Traukiniu jos buvo nuvežtos i San Francisco uostą, o 
kad prof. M. Biržiška issto-, iš tenai karo transporto iaivu j Alaską.
jęs iš tos sąjungos pirmmin-______________________________________:________________________________________________________

niun apsigyventi Bet tose AR VERTA VAŽIUOTI ALASKON?
informacijose matėsi noro;' _____________
kažin ką slėpti ir švelninti,' pasklydus paskalams, kad 
nes su ypatingu rupesniu bu- Jungtinių Valstijų vyriausy-
vo pažymėta, kad savo ryšių be siunčia Alaskon žmones —_
su ta sąjunga p. Biržiška ne- įr duoda jiems tenai žemės, igiakailių žvėrių. Kadangi 
nutraukęs; jis pasiliksiąs atsirado ir lietuvių, kurie no- • žiemos ilgos ir šaltos, tai 
jos narys ir toliau. rėtų Alaskon važiuoti. “Ke- i žvėrių kailiai labai geri. Ir

Kitokią tačiau istoriją pa- leivio” redakcija yra gavusi į kailių pramonė Alaskoj la- 
duoda kauniškė “Diena,” Jau net keliatą paklausimų;bai plačiai išvystyta. Bran- 
kuri 15-tame savo numery apie Alaskos orą, žemės ge-gių kailių žvėrys netik miš- 
sako: .rūmą ir kitką. Taigi paaiš-; kuose medžiojami ir gaudo-

lybė stirnų, briedžių, elnių ir 
taurų. Taip pat labai daug 
lapių, ūdrų ir kitokių bran-

kinsime nors trumpai, kas y- 
“Prof. M. Biržiška išėjo ne ra Alaska ir ar verta tenai 

tik is "V ilniui Vaduoti Sąjungos
valdybos, bet ir iš šios sąjungos Alaska guli Į šiaurės va- 
nariu. M. Biržiška, kiek girdėt, karus nuo Kanados. Jos plo- 
ruošiasi važiuoti j Vilnių. užima apie 586,000 ke-

“Pasklido gandai, kad ir ilga- turkampių mylių, o gyvento- 
metis ‘Musų Vilniaus’ redakto- darant 1930 metais cen- 
rius V. Uždavinys taip pat ma- zą? buvo 59,278, taigi beveik 
nąs iš savo pareigų pasitrauk- vienas gyventojas ant 10 ke
ti- iturkampių mylių. Vyriausias

Taigi matome, kad Biržiš-'miestas "¥ 
ka išverstas netik iš V. V. 3P
Sąjungos pirmininko kėdės, » ^.gyventojų sudaro 
™ narių tarpo. Negana pUS? ln’
to, jis turi išvažiuoti ir iš, \, skHn *. ... r .
Lietuvos ribų. Jo pėdomis,' dideliais
matvL teks ir “Musu Vii- kalnais> kunM * dl-

redaktoriuilSdavi-7elių lygP?- YAaiČ v*1™0"
. tas yra pietinis Alaskos ga- 

perversmas . •Dadarvtas cal paaiškės vė-' Klimatas labai nevieno- giausia Padarytas, gal paaisKes ve dag Krašto buna »
bai dideli šalčiai, kurie daž
nai siekia 60 laipsnių žemiau 
zero, o vasaros laiku buna

mi, bet ir tam tikruose u- 
kiuose auginami. Dabarti
niu laiku tenai yra 275 ūkiai, 
kur auginamos vien tik mė
lynos lapės. Į tą bizni yra 
Įdėta §6,850,000. Yra da a- 
pie 90 farmų, kur auginami 
kiti brangus žvėrys. Maiti
nimas jų tenai pigiai atsiei
na, nes yra daug žuvies ir el
nių. Už kailius Alaska kas 
metai paima apie 5—6 mi
lionus dolerių.

kurie tiems ūkininkams ža
da padėti, gal padarys šio
kius tokius kelius, įtaisys šu
linius, pastatys triobėsius. 
Sakoma, kad tas jau pradėta 
vykinti.

Bet nežiurint visų tų para
mų, valdžios pastatytas me
nedžeris Don Irwin sako, 
kad tie migrantai Alaskoje 
“žemvuogių ir grietinės” ne
gaus valgyt. Imsią da nuo 
dviejų iki trijų metų laiko, 
pakol jie Įsikurs, nes reikia 
da kirsti miškas, valyti žemę 
ir statyti triobas. Maisto, be 
abejonės, valdžia jiems pri
stato. Bet pyragų nebus.

Namai statomi iš apvalių 
rąstų, kaip Lietuvoje. Pas
kui bus išvesti keliai, kad 
kiekvienas galėtų privažiuo
ti prie Palmerio miestelio, 
kuris busiąs už kokių 10 my
lių. Palmery busianti pasta
tyta mokykla, kur galėsią

maus 
niui keliauti. 

Kodėl šitas 
da 

liau.

Bet pati svarbiausia ir sutilpti 400 vaikų. Po penkių 
daugiausia išvystyta Alas-metų valdžia jau pradės rei
kos industrija — tai žvejy- i kalauti skolų atmokėjimo. 
ba. Į tą pramonę 1926 me- Kožnas turės grąžinti $3,- 
tais buvo Įdėta $74,500,000 000, kurie dabar paskolina- 
kapitalo, dirbo 800 laivų ir mi. O iš kur gi tokiose sąly- 
30,000 žmonių, taigi pusė vi- gose žmogus galės 3,000 do- 
so krašto gyventojų. Dau- lerių paimti?

Taigi aišku, kad Alaskon 
važiuoti lietuviams neverta.

DAUŽO SAVO “BROLIŲ” 
LANGUS.

“Elta” paduoda iš Jeruza
lės šitokią žinią:

“šių metų balandžio 14 d 
naujas Lietuvos generalinis 
konsulas Palestinoje, dr. N. 
Rachmilevičius, ‘Palatin’ vieš 
bučio restorane priėmė vietos 
spaudos atstovus. Dalyvavo Te 
Avivo ir Jeruzalės hebrajų ir 
anglų kalbomis dienraščių at
stovai. Savo pranešime, kurį 
laikraštininkai išklausė su di
deliu susidomėjimu, generali
nis konsulas giliau palietė tik
ruosius santykius tarp lietuvių 
ir žydų, tarp šių dviejų tautų, 
kartu kentėjusių ir kartu kovo
jusių. Tie santykiai buvo pažy
mėti kaipo geri ir broliški.”

Kai tas Lietuvos konsulas

SUMAŽINTA “TĖVYNĖ.”

Gavome jau sumažintos iki 90 laipsnių karščio. Nors 
“Tėvynės” numerį. Forma- vasara labai tnimpa, bet die
tas paliktas tas pats, tik pus- nos vasaros laiku buna ilgos, 
lapių mažiau, šeši vietoj aš- saulė beveik nenusileidžia, 
tuonių. o žiemą per porą mėnesių ji

Kai kas protestavo, kam' visai nepasirodo. Dėl šitų 
Pildomoji Taryba, taupyda- siaurinis Alaskos ga
ma lėšas, nutarė sumažinti tes gyvenimui visai netinka, 
organizacijos laikraštį. Bet Geriausis klimatas yra pa- 
dabar “Tėvynė” žymiai ge- jury, nes čia prieina šiltoji 
resnė, negu pirma buvo. Tu. Japonijos Srovė; todėl žie- 
rinys išrodo daug įvairesnis, mos laiku čia termometras 
nes straipsniai trumpesni ir retai nupuola žemiau zero, o 
laikraščio išvaizda jau ne to- vasarą buna apie 80 laipsnių 
kia nuobodi, kaip buvo pir- šilimos. Lietaus buna daug 
ma. Strimaičio ir Jokubyno ir čia gerai auga visos stip- 
skyrių, kurie migdydavo resnės daržovės ir javai Ta. 
skaitytoją, nebėra. Tai jau čiau kornai nenunoksta, nes
pusėtinas pagerinimas. 

Technika irgi daug geres-
vasara jiems perjtrumpa. 

Darant 1920 metų cenzą,
Pirmo puslapioantgal- ^k°jel,buv.° 364 įįį ?u 

r - -o _ 190 650 zemes, bet dir-ne.
viai neblogai subalansuoti ir ?v’wu u
jų raidės stambesnės. Vienu ba™°?.t,k 5'830 aknJ- 
žodžiu, “Tėvynė” jau panaši
į laikraštį.

Tai jau naujos SLA. Pil-! 
domos Tarybos nuopelnas.

Valdžios apskaičiavimu, 
Alaskoj yra apie 1,296,000 
akrų žemės tinkamos žem
dirbystei ir apie 65,000,000 
akrų tinka ganykloms, bet 
iki šiol nebuvo galima tais 
plotais naudotis dėl stokos 
kelių. Susisiekimas Alaskoje 
labai sunkus, nes šalis retai 
apgyventa ir kelių išvedi- 

Tik nela-

IŠĖMĖ $153,576.51 DAU
GIAU, NEGU {MOKĖJO.

SLA. centro sekretorius p.
Vinikas savo raporte prane
ša, kad nuo to laiko, kaip mas neapsimoka

Alaskos upese pa
gaunama raudonmėsių laši
šų (salmonų), kuomet jos 
pradeda eiti iš jurų į upes 
neršti. Upės tada kimšte už
sikemša žuvimis. Sakoma, 
kad kartais net pereiti gali
ma per jas, kaip per tiltą. 
Ten pat pastatyti fabrikai, 
kur ta žuvis virinama ir pa
kuojama Į skardines.

Už žuvį Alaska paima per 
metus tarp 30 ir 50 miliohų 
dolerių.

Paskui seka aukso kasyk
los, kurios kas metai duoda 
apie 10 milionų dolerių ver
tės aukso.

Tai tiek apie Alaskos pra
monę.

Dabar pora žodžių reikia 
pasakyti apie tai, ar verta te
nai važiuoti ūkį kurtis ant 
valdžios duodamos žemės.

Kaip žinia, Washingtono 
valdžia sumanė tenai kelti 
tuos farmerius, kurių ukius 
sunaikino sausros ir audros. 
Viena tekių farmerių parti
ja iš Minnesotos valstijos 
jau išvyko Alaskon, taigi į- 
domu bus išgirsti, kaip jiems 
tenai einasi.

Kiekvienai šeimynai val
džia duoda po 40 akrų že
mės Matanuškos klonyje ir 
po $3,000 paskolos. Bet že
mė neišdirbta ir nėra

DĖL METŲ LIETUVOJ 
DRAUDŽIAMI SUSI- 

RINK1MAL

“Lietuvos Žinios” 13 ba
landžio numery praneša 
kad Lietuvos Valstiečių Są
jungos Alytaus skyrius no
rėjo sušaukti apylinkės kuo
pų konferencijėlę ir padavė 
policijai prašymą, kad duo
tų leidimą. Policija leidimo 
nedavė ir konferencijėlę už
draudė. Kai kuopos valdy
ba paklausė, kodėl jai ne
duodamas leidimas susirink
ti, policija paaiškino, jog lei
dimas neduotas dėlto, kad 
valdybos nariai, kurie to lei
dimo prašė, nepažymėjo sa
vo prašyme, kuriuose me
tuose jie yra gimę.

Ar jus girdėjot kada nors 
juokingesnių komedijų?

APGALVOJIMO VERTI 
DALYKAI.

“Aš jokiu budu negaliu 
suprasti, kam gali būt reika
lingas gyvenimas, jeigu jis 
neduoda žmogui pasitenki
nimo.” — Theodore Dreiser.

ligonių pašalpos skyrius, iki 
šiol ligoniai išėmė iš to sky 
riaus $153,576.51 daugiau, 
negu įmokėjo tenai. Tas ne
dateklius padengta iš paja- 

Palestinoje kalbėjo apie žy- mų, kurių SLA. gauna iš sa- 
dų-lietuvną “brolybę,” tąijvo investmentų.

Susivienijime buvo įvestas'bai senai valdžia nutiesė te

“Kuomet geografinės sie
nos suartėjo, tai mokslo ri- 

nel bos šiandien daug platesnės, 
triobų, nei kelių. Tiesa, val-negU kada nors buvo.” —

nai vieną geležinkelio lini 
ją. Ačiū tam geležinkeliui, 
sakoma, dabar busią galima 
daugiau išplėsti žemės ūkį.

Alaskoj yra labai daug 
miškų ir todėl labai puikios

džia įsteigė tam tikrą agen 
turą, vadinamą Alaska Ru- 
ral Rehabilitation Corpora
tion, kuri padeda tiems žmo
nėms Įsikurti, skirsto pasko
las, duoda patarimų ir tt Be 
to da esą 500 valdžios pa-

Kari T. Compton.

Šilingas nušvietė Valstybės 
Tarybos ruošiamą spaudos į. 
statymo projektą.

Įstatymo projektas dar tik 
Įpusėtas. Pirmiausia bus su
tvarkytas spaustuvių reika
las. Numatyta leistina tvar
ka. Spaustuvės turės vyriau
sybės priežiūrą. Spaustu
vėms ji reikalingesnė kaip 
bet kurioms kitoms Įmo
nėms, nes spaudiniai palie
čia pačią tautos sielą, vaidi
na svarbų vaidmenį tautos 
auklėjime ir nusistatyme.

Taigi, spaustuvei steigti 
bus reikalingas vidaus rei
kalų ministerio - leidimas. 
Bus reikalaujama, kad kiek
viena spaustuvė turėtų savo 
medėją ir kad spaustuvės ve
dėjas žodžiu ir raštu mokėtų 
lietuvių kalbą.

Numatoma ir spaudos lei
dinių kontrolė. Spaustuvės 
turės pareigą griežtai sekti, 
kad iš jų neišeitų be atitin
kamų kontrolės organų lei
dimo nei vienas spausdinys. 
Speciali spausdinių komisija 
seks lietuvių kalbos taisyk
lingumą ir grynumą.

Ir iš laikraščių, anot mini
sterio, tauta turi teisę moky
tis gražios savos kalbos, o 
įau visai neleistinas dalykas, 
kad musų spauda gadintų 
musų kalbą.

Išplėsti bus “doroviniai 
reikalavimai,” kad spauda 
nebegalėtų “tvirkinti” tau
tos. Ypatingai bus sudraus
tas nepatikrintų sensacijų 
skelbimas.

Lietuviškų perijodinių lei
dinių leidėjais ir redakto
riais negalės būti nelietuviai, 
nes, anot ministerio, kiek
vienas gali tikrai suprasti tik 
savo tautos sielą ir reikalus.

Periodinio leidinio turės 
būti nurodoma politinė link
mė. Tuo nemanoma varžyti 
ideologinių pasaulėžiūrų, 
kurios visai natūraliai gali 
būti skirtingos. Bet veiklioji 
politika, tautos gyvenime ir 
siekimų didžiosios linijos, 
esminis valstybės tvarky
mas yra visos tautos bendras 
reikalas, vyriausybės tvar
kytinas. (

Redaktorium galės būti 
tik tas, kas ištikrųjų reda
guoja peri jodini leidinį. Va
dinamo atsakomojo redak
toriaus ir sąvakos nebebus 
ruošiamajame spaudos įsta
tyme. Ir praktikoje, kaip pa
aiškės, kad kurio perijodinio 
leidinio oficialusis redakto
rius yra tik fiktyvus ir kad 
redaguoja kitas asmuo, tai 
toks “redaktorius” galės bū
ti atstatytas, o nepaklausius, 
galės būti ir leidinys uždary
tas. Redaktorium galės būti 
tik išėjęs nemažiau kaip 
Lietuvos aukštesniąją moky 
kią, arba išlaikęs lietuvių 
kalbos ir Lietuvos istorijos 
egzaminus iš Lietuvos aukš
tesniosios mokyklos kurso.

Ministeris pirmininkas ar
ba jo pavedamas organas ar 
asmuo gali paraginti perijo
dinio leidinio leidėją ir re
daktorių pagarsinti ar pla 
čiau nušviesti leidinyje vals
tybės ir tautos gyvenimo rei 
škinius, uždavinius, sieki 
mus, vyriausybės darbus bei 
sumanymus ir kita, kas rei
kalinga valstybės valdymui, 
krašto apsaugai, krašto san- 
tikiams su užsieniais arba 
lietuvių tautinio jausmo ir 
kuriamosios dvasios stipri
nimui bei ugdymui, taip pat 
įspėti juos dėl galinčios lei-

ministeris turi 
iždrausti periodiniame lei
dinyje spausdinti bet ką, kas 
riečia krašto apsaugą (ka
riuomenę).

Bus dar paruoštos specia- 
iai jaunuomenei skiriamos 
spaudos tvarkymo normos, 
užsienio spaudos dalykai, 
baudžiamosios atsakomybės 
dalis ir kita. Kada bus išlei
sta spaudos Įstatymas, tuo 
tarpu dar negalima esą nu
matyti.

sąlygos medžioklei. Yra ga- samdytų CCC

“Statyti klausimą balsavi
mui, ar karas reikalingas, ar 
ne, man išrodo lygiai kvaila,
kaip balsuoti, ar reikalinga 'dinyje pasireikšti krypties, 
mums vėžio liga?”—Antoi- žalingos tautai ar valstybei; 

darbininkų,,te Bibesco. valstybės ir tautos reikalų

Turtingą Amerika 
Gali Virsti Tyrlau

kiais.
Smėlio audros jai pranašau

ja Arabijos likimų.
Musų skaitytojai jau gir

dėjo apie baisias dulkių aud
ras, kurios šį pavasarį siautė 
ir vis dar nesiliauja viduri
nėse Amerikos valstijose, 
būtent, Arkansoj, Oklaho- 
moj, Texuose, New Mexicoj, 
Coloradoj, Wyominge ir ki
tose.

Dėl stokos lietaus žemė 
tenai taip išdžiuvo, kad 
smarkioms vėtroms siau
čiant viršutinis žemės sluog
snis išėjo dulkių debesiais į 
padanges. Visas dirbamas 
dirvožemis, Įtręštas žemės 
sluogsnis, visiškai išnyko. 
Liko tiktai žvyras arba pli
kos uolienos, kur jau niekas 
nebeaugs.

Tuo budu buvo sunaikinta 
tūkstančiai ūkių.

Jungtinių Valstijų valdžia 
dabar rūpinasi nelaimingų 
ūkininkų likimu, iškeldama 
juos Į tokias vietas, kur da 
yra derlingos žemės.

Gal kas paklaus, kur gi 
dingo tas nuplėštas viršuti
nis žemės sluogsnis? Juk ore 
jis negalėjo pasilikti; aud- 
loms aptilus, iškeltos dulkės 
turėjo vėl nukristi žemėn.

Taip, jos nukrito. Bet bė
da, kad jos nukrito ne tenai, 
iš kur pakilo. Vienos jų nu
gulė ant girių, kitos buvo nu
neštos jūron, o da kitos nu
sėdo tarpkalnėse ir paskui 
buvo užneštos jau apatiniu 
žemės sluogsniu, smėliu.

Mums, augusiems Lietu
voje, kui* dažnai lyja lietus ir 
dulkių audros nežinomos, 
sunku Įsivaizduoti, kokios 
baisios gali būti to pasek
mės. Taigi pasiklausykim, 
ką apie tai sako Jungtinių 
Valstijų Žemės Nudilimo Ži
nybos inžinierius H. H. Ben- 
nett: “Po visą pasaulį šian
dien galime matyti išmėty
tus kitąsyk žydėjusių civili
zacijų griuvėsius. Tai vis lie
kanos tų valstybių, kurios 
sunyko dėl žemės nudilimo 
(soil erosion). Tokiais pa
vyzdžiais ypač gali būti Si
rija, Turkija ir Kinija, kur 
didžiausi plotai stovi tyriau, 
kiais. O juk pirma tenai per 
tūkstančius metų buvo der
linga žemė ir aukštai pakilu
si civilizacija.”

Ar susilauks tokio pat li
kimo Amerika, šiandien tur
tingiausia šalis pasauly?

Tiksliai Į tą klausimą at
sakyti šiandien sunku. Jeigu 
dabartinės sausros ir dulkių 
audros užsitęs ilgą metų ei
lę, jeigu žmogaus protas tuo 
tarpu nesuras būdų gamtos 
reiškiniams kontroliuoti, tai 
galimas daiktas, kad ir Ame
rika virs tokiais tyrais, kaip 
Sirija bei Arabija.

“KELEIVIO” KALEN
DORIUS 1935 m. jau pabai
gėm ir niekam prisiųsti ne
galime. “KELEIVIO” ADM.
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ G YVENIM AŠĮ
Angliakasių Kovos Ir Coal and Iron Polici
jos Žiaurus Darbai Krut. Paveiksluose.
Pittsburgh, Pa. — Balan

džio 27 d. teko būti teatre ir 
matyti krutamus paveikslus, 
kur buvo rodoma Pitts
burgho apylinkės angliaka
sių kovos už unijos pripaži
nimą ir coal and iron polici
jos žiaurumai ir visokių šni
pų bei provokatorių niekšiš
ki darbai tarpe organizuotų 
darbininkų.

Paveikslas užvardytas 
“Black Fury,” melodramos 
formoj. Veikalą pagamino 
Paul Muni, pasiremdamas 
Pittsburgho teisėjo Musman- 
no parašyta knyga iš anglia
kasių gyvenimo.

Mes esame pripratę maty
ti vaidinimuose vaizduojant 
augštosios klasės gyvenimą, 
pasišventimą, meilę ir kitus 
galus. Iš darbininkų gyveni
mo retai kada tenka kas ma
tyti, o ypač iš teisingosios 
pusės.

Tačiau “Black Fury” pa
rodo tikrą angliakasių kovą 
už unijos pripažinimą Pitts
burgho apylinkėje. Tai yra 
geriausia drama, kokią kada 
yra tekę matyti paveiksluo
se. Tai yra tikra gyvenimo 
realybė, tikra darbininkų 
kova už šviesesni rytojų, už 
žmogaus teises.

Paveikslas prasideda ang
liakasių kaimely, daugiausia 
ateivių apgyventame. Slova
kas Joe Radekas, jaunas 
angliakasys, jo mylimoji 
Ona Novek ir privatinės de- 
tektivų agentūros šnipas lo
šia svarbiausias roles. Jau
nas Radekas yra įsimylėjęs Į 
angliakasio dukterį Oną No- 
vekiutę, sunkiai dirba ir pi
nigus taupo, kad galėtų ap
sivesti. Ir jis yra mylimas vi
sų angliakasių.

Parodoma, kaip angliaka
siai dirba kasyklose, į kokį 
pavojų jie savo gyvybę sta
to, bet tas kasdieninis pavo
jus juos nei kiek negąsdina; 
jie kalbasi apie unijos reika
lus ir jų tarpe maišosi kom
panijos pasamdytas šnipas, 
kuris stengiasi paskleisti tar
pe angliakasių unijos vadais 
nepasitikėjimą. Jis kursto 
angliakasius kelti streiką 
prieš unijos patvarkymą.

Antras vaizdas parodo, 
kaip angliakasiai linksmina
si : slovakų svetainėj yra ba
lius, tautinė jų muzika ir šo
kiai. Tenai maišosi coal and 
iron policija. Juozas Rade
kas atsiveža į šokius savo 
mylimąją Oną ir supažindi
na su vienu policistu. Už 
kiek laiko tasai policistas 
pavagia Radeko mylimąją ir 
išsive ža į Pittsburgh ą. Suži
nojęs kad mylimoji jį pali
ko, Radekas pradeda gerti, 
susideda su kompanijos pa
samdytais šnipais ir agituo
ja angliakasius eiti į streiką.

Angliakasiai išeina į strei
ką. Kompanijos pasamdyti 
šnipai išrenka Radeką nau
jos angliakasių unijos loka
lo prezidentu ir jis ištikimai 
klauso šnipų patvarkymų. 
Prasideda žiaurios muštynės 
tarpe vienos ir antros unijos 
šalininkų. Anglių kompani
ja tuo pasinaudodama užda
ro kasyklas, panaikina su
tartį su unija, prisisamdo 
daugybę mušeikų, taip vadi
namų coal and iron policis- 
tų, ir pradeda operuoti ka
syklas su streiklaužiais. Ta
da jau prasideda tikroji ang
liakasių drama: kompanijos 
pasamnyti mušeikos raiti 
mindžioja angliakasių mote
ris ir vaikus, mėto šeimynas 
iš kompanijų stubų.

Coal and iron policistai 
naktimis suėję į karčemas

arba “spykyzes” baisiausiai 
girtuokliauja, girti būdami 
užpuldinėja angliakasių mo
teris ir dukteris. Vienas ang-j 
liakasys bando ginti policis- 
to užpultą kaimyno jauną 
dukterį; mušeikos supuolę 
tą angliakasį tiek muša, kol 
visai užmuša. Radekas pa-? 
matęs, kad jo draugas yra 
taip žiauriai mušamas, ban
do gelbėti, bet mušeikos ir jį 
primuša. Jį nuveža į Pitts-, 
burgho ligoninę.

Angliakasiai prispausti 
didžiausio vargo ir bado'' 
jau buvo besirengią grįžti 
atgal į kasyklas, išsižadėda
mi unijos ir sutikdami dirbti' 
už tiek, kiek kompanija duo- Į 
da. Sugrįžta iš Pittsburgho į 
Ona Novekiutė ir sužino, 
kad jos buvęs mylimasis yra 
mušeikų primuštas ir išvež
tas ligoninėn. Ji važiuoja 
pas jį ir papasakoja, kad an
gliakasiai jau rengiasi grįžti 
į darbą, kad streikas pralai
mėtas. Radekas pabėga iš li
goninės ir sugrįžta atgal į 
anglių kasyklas, nakties me
tu įsilaužia į kompanijos 
krautuvę, pasiima daug di
namito, nueina į kasyklas, 
užsibarikaduoja ir praneša 
telefonu kasyklų savinin
kams, kad nebandytų kasy
klų operuoti, nes jis jas išdi- 
namituosiąs. Kasyklų bosai 
pasišaukia daugybę coal and 
iron policistu ir rengiasi pul
ti kasyklas, kad suėmus Ra
deką. Tuo tarpu angliakasių 
susirinkimas balsuoja grįžti 
į kasyklas.

Prasideda puolimas ant 
kasyklų, kad suėmus Rade
ką. Mėtomos virkdančios 
bombos. Bet kožnas puoli
mas yra atmušamas dinami
to ekspliozijomis ir kasyklų 
destrukcija.

Matydami, kad negali Ra
deko išvyti iš kasyklų ir kad 
jis yra pasirengęs greičiau 
numirti negu gyvas pasiduo
ti, kasyklų bosai pasiunčia 
Radeko mylimąją į kasyk
las. Ji užtikrina jam, kad 
jam nieko blogo nebus ir 
kad angliakasiai yra laimė
tojai. Parodoma, kad Wash- 
ingtono valdžia yra įsimai
šius į streiką, kad streikas y- 
ra sutaikytas ir unija pripa
žinta.

Radekui išėjus iš kasyklų, 
laikraščių korespondentai ir 
fotografai jį apspinta. Radio 
atstovai kiša jam po nosia 
mikrofonus, kad jis kalbėtų 
per radio. Angliakasiai su
rengia didžiausį triumfą.

Tuo ir baigiasi toji ang
liakasių melodrama.

Užbaiga, žinoma, neati
tinka tikrovei. Angliakasiai 
niekur dinamito nevartoja 
kovodami už unijos pripaži
nimą. Jei. buvo kas dinami- 
tuojama, tai ne angliakasiai 
tą darė, bet kompanijos pa
samdyti provokatoriai, kad 
diskreditavus angliakasius.

S. Bakanas.

CLEVELAND, OHIO.
Adv. Skipičio atsilankymas.

Adv. Skipitį Clevelando 
lietuviai priėmė sekmadienį, 
19 gegužės. Tą dieną buvo 
rengiamas koncertas Lietu
vių Kultūrinio Darželio nau
dai.

Koncerto programą išpil
dė Akrono Lietuvių Draugiš
ko Kliubo choras, po vado
vyste Igno Hollišio.

Programos pertraukoje p. 
Skipitis pasakė savo kalbą.

Tą pačią dieną svečias 
kalbėjo iš WJAY radio sto 
ties. Dainavo Akroniečių 
choras.

Tariasi Gelbėt Republikonu Partiją.

Iš kairės i dešinę sėdi: senatorius Borah, Marylando gubernatorius Nice ir William Allen iš 
Kansu valstijos. Jie valgo ir daro planus, kaip išgelbėti republikonu partiją 1936 metų prezi
dento rinkimuose nuo visiško susmukimo.

Visas Brookly nas Laukia “Lituanicos 
Antrosios" Išleistuvių.

BROOKLYN, N. Y.CHICAGO, ILL.
Smarkus lietus Ulinojuje; 
aviacijos diena negalėjo į- 

vykti dėl šlapio airporto.
ALTASS aviacijos diena 

negalėjo 5 gegužės įvykti 
dėlto, kad Ford-Lansing air-

aHu: “Tu bedievis,” ar- Pas mus; dabar visi rengiasi 
Tu šventakupris.” O sukelti didelę aviacijos dieCllgkčl <»- ; -_ •_

viacijos diena 12 gegužės 
t pora dienų p

jai

Kaip tautininkas ardo 
tautišką darbą.

Brooklyno lietuviai savo 
istorijoj gal da neturėjo to-

džiaudami. Aš, kaipo naujas 
žmogus, gal negalėjau visko 
permatyti, bet kaip man at
rodė, tai reikia lynniečius 
pagirti, kad visi taikoj sugy
vena ir iš vieno linksminasi,
daineles dainuodami. Negir- kių nevidonų, kaip dabar 
dėjau, kad vienas antram į susilaukė. Ve kame dalykas.

deniu. Kiek prasiblaivius
orui, buvo surengta kita a- jr ~a yra pažiu- na ir palydėti leitenantą p.

Bet Dora dienu nrieš aviaci- žmoniV-• kaip ir visur, kai Vaitkų Į Kauną. Išleistuvės
P° - n5 P 1?S-1a\aC-1 riujų ir dešiniųjų. p uošiamos 30 gegužės dieną.

?w»arVV3,ITatlt įkartoj? j Linkiu lynniečiams visa-: Ir kada komisija išdėstė lan- 
iom Patv’in^laukaFlr taip gyventi taikoj ir vie-Ižuose apgarsinimus, didc-
žai Miestuose Išsėmė «kle nybėj’ nes tik ^y^’ musu:nūs plakatus, tai tas musų 
a . .Miestuose apsėmė skle gajy^ (vadinamas Radijušas, 100%

pus m uzhejo patiltes. . , Man buvo linksma pralei ; tautininkas, “Jaunos Lietu-

nes važiuoti. Nuvažiuoti į ’ gal Ką nauja su‘
airportą irgi buvo daug var-
go, nes dauguma kelių buvo' 
vandeniu užlieta.

Publikos į airportą suva
žiavo keliatas tūkstančių, 
bet niekas negalėjo į airpor
tą įvažiuoti, nes žemė buvo 
pramirkusi. Automobilius Į 
reikėjo palikti ant kelių. Ka-; 
dangi suvažiavo daug auto
mobilių, tai ir policija turėjo 
vargo su trafiku.

įžanga, kaip buvo garsin
ta po 25c. nuo asmens, nebu
vo imama, nes rengėjai nu
tarė paskelbti aviacijos die
ną neįvykusią.

Aerodrome buvo pastaty
ta “Lituanica II.” Atsilan
kiusi publika buvo leidžia
ma apžiūrėti. Aeroplanas 
jau pilnai įrengtas. Matėsi ir 
didėji gazolino tankai, radio 
priimtuvo laidai ir tt.

Įsilipęs į “Lituanicą II” 
adv. R. Skipitis pasakė trum
pą kalbą, pasveikindamas 
Amerikos lietuvius ir pagir- 
damas juos už tokį didelį 
žygį, kaip rėmimas antrojo 
skridimo.

Gaila, kad ii- antra kartu 
negalėjo įvykti lietuvių avia
cijos diena, kuri turėjo būti 
paskutinis atsisveikinimas su 
Įeit. Feliksu Vaitkum.

Beje, keli kiti aeroplanai 
bandė vežioti pasažierius, 
ale ir jie turėjo daug vargo 
su pasikėlimu iš purvino lau
ko. Synikom.

Su darbais čia taip, kaip ir 
visur. A. J. Garshva.

Lakūno Išleistuvės 
Philadelphijoje.

Gegužė* 26 dieną visi susi
rink* į Vytauto Parką.

Gegužės 30 dieną Dexter 
Parke ruošiamos didelės 
iškilmės lakūnui Vaitkui.

Dabartiniu laiku visas 
Brooklynas kalba apie 30 
gegužės dieną, nes tą dieną 
Dexter Parke ruošiamos la
kūnui Vaitkui didelės iškil
mės. Tai bus jau paskutinis 
su lakunu atsisveikinimas ir 
kartu išleistuvės istoriškon 
kelionėn.

Visiems rupi pamatyti tą 
jauną žmogų, kuris apsigin
klavęs plieno sparnais neuž
ilgo jau išlėks per platųjį 
vandenyną į Lietuvą.

Taip pat visiems rupi pa
matyti ir “Lituanicą Antrą
ją”

Todėl visi ruošiasi į tą 
pikniką Dexter Parke 30 ge
gužės, kur bus atlėkęs leite
nantas Vaitkus.

Tūli žemos dvasios vyrai 
pradėjo net koją kišti šitam 
piknikui, nes jie bijosi, kad 
enai susirinks visi lietuviai 

ir jiem nutrauks daug biznio. 
Kiti imasi da kitokių prie
monių. Jie leidžia paskalus, 
kad Vaitkus ir pas juos bu
siąs. Leisdami tokius paska
lus, jie nori patraukti dau
giau žmonių prie savęs.

Bet visi tie paskalai
melas ir publikos klaidini
mas. Gegužės 30 dieną lakū
nas Vaitkus bus vien tik

Dexter Parke, bet niekur ki
tur. Jis nebus nei Matusevi
čiaus radio piknike, nei Da
riaus-Girėno paminklo fon
do parengime. Ir jis nedova
nos, jeigu jo vardą kas mė
gins naudoti saviems tiks
lams.

Todėl visa publika prašo
ma rinktis į Dexter Parką, 
nes tiktai tenai Vaitkus da
lyvaus. Jo nematysite niekur 
kitur.

Po šitų iškilmių Vaitkus į 
Chicagą jau nebegrįš. Jo 
headųuarteris bus New Yor
ke. Jis da aplankys kokią po
rą vietų ir jau ruošis didžia
jai kelionei. Prieš tai jam 
reikia kokios sąvaites laiko 
visiškos ramybės ir gero pa- 
silsio, nes dabar besitranky
damas po kolonijas ir dirb
damas prie orlaivio jis yra 
pusėtinai nuvargęs.

“Lituanica II” iki išskri
dimo bus laikoma Floyd 
Bennett Field aerodrome. 
Tenai ją dabos tam tikras 
sargas, kad kas nepadarytų 
kokio sabotažo, nes piktų 
priešų yra daug. Jie per savo 
laikraščius ir gyvu žodžiu 
platina visokias melagystes 

[apie antrąjį skridimą. Tokie 
yra niekšai gali ir lėktuvą suga

dinti, jeigu jo niekas nesau
gotų.

Išleistuvių Komitetą*.

langų plakatus ir drasko 
juos, kad pakenkus “Antro
sios Lituanicos” išleistuvėms i 30 gegužės. Žmonės ateina 

Į ir liepia areštuoti tą pakvai- 
jšusį patriotą iš “Vienybės’
: pastagės.

Papeikimas taipgi ir tiems 
(ponams biznieriams, kurie 
‘leidžia tai daryti. Papeiki-

Dariaus-Girėno įkvėpti, i mas ir p. Masiuliui, Piliečių 
pildydami jų testamentą bai- Į Kliubo gaspadoriui, kuris 
gti tą didyjį žygį “Tau? Jau- į leidžia draskyti apgarsini 
loji Lietuva,” mes rengiame jmu? kliube. Ten visų lietu
sias didžias išleistuvių ir at- viu Įstaiga ir turėtų lietuvių 
sisveikinimo iškilmes, kad i reikalus remti, o ypač tokį 
antrasis skridimas butu pa- ! svarbų žygi, kaip skridimas 
sėkmingas, kad Įeit. F. Vait-; Pęr Atlantą, kuris daromas 
kus nuskridęs Kaunan uždė-ivjsŲ lietuvių garbei. Juk žiu 
cų pagarbos vainiką ant žu- ! grynai tautiniu žvilgs
ėsiu didvyrių kapo. Tad lai!niu, kilnesnio darbo musų
nesiranda nei vieno lietuvio, 
kuris prie šio garbingo dar
bo neprisidėtų ir jį neparem
tų.

Ši proga duos visiems lie
tuviams paskutinį kartą pa
matyti “Lituanicą II,” pilnai 
moderniškai prirengtą skris
ti solo, be sustojimo iš Ame
rikos į Lietuvą. Taipgi galė
site asmeniškai atsisveikinti

tautos garbei negali būt 
Kenkti tam gali tiktai išga
mos. Tokiems kenkėjams 
lietuviai mokės tinkamai at
silyginti, o dabar visi turim 
ruoštis Vaitkaus išleistu
vėms, kurios įvyks Dexter 
Parke 30 gegužės. Susirin- 
kim tenai visi palinkėti la
kūnui laimingos kelionės 
skersai Atlanto vandenyną,

su Įeit. F. Vaitkum, palinkę- 5-000 m.vlių be sustojimo li-

LYNN, MASS.

Pirmutiniai mano įspūdžiai.

Gegužės 12 dieną Lietu
vių Kliubo svetainėj vaikai 
buvo surengę motinoms pa
gerbti pramogėlę. Aš tame 
parengime nebuvau, nes 
kaipo naujas Lynno gyven
tojas, tai ir nežinojau apie 
tai. Tik vėliau draugė Pratęs 
mus nuvežė tenai ir radom 
nemažą būrelį lietuvių. Su
sėdę prie stalų, jie šneku
čiuojasi ir dainuoja, šaltą 
alutį gurkšnodami ir užkan-Į

ti jam laimingos kelionės ir 
Įteikti linkėjimus ar laiškus, 
kuriuos lakūnas parveš jūsų 
giminėms ar pažįstamiems 
Lietuvon.

Šia proga philadelphiečiai 
turės piknike ir p. Skipiti, 
svečią iš Lietuvos, kuris pa
pasakos daug Įdomių daly
kų apie Lietuvą. Tai bus is
torinė šventė, kokią vargiai 
kada nors daugiau savo gy
venime turėsime.

Lietuviai biznieriai šiam 
išleistuvių piknikui sudova- 
nojo daugybę vertingų do
vanų ir skanių valgių. Prie 
įžangos tikietu laimėsite ke
lioliką didžios vertės dova
nų ir Dariaus-Girėno knygą.

Bus visokių pamarginimų. 
geras orkestras, ore šposų ir 
norinčius paskraidyt Įeit. 
F. Vaitkus pavežios.

Visus kviečia,
WSS. Komitetas.

gi Aleksoto kalno Kaune. 
Ateikit visi ir pakalbinkit 
tuos, katrie gal to nežino ar 
gal yra apgauti to lietuviško 
totoriaus, kuris iš lietuvių 
bizni daro, o kulturinį lietu
vių darbą ardo.

Frank Lavinskas.

KIEMAM GRIGAS SUNKIA* 
SERGA.

SEATTLE, WASH. 

Bedarbių skurdą*.
Pas mus, tolimuose vaka

ruose, bedarbiai skursta ly
giai taip kaip ir kitose Ame
rikos dalyse. Kur duodama 
zupė ir kąsnis duonos, šim
tai žmonių susigrūdę eilėse 
laukia. Apie ežeras ir pau- 
pėse daugybė gyvena pala
pinėse. Kurie turi kokį centą 
susitaupę, tų skurdas nėra 
toks baisus.

Prie kirtimo medžių ir ki
tų medžio išdirbysčių šioje 
valstijoje dirba apie 20,000 
žmonių. Bet paprastiems 
darbininkams mokėjo tik a- 
pie 40c. į valandą ir gauda
vo dirbt 40 valandų sąvaitė- 
je. Gyvenimo reikmenys žy
miai pabrango ir d a vis eina 
brangyn, taip kad ir dirban
ti darbininkai iš savo uždar
bių labai skurdžiai gali pra
gyventi. Darbininkai netekę 
kantrybės ir remdamiesi 
Roosevelto skelbiama gero
ve, gegužės 6 d. paskelbė 
streiką ir visokis darbas me
džio išdirbystėje .sustojo. 
Darbininkams vadovauja A. 
F. of L. ir reikalauja 30 va
landų darbo sąvaites ir 75c. 
mokesties už darbo valandą. 
Tuom tarpu darbininkai lai
kosi vienybėje, niekas ne
dirba.

Lietuvių Seattlėje gyvena 
nedaug, apie 200. Yra D. L. 
K. Gedimino pašalpos drau
gystė, įkurta 1905 m. Prie 
jos priklauso apie 80 narių ir 
turi apie $4,000 turto. Taip
gi yra SLA. 112 kp. su apie 
25 nariais ir ALDLD. su apie 
20 narių.

Visi lietuviai

prakilnias dukteris: Mildą, 
Francę ir Izabelę. Visos jos 
baigė mokslus. UŽ savo 
darbštumą ir išauklėjimą 
taip puikios šeimos, Juliona 
Sitkienė užsitarnavo pago- 
donę nuo visų Seattle lietu
vių. AIex Kalvaiti*.

CHARLEROI, PA.

Charlerojau* lietuviai parė
mė antrąjį skridimą.

Balandžio 28 d. teko būti 
Charleroi, Pa., ir sužinoti, 
kas tenai daroma.

Dabartiniu laiku tenai yra 
nedidelė lietuvių kolonija, 
tik apie 30 šeimynų, ir Char- 
lerojaus lietuviai yra paliesti 
depresijos turbut nemažiau, 
kaip kitos kolonijos. Bet 
charlerojiečiai da tebeturi 
savo lietuvišką kliubą ir gra
žų nuosavą namuką, kuris 
yra centras viso lietuviško 
judėjimo ir vietinių draugijų 
prieglauda susirinkimams. 
Be kliubo, čia randasi da 
SLA. 140 kp. ir SLRKA. 156 
kuopa. Visos draugijos vei
kia sutikime.

žinoma, kuomet prie visų 
draugijų priklauso tie patys 
žmonės, tai jiems rupi, kad 
visos draugijos gerai gyvuo
tų.

Matydami kad kitos kolo
nijos remia antrąjį skridi
mą, Charlerojaus lietuviai 
nutarė, kad ir jie turi prisi
dėti prie to darbo, nors ir su 
menka savo dalele. Tačiau 
atsižvelgus į neskaitlingą jų 
būrelį ir vargingą padėtį, tai 
jų parama buvo visai graži.

SLA. 140 kp. iš neturtingo

\Valter Reed ligoninėje serga 
buvęs Amerikos kareivis William 
Grigas. Jis silpnai vartoja anglų 
kalbą, nori surasti brolį Charles 
(gal Kazimierą) Grigą, kuris se
niau dirbo Waterbury, Conn.; 
taipgi Bostone ir Cambridge ro- 
berinėse. Wm. Grigas gal turi 
kiek turto ir esąs visai silpnas, 
galis bile valandą mirti. Raudo
nasis Kryžius bando .surasti jo 
broli. Jeigu kurie žinot kur Char
les Grigas gyvena,praneškit jam, 
o jis gali kreiptis j Raudonąjį 
Kryžių, Washington, D. C.

sugyvena' savo iždo paskyrė $3; SLR- 
gražiai, visokiuose parengi- KA. 156 kp., $4: Lietuvių 
muose vieni kitus pagal iš-!Kliubas, $5. Viso susidaro 
galę paremia. Tokių savitar-j$12. Bet kliubo gaspadorius 
pinių peštynių kaip kituose Antanas Kartanas pareiškė, 
miestuose pas mus nesigirdi, kad siunčiant pinigus jis irgi 

Gegužės 4 d. pas mus bu- pridėsiąs dolerį; M. Mažei- 
vo didelės vestuvės, p-lė Mil- kis pareiškė irgi duosiąs 
da Sitkiutė ištekėjo už ama- dolerį, nors jis tik po vieną
tininko Lelando E. Shields. dieną sąvaitėj tedirba.
Pokilis buvo jos motinos na- sakė irgi prisidėsią pagal ša
muose. Svečių dalyvavo apie vo išgalę, kad susidarytų 
70 ypatų. Prie puikios muzi- bent $15. Ir aš esu tikras, 
kos, gardžios vakarienės ir kad kol skaitytojai skaitys 
visokių skanumynų svečiai šiuos mano žodžius, tai jau 
linksminosi per ištisą naktį, charlerojiečių parama ant- 
Juliona Sitkienė savo sunkiu t ram skridimui bus pasiųsta, 
darbu išaugino 3 gražias ir- Svečia*.

«
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

PIRMOJI LIETUVIŲ IMIGRACUA 
URUGVAJUJE IR ARGENTINOJE
Lietuvių 

1 radosi
Pietų Amerikoj 

, jau prieš 55 metus, 
tačiau j Urugvajaus žemę į- 
žengė pirmas lietuvis daug 
vėliau.

Pirmieji lietuviai apsigy
veno Urugvajuje prieš 30

junga buvo pažangi. Jos sta
tutas, kur kalbama apie są
jungos tikslus, skamba ši
taip: j

“Sąjunga nori platinti ap- 
švietą tarp lietuvių, gyve
nančių Buenos Aires, ir aiš-' 1 '• -* * v * •* • ’

Toks skirtumas yra kultū
ros gyvenime tarp pirmosios 
lietuvių imigracijos Urugva
juje ir Argentinoj ir tarp 
LUDR ir Pietų Amerikos 
lietuvių išeivijos.

J. Eržvilkietis.
Montevideo,
1935 m. kovo 28 d.

Sveikatos Skyrius
ftį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

SVEIKATOS SUSTIPRINIMAS

metų. Tuo pačiu laiku Ar- kinti priežastis vargingo 
gentinoje lietuvių radosi jau darbininkų gyvenimo. Są- 
apie tiek laiko išgyvenusių. ; junga tiems dalykams jstei- 

. Laiko skirtumas ir kitokios gia knygyną, išrašinėja laik- 
! aplinkybės padarė didelį raščius, daugiausia iš darbi- 
■skirtumą kultūros gyvenime ninku gyvenimo; lavina ne- 
tarp pirmosios lietuvių imi
gracijos Urugvajuj ir Argen
tinoj.

Pirmoji lietuvių imigracija 
Urugvajuje.

Kaip patys pirmieji lietu
viai imigrantai pasakoja 
pirmoji jų kolonija čia susi
dėjusi vos iš 15—20 asmenų 
ir tie patys negyvenę vieno
je vietoje. Esant silpnai Uru- 

’igvajaus industrijai, darbą 
surasti mieste nevisiems pa
sisekdavę. Ypač ateiviams, 
nemokantiems ispanų kai 
bos, tekdavę nemažai pa
vargti be darbo. Tekdavę iš
važiuoti į provinciją jieškoti 
darbo dvaruose. Kai ku
riems lietuviams tekę dirbti 

—Maike, ar tu moki kate- J —Olrait, Maike, tai tu dvaruose, kur darbininkus
kizmus?

—Rodos, kad žinau visus.’ nyk
—Na, tai išvirozyk man,1 —Dalykas yra tame, tėve, o darbo valandos neribotos, 

kur yra kelias j dangų. kad tokio dangaus, apie ko-j . . .
—O kur tokia vieta yra, k j kunigai savo parapijo-'.. Išsisklaidžius ir neskait- 

tėve? nims kalba, visai nėra, todėl |hngą Pirmoji lietuvių įmi-
—Jeigu aš žinočiau, tai aš jie ir kelio negali tenai paro-'P”301-!3 ne£a ,J.°. ir

tavęs nekląusčiau, Maike. dyt. Jeigu kas jų paklausia, tin?a- Jokios lietuviškos or-
—Su tokiais klausimais, kur yra dangaus karalystė, iganizacijos neturėjo. Pirmo- 

tėve, geriau butų kreiptis į jie pataria katekizmų moky- ?los _ lietuvių imigracijos 
kunigus. Jie veda žmones į tis. O katekizmai ką sako? izmories presuoti
dangų, jie ima už tai pini-Jie sako, kad kunigas yra £e.rai įdirbti, o kultūros 
gus, tai jie turėtų ir kelią ge- Dievo tarnas, kad jis gali atTo(Iel jie ir streiklau- 
rai žinoti. leisti tau nuodėmes, kad rei-i2’3*?1. neatsakydavo, kas

—Aš kreipiausi, Maike. kia jo klausyti, visas savo!Y1 „ darbininkų akyse 
Parašiau gromatą tiesiai i paslaptis jam j ausį pasakyti«Iabai žemindavo lietuvių 
tokią gazieta, ka vadinasi ir nesigailėti pinigų jo baz-'ĮT31’^. ^es kultunngam 
“Kristaus Karaliaus Lai- nyeiai duoti. Tuomet tu busiĮ Seras uždarbis ir pa-
vas.” Žinai, ją drukavo ja geras katalikas ir pateksi i' ylemo asmens ~ m kalai, ta1 
Marijos kavalieriai Čikagoj, dangų. O jeigu tu vėl pa- ^3r ne V1S^3S: žmoniška pa- 
Taigi parašiau jiems ir sa- klausi, kur tas dangus yra,
kau, jeigu jūsų locka, išklu- tai jis ir vėl tau atsakys, 
močykit man su visais dava- “mokykis katekizmų,” kas bendriems visuomenes 
dais, kur yra dangaus kara- reiškia, duok ir vėl jam pini-: . .3I?.S’p1?*.. . Plr_ 
lystė, kur Dievo sostas stovi? gų. Šitokiu budu, tėve, kuni- inngiantai to
Sakau, aš skaičiau visokias gai daro savo biznį. O tu a
moksliškas knygas, ir “Sap
nininką,” ir “Kantrią Ale-

į man šitą intarasą išeksplei- labai išnaudoję, nes atlygi 
nimas buvęs labai menkas.

reiga reikalauja iš kožno 
visuomenės nario pasidar

ną," ir “Živatą Šventųjų," 
ale kelio į dangų niekur ne
radau.

—Na, o ką tie Marijos ka
valieriai tau atsakė, tėve?

—Jie patarė man mokytis 
katekizmų, Maike. Aš kitą
syk žinojau visus musų vie- 
ros artikulus, ale dabar jau 
daug jų užmiršau, tai valuk 
to ir paklausiau tavęs, ar tu 
žinai.

—Aš tau pasakysiu, tėve, 
kad katekizmai neparodo 
jokio kelio į dangų.

—Na, tai kam tie “Laivo” 
radzibatoriai liepia man jų 
mokytis?

—Tai yra ių biznis, tėve. 
Jie iš to keptą vištieną val
go-

—Veidiminut, Maike. Čia 
man nelabai aišku. Jeigu jų 
biznis yra vesti žmones į 
dangaus karalystę, tai kodėl 
jie negalėtų man pasakyti 
streit, katruo keliu tenai ei
ti? Juk į Ameriką aš irgi ne
žinojau kelio, ale kaip Til
žėj nuėjau pas šipkorčių a- 
gentą, tai jis tuoj paklojo 
ant stalo didelį pieną, kur 
juodu ant balto parodytas 
kelias iš Hamburgo į Najor- 
ką. Pasakė net kiek mylių, 
kiek dienų šipas eis ir kiek 
šipkortė kaštuos. Na, tai ko
dėl Marijos kavalieriai ne
galėtų savo gazietoj įdėti to
kį pieną ir parodyti kelią į 
dangų? Kam jie liepia man 
mokintis katekizmų, jeigu 
tenai nieko nėra apie tai pa
sakyta?

—Tu, tėve, jau pasenai, o 
vis da nesupranti kunigų 
biznio. *

nesuprato
pie dangų kaip nežinojai Pirmąją lietuvių imigraci- 
nieko, taip ir nežinosi, nes J3 Urugvajuje sudarė tie 
tokios vietos visai nėra. į musų tautiečiai, kurie nega- 

—Ar tu žinai, Maike, kad Įėjo išvažiuoti Šiaurės Ame- 
man pradėjo galva suktis? ^kon dėl trachomos. Jų tar- 
Aš nežinau, ar tau tikėti, ar .pe nesirado nei vieno pabė- 
ne. i gūsio nuo caro kartuvių. Ne-

—Jeigu taip, tai aš palik-'palaikė jokių santykių nei 
siu tave ramybėj, tėve. Pa- su Lietuvos nepriklausomy- 
galvok apie tai vienas pats. įbes kovotojais Lietuvoje, 
— -----------------—-------— i Rusijoje, Šiaurinėje Ameri

koje, Argentinoje ir kitur. 
Laisvė ir tautos savarankiš
kumas pirma jai lietuvių imi
gracijai čia buvo nesupran-

NERTINIŲ DIRBTUVE 
LOWELLY TURI DAUG 

DARBO.
Lowell. Mass. Lowell tami, neapčiuopiami. 

Knitting Mills dirbtuvė, kuri . ’ . f
gamina maudymosi kostiu- Pirmoji lietuvių imigracija 
mus ir nertinius baltinius,; , Argentinoje, 
gavo tiek daug užsakymų Pirmieji lietuviai Argen- 
maudymosi kostiumams, kad tinoje buvo aktingi, kaip ir 
turėjo priimti apie 100 dar- šiuometiniai. Jie spietėsi į 
bininku daugiau ir dabar būrį kovai už Lietuvos ne
dirba dviem “liftais.”

NUBAUDĖ LENKUOS 
ŠNIPĄ.

priklausomybę, už savo var
gingo gyvenimo pagerinimą. 
Ir tas būrys buvo ne tik žv-

mokančius skaityt ir rašyt; 
laro vakarus ir spektaklius: 
įlatina naudingas knygas, 
aikraščius ir kitus spausdi
nus; netekusiam sąjungos 
įariui darbo, sąjungą rupin
is veikiausiai jį surast; nau- 
iai pribūvančiam lietuviui 
sąjunga taip pat rūpinsis pa
lengvinti, jeigu atkeliavęs 
kreipsis prie jos; neteku
siam nariui sveikatos, są
junga stengsis aprūpinti, 
’eigu reikalaus jo ekonomiš
kas būvis: tikėjimo dalykai 
turi būti liuosi, niekeno ne 
brukami; kovos su girtuok- 
:ybe ir streiklaužiavimu; ru- 
oinsis kuo daugiausiai išriš
ti ir sutaikint visokius vaidus 
r nesusipratimus, kilusius 
tarpe sąjungos narių.”

Tai tokia buvo pirmoji 
ietuvių darbininkų organi. 
zacija Argentinoje. Jos pasi
statytieji pavyzdingi tikslai 
tinka ir šių dienų lietuviams.

1910 metų lapkričio 13 d., 
Lietuvių darbininkų sąjunga 
pakeitė savo vardą, pasiva
dindama Lietuvių draugija 
“Diegas.” Tačiau draugijos 
tikslai pasiliko tie patys. Be 
pašalpų tiekimo^ vakarų ir 
kitų pramogų, keliančių dar
bininkų kulturinį lygį, “Die
gas” skirdavo nemaž 
mas pinigų laikraščiams ir 
knygoms užsisakyti. Dau
giausia užsiprenumeruoda 
vo pažangių laikraščių: 
“Vilniaus Žinias,” Amerikos 
“ Naujienas,” “Keleivį” ir 
kitus.

Bet tai da neviskas? Prieš
karinė lietuvių imigracija 
Argentinoj turėjo šias drau
gijas: Susivienijimas Lietu
vių Argentinoje, draugiją 
“Vargdienis,” “Aušros Žvai 
gždę,” sukurta 1912 metais. 
Jos visos išsirašydavo lietu
viškos spaudos, iš Chicagos. 
iš Vilniaus, o Tilžės lietuviai 
jiems prisiųsdavo lietuviškc 
spausdinto žodžio dovanai.

Į kiekievą Lietuvoje bei 
plačiame pasaulyje iškilusį 
svarbesnį klausimą, pirmoji 
lietuvių darbininkų imigra
cija Argentinoje d uodą ve 
atsakymus, štai pasaulio im
perialistai išprovokuoja pa- 
saulinį karą. Sekdami pa
vyzdžiu Šiaurės Amerikos 
lietuvių, pirmoji lietuvių 
imigracija sukurė “Šelpime 
Nukentėjusiems nuo Kare 
Draugiją.” Jos nariai apsi- 
dėjo specialiais mokesčiais 
kurie ėjo į bendrą iždą. Is 
viso buvo surinkta apie 1,- 
500 Argentinos pezų. Juos 

Dr. Basanavičiausmiai skaitlingesnis, bet M".pasiuntė _ _____________
Kariuomenės teismas Lie. jautresnis už lietuvišką bu-1 vardu. Jis tuos pinigus per- 

tuvoje nuteisė 12-kai metų riuką Urugvajuje. Mat, pir-|(javė klerikališkai “Vaikelio 
kalėjimų tūlą Jeziorskį, ku- moji lietuvių imigracija tu- JėZaus” prieglaudai, o ten 
ris tarnavo lenkų žvalgybai, rėjo kelis maištininkus, pa-'pinjgaį v;rto škapleriais!

----------------- bėgusius nuo caro kartuvių. Dėl to pažangiuose darbi-
EUROPA SUDRAUDŽIA Jie davė pradžią organizaci-' ninkuose kilo didelis pasi- 

VOKIEČIUS. nio ir apšvietos darbo. Esant piktinimas. Dėl to turėjo Dr.
Anglija, Francuzija ir Ita- įnteligentinių pajėgų,, buvo Basanavičius nemalonumą, 

lija 30 balandžio, kaip pra- . m Pareikšti iniciatyvos kam pasitikėjo klerikalais, 
neša spauda, Vokietijos vy- ?lripoje lietuvių įmigraci jo-, Tiek prieškarinė, pirmoji 
riausybei įteikė rastą, kuria- Argentinoje. ... lietuvių imigracija Argenti- 
me kalbama, kad nebūtų Pirmutinė lietuvių imi- noje> tiek pokarinė lietuvių 
kurstomi vieni gyventojai grantų organizacija buvo su- imigracija Urugvajuj ir Ar- 
prieš kitus Klaipėdos krašte, kurta jau 1909 metais, lie- gentinoje. didžiumoje yra 

----------------- dos mėn. 3 ^ną. Tai buvo pažangi. Tai turėtų žinoti ir
Anglijos valdžia nutarė Lietuvių darbininkų sąjun- Draugija užsienio lietuviams 

stiprinti savo oro jėgas, kad ga..Jos sukūrėjais buvo lie- remti, kuri siunčia Pietų A-
nepasidavus Vokietijai. įuviai d3rblJlnkan Antanas merikos lietuviams klerika- 

----------  Šmulkštys, Ji^is Didžioms, jinio turinio knygų ir laik.
North Graftone, netoli Bo- Ūselis, A. Vaistikis ir kiti raščių šimtais, o pažangios 

stono, sudegė Atlas mielių žmonės. spaudos atsiunčia visai ma-
dirbtuvė. Lietuvių darbininkų są- žai.

Jlfirė “Arain/os Lau> 
renee”I

Buvo garsus Anglijos šnipas, 
už kiurio galvą turkai siūlė

$100,000.

Pereitą nedėldienį Angli
joj mirė pulkininkas T. E. 
Lawrence, kuris geriau buvo 
rinomas kaip “Arabijos 
Lawrence.” Jis pagarsėjo 
levien tik tuo, kad karo mė
li sukurstė Arabijos sukili

mą prieš Turkiją, bet ir tuo, 
tad buvo labai nepaprasto 
budo žmogus, nekęsdavo 
viešumos ir garbės. Nežiū
rint kas apie jį buvo kalba
ma ar rašoma, jis niekados 
neatsiliepdavo. Nors jis bu
žo užsitarnavęs pulkininko 
laipsnį, paskutiniais laikais 
r to išsižadėjo ir pakeitė net 
=avo vardą ir pavardę, kad 
niekas nežinotų, jog jis yra 
juvęs “Nevainikuotas Ara
bijos karalius.” Tai buvo ti
kras šnipo tipas. Apie jo gy
venimą yra labai daug Viso
rių paskalų, bet mažai žino- 
nų faktų. Žinoma tik tiek, 
tad baigęs Oxfordo univer
sitetą jisai išvyko Sirijon se
novės tyrinėti. Keliaudamas 
tenai pėkščias išmoko arabų 
kalbą. Arabija tuomet buvo 
po Turkijos valdžia. Kai ki
to karas, Turkija stojo Vo
kietijos pusėn. Lawrence su
sidraugavo su arabų vadais 
:r per du metu suagitavo 
juos sukilti prieš Turkiją. 
Turkija neteko netik Arabi
jos, bet ir Palestinos. Tur
kai buvo paskyrę $100,000 
už Lawrence’o galvą, bet 
niekas prie jos nepriėjo. Už 
tą sukilimą po karo Arabija 
buvo nuo Turkijos atskirta 
ir pripažinta nepriklausoma 
valstybė.

Vėliau “Arabijos Lawren- 
ce’as” vėl išnyko iš publikos 
akių. Ėjo paskalai, kad jis 
šnipinėja Indijoj. Kai Afga
nistane buvo nuverstas kara- 
ius Amanula, tai buvo sako
ma, kad ir čia veikusi Law- 
•ence’o ranka, nes Amanula 
buvo Anglijos priešas, o sim
patizavo Rusijai. Vėliau, 
1930 metais, Sovietuose bu
vo areštuota keliatas Angli
jos inžinierių už šnipinėji
mą ir sabotažą. Bolševikų 
spauda rašė, kad ir tiems in
žinieriams vadovavo nema
tomas Lawrence’as.

Keliais paskutiniais me
tais jiš tarnavo Anglijos ka
ro aviacijoj, kur vadinosi 
“Shaw” pavarde. Važiuoda
mas anądien motorciklium 
iisai labai prisimušė ir nuo 
to mirė. Buvęs Anglijos už
nerti o reikalų ministeris 
Churchill pareiškė, kad Ang
lija neteko didžiausio žmo
gaus visoj savo istorijoj. O 
pats Lawrence’as prieš savo 
mirtį apie save išsireiškė 
taip: “Užmirškit, kad aš bu
vau ‘pulkininkas.’ Dabar aš 
esu privatus pilietis ir labai 
paprastas sutvėrimas. Nedė- 
kit ant mano kapo jokių gė
lių ir nekvieskit žmonių.n

“MAKSIM GORKIO” KA
TASTROFA NUFIL

MUOTA.

Iš Maskvos pranešama, 
kad visa “Maksimo Gorkio” 
ir mažesniojo orlaivio katas
trofa, kurioje pereitą subatą 
žuvo 49 žmonės, buvo nufil
muota iš trečio lėktuvo, ku
ris fotografavo tą skridimą 
judomiems paveikslams.Tai- 
gi neužilgo ir Amerikos ju 
dėse tą įvykį pamatysime.

Rašo Dr. S. Biežis, Chicago, UI.

žmogaus sveikata yra skaito
ma ir tai pilnai teisingai j o bran
giausiu turtu. Paviršutiniai sai
kuojant tūli mano, jog turtas, 
gražumas arba garbė teikia tik
rąją laimę. Laikinai, gal, tai ir 
turi šiek tiek teisybės, tačiau ge
rą sveikatą niekas neviršija, 
žmogus gali būti viskuo perpil
dytas, vienok nepagydomai su
sirgus tas viskas bežiūrint nu
blunka, nustoja savo pirmesnės 
reikšmės. Čia sveikata pasireiš
kia savo tikroje vertybėje, ku
rios negalima perdaug Įkainuoti.

Žiemos sezonas, bendrai kal
bant, nėra našus sveikatos žvilg
sniu. Mat šaltis verčia daugiau 
būti užsidarius, dažnai tyro cro 
stoka, maistas savo kokybe nevi- 
sados atitinka kūno reikalavi
mams ir taipgi dėvimas drabužis 
levisados tokis, kokis turėtų bū
ti reikalingas. Tą visą sudėjus 
krūvon, sveikata mažiau ar dau
giau priversta nukentėti, nors 
dažniausia jokios ligos žymių nei 
nepasirodo. Tačiaus šitokiuose 
atsitikimuose kūnas lieka men
kesnis. sveikata silpnesnė. Užtat 
ir Įvairių susirgimų pasireiškia 
kur kas daugiau, kas neginčija
mai jau aiškiausiai Įrodyta.

Pavasarį ir vasarą visai kas

kita. Oras šiltas, malonus, o 
gamta viliojanti: Tyras oras yra 
butenybė, kuomi reikia kuodau- 
giausia naudotis. Jeigu negalima 
lauke būti, tai nors reikia kam
bariu langus plačiai atdarus lai
kyti. Saulės ultravioletiniai spin
duliai netik sustiprina kraują, 
bet ir visą žmogaus kūną. Užtat 
tuomi reikia kiek tik galima 
naudotis. Estetiniais sumetimais 
saulės Įdegusi, rusva cda gal jau 
ne taip gražu, bet sveikatos žvil
gsniu kursuoja šimtą nuošimčių. 

Maistas vartojamas žiemos
metu neretai stokuoja vitaminų, 
bei Įvairių ir būtinai reikalingų 
druskų, kurių daugiausia randa
ma vaisiuose ir daržovėse, ir ku
rių vasarą nėra stokos. Užtat 
reikia valgyti kiek tik lenda vi
sokių daržovių, uogų, vaisių, žo
džiu sakant, visokių žalėsių švie
žiai nuskintų ar išrautų. Tai kū
nas pasipildys vitaminais ir dru
skomis, kas taipgi gelbsti buda- 
veti kūno atsparumą.

žodžiu sakant, vasara, esti, 
tarsi, sveikatos rezortas, kurį 

' kiekvienas turėtų kuopilniausiai 
išnaudoti, kad atėjus žiemai ku- 

, nas butų pakankamai stiprus iš- 
' silaikyti prieš visokias ligas. O 
tai ypač turėtų susidomėti seny
vi žmonės ir tėvai jaunučių vai
kų, nes juos greičiausia paliečia 
bile liga.

TRUMPAI IŠ VISO PASAULIO.
Airijos sostinėj, Dublyne, I Francuzijoj traukiama tei- 

’odant krutamuose paveiks- sman 20 aukštų valdininkų 
tuose Anglijos karaliaus si--dėl pagarsėjusio Staviskio 
dabro jubilėjų, teatre spro- skandalo. Susidėję su tuo 
fre bomba ir išvaikė visus žuliku, jie varė didelį šmu- 
žmones. 1 gelį.

Doorno miestely, Olandi
joj, serga buvusis Vokietijos 
kaizeris. Nelabai jis šiame 
pasauly reikalingas.

Trokų kompanijos Con
necticut valstijoj sako, kad 
buvęs vežikų streikas prida- 
ęs joms apie pusę miliono 

dolerių nuostolių. Jos pačios 
kaltos, kad priešinosi darbi
ninkų reikalavimams.

Roosevelto sekretorius 
Howe pranašauja, kad už 
10 metų Jungtinių Valstijų 
prezidentu galės būt išrink
ta moteris. Žinoma, prana
šystės retai pildosi.

Pereitą sąvaitę Vokiejoj 
da tris galvos buvo nukirstos 
—dvi Ulmo kalėjime, o vie
na Dresdene. Nužudytieji 
vadinosi: Zofija Weber,
Kari Schulze ir Gottfried 
Fast.

New Jersey valstijos pel
kėse buvo rastas sušaudytas 
gengsteris Edward Martin, 
kitaip, Edward Nichols. Jis 
prigulėjo tai gengei, kuri 
pernai Brooklyne užpuolė 
šarvuotą troką ir pagrobė 
$427,950.

Turkai pradėjo reikalauti, 
kad jiems butų leista fortifi- 
kuoti Dardanelius. Graikija, 
Rumunija ir Jugoslavija tam 
pritaria, bet Francuzija ir 
Anglija priešingos.

Massachusetts valstijos 
kongresmanas Tinkham vėl 
pradėjo reikalauti, kad Wa- 
shingtonas nutrauktų santi- 
kills,su Sovietų Rusija.

Pacifiko vandenyne pe
reitą sąvaitę prasidėjo Ame
rikos laivyno manievrai. Lai
vynas pasidalijo į dvi dalis 
—“juodoji” dalis atakuoja 
Havajų salas, o “baltoji” 
dalis gina.

Francuzijos teismas ištei
sino prof. Martiną, kuris bu
vo suimtas ir kaltinamas 
kaip Sovietų Rusijos šnipas.

Italija turi sumobilizavus 
jau 950,000 kareivių prieš 
Abisiniją, bet atvirą karą 
pradėti vis d a nedrįsta.

Pereitą sąvaitę Hitleris 
buvo sušaukęs fašistinį 
Reichstagą (Vokietijos par
lamentą), kad išklausytų jo 
kalbą apie jo užsibrėžtą už
sienio politiką.

SLA. 50 Metų Jubi- 
lejinis Seimas.

Pereitame Detroito SLA. 
seime nutarta sekantis SLA. 
seimas laikyti Clevelande, 
Ohio.

Seimas įvyks kitą vasarą, 
1936 metais.

Tai bus 50 metų SLA. gy
vavimo sukaktuvių seimas.

Tam seimui ruošti jau su
sidarė komitetas ir nuo šio 
paskelbimo Seimo rengimo 
komiteto darbas formaliai 
prasideda.

Clevelande yra pirmiau į- 
vykęs SLA. seimas — 22-ras 
metinis seimas 1907 metais. 
Tik po 29 metų clevelandie- 
čiai sulaukia kito SLA. sei
mo, todėl pasistengs jį atžy
mėti, kad liktų atmintyje tų, 
kurie atsilankys.

Clevelandas yra beveik 
viduryje skaitlingiausių ko
lonijų, kuriose randasi SLA. 
kuopos, todėl patogu atva
žiuoti automobiliais, trauki
niais ir busais iš rytų ir va
karą.

Komisija laikas nuo laiko 
praneš SLA. narių žiniai a- 
pie tai, kas bus dirbama sei
mo surengimo reikalais.

Seimo Rengimo Komisija; 
K. S. Karpius, pirm.
F. J. Zuris, vice pirm. 
A. M. Praškevičius, sekr. 
Jonas Brazauskas, ižd.



I

KELEIVIS, 'SO. BOSTON Penktas PushfbNo. 21. Gegužės 22 <U 1935

VOKIEČIŲ MUŠTYNES 
ČEKOSLOVAKIJOJ.

Didelės Mainerių 
Muštynės Pennsyl- 

vanijoje.
Tarp savęs besimušant ir 
policijai įsimaišius sužei

sta 15 unijistų.

1LL1NOJAUS BEDARBIAI DEL KARVES UŽSIMUŠĖ /£«>* Dabar Biržai minėjo Biržų apskrities gip- NUSIŠOVĖ MOKESČIU 
BE MAISTO. . 4 ŽMONĖS. h.rn klodus. Netrukus į Pane- KOLEKTORIUS.

Spauda praneša, kad pe- Standish, Mich. — Perei- ‘ C ū DUV0JU «•, vėžį atvyko vienas Petrapi-j Waylande, netoli Bosto-
reitą nedėldienį tūkstančiai tą subatą netoli nuo čia susi- Biržų apskrityje yra gipso 110 fabrikantas, kuris su vie- no> pereįtą sąvaitę nusišovė 
bedarbių šeimynų Illinojaus kūlė trokas su automobi- (plaster of Paris). Pyvėsos, tos rangovais tarėsi dėl gip->Lineoino miestelio taksų ko- 
valstijoj jau neturėjo jokio lium ir 4 žmonės buvo už- Tatulos, Juodupio, Apaščios so akmenų pristatymo Pane- lektorius Howard. Jo lavo- 
maisto, nes dėl stokos pini- mušti ant vietos. Nelaimė i- ir kitų mažesnių upių ir upe- vėžio stotim Vietos ukinin- nas buvo automobi-
gų užsidarė šelpimo stotvs. vyko dėl to, kad skersai ke- liu slėniuose jau daugel am- kai mėgino vežti tuos akme-
Kada jos atsidarys, da neži- lio atsistojo farmerio kar- žiu žmonės randa gipso ak- rus Panevėžin, bet matyti,---------------------------------- —

kiečių beimatfronto susirin- nia. Federalinė valdžia ne- ve. menis, o kai kur net didelius kad tas darbas neapsimokė- PAČIAME MIESTELY
kimas. Per susirinkimą įvy-, beduoda daugiau pašalnos, ------- - gipso klodus, šie gipso klo- nes platesnės eksploata- parsiduoda farma.

Neudeke, vakarų Čekijo
je, šiomis dienomis įvyko vo-

ko susirėmimas tai p susirin-
__ ........................kimo dalyvių ir jų priešinin-
Kova tarp dviejų pnesin- kų. 25 žmonės buvo sužeisti, 

gų unijų Pennsylvanijos an- jų n sunkiai, 0 3 pavojin
gų kasyklose vis nesiliau- gaL Susirinkimas buvo ne- 
ja. Pereitą sąvaitę vėl įvyko papi-astai audringas. Prasi- 
kruvinos muštynės, kuriose dėjus aštriem susirėmimams, 
15 žmonių buvo sužeista, kai valdžios atstovas susirinki- 
kurie labai sunkiai. . mą uždarė. Pagaliau, triukš-

Si sykį batalija įvyko pne mas buvo numalšintas. Buvo 
Nottinghamo kasyklos, ne- bijoma, kad neramumai gali 
toli Plymoutho. Ta kasykla pasikartoti gatvėse. Todėl 
nnklauso Glen Alden Coal ramumą gatvėse saugojo po- 
kompamjai, kuriai naujoji iįcijos patruliai.
angliakasių unija, vadina- '______

S Streikas Karo Laivų
vasario mėnesy yra paskel. Dirbtuvėse, 
busi streiką ir reikalauja sau New Yorko shipbuilding 
pripažinimo Bet senoji imi- korporacijos dirbtuvėje, 
ja, žinoma kaip United Mi-jCamdene, N j kur dabar 
ne Workers of America, šitą yra statomi valdžiai 7 karo 
streiką ignoruoja ir eina (jajvaį sustreikavo darbinin- 
dirbti. Taigi peieitą sąvai- kak jje reikajauja 30 valan- 
tę, kai senosios unijos nariai dų darbo 15 nuo.
važiavo keliais trokais į auk- gdaugjau mokesties ir 
sciau minėtą kasyklą dirbti, «oiece worko„ panaikinimo.
naujosios unijos nariai uz- Trys unijos atstovai perei- 
stojo kelią ir prasidėjo mus- tos itės pabaigoje nuvy- 
tynes. Trakai betgi prasimu- ko Washi„gtonan prašyti 
se per pikietų eiles ir nuva- Roosevelto, kad jis kompa- 
ziavo prie kasyklos. Bet su- niją priverstų išpildyt strei- 
einant jiems j kabyklą, pi- kjerjy reikalavimus, arba at
kutai vėl juos užklupo ir ko- jg jos vįsus valdžios už- 
va užvirė, iš naujo. Šteito sakymus< Jeigu Rooseveltas 
kazokai pradėjo šaudyt. nįeko nedarys, tai unija sten- 
Muštynėms pasibaigus, gsis iššaukti užuojautos 

penki sužeisti vyrai buvo nu- streiką visose laivų dirbtu- 
vežti ligoninėn, o 10 leng- vėse, pradedant nuo Bath,
viau sužeistų parėjo namo. Me., iki San Diego, Cal.

Šteito policininkai dabar -----------------
teisinasi, jog jie šaudę dėl NUO DULKIŲ AUDROS 
to, kad pikietai buvo juos ŽMONĖS SERGA PNEU- 
užpuolę. Bet pikietai sako, MONIJA.
kad tai melas. * t Coloradoj, Oklahomoj ir

------------------ kitose vidurinėse valstijose,
MOTERIMS BUVO ISA- kur siautė dulkių audros, da- 
KYTA ŽINDYT PARŠUS, bar daug žmonių serga plau
Maskvos laikraščio “Prav- uždegimu "(pneumoni- 

dos” pranešimu, viename Ja\ ?^s kvėpuodami pri- 
Krasnouralsko rajono kol. trauke į plaučius daug dul- 
choze, kolchozo valdžia, no- ky
lėdama pakelti kiaulių ūkį, omfdiai
įsakė kolchozo narių žmo- /AKMEK1AI UZIKfcClĄ 
noms žindyti paršus. Kol-’ 7 ART IJĄ.
chozo valdžios įsakymas jau' Vakarinėse valstijose tarp 
buvo bepildomas. bet viena barmenų vis stipriau prade- 
kolchozininkė tūla Vokimo-!d.? reikštis mintis, kad Ame-
va tokiam parėdymui pasi-

dai susidarė prieš tukstan- CU°S nebuvo išvystyta.
čius metų, kai Pyvėsos, Ta- -----------------
tūlos, Mūšos, Nemunėlio u-; PUIKUS RUIMAI
pių vietose liūliavo jura.: 5 kambariai, visi parankumai ir 
Taip yra nustatyta Lietuvos naujoviškai įrengti.Sveikiausioj vietoj

Į Arti dirbtuvės ir mokyklos, 46 ake
riai žemės, 35 akeriai dirbamos, 11 
akerių gražaus pušyno, jaunas didelis 
sodas obelių ir kitų vaisių; 8 ruimų

. . .v^. , . ’mr's, Antanas ir Andrius .JURA- ~ ~ ; namas, miesto vanduo name ir barnė-
nill politikieriai issinkuot<is. VIČIAI, paeina iš Jurginiški i kar-*v>, VIGtOSC llUilHVO JUIH. 5 kambariai, visi parankumai ir ^e’ $^eKtra r*arae * y basėje, barne
Dabar jie nori įvesti Darduo- Garliavos valse., Kauno apskr Buš Taip yra nustatyta Lietuvos naujoviškai įrengti-S veikiausioj Vietoj reikalTn<nos nri?far-
j .. , T . ’pie 40 metu kam išvažiavo i Amen- i i- • i i • i arti mokyklos, storų ir pastos. Randa ',1SOK1CS madines reikalingos pne iar
damajj mokesni, bet VISUO- ką. Ar jie yra gyvi ar mirę, nieko a- mokslininkų, kurie sako, $i8 mėnesiui. WM. LUTKIN, (2
menė tam priešinga. Darbi- pie: iu.cs n€Žin®u- K"rie žinot *1 or< kad gipso klodai susidarė washington st., so. Easton, Mass.
ninku organizacijos sako: gu gyvi priduoiite ju adresus. Arba juros dugne iš kalkinių ak-į-----------------------------------------
“Apdėkit mokesčiais turtuo- [*'£-,J,®jv*^8išaukia' Jieško sesu^ menų ir sieros rakšties miši-
lius, o ne tuos, ką sausą duo- Agota Juravičiutė-Vizgaitienė niO. Vadinasi, dabartinis

pakol pati valstija nepridės 
$3,000,000 iš savo iždo, o 
valstijos iždas tuščias, nami-

* »

mos; 2 gražus arkliai, raguočių 12, 
daug registruotų,- yra kiaulių, žąsų, 
vištų ir kalakutų. (27)

VACLOVAS KAVALIAUSKAS 
Nashua Street, SHIRLEY, MASS.

BALTIMORE, MD.
ARTISTIŠKAI ĮRENGTA 

LIETUVIŠKA UŽEIGA.

BENNEY’S CAFE
GAUNAMA STIPRUS IR MINKŠ

TI GĖRIMAI IR VISOKIE 
UŽKANDŽIAI.

Graži vieta smagia: praleist laiką 
su prielrnkiais žmonėmis. 

Muzika kiekvieną dieną ir vakarais 
Šokiai l’ėtnyčios, Subatos ir 

Nedėlios vakarais.
Baltimorčs lietuvius prašome už

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

TONY BENNEY
721 W. Lexington Street

BALTIMORE, M D.

NEBŪK
ŽILAS

; Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina Žiiim.t, Plaukų slinkimą ir 
I’laiskanas. , Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 

' ati taiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Kreip
kitės neatidėliodami ant ilgiau, 
Kaina $2.00. Jeigu nebusite pilnai pa
tenkintas, jums pinigai bus sugrąžin
ti. J. SKINDER, DepL B3,

357 W. 63-rd St„ Chicago. IIL

Stanaičių kaimo, Garliavos vaisė 
Kauno apskr., Lithuania. Biržų apskritis Lietuvoje už-

--------- ima buvusį juros dugno pa-
Marijona Valašimienė, pajieškau vil'ŠlU. Tiesa, šie gipso klo- 

ANTANO VALAŠIMO, seniau gvve- j • x • •* t 4- 4- *4
no 6718 So. Morgan st., chicago? m , dai tęsiasi ir Latvijos tento-

Lenkijos valdžia uždrau- JŽSa'bSSS&u 1 gerįausiai ma-
War- malonėkite pranešti jo adresą, busiu tytl Lietuvoje Pabiržės IT 

labai dėkinga; turiu labai svarbu rei- Bjpžų valsČlUOSe. Ypač daug
, tokių klodų prie siaurojo ge. 
Težinkelio Biržų-Šiaulių lini-

ną perka.’

irikos darbininkams ir far-

UŽGNIAUŽTA “GAZETA 
WARSZAWSKA.”

dė platinti “Gazetą 
szawską,” seniausį lenkų lai- kabį* 
eraštį, kuris eina jau nuo 
1774 metų. Uždraudė tą 
dienraštį dėl Pilsudskio mir- 
ies aprašymo

raščiai pašventė jo mirčiai 
pirmutinius

Mrs. Marijona Valašimas 
3382 Lasalle st.. Verdun,

Montreal, Canada.

<2>

• i_*x* 1 *i_ ^^na Rakauskaite-Baf ad msK i cne,
VISI Kiti laiK- pajieškau brolių Juozapo ir Jono Ra

kauskų ir Onos Lubinikės, o pa vyru 
. . sakėsi Stekerte. Broliai ir draugė -

SaVO pUSlapiUS veno minkštosios anglies apielinkėje
ir apvedė juos juodais anva. aP1?I.w.estv.Fr^nkTOIl’1nl jųo ag^gept,. Kūne zmot kur jie randasi, 
dais. O Gazeta Warszaws- malonėkite pranešti. (2)
ka” įdėjo žinią be gedulosė s^^SuSįhia, r.,
apvadų ir iš šono padėjo ——--------- ;------- —-----------
franeuzų užsienio reikalų
ministerio Lavalio paveiks- Traupio valse., Ukmergės apskr. Se- 
ą, kuris atkreiptas veidu į tą’Jžino.'ma-

I2į

-jjos, prie Gulbinų stoties, 
Kirdonių kaime ir kiek to- 
liau — Kaunių dvaro lau
kuose.

Apie 1901—1902 m. į 
šias vietas buvo atvykę keli 
žymus rusų profesoriai ir ty-

priešino ir pasiskundė aukš- iy?^laIHs būtinai reikia kar
tesnei valdžiai. Ryšy su tuo trecl3 PartlJ3> kuri gale- 
kolchozo vadai Lebedevas ir
Čemiovas areštuoti ir įsaky
mas moterims žindyti paršus 
atšauktas.

POLICMANA1S APSIREN
GĘ PLĖŠIKAI PAGROBĖ 

* $3,800.
Chicagoje pereitą sąvaitę 

buvo užpulta ir apiplėšta 
Edison General Appliance 
kompanija. Penki plėšikai 
atvažiavo automobilium, ant 
kurio buvo išmalevotos rai
dės “POLICE,” pagrobė 
$3,800 pinigų ir pabėgo. 
Trįs plėšikai buvo policijos 
uniformoj. Dabar klausi
mas, ar tai buvo tikri polic- 
manai, ar tik plėšikai polic- 
manais persirengę.

tų tinkamai kovoti su atža- 
gareiviškomis republikonų 
ir demokratų partijomis.

JUGOSLAVIJOS VAL
DŽIA DŪKSTA.

Jugoslavijos tautininkų 
valdžia yra pasiryžusi smur
tu išnaikinti opoziciją. Gin
kluoti jos bernai Sarajevo 
mieste užpuolė chorvatų mi
tingą ir durtuvais sužeidė 50 
žmonių.

RUSIJOJ GIMĖ KET- 
VERIUKAI.

Iš Maskvos pranešama,

žinią plačiai kvatoja. Reiš 
kia, franeuzas juokiasi, kad 
Pilsudskis “pakratė kojas. 
‘“Gazeta Warszawska” pri
klauso “endekų” (tautinių 
demokratų) srovei ir visuo
met buvo griežtai nusista
čiusi prieš Pilsudskio val
džią, kuri “endekams” išro
dė perdaug “pirmeiviška.

lonėkit man pranešti jo adresų 
Frank Kizis 

24 Hazel st., Binghamtor;, N. Y.

Pajieškau brolio JURGIO ŠABU- 
NO, paeina iš Lietuvos, Kauno ap
skričio, Aukštosios Panemunės vals
čiaus, Levanavos kaimo, meldžiu atsi
šaukti pats arba kurie žino, meldžiu 
pranešti jo adresą, trįs metai gyveno 
Pittsburgh, Pa.

Andrius Šąbunas,
P. O. Box 23, Wendel, Pa.

APSIVEDIMAI.

(D

ITALIJA PROTESTUOJA 
PRIEŠ GINKLŲ SIUNTI

MĄ ABISINIJON.

Italijos spauda praneša, 
kad Romos valdžia nusiun
tusi protestus toms šalims, 
kurios siunčia ginklų Abisi
nijai, kurią Mussolinis nori 
pasigrobti.

RYDZ-SMIGLY PILSUDS
KIO VIETON.

Lenkijos diktatoriaus Pil
sudskio vieton tapo paskir
tas generolas Rydz-Smigly. 
Jis buvo artimiausis Pilsuds
kio sėbras ir, manoma, eis 
jo pėdomis.

Pajieškau apsivedimui vaikino apie 
40 metų amžiaas. Pageidaujama lie
tuvis Amerikos pilietis. Aš esu dailios 
išvaizdos, geros sveikatos, vedu gra
žų gyvenimą; turiu ruiminghauzę tar
pe svetimtaučių ir esu prie cento. Bū
dama prie biznio pririšta neturiu pro
gos susitikti su lietuviais ir esu ver
čiama atsiliepti.per laikraščius. Esant 
reikalui aš savo bizni galėčiau par
duoti ir sutiktas .keitiesi Į kitą mies
tą. Nedirbantis čion dabar galėtų 
darbą gauti. Prašau atsiliepti iš arti 
—asmeniškai, iš toliau gi per laišką 
prisiunčiant fotpgrafiją ir savo as
mens aprašymą, šiuo adresu:

S. K (3)
2448 Newton avė., Detroit, Mich

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: ka» reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės 
naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “‘Teisingas Patarėjas 
atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gy
dytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik

“sekretas” išaiškintas.

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

Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei
na?

Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?

PICCARDAS DARO MĖ
GINIMUS LENKIJOJ.
Šveicarijos mokslininkas 

prof. Piccard ruošiasi nau
jam kilimui į stratosferą, šį 
kartą jis savo bandymams 
pasirinko Lenkiją. Pereitą 
sąvaitę jis jau buvo su vienu 
lenkų lakunu apžiūrėti apy
linkę. Jis tikisi pakilti apie 
30,000 metrų (97,000 pėdų). 
Kilimas įvyks turbut sekan
čiais metais.

VOKIEČIŲ KALĖJIMO 
SARGAS PERŠOVĖ LIE

TUVOS PILIETj.
Gauta žinių, kad šiomis

Trumpos Žinios.
Chevroleto automobilių 

kompanijos darbi ninku 
streikas, kuris buvo apėmęs 
30,000 darbininkų, jau pasi 
baigė.

New Yorke sustreikavo 
laivų dirbtuvių darbininkai, 
reikalaudami 30 valandų 
darbo sąvaitės ir daugiau al
gos.

Franeuzų inžinieriai Me- 
nasche ir Femoutier išrado 
Indijoj mašiną naikinti uo
dus, kurie platina ligas. Ji 
naikina taip pat vabalus, ku
rie kenkia iavams.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, nuo 30 ligi 45 metų; aš esu 
našlys, 46 metų, jaunas atrodau. Aš 
turiu farmą 120 akerių žemės. Mano 
farma yra verta didelių pinigų, tai 
butų gerai kad ir draugė turėtų kiek 
pinigų. Taipgi reikalinga kad butų 
gera šeimininkė ir neblogai atrodanti, 
ir vieno vyro moteris. Kuri mylėtų 
gerą, sveiką gyvenimą ant farmos, 
prašau atsišaukt ir prisiųst savo pa
veikslą. John Riskus (1)
Box 181, Milner, Colo.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės nuo 35 iki 45 metų; geisti
na kad butų be šeimynos ir kuri my
lėtų ant farmos gyventi. Aš esu pa
vienis, 40 metų ir turiu štedavą dar
bų ir gyvenu ant ukes netoli miesto 
ir ežero, graži vieta. Prašau rašyt ant 
šito antrašo: (1)

Anthony Grebalek
R. D. 1, Box 207, Wapwallopcn, Pa.

Dvi rimtos sesutės, Ange'ija 23 me
tų, Stasė 27, norėtų susipažinti apsi- 
vedimo tikslu su rimtais vyrais, va
žiuojančiais į Lietuvą. Laiškus prašo
me siųsti rimtus ir su fotografijo
mis: Angelina Kasinkaitė, (1)

Jonis. Laukių gatvė 17,
KLAIPĖDA. Lithuania.

Pacifiko vandenyne, Fili-

LIETUVOJE. PIGIAI PARSIDUO
DA NAMAS. Kauno priemiestyje, na
mas su skiepu, vieta graži gyvenimui 
ir bizniui, dabar yra valgykla ir alu
dė. Kurie važiuojat į Lietuvą gera 
proga pirkti ir gyvent. Sveika aukšta 
vieta. Tik 10 minutų į Kauną pės
čiam. Kreiptis šiuo adresu: (2)

K. MEŠKE, Apt. 2-B.
652 Grand sL, Brooklyn, N. Y.

Ką reiškia “pirmosios nakties tei
se,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? įkilta 
jaunosios šlėbė? jaunosios šydras? 
Ryžiu 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 žinoti pirmą naktį? šito 
nepasako jauniems nei tėvai, nei baž
nyčia, nei mokykla. O klausimas la
bai svarbus, 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 vaiką? Tai o- 
piausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia įdomią informaciją.

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

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaiką, 
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 butą 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilaikyti 
nėščia moteris? Kaip reikia auginti 
kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtu hut uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalas?
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?

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

Knyga graži. 223 puslapiu, stip
riais audimo apdarais, aukso raidė

dienomis Lietuvos pil. Kutas P11"*, apylinkėj, Amerikos
su sienai pereiti kortele prie oro !alvynaį tu.re>° f ®Ptus 
Eitkūnų gerėjęs Vokietijos kuriuose dalyva
pusėn. Vokiečiai įtarę, kJad vo 46 laivyno lėktuvai.
Kutas verčiąsis kontraban-’ . . , , , . .
da, tai jį suėmę ir uždarę' APle bedarbių buvo
Pikalniu kalėjiman. Kalėji- aP®u * c .lnvalstijos 
mo prižiūrėtojas Kutui per- ™™us Spnngfięlde, protas- 
šovęs galvą. Kutas dabar t-u?daml ,deJ. “^įarymo pa-
gulįs ligoninėje. ^>P°S ^t.PoAeh«

dienų vadai patarė bedar
biams grįžti namo.

FARMA PARSIDUODA
Už pusę kainos ir ant lengvų išmo

kėjimų. Noriu važiuot Lietuvon, tode 
greitai turiu parduot. Vieta puiki. 
Klauskite greitai, iš arti kreipkitės 
ypatiškai V. MEŠKAUSKAS, (2»

R. D. 1, CORRY. PA.

ITALIJOS DIDŽIŪNO 
DUKTĖ PABĖGO.

New Yorke pereitą sąvai-
ITragnajr'am Lietuvių 

Socialistinės Minties

kad viename kolchoze, neto-tę pabėgo italų didžiūno, 
Ii nuo Krasnaja Pachra, Pa- grovo Marino Torlonijos, 21 
volgy, ūkininkė vardu Ku- metų amžiaus duktė su ban-

Laikraitin

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

džia Urug. Soc. Part. I4eL skyriau.
banova pagimdė 4 kūdikius, ko tarnautoju. Jos tėvas yra .TSSkiS." 
vieną mergaitę ir 3 bernai- Italijos karaliaus artimas gi- Adresas: n. banga

C- Panuniay No. 1480.
C1US* mine. i montevideo. ttruguay.

NUGA-TONE SUTEIKS
JUMS NAUJĄ SVEI 

KATĄ.
NUGA-TONE sutvirtina visokius 

organus žmogaus systemoje, patai
so apetitą, sureguliuoja virškinimo 
aparatą ir vidurius. Suteikia naujų 
spėkų raumenims, nervų svstemai ir 
piuiaro ją tvirtesne. Pagelbsti kur ki
ti vaistai nepagelbėjo, pasekmes tu 
gerų vaistų pasirodys tiktai į keletą 
dienų po vartojimui.

NUGA-TONE parduodamas visose 
vaistinyčiose. Žiūrėkite kad gautu
mėte tikrą NUGA-TONE, nepriimki
te pavaduotoju

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotoją vidurių, 25c. 
ir 60c.

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,” McCabe’o “Ci
vilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” L. H. Morgano “Se
novės Draugija,” Cloddo “Pirmykščio Žmogaus Istorija,” Prof. Augusto 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.

Užsisakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadway, South Boston, Maaa.



RAUDONOJI SOVIETŲ ARMIJA,

Iki šiol Sovietų kraštas te-• arba “smogiamoji kariuo- 
jėra atsiskyręs nuo Europos, menė/’ tai 21 reichsvero di- 
Fodėl Europos plačioji vi-j vizija, o pagelbinė, antraeilė 
suomenė mažai teturi žinių —tai hitleriški smogiamieji 
apie Sovietų gyvenimo tik- būriai.
'ovę: apie kultūrinę ir eko- Ir Sovietų karo jėgos su

dominę būklę, socialinius darytos iš “smogiamosios 
sluoksnius ir grupes ir apie j armijos” ir pagelbinės.
jų karo jėgas. Maža to. Sovietų kariuo-

Ypač Soyietų kariuomenė • menės mokymas, įvairios in-
—raudonoji armija — atro- 
lo daugeliui “nežinomu dy- 
Ižiu,” kaž kokiu “iksu,” dėl 
.tūrio yra įvairių, griežtai 
^riešingų, nuomonių net ka- 
ro dalykų žinovų tarpe.

Vieni jų tvirtina, kad So
vietų raudonoji armija esan
ti galingiausia pasauly ka
riuomenė, moderniškai pa
rengta uždedamoms jai pa
reigoms, kiti įrodinėja, kad 
raudonoji armija nesuda
ranti rimtos pajėgos, esanti 
menkai apginkluota, ir jos 
žemesnieji ir aukštesnieji 
karininkai esą bemoksliai 
arba mažamoksliai ir tt.

Aišku, kad abidvi šios 
nuomonės toli gražu nėra 
bešališkos. Labai dažnai jo
se atspindi tam tikra politi
nė simpatija ar antipatija, 
kurios tik klaidina Europos 
plačiąją visuomenę ir kliudo 
jai pamatyti tikroje švieso
je tai, kas yra.

O musų dienomis, kada 
Sovietai pradėjo Europos

strukcijos ir kautynių takti 
ka taip pat yra vokiško pa
vyzdžio.

1929 metais Sovietus in
struktavimo tikslais buvo 
aplankęs dabartinis Hitlerio 
karo ministeris generolas 
Blombergas su keliais vokie
čių generalinio štabo kari- 
įinkais. Generolas Hamer- 
iteinas, buvęs gen. Šleiche- 
io vyriausybės laikais 
eichsvero vadu, taip pat va
dinėjo į Sovietus drauge su 
žvalgybos skyriaus viršinin
ku, pulkininku fon Kiule- 
iau.

1924—1929 metų laiko- 
:arpiu, kai Sovietų ir Vokie 
tijos santykiai buvo glaudus, 
Vokietijos generalinio štabo 
karininkai duodavo įvairius 
įtarimus Frunzei ir Voroši- 
ovui, o karo žvalgybos vir 
šininkasu užrašydavo visa, 
kas buvo reikalinga žinoti 
zokiečių generaliniam šta
bui.
Raudonosios armijos kiek-

gyvenime vaidinti aktyvui™™ Pėstįnink>! {“vizija su
vaidmenį ir kada su jų karo p.lde,d? >s 3-jų pulkų pulkas 

s 3-jų batalijonu. Koznasjėgomis yra susiję politines nulRa« turf

je, ir dėl geležinkelių linijų 
stokos teks naudotis automo
bilių transportu. Vokietija 
jau turi 750,000 automobi
lių. Kasmet Vokietija išlei
džia iš dirbtuvių 100,000 au- 
omobilių, o nuo šių metų 
jus išleidžiama po 200,000. 
Sovietuose gi Į metus paga
minama anie 40,000 auto
mobilių.

Sovietų karo sferos labai 
susirūpinusios žiniomis, kad, 
karui kilus, vokiečiai ginsis 
Vakarų fronte, o puls Rytuo
se Rusiją, kad kirsti lemia
mą smūgį, jų nuomone, silp- 
įesniam priešui.

1914 metais vokiečiai lai- 
<ėsi priešingo nusistatymo, 
lie bandė pradžioje sutriuš
kinti Francuziją. Dabar jie, 
matyti, pakeitė savo planą.

Taip atrodo Sovietų karo 
ėgos. Kaip jos pasirodys ka- 
o nelaimei atužus, kitas 
liausimas. Patrankų ir kul
kosvaidžių dar nepakanka, 
kad karas butų laimėtas. La
jai daug pareina nuo ekono. 
minės šalies galios ir nuo pi- 
iečių dvasios patvarumo.

Šiuo atžvilgiu laisvos par- 
amentarinės valstybės visa
ta esti stipresnės, kaip dik
tatūrinės. Tatai parodė ir 
Suropos didysis karas.

Demokratiškoji respubli 
koniškoji Francuzija paro
dė, kad laisvieji piliečiai nu
gali ir iki dantų apsiginkla- 
zusius militaristus. “L. Ž.”

LPVIS, 80. BOSTON

IšTIKRO BUTŲ JUOKINGA.

Vienas demokratų politikieris 
bostone pasigamino sau prakal- 
oą busiančiam mitingui ir pasi
šaukęs savo ištikimą juodveidi 
tarną sako:

“Dabar tu važiuosi su manim 
didelį mitingą ir atsisėsi prieša-

No. 21. Gegužes 22 i-, 1935 «.

kombinacijos ir net karų 
planai, labai svarbu bešališ
kai žvilgterėti į tą “iksą,” 
kuris vadinasi Sovietų rau
donoji armija.

Dabartinė Sovietų raudo
noji armija jau visai nepa
naši į 1918—1920 metų rusų 
kariuomenę.

Šiandien raudonoji armi
ja milžiniška kariuomenė, 
kurios išlaikymui skiriamos 
tiesiog pasakiškos lėšos.

Pasak Sovietų oficiozo 
“Izviestijų,” šįmet raudono
ji armija turės 101 pėstinin
kų ir 28 kavalerijos divizijų, 
viso 940,000 kareivių.

Sovietų valdžiai reorgani
zuojant raudonąją armiją, 
žymų vaidmenį suvaidino 
prityrę specialistai — vokie. 
eių karo instruktoriai
i924 metais į Sovietus bu

vo atvažiavusi net speciali 
vokiečių karo misija su gar
du reichsvero organizato- 
rium ir moderniškos karo 
strategijos kurėju generolu 
fon Zektu priešaky. Misija 
dirbo Sovietuose kelis mėne
sius.

Generolo Zekto idėjos tu 
rėjo didelės įtakos į Sovietų 
kariuomenės organizacijos 
planą. Kaip žinoma, genero
lo Zekto nuomone, ginkluo- 
;os pajėgos turi sudaryti 
dviejų rūšių armijas. Viena 
—tai “smogiamoji armija,” 
pirmaeilė kariuomenė; ant
roji —- pagelbinė. Taip yra 
organizuota Vokietijos ka
riuomenė. “Pirmos rūšiesJ?

unkiujų kulkosvaidžių. 
(Lenkų pėstininkų pulkas 
turi 117, o francuzų 152). Re 
kulkosvaidžio kiekvienas 
•audonosios armijos pulkas 
turi vieną bateriją lengvųjų 
ir tris baterijas mažyčių “re
volverinių” patrankų. Sovie 
tų divizija turi 60 lengvųjų ir 
15 sunkiųjų patrankų, 40 
tankų, 100 šarvuotų automo
bilių ir 16 lėktuvų. Tokiu 
judu raudonoji armija savo 
apsiginklavimu niekuo nesi
skiria nuo Vakarų Europos 
kariuomenių.

Apytikriomis žiniomis 
Sovietai turi 3,500 lėktuvų. 
Sovietų oro laivynas gana 
geras, turi prityrusių laku- 
įų; lėktuvų motorai jau 
daug kartų parodė savo stip- 
umą.

Raudonosios armijos mo- 
torizacija eina gana lėtai 
lors jau motorizuota visa 
jriešlėktuvinė artilerija, da
lis sunkiosios artilerijos ir 
•auko radio stotys. Iš viso 
Sovietai turi 10 motorizuotų 
divizijų (septynios stovi pa 
deniuose ir trys šalies vidu
je... (cenzūros išbraukta.)

Sovietų karo vadovybė 
deda pastangų, kuo greičiau 
išbaigti raudonosios kariuo
menės motorizaciją, nes ka 
•ui su Vokietija kilus, dėl ge- 
'ežinkelių tinklo retumo ir 
visiško transporto suirimo 
raudonoji armija gali atsi 
durti kritiškoje padėtyje.

Sovietų karo specialistai

Ligoninė Ant Vandens.

Camdeno mieste, New Jersey valstijoj, buvo pastatyta ligoni 
ziė, kuri plaukios ant vandens kaip laivas. Joje yra 1,500 vietų li
goniams. Be to. yra teatras ir salė šokiams.

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

tedyMs lietuviškai angliškoj ir ang-! Namų Daktaras, parašė Dr. A 3. Ša
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A. ralius. Knyga tik ką apleido spau-

Lalis. Abi dalis vienoje knygoje. {dą. Nauja knyga užpildyta vien re- 
PsL 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00; ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
. _ . __ ... . .... . i vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver-

Badas Išmokti Angliškai, j $jtą knygą įsigyti visiems, nes Na- 
Rankius reikalingiausių žodžių ir, Daktaras yra viena iš reikalin- 

patikalbejimų. ši knyga sutaisyta taip ; ęiausi k kiekvienam lietuviai,
lengvai ir suprantamai, kadI .kiekinę- jsi kite tuoj Dide!g k dratais 

gah greitai išmokt kal^twidiš-i darai apie 300
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, • Kaina .........*.................*’ * $2.50
bet čieli sakinai, pasikalbėjimai dar- 1 v
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu-1 Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pike- 
ėju^’krautuvėn, pas daktarą, pas bar- čiu? Aiškiai išguldyti pUietystis 
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone- įstatymai su reikalingais klausimais ii 
tišku ištarimu ir gramatika. Antra atsakymais lietuvių ir anglų kalbos*,

i padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė Antra peržiūrėt* ir pagerint* 
i St. Michelsonas. Pusi. 95.............. 35e. laida ..................................................M*.
Etnologija arba istorija apie žemės Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno- 

tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą, vėj- Panašios knygos lietuvių kal- 
“ parašė Šernas. Sn paveikslėliais. Ap- boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
į rašo apie visas musų pasaulio žmonių kokius dievus garbino senovės indai 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy-

. į naudinga kiekvienam perskaityti Chi- raįt lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
1 cago, III., pusi. 667, Gražiuose au- dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko-

geriant vand©-,^“®® apdaruose............................ $4.00 kius jie santikius su žmonėmis turėjo.
’ , Knyga stambi ir labai užimanti.
, Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny- tikra tikėjimų istorija. $1.00

______  „ telpa daugybe naujų, lanai gra- DrutJuose audimo apdaruose T7.. $1.25
zių ir juokingu monologų ir deklama-

AR GALI AMERIKOS TREZI- Į ei jų. Visokios temos: darbininkiškos, Žodynas angliškai-lietuviškos kalba.
....... « I revoliucionieriškos, tautiškos, huno- (Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis.

ristiškos ir laisvamaniškos. Visos čia rasi visus angliškus žodžius išgul- 
skambios, visos geros. Tinka viso- dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m.
kiems apvaikščiojimams, baliams, Puslapių 835.....................................$8.00

“Woman's Home Companion’e,” ' koncertams, ir tt. Antra pagerinta ...... ...
. , . - v— —• laida. Sc. Boston, 1914 m.............. 25c. Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau-
Kad UZ 10 metu SIOS salies prezi- , goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant-

. _. ... ............. klientu busianti moteris 1 Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers- ra, peržiūrėta ir pagerinta laida.
kmej eilėj. Kai tik as išeisiu ant :aeniu OUsianiJ moteris. 1 ta į visas kalbas, todėl kad yra gra- Kaina .............................. 25c

• j Musų Humoristikos štabas Žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas „
1 -am npfiki Amerikos nrp^i. vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- Paslys Su vadžiot Ojas, V leno veiksmo

ų tam neuKl, nes AmeriKOS prez> , jįj 1909, pusi 432. Drūtai Komedija. Paraše Ben. Ruinsas. G&-
' apdaryta .. ~..........$2 50 na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2

- . - - - o- x 1 • • x • * moterys ir 5 vyrai.
dabok ir daryk taip- kai kalbė- ;<aiP 00 me^Ų’ 0 kun gi moteris Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome- 

norės viešai prisipažinti, kad ji, naudinga knyga, aprašyta katalikų dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin-

pamatysiu tave 
ni...”

DENTU BŪTI MOTERIS?
Roosevelto sekretorius rašo

esvrados, tu pašok ant kojų iri 
pradėk šaukti: ‘Ura už musų se
cantį majorą!’ O paskui geraiįčentas^ turi būt ne jaunesnis,

damas aš atsigersiu vandens, tai 
11 plok rankomis, o kai aš išsi-^ur^ daug metų? 

ėmęs skepetaitę pradėsiu šluos-:
tyt sau kaktą, tai tu smarkiai 
juokis.”

Urvai, Kurie Ryja
Triobas Ir Žmones.
Skardonių upelio kran

uose, 1921 m. buvo užtikti 
<až koki urvai. Vietos žmo- 
lės juos vadinę šventaisiais. 
Viename tokiame urve buvo 
natyti didelių įvairiaspal- 
zių akmenų klodai. Jie atro
dė gana keistai: lyg popie- 
os lapai, plokščiai sukrauti. 

Tai buvo mėlsvos-pilksvos- 
jaltos spalvos nevienodo 
lukščio akmenys. Kiek gi
lau pastebėtos blizgančios 
azdelės. Tai buvę stalokti 
:ai ir stologmitai. Jie atsi- 
anda per eilę metų nuo var
žančio vandens.

Vietos gyventojai, kurie 
dirba vietos gipso kasyklose, 
pasakoja visokių įvykių, su
sijusių su požeminiais ur
mais, kurie kartais praryja 
gyvulius, žmones, ir net trio- 
jesius. Prieš karą (1910— 
1912 m.) toje apylinkėje že
mė praryjusi svirną su grū
dais ir kelis arklius. Nebe- 
eikalo vietos žmonėse yra 

jžsilikusių įvairių padavi 
mų, apie paskendusius dva- 
•us ir nugrimzdusias bažny
čias. Esą senovėje žmonės 
girdėdavę duslius varpų bal
sus. Tai skambėdavę tų pa
skendusiu bažnvčiu varpai.

Tsb

REbAKClJOS
ATSAKYMAI

Fraaui Šimkui. — Alaskon va 
žinoti draugui nepatariam. Tie
sa. valdžia siunčia tenai farme 
rių šeimynas, kurių ukius sunai
kino sausra ir audros, bet valdi 
ninkai sako, kad pyragų tiems 
farmeriams ir Alaskoj nebus. 
Kiekvienai šeimynai valdžia duo
da po 40 akru žemės Alaskoj ir 
po $3.000 paskolos įsikūrimui. 
Bet žemė da neišdirbta, apaugu
si mišku, nėra kelių ir nėra trio- 
bėsių. Valdžios atstovai Alaskoj 
sako, kad ims trejatą metų lai
ko, pakol žmonės galės Įsikurti

BIZNIERIAUS NUOVOKA. 
Vyriškų apykaklių fabrikan-

bažnyčios siautimas ir pradžia refor- g*s veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai u 
mos. Su daugeliu puikių paveikslų. z moterys. Abu veikalėliai vienoje 
215 pust Popieros apdaruose. .. $1.00 knygutėje. Kaina...........................25c.

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
mėm} ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran- kis. Knyga didelio formato, 1086 pustN igeris papurtė galvą ir sako tas Žiuri Į ilgakaklę žirafą ir sa- įajYjjjj išaiškina gamtos istoriją. Chi- su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 

savo bošui: “Boss, verčiau tu ! ko: 1 cago> UI. 1903, pusL 209. Gražiuo- dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių,
... . zvi., -1 1 j — ^ ! se audimo apdaruose....................... $1.50 šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap-

pakeisk savo signalus, nes as ne-. —Ot, kap gaila, kad žirafos darais. Chicago, 1914, pusi. 1086.
galėsiu susilaikyt juokais, kai1 nenešioja apykaklių! jAgerk£ri7 fovirVS^ Kaina............................................. ,70°

tinka deklamacijoms ’r dainavimui, žinynas. Knyga žinių iš mitologijos,

KAIP VŽINTERESUOTI PIRKĖJĄ.
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
PusL 32 .............................................I5e

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos

. I ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei- visokių patarimų apie sveikatą, bu

kimų komedija. Perstatymui reikia dus gydymosi, vaistus, įvairių nure-“Keleivį” skaito visokio klaustasis atsakys teigiamai 10 aktorių, 8 vynj ir 2 moterų, lo- 
užsiėmimo žmonės. Vieni—ir šiuo budu pirkėjas ir šimas ažima apie 2 valandas. .. 25c. 
musų draugu užsidirba sau pardavėjas atsistos ant ben- K«r Musų Bočiai Gyveno? — Arba 

parduodami dro pagrindo.
Vienas senas, prityręs,

i dymų amatr inkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems. 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta .....................................$3.00
Delko Reikia Žmogui Gert ir falgyt?

—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-ras G-mus.

Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris ^aina............................... - •...........
trumpais ir aiškiais faktais parodo, i kunigų Celibatas.— Išaiškinta knni-

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė:. Knyga labai pamoki- 
Kodėl Aš Netikiu j Dievą? — Arba

j j , -.r -L- 1 •• *11 1 Tikėjimo Kritika. Kiekvienas gerasduodami prekes. Musų biz- nesenai miręs pirklys paša- katalikas ir laisvamanis privalo ją
nieriams kartais prasčiau ei- kojo, kad jis verslo reikalais persiryti. 64 pusL .................... 20c.
naši negu paprastiems dar- pasikalbėjime visada prade-’-Salomėja“, arba kaip buvo nukirsta 
bininkams, nes jie nežino, davęs kokio nors tikro daly-1 Srašyt^rsa^^i?6^ 
ką geras ir apsukrus biznie- ko tvirtinimu, kuris užbėg-i ninko. Vertėtų kiekvienam per
riš privalo žinoti. Lietuvos davęs už akių kiekvienam skaitytl...................................  2&c-
biznierių leidžiamas “Vers- galimam prieštaravimui ___
las” duoda tokiems žiupsnį tuo būdavę atsistojama ant kJ^n’Ae^^draSYos
gerų patarimų. Jie gali būt...................................  ' ’ K “
naudingi ir Amerikoje. Tai
gi pasiklausykit, kaip reikia

pat ir esti sutinkamas koks 
nors pasipriešinimas, jis jau 
nesunku nugalėti.

pragyvenimą 
savo rankų darbą, kiti par-

elgtis su pirkėju, kad jo ne 
atstumus, neįžeidus, bet kad 
jį patraukus ir pririšus prie 
savęs. “Verslas” rašo:

Jeigu nori pirkėją kur 
nors pakreipti, turi jį sudo
minti, patraukti jo dėmėsi. 
Tai pasiekti galima trejo
pai: (1) padarant jam ko
kio nore malonumo, (2) su
žadinant jo nusistebėjimą, 
ir (3)‘iškeliant į aikštę jo 
paties interesą.

Kada iš musų žodžių ir 
poelgių trykšta džiaugsmas 
ir gera valia, tada pirkėjas, 
kurs mus aplankys, taip pat 
nudžiugs, mus pamatęs, ši
tas jo pasitenkinimo jaus
mas galima dar sustiprinti 
paminint ir pabrėžiant,—ži
noma, labai taktingai,—ko
kią nore jo pirmu žvilgsniu 
pastebėtą gerą ypatybę.

Pirkėjo nusistebėjimą pir
miausia sukels musų išvaiz
da — nuo batų iki viršugal
vio. Todėl savo išore tenka 
visai rimtai susirūpinti. O 
prie jos priklauso: tvarkin
gai sušukuoti, gražiai nu
kirpti plaukai, švariai laiko
mi dantys ir rankos, gyvos 
akys, švarus skalbiniai, su
lyginti drabužiai, apikaklės 
ir rankogaliai. Akį rėžian
čios spalvos bei ryškus pa
puošalai nepadarys gero įs
pūdžio, lygiai kaip ir nukry
pę bei purvini batai.

Pirkėjo smalsumas gali
ma sukelti tam tikrais klau
simais. Kiti pardavėjai geba

pirmo tvirto laiptų laipsnio, taUzmas. Kaina ............................ 25c.
iš kurio jau galima toliau 
kopti į savo tikslą. Jei čia

1 Apie Dievą. Veidią, Dangų ir Praga
rą. Parašė Robert G. Ingersoll, ęar- 

i siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių aoC.
“O. S. s.” arba šliabinė Iškilmė.— 

Vieno akto farsas, labai juokingas
Kaikurie prityrę pirkliai s®™ permtymui. Kaina .... įee.

Amerikos Macochas. —Arba kaip ka
talikų kunigas Hans Schmith pa- 

" į piovė merginą Oną AumulleT. Su

tenai ukius. O po penkių metų 
valdžia jau pradės reikalauti pa- gavo klausimu drauge SUgeS- 
skolų atmokėjimo. Alaska yra ■ tijonuoti pirkėjui ir atsaky- 
didelis kraštas ir klimatas (oras)' mą. Jie kreipiasi, pavyz- 
tenai labai nevienodas. Prašome džiui, tokiu klausimu: “Štai 
perskaityti šiame “Keleivio” nu- (labai gražus brangakmenis 
mery straipsnį: “Ar verta va- ir labai meniškai nudailin- 
žiuoti Alaskon.” Tenai draugas tas. Kaip jus manote?” Tik- 
rasi "daugiau žinių apie tą šalį. riausiai, beveik V18ada UŽ-

laiko labai naudingu tokį 
dalyką, kad jie pirkėją pri
verčia padaryti jiems kokį: paveikslais. 16 pusi....................... l0c.
mažą mandagumo patarna-!že maitės Raštai Karės Metu. Lietuvos 
vimą: pieštuką ar plunksna- Į. ’ ' ’ 
kotį paskolinti, popieriaus 
gabalėlį duoti, prekių pa
vyzdį palaikyti ir kt Šio 
veiksmo pagrindinė mintis 
vra ta, kad pardavėjo ir pir
kėjo valiai duotų vieną tą 
pačią kryptį. Šis bandymas 
visada gali būti sėkmingas, 
jei tik bus taktingai įvykdy
tas.

Kai jau pasirodo, kad pa
geidaujama, patogi akimir
ka jau atėjo, tada reikia tie
siog pasiūlyti pirkti ar pada
ryti užsakymą savo pre
kėms. Kai tas pasiekta, tada 
galima pabrėžti gerosios 
savo prekių ypatybės, kad 
pirkėjas dar labiau sutvir
tintų savo nusprendimą pir
kti ir tuo butų net patenkin
tas.

Pirklio sugebėjimas pasi
reiškia ypatingai tuo, kad jis 
moka viena akimirka susi
kaupti ir iš pirmo žvilgio pir
kėjo būdą ir nuotaiką teisin
gai nustatyti. Pardavėjas 
tuoj turi žinoti, su kokiu 
temperamentu jis turi reika
lą. Jis turi žinoti, kaip kiek
vienu atveju elgtis ir kalbė
ti. Tikras pirklys turi būti 
greitos orijentacijos, kad jis
savo žodžius ir poelgius ga- Kasos Globėjai:
lėtų pritaikinti bet kokiai,Emilija Kern^is- Jur*is Petraitis.

Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto
jos paveikslų, 126 puslapiai, kai
na ......................................................... 50c.

Materiališkas Istorijos Supratimas.
Lapeliai iš proietariškos filosofijos. 

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho 
Parašė. Z. Aleksa. So. Boston,
Sveikata arba tiesus ir trumpas kelias 

į sveikatą. Pamatinės žinios iš ana
tomijos, fiziologijos ir hygienos. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago,
IH. 1911, pusi. 339. Drūtuose audi
mo audaruose...................................$2.50
Anarchizmas. Pagal Proudhono moks

lą, parašė d-ras Paul Elzbacher,
vertė Briedžių Karaliukas. South 
Boston, Mass. pusi. 29.................... 10c.
Trumpa Senobės Isterija. Pagal prof.

R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su 
paveikslais senoviškų liekanų iro-kiais 
spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2.50

Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa
23 gražios eilės, daugybė straipsnių, 

juokų, ir tt. Puikiai iliustruota.
95 pus. .............................................. 25c.

WAUKEGAN, ILL.
LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ 

VALDYBA, 19X5 METAMS.

Jos. Mačiulis — pirmininkas,
906 Prescott St. Waukegan, III.

J. Kužinskas — pirm. pagelbininkas, 
821 Prescott st., Waukegan, III.

B. J. Masiliūnas — užrašų rašt.
818 — lOth Place, Waukegan, m.

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

K. Vaitiekūnas — kasierius,
720—8th St., Waukegan, III.

esamai padėčiai, galėtų pri- K_ 
sidennti kiekvienai nuotai- «.-Tlllfc[BĮ
kai, Žodžiu Sakant, kad butų J. Stočkus, Jurgis Jokūbaitis 
visiems viskuo. Tuo jis lai- Suairinktemi būna paskutinį ket
inės sau simpatiją ir pasise- ."J*"?8’0’ J:3°
, . r r Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir
Rimą. Adams Sts., Waukegan, III.

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne- 
oapultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir žem-

lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paiiuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
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
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.5t
Byla Detroito Kataliką su Socialis

tais. — Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911.
Antrą kartą 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 pusi.......... ...............25e
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškia; išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūvą. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ............................. ....................... 25t.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

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

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

“KELEIVIS” 
253 Broad way,

lfe.

So. Boston, Mass.
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MEILĖS TRAGEDIJA 
TELŠIUOSE.

Sunkus Lietuvos 
Žvejų Gyvenimas.

Balandžio 15 d. Telšių už
miestyje tragiškose apysto- 
vose nusižudė Kostas Kiau- 

amžiaus vy-

Lietuvos žvejybos centras 
yra Baltijos pajūryje, Kur
šių mariose ir Nemuno žioty- rakis, 27 metų 
se. Tiesa, dar nemažai žu- ras. 
vie/sugaunama ir Lietuvos, Kiaurakis au a laik
ežeruose bei mažesnėse upe-; d su vieni panele,
se. Tačiau ji sunaudojama nors |ats buvo ved turė.
pačių paupių gyventojų ir jo žmonai jus
dėl jos pardavimo netenka Jtarinžti’ įsimylėjėliai būvį 
sukti ga vos. priversti savo santykius slėp-

Pereitais metais Baltijos ti. Žmonai pasisekė net su- 
pajuryje, Kuršių mariose ir daryti tokias sąlygas, kad 
Nemuno žiotyse buvo su- minėta panelė turėjo Telšius 
gauta apie 2,000 tonų žu- apleisti. Atsisveikinimo pa- 
vies. Tai yra apie 300 tonų simatymą įsimylėjusieji pa-

STUDIJUOJA “NAUJĄ 
TVARKĄ.”

Čia parodytas H. G. Wells, 
garsus anglų rašytojas, kuris 
atvyko Amerikon studijuoti Roo
sevelto praktikuojamą “Naują 
Tvarka.”

TEISMŲ IR KALĖJIMŲ VALDŽIA =
LIETUVOJE. i

-----------------
Lietuvoje teismai yra ke- visokias, kad ir sunkiausias,

tūrių rūstų: Vyriausias Tri
bunolas (aukščiausias vals
tybės teismas), apeliaciniai 
rūmai, apygardos teismas iv 
apylinkės teismas. Be to, da 
yra kariuomenės teismas: 
bet jis sprendžia tik karinin
kų, kareivių ir politines bv 

■ las.

bv!as.
f rečio j i Lietuvos teismo 

yra apeliaciniai' 
rūmai. Anksčiau jų nebuvo. 
Rūmai Įsteigti tik 1933 me
tais. Jie vra aukštesnis teis-a*
mas už apygardos teismą. 
Apygardos teismo sprendi
mus visados galima apskųsti'

instancija

Pirmoji Lietuvoje teismo apeliaciniams rūmams.

maziau, negu kuriais kitais 
metais. Už sugautą žuvį Lie
tuvos pajūrio žvejai gavo a- 
pie 180,000 litų, reiškia, 90 
litų už toną.

Žvejybos sumažėjimas pe
reitais metais aiškinamas 
tuo, kad buvo visą laiką 
smarkus vėjai ir nepalankus 
orai; be to, buvo smarkiai 
nukritusios žuvų kainos, to
dėl žvejai nesistengė uoliau 
žuvauti.

Buvo imtasi priemonių 
pajūrio žuvį plačiau sunau
doti vidaus rinkoje. Tuo tik
slu su valdžios parama yra 
įsteigta “Žuvies” bendrovė, 
kuri stengiasi pagerinti sun
kią Baltijos pajūrio žvejų 
būklę. Ši bendrovė jau pra
dėjo organizuoti žuvų pri
statymą iš pajūrio i toliau
sias Lietuvos vietas. Šiais 
metais bus įrengtas jau per
nai pradėtas statyti žuvies 
apdirbimo fabrikas. Jame 
bus rūkomos, konservuoja 
mos ir kitaip apdirbamos 
žuvys ir gabenamos į plates
nes Lietuvos bei užsienio 
rinkas.

Visuotinės ūkio sąlygos 
žvejybos pramonei plėsti 
Lietuvoje yra sunkios. Atpi
gusios mėsos kainos kliudo 
plėsti žuvies suvartojimą. 
Tačiau ligi tam tikro laips
nio šį vartojimą vis dėl to 
galima išplėsti. Tikimasi, 
kad jau kitais metais bus ga
lutinai sutvarkytas žuvies 
sunaudojimas Lietuvos vi
daus rinkoje. Nuo to gal ir 
pasitaisys sunkus Lietuvos 
žvejų gyvenimas. Šia proga 
tenka priminti, kad ir patys 
Baltijos pajūrio žvejai ima 
organizuotis kovai dėl savo 
ekonominės būklės pageri
nimo. Tsb.

skyrė užmiesčio miškely. 
Kiaurakio žmona miškely į- 
simylėjusius užklupo. Tada 
Kiaurakis, labai susijaudi
nęs, išsitraukė revolverį ir 
nusišovė. Velionis tarnavo 
apskrities valdyboje šoferiu, 
buvo ramus ir blaivus žmo
gus.

PANEVĖŽY PUSĖ DARBI
NINKŲ BE DARBO.

Panevėžys pramonės srity 
yra žinomas kaip malūnų 
miestas, bet ši pramonė dar
bininkijai ir vietos judėji
mui veik nieko neduoda: au
tomatiniai įtaisai žmonių 
daug nereikalauja. Per visus 
7 žymesnius malūnus tedir
ba tik apie 100—130 darbi
ninkų. Priskaičius visas vei-

Šiuo metu Lietuvoje daro- kiančias įmones, įvairių pro- 
mi keli žymus kultūros dar- fesijų amatininkų Panevėžy 
bai. Iš jų žymiausi yra šie: darbo turinčių rasis tik apie 
ietuviškosios enciklopedijos 1500—2000 darbininkų. To-

Lietuvoje Sudaromas 
Žemės Vardynus.

instancija yra apylinkių tei 
smai. Jų yra apie 180. Jie 
sprendžia visas gyventojų 
bylas, kurios liečia ne dau
giau, kaip 5,000 litų jieškinį. 
Ligi šios sumos galima pir
miausiai skųstis tik apylin
kės teismui. Bet jeigu kas 
nepatenkintas apylinkės tei
smo sprendimu, gali skųstis 
apygardos teismui. Lietuvo
je yra keturi apygardos teis
mai: Kaune, Mariampolėje, 
Šiauliuose ir Panevėžyje. A- 
pygardos teismas sprendžia

leidimas, lietuvių kalbos žo
dyno ruošimas ir Lietuvos 
žemės vardyno sudarymas, 
žemės vardyno sudarymas 
pradėtas dar nesenai. Juo 
norima surinkti visus Lietu
vos vietų pavadinimus, juos 
surašyti ir su žemėlapiais iš
leisti atskiromis knygomis.

Toks žemės vardynas yra 
svarbus mokslo reikalams. 
Vietų pavadinimai nuolatos 
keičiasi. Per šimtą metų jie 
visai pranyksta ir atsiranda 
nauji. Mokslininkai — isto
rikai ir archeologai — nega
li tiksliai nustatyti jų tyrinė
jamų vietų be žemės vardy
no. Šio vardyno sudarymui 
daug padeda mokytojai, 
mokiniai ir matininkai. Jie 
gyvendami vietose surašo vi
sus apylinkių kalnų, upių, 
miškų, upelių, daubų, kaimų 
ir visus kitus pavadinimus. 
Manoma, kad Lietuvos že
mių vardynas jau pasirodys 
ateinančiais metais. Tsb.

dėl daugeliu jų tenka rūpin
tis miesto savivaldybei, o to
kių yra apie 2,000.

Reiškia, pusė ar daugiau 
Panevėžio darbininkų neturi 
darbo.

Gyventojų skaičiumi Pa
nevėžys po Kauno užima tre
čią vietą; Panevėžy priskai- 
toma apie 25,000 gyventojų.

PANEVĖŽY AREŠTUOTI 
5 KOMUNISTAI.

Šiomis dienomis Panevė
žio žvalgyba sulaikė 5 žmo
nes, įtartus kbmunizme:

EKSKURSIJOS

UNIJA
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 
Motorlaiviu “Gripsholm”Išplaukia iš Xew Yorko

GEGUŽĖS 25 Dieną, 1935 M. 
Antra ekskursija išplauks

Liepos 3 d., 1935
Tuo pačiu motorlaiviu 
NEW YORK.KLAIPĖDA(Per Gothenburgą^toekhclm) Rengiamos:Liet. Laivakorfrų Agentų Sąj'ungos Am

Kiti išplaukimai iš New Yorko
Kungsholm
Drottningholm
Drottningholm
Gripsholm

Birželio 4
Birželio 12
Liepos 17
Liepos 26mfomiacijų ir laivakorčių kreipkitės i bet kurj Sąjungos narį autorizuotą vietini laivakorčių agentą, arba bet kurią musų raštine. Tarp Švedijos ir Klaipė- tr, -i- To i» i * , to_ i dos plaukioja naujas moderniškas laiPreidį, Pauliuką ir kitus. Pas vas -mameholm 

Preidį kratos metu rasta ko
munistinių atsišaukimų ir ki
tos svarbios medžiagos. Su
laikytieji patalpinti kalėji- 
man, o byla perduota proku
ratūrai.

Svvedish American Line
10 STATE ST.. 
21 State St,

BOSTON. M ASS. 
New York, N. Y.

kurios bylos iš karto spren
džiamos apeliaciniuose Rū
muose.

Vyriausias Tribunolas yra 
aukščiausias Lietuvos teis
mas, kurio sprendimai bet 
kurioje byloje yra galutiniai 
ir jau daugiau niekam ne- 
-kundžiami. Vyriausiojo Tri
bunolo pirmininkas (dabar 
Liudas Cipljauskas) yra 
aukščiausias Lietuvos teisė
jas.

Teismų valdžia Lietuvoje 
yra didelė. Kai teisėjai 
sprendžia bylas, jie vado
vaujasi ne tik įstatymais, bet 
ir savo nuožiūra. Už padary
tus sprendimus jie niekam 
neatsako. Prie apygardos 
teismų, apeliacinių rūmų ir 
Vyriausiojo Tribunolo yra 
dar prokurorai. Jų pareiga 
vra surasti, išaiškinti nusi
kaltimus ir juos perduoti 
teismui. Teismų ir prokuro
rų klauso policija. Visi Lie
tuvos teismai, administraci
jos atžvilgiu, yra teisingumo 
ministerijos žinioje. Nuo 
oradžios nepriklausomosios 
Lietuvos įsikūrimo ligi šio 
laiko Lietuvos teismai jau 
sprendė daugiau kaip tris 
milionus bylų.

Prie teismo valdžios rei
kia priskirti ir- kalėjimus. 
Lietuvoje kalėjimai skirsto
mi Į sunkiųjų darbų, grąsos, 
paprastuosius ir arešto na
mus. Sunkiųjų darbų kalėji
mai yra Kaune, Mariampo
lėje, Šiauliuose, Panevėžy ir 
Bajoruose. Už politiką žmo
nės yra baudžiami daugiau
sia sunkiųjų darbų kalėji
mu. Tsb.

De) iciermaciįų kreipkitės į: 
COSMOPOL1TAN TRAVEL 

SERVICE
Prop. J. AMBRAZIEJUS 
163 Grend St.. Braoilyn. N. Y. 

A. S. TREČIOKAS
197 Aderns St.. Neweri. N. J. 

JOHN SEKYS
433 Peri St.. HeriTord. Corn. 

VIENYBE TRAVEL SUREAU
193 Grend St.. Brookiyn. N. Y. 

G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS 
14 Vernon St.. Worc«tor. Me;s. 

ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
K. SIDABRAS. Prop.
308 W. B'wey. So. Boston. Mess. 

PETRAS BARTKEVIČIUS 
678 N. Metn St.. Monteilo. Mest. 

PAUL MOLIS
1730—24tli St.. Dotroit. Mieli. 

LITHUANIAN N£WS PUB. CO.
NAUJIENOS
1739 S. Hekted St.. CNeego. IB. 

CŠ41O UTHUANIAN PUSLISH- 
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS
6320 Su per i or Avė..

Ctevelend. Ohio 

C. J. WOSHN£R
2013 Canon St.. Pi+tsburgh, Pa. 

A. VARAS1US
206 Ali Nat»om Bank Builoing 
I2C0 Canon St.. Pit+sourgH. Pa.

Didelė
EKSKURSIJA 
Į LIETUVĄ

Rengia ir prižiūri
Lietuviu Laivakorčių Agentų 

Sąjunga Amerikoje 

Populiariu Kabininiu Garlaivio

“STUTTGART”
Kplaaks iš New Yorko

BIRŽELIO 5 d., 1935
tiesiai be persėdimo j Kicipėdų

•
TREČIOS KLESOS KAINOS:
I S N E W YORKO 

| KLAIPĖDĄ 
$97.50

I ABI PUSI 
f KLAIPĖDĄ IR ATGAL

>167°°
?rid.4atrt Jaag. Volat. Taktai

HAMBURG-AMERICAA LIKĘ • NORTH GERMAN LLOYB

MIŠKO PLUKDYMAS
LIETUVOS UPĖMIS.
Miškų departamentas jau 

pradėjo šįmetinį miško 
plukdymą Lietuvos upėmis. 
Miškas plukdomas iki Kau
no lentpjūvių Nemunu, Ne
rimi ir Šventąja. Iš Kauno 
miškas Nemunu bus toliau 
plukdomas į Klaipėdos ir 
Viešvilės lentpiuves, kurios 
apdirba miško medžiagą. 
Bus plukdomi pušiniai, egli
niai ir ąžuoliniai rąstai. Miš
kų administracija vietose 
samdo darbininkus, rąstus 
jau riša į sielius ir atlieka ki
tus miško plukdymo paruo
šiamuosius darbus. Prie miš
ko plukdymo dirba apie 3,- 
000 darbininkų. Tsb.

darbininkai gyvena labai 
sunkiai ir visi stengiasi kokį 
pezą užsidirbti, kad galėtų 
grįžti į Lietuvą. Pinigus dėjo 
į ‘Europiejišką banką.’ Bet 
jis dabar bankrutavo ir už 5 
pezus išduodama tik vienas 
pezas. Taigi daug lietuvių 
nukentėjo. Kunigas Janulio- 
nis gyvena puikiai ir užsiimi
nėja įvairiais bizniais. Viena 
kita bobutė ir ‘ant mišių’ at
neša. Lietuviai Argentinoje 
nepatenkinti, kad “Užsienių 
Liet. Remti dr-ja’ siunčia Ja- 
nulioniui aukas.”

PRADĖJO GRĮŽTI IŠ BRA 
ŽILUOS IR ARGENTINOS 

IŠEIVIAI.
Rokiškin beveik kas mė

nuo sugrįžta po keliatą ir ke
liolika lietuvių darbininkų, 
kurie jieškojo laimės Pietų 
Amerikoj. Balandžio 6 su
grįžo iš Argentinos Barona-

PUSANTRŲ METŲ KA
TORGOS UŽ SAVO
TRIOBŲ PADEGIMĄ.

Utenoje vieną naktį kilo 
gaisras. Pradėjo degti prie 
Gedimino gatvės gyvenan
čio p. Volovičiaus jau kartą 
degę tvartai ir daržinė. Gais
ro metu Volovičiai abejingai 
elgėsi ir labiau rūpinęsi dar
žovėmis, . negu degamais 
triobėsiais.

Volovičius buvo patrauk
tas teisman, kaip padegęs * 
savo triobas norėdamas gau-i * 
ti $3,500 litų draudimo pini- • 
gu.

Liudininkai Girdauskas,; 
Zdanavičius ir Berkalienė 
parodė, kad gesinant gaisrą 
kilęs įtarimas greit degamų 
skysčių buvimą, gaisro metu 
pribėgus pažadinti Volovi- 
čių matėsi viduje šviesa ir 
jautėsi, kad viduje nemiega- 
n a, bet, nežiūrint beldimosi, 
durų niekas jiems neatidarė. 
Ekspertai tvirtino triobesių 
perdidelį įvertinimą ir drau
dimą. Gaisro metu išmindy
tas daržoves Volovičius ver
tino 1,000 litų.

Teismas pripažino Volo- 
vičių kaltu nubausdamas jį į 
pusantrų metų sunkiųjų dar- } 
bų kalėjimo. 4t

ALYTAUS VALSČIUJE 
NUSIŠOVĖ ŪKININKAS.

Alytaus valsčiuje, Pane- 
munininkų kaime, 7 gegu
žės vakare nusišovė ūkinin
kas Simas Ribinskas. Nega
lėjo pakelti gyvenimo sun
kumo.

ŠUNADVOKAČIAI KLAI
DINA ŽMONES.

Tauragės mieste yra ke-' 
iiatas šunadvokačių, kurie 
užsiiminėja žmonėms netin
kamų prašymų rašinėjimu.; 
Tie šunadvokačiai, visai ne-' 
žinodami pagrindinių teisės 
klausimų, taip supainioja 
bylą, kad paskui žmogui rei
kia visai bereikalingai daug 
vargti teisme ir dėl to turėt 
nemažai išlaidų.

■'

DVASIOS TURTAI KNYGOSE i
(PASKUTINIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS)

“Aušros" Knygynas galutinai likviduoja knygų bizni, šimtai tukstan- { 
čiu knygą išparduodama už pusę kainos. Išpardavimas tęsis iki Rugpiu- I 
čio-August 15 d. šių metų. čia knygų randasi visokiausio turinio ir visas ! 
jas galite gauti per pusę pigiau. (Tiktai pilnų Lalio žodyną—Lietuviškai t ; 
Anglišką 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 J 
centus, tuoj gausite musų knygų katalogą. Knygų užsakymai priimami J 
vien tik laiškais.
1. Kišeninis žodynėlis Lietuviškas Angliškas ir Angliškas Lietuviškas, į

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

language............................................................................ .................................56»
4. Lietuviams Pasimokyti Anglų Kalbą. pusi. 73. .......................................50 ♦
5. Rusiškai Lietuviškas žodynėlis, pusi. 252.....................................................75 {
6. Namų Daktaras. Parašė dr. Karalius. Pusi. 174, apd.  ...............$2.00 ♦
7. Daktaras Namuose. Pusi. 100.  ........................................................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. T’kėjimų Istorija. Pusi. 1086, apd., paveiksluota..............................$8.00
15. Istorija A beina. Prof. Viperio. Pusi. 498, apd. ... ...................... $2.00.
16. Istorija Amerikos. Pusi. 364, apdaryta .............................................. $2.00 Į
17. Andersono Pasakos, pusi. 409, paveiksluota .........................  $2.001
18. Basanavičiaus Pasakos. Pusi. 335, apdaryta.......................................$2.00
19. Iš Gyvenimo Veliu 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 kainai 
pažymėta prisiųskite tiktai' pusę šitos sumos pinigų. Siųskite knygų už- i 
sakymus ir pinigus šttuo adresu: 1

“AUŠROS’ KNYGYNAS
3653 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLJ

1

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 dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progre
su, už ji kovotų ir ji 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 mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.

AMERIKIETIS, norįs 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 gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.

................

APIE MARIAMPOLĘ UŽ
DRAUDĖ ŠEŠUPĖJ ŽU

VAUTU
Pereitais metais kai ku

rie miesto “vyrukai,” anksti 
i-ytą eidami žuvauti išvogda
vo ūkininkams šuliniuose 
suleistą pieną. Skindavo so
duose ūkininkų vaisins, lau
žydavo šakas ir panašiai. 
Dabar pašešupių ūkininkai 
uždraudė ateiviams Šešupė
je po jų laukais žuvauti ir iš
kabino tam tikras lenteles. 
Draudžiama žuvauti atei-vos Stankūnas. Jis sako:

Darbai negerėja. Lietuviai'viams Šešupėje.

| AR ROMOS
: popiežius y™ Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada i Pasauli 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. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę 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 tą 
knygą, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

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

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny

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

REV.
Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:

M. VALADKA, 156 Garden St., Lawrc.ice, Mass.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

‘KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

. 1111^1 ■ ■
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Vietinės Žinios
AVIACIJOS DIENOJ BU- Ką duot sekantis radio 

VO 5,000 LIETUVIŲ, i pusvalandis.
Bet 1*1™Vaitkus su “Li- Mums teko patilti, kad at- 

tuanica II** nepribuvo. einantį nedėldieni Bostone 
Pereitą nedėldienj North P?r lietuvį« radio ‘ pusyalan-

Graftone, apie 6 mylios nuo į’ f“ .orkesUa is
Woreesterio, įvyko Lietuvių M°ntellos ir dainuos Dailės 
Aviacijos Diena antrojo Lmo^hes Choras is Montel- 
skridimo naudai. Svieto pri- Įos'. ®us į1 ^lt; dainininkų,
sirinko nepaprastai daug. « Y“**neteko j’uzl"otl- 
Manoma, kad buvo neina- P?nla Mmkuviene skambins
žiau kaip 5,000 žmonių. Vie- Plaau’ ami* al'j:!n'
nas lietuvis atlėkė su dideliu JJ?.S P"?: Miiįku^, pusvalan-
orlaiviu net iš Portlando, dzl° vedeJas'^P v„lsu»met' 
Me. Iš Stoughtono jau- Programa prasidės 9:30 va
lias Januškis buvo atskrį- ^ndA *?.j0 Ir *®s's i!51 
dęs nuosavu lėktuvu. Buvo Nusistatykit. savo radio se-. 

iš Rhode Islando į. tus ant 830 kilociklnj. Be to,

MR. PICKWICK sako--

PICKWICK skirtin
gą turi skoni 
atsiminkit ta skoni irA
kaip tik jus pastebesit 
oficialu viršų, jus pa

jausite savo stikle 
ta tikrajin malo
numą Eliaus.

svečių
Connecticut valstijų.

Visa tai parodo, kad ant
rasis skridimas turi labai . _ „ ,. o
daug rėmėjų ir net didelių u?nia" Pr“g'aS' Radl«,S'a- 
entuziastų. Da joks lietuvių mo" WHnH Rnstn" Mass 
judėjimas Naujoj Anglijoj
nebuvo sutraukęs tokių di
delių minių, kaip ši Aviaci
jos Diena.

Tiktai gaila, kad į šitas iš

parašykite laiškų programos 
vedėjams ir pasakykit savo 
nuomone. Adresuokit: IJfh- 

)gram, Radio Sta- 
nion WHDH, Boston, Mass.

Darbininkai nepatenkinti :
Rooeevelto patvarkymu.
Bostono unijų vadai labai

___ ________ ~______ nepatenkinti prezi d e n t o
kilmes nepribuvo* nei drg. Roosevelto patvarkymu, ku- 
Grigaitis, nei pats lakūnas r’,,° srnežtai
Vaitkus, kaip skelbimuose atlyginimas bedarbiams prie 
buvo žadėta. Dėl to publika valdžios darbu, ši utarninka 
jautėsi apsivylus, nes ji tik- Rooseveltas paskelbė, kad 
rai tikėjosi čia pamatyti bedarbiams dabar bus mo-- 
“Lituanicą n” ir jos kapito- kama nuo$19 į mėnesį pieti
nę. Daugelis išmetinėjo ren- nėse valstijose, iki $94 Į mė
gėjams, kam jie “pamela- nesi amatninkams ir mecha- 
vo” nikams Naujosios Anglijos

Bet rengėjai čia niekuo miestuose. Sekdami Roose- 
nekalti ir ‘‘melagiais” jų va- velto pavyzdžiu, dabar pra- 
dinti negalima. Jie dirbo ge- dės algas kapoti ir fabrikan- 
rais norais, dirbo dideliu pa- sako unijų vadai, 
sišventimu, kad parėmus an
trąjį skridimą. Ir jie buvo gi
liai įsitikinę, kad Vaitkus

Įstatymas prieš kulka
svaidžius.

LEMS. SO. BOSTON

Organizuojasi automobilių Miesto ligoninėje nusižudė 
savininkai. , ligonis.

ntuotii pilnai »•— 
nUob>i fc«an»»- __ 
..m**'®*'’’ bai**»'kandi'*1 ir

arsite1
DIEN4 pusi

iįW»« BOS™.

Roxburyje 3 plėšikai už
puolė Mechanics Iron Foun-' 
dry kompanijos kasininką ir 
atkišę revolverius atėmė 
$1,700.

Kasant tunelį po Mt. Au- 
bum streetu, Cambridge’uje, 
žemėmis buvo užbertas ir 
užtroško darbininkas Car- 
dillo.

F.WAITKUS
LIETUVIS GRABOR1US
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Patarnavimas Laidotuvėse. 
148 Coluutbia Street, 

CAMBRIDGE, MASS.
Telefonas Ofiso: TRObridge 7880 

Gyvenimo: TRObridge 6434

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliotais ir Šventadieniais 
aus 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. lnman st. arti Central akv, 

CAMBRIDGE MASS.

DR. G. L. KILLORY
66 ScoRay Sųuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371
arba Somereet 2044-j 

Specialistas Kraujo, lakatų ir
Nervų Ugf.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaudaa 
Nedaliom, nuo 10 ryt. iki L

TeL So. Boston 2669. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12
Nuo 2 Hd 9 rak.

NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietą 

tik susitarta.

advokatas
J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro vmas legalias dokumentas 
317 E STREET 

(Kampas Braadway) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Nam«: Talbot 2474.

V ALAU uos: M

Curley’o duktė teka.
Birželio 8 dieną įvyks gu

bernatoriaus Curley’o duk
ters Marės sutuoktuvės su 
leitenančiuku Donuell/u. 
Šliubą duos kardinolas O’- 
Connell’is.

Galų gale pradėjo organi- • Išbuvęs daugiau kaip trys 
zuotis ir automobilių savi- metai be darbo ir ant galo 

ininkai, kuriuos įstatymų lei- apsirgęs, Peter Bonarrige 
buvo nuvežtas miesto ligoni
nėn operacijai padaryt. Bet 
tai reikėjo jau gulti ant ope
racijos stalo, jis šoko bėgti. 
Parmušęs nuo kojų norsę, 
kuri mėgino jį sulaikyt, jis 
itidarė langą ir iššoko iš 
septinto aukšto. Jis užsimu
šė ant vietos.

bus. Dar tą pačią dieną į a- „ Massachusetts legislaturaidėjai suvarė į apdraudos

Seredomia iki 12 
Ofisas “Keleivio” name.

261 BROADWAY, tara C ir D et, 
SO. BOSTON. MASS.

viacijos lauką atėjo telegra- išleido įstatymą, kuris drau- 
ma, kad jis atvažiuoja. To- £žia laikyti kulkasvaidžius 
dėl kalbėtojas adv. Bagočius leidimo. Kas bus sugau- 
pranešė publikai, kad nesi- tas laikant be leidimo tokį 
skirstytu, nes, sako, lakūnas ginklą: ous uždarytas kalėji- 
jau atvyksta. man vlsam amžiui.

Kada išlaukta iki vakaro “ ;
ir Vaitkus nepasirodė, pasi- Va«a«.ra°° »u Pini/aw 
darė nejauki nuotaika. Ypač Kasinėdami smėlį salia 
nesmagu buvo rengėjams. Granite avė., East Miltone, 

Matyt, pasitaikė kokia ne- vaikai rado dėžę su sidabn- 
apgalima kliūtis, kuri jį su- ?iais pusdolenais. Is viso jo- 
laikė. Taip spėliojo ir kai ku- Je kuX° $2/0. Pinigus paėmė 
rie svečiai. Sako, gal staiga P°hcija, manydama, kad tai 
susirgo, o gal susižeidė. Juk yra dalis to $21,200 grobio,
kelionėj viskas gali pasitai- .1 „Vc 1_
kyt Ir taip vieni apgailės- tai anądien isplese iš W ey- 
taudami, kiti juokaudami, mouth.Trust■ Company ban- 
žmonės pradėjo vakarop va- ko pasiuntinių.

kompanijų bučį ir kiekvie 
nas avtomobiliaus savinin
kas dabar turi mokėti po ke- 
liasdešimts dolerių apdrau
dos kas metai. Šitokio legali
zuoto banditizmo turbut da 
niekur pasauly nebuvo. To
dėl norima susiorganizuoti 
ir pradėti kovą. Pasamdytas 
jau vienas advokatas, ku
riam pavesta ištirti, Įdek in- 
šiurans kompanijos iš viso 
paima pinipj už automobi
lius ir kiek jos išmoka atlygi- 
ginimo už nelaimingus atsi
tikimus.

Iš Chelsea upelio policija AUTO

ziuoti namo.
į City Hali Annex’e pereitą 
subatą tarnautojai paliko at
suktą vieną vandens kraną 
ant septinto aukšto. Vanduo

Reakcininkai prieš gimdy 
mo kontrolę.

Massachusetts valstijoj y- bėgo išsitą nakti ir nedėldie- 
ra įsikūrusį Gimdymo Kont- „j. Sumirkęs nukrito lubų 
rolės Lyga, kuri agituoja už tinkas, sumirko knvgos ir vi- 
panaikinimą esamų įstaty- sokie dokumentai?
mų, kurie draudžia platinti, __________
žinias apie apsisaugojimą’ I šiaurę nuo Bostono, apie 
nuo didelių šeimynų. Keršy- taip vadinamus “Grand 
darni tai sąjungai, reakcinin- Banks,” paskutinėmis die- 
kai įnešė legislaturon bilių, nomis buvo pastebėta net 
kuriuo griežtai draudžiama 103 aisbergai. Bostono lai- 
pardavinėti arba skelbti rei- vaj gavo įspėjimą, kad sau- 
kalingas gimdymo kontrolei gotu?i pavojaus. ‘
prietaisas. Bilius reikalauja,! __________
kad nusikaltę asmenys butų’ North Statione anądien 
baudžiami po §2,000 arba krito negyvas žmogus. Pa- 
penkiais metais kalėjimo.. aiškėjo, kad tai vienas sto-

Fanatizmu apjakę tie ties tarnautojų, Charles 
siaurapročiai nemato, kad Clark, 66 metų amžiaus. Jis 
kapitalistinė sistema jau ne- mirė dėl širdies sustojimo.
beturi darbo ir dabartiniam ___________
žmonių skaičiui. Jie norėtų Automobilių registracijos 
da daugiau bedarbių ir ubą- viršininkas Goodwinas pa- 
gų. To, mat, reikalauja kata- aiškino, kad atvykę iš kitų 
likų bažnyčia. valstijų automobilistai gali

---------------- [būti čia su savo naminėmis
. Hyde Parko atstovai le- blėtomis tik 30 dienų. Po to 

gislaturoj pradėjo reikalau- jau reikia išsiimti šios vals- 
ti, kad Bostono Elevated tijos blėtas.
kompanijai butų įsakyta su-! —
jungti savo susisiekimo sis- Farmerių organizacija,
temą su Hyde Parku ir pa- kuri dabar naudojasi Fane- 
daryti tik vieną “fėrą.” ' uil Hali marketu, tariasi įsi-

---------------- taisyti naują rinką West
Belmonte buvo iškasti Cambridge’uje.

žmogaus kaulai vienam kie- ----------------
me. Policija mano, kad žmo- Walthame traukinys už
gis galėjo būt nužudytas ir mušė Edwardą Burnsą, 9 
užkastas. metų vaiką.

Commercial gatvėj, Bos
tone, buvo išplėštas maisto 
produktų sandėlis. Išvogta 
valgomųjų daiktų ir gėrimu 
už §4,000.

Lynne. prie Central skvė- 
no, nakties laiku buvo iš
plėštas Hovey’s restoranas. 
Banditai susprogdė seifą ir 
pavogė §800 pinigų.

Šiomis dienomis policija 
areštavo dvi merginas, ku
rios padėdavo vienai plėši
kų gaujai krautuves plėšti. 
Kai plėšikai triusdavo vidų-, 
ie, tai jos stovėdavo iš lauko 
ir dabodavo kad kas neužei
tų.

PUIKIAI ĮRENGTA 
LIETUVIŲ

KAFITERIA
249 BROADWAY, 

South Bostone.
Smagi Vieta Pasivaišinti.
Visokių Stiprių ir Minkštų

Gėrimų ir Užkandžių.
Visokio Alaus, Degtinė*,

Vyno, Krupniko ir etc.
Gera miera, puikus patarna
vimas. Vakarais, specialiai 
paruošiami užkandžiai.

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

ANTANAS YVOŠKUS, 
ADOMAS STANKUS.

Moteris nušoko nuo trečio 
aukšto.

Pinckney gatvėje iššoko 
per langą nuo trečio aukšto 
Ruth Kingsbury, 43 metų 
amžiaus moteris, kuri gyve
no persiskyrus su vyru. Ji 
sunkiai susižeidė ir pasveik 
;i jai nėra vilties.

Lietuviški Rekordai
Parsiduoda tik pas mus. Taip

gi Radios geriausių Kompanijų 
pigiausia kaina. Mainom, tai
gom, perdirbam iš senų laikro
džių ir žiedų Į naujus. Taisom 
visokius laikrodžius. Mes lai
kom atsakomybę kas bus nege- 
įėi.

ROLAND KETVIRTIS ( O 
322 Broadway. So. Boston. Mass.

pereitą sąvaitę ištraukė ne
žinomo skęndulio lavoną.

IŠSIDUODA RUIMAI.
.? ruimai, gerai ištaisyti, yra visi 

trankumai. Matyt gali bile laiku. (2
377 W. Secead sL, So. Bostone.

Parsiduoda 3 šeimų Namas.
18 kambarių, visi įrengimai, kaina 

’.abai pigi, $5,800. Klauskit ant 2-rų 
ubų. 37 Standish Street. (3)

DORCHESTER, MASS.

DORCHESTERY IŠSIRANDA-
VOJA KAMBARYS su visom viga- 
dom. Vieta .patogi. Labai pageidau
jama ženoti žmones, būt ramiau ir 
pigiau pragyvent. Gali vartot savo 
arba mano rakandus. Atliekamiem 
rakandam yra pakankamai vietos 
sudėti. Taipgi yra vietos ir karui. 
Adresą galite gaut “Keleivio” ofi
se. (IT

SERVICE
•ui F1LLING STATION

Taisymo Vieta.
Jeigu norite, kad Jūsų autorno- 

!j bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieiname . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gaao- i 
linų pas mus.

VKTOR VA1TA1TI8 
415 Old Celony Ave^
»o Boston, mass.

Telef.

TeL Usiversity M66

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTIST1 
VALANDOS: 9-6 ir 74.

678 Massachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGR MASS.

Geneva 8650

Tdef onas Se. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Dr. Leo J. Podder
Ii Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
202 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TeL Commoneealth 4570.

John J. Grigalus
(GRIGALIŪNAS i 

ADVOKATAS
Room 3, 598 East Broaduav, 

SOUTH BOSTON. MASS. 
Tel. S. B 1761.

Remdence: 16 Thomas I’ark 
Tel. S. B. 1043

♦ i i

BAY VIE\\ 
MOTOR SERVICE:

So. Boston
1058

8TUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraniie Brekais.

4 ___ •
Taipgi taisome Antomohiliu« ir 

Trekas visokių išdirbysrių.

Peter Trečioku ir
Jae Kapotiuaas — savininkai.

Taisyme ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET

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

A. J. NAKAKSV
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office TeL So. Boston 0948.
Res. 251 Chestaat Ave^
Jamaiea Plaia. Mass.

Res. TeL Jamaiea 1028-M.

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

258 W. Breedvray 
SO. BOSTON. MASS.

Brocktoao ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS
TeL Btocktoa 411S

T IVTIVVSi

0PT0METRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiemna 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkama 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston,

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
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- 
bežius 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, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkais ir tt Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina...................................................$1.00
Drūtais audeklo apdarais ................. $1.25

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass. '

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir Chirurgas

19—g; $-4 
iab: 15—U 

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, 1LL 

Tel. Boulevard 8483

Valandos
Sek

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mm nžlaikome visokių Vaistų Ir
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų sptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus na
rnančiam ir per paštų. Atminkite 
musų adresą.

D. CABIT. (Reg. Aptiekoriss) 
1»S DORCHESTER STSSET 

Kampas Braadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2795




