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Klaipėdos Seimelio Rin
kimai Dar Nepasibaigė.

ŽMONES NEGALI SUPRA
STI PAINIOS SISTEMOS.

Kaikur balsuotojai nugink
lavo ir aplamdė policiją; 
rinkimai tenai bus daromi

iš naujo.
Pereitą nedėldienj Klai

pėdos Krašte prasidėjo Sei
melio rinkimai. Jie turėjo 
pasibaigti tą pačią dieną, 
nes ir didelėse valstybėse, 
kur balsuoja milionai, rinki
mai pasibaigia į vieną dieną. 
Bet mažutėliame Klaipėdos 
Krašte balsuotojai negalėjo 
j vieną dieną savo balsų pa
duoti. Priežastis buvo ta, 
kad Lietuvos tautininkai j- 
vedė naują rinkimų sistemą, 
kuri da niekados Klaipėdos 
Krašte nebuvo vartojama, ir, 
kaip laikraščių korespon
dentai sako, turbut nėra nie
kur kitur pasauly vartojama. 
Ši sistema esanti tokia paini, 
kad balsuotojai negalį jos 
suprasti.

Bostono “Evening Trans- 
cripto” specialė radiograma 
iš Klaipėdos šį panedėlj sa
ko : “Viena saule apdegusi 
ūkininkė, užsirišus juodą 
skepetą ant galvos, išstovėjo 
balsavimo punkte vienam 
miestely ištisas šešias valan
das, stengdamosi suprasti, 
kaip reikia paduoti balsas, ir 
galų gale nuėjo nusiminus 
nebalsavusi.”

Vienas lietuviškas valdi
ninkas prieš balsavimus pa
reiškė, sako minėta radio
grama, kad inteligentiškam 
žmogui turėtų užtekti 10 mi
nučių laiko savo balsui pa
duoti. Bet kai paskui jis pats 
atėjo balsuoti, tai jam ėmė 
lygiai 13 minučių.

Balsavimo punktai buvo 
užsikimšę žmonėmis visą ne
dėldienj. Balsavimas tęsėsi 
12 valandų, ir vistiek nei pu
sė balsuotojų nepajėgė savo 
balsų paduoti. Todėl valdžia 
buvo priversta pratęsti rin
kimus dar viena diena, ir da 
nežinia, ar jie pasibaigė pa
nedėlj.

Dėl šitaip supainiotos rin
kimų sistemos Klaipėdos 
Krašto gyventojai esą labai 
ant Lietuvos valdžios jtužę, 
ir todėl ant keršto daug kas 
balsavęs už vokiečių kandi
datus, nors pirma žadėjo 
balsuoti už lietuvius.
Jugnaičių miestely įniršę 

balsuotojai užėmė gelžkelio 
stotį ir paštą, kur buvo įtai
sytas balsavimo punktas, 
viską sunaikino ir aplamdė 
tris valdžios atstovus, kurie 
dabojo rinkimus. Valdžia 
atsiuntė 5 ginkluotus polici- 
jantus tvarkai atstatyti, bet 
žmonės policininkus tuoj nu
ginklavo ir gerai juos ap
lamdė. Vienas policininkas 
pavojingai sužeistas.

Dėl šitų riaušių Jugnai- 
čiuose rinkimai bus daromi 
šios sąvaitės pabaigoje iš 
naujo. Todėl pilni rinkimų 
mų daviniai da nebusią pa
skelbti per kelias dienas.

Bendrai, visi Amerikos 
laikraščių reporteriai ir net 
stambios žinių agentūros 
naują rinkimų sistemą labai 
peikia ir labai neprielankiai

atsiliepia apie Lietuvos val
džią. Skaitant anglišką 
spaudą gaunasi įspūdis, kad 
Kauno valdžia yra nekultū
ringa ir dagi neteisėta, nes 
gyventojų nerinkta; ji įsiku-, 
rė smurto keliu, apskelbė 
karo stovį ir laikosi tiktai 
ginklu pasiremdama.

Lietuvoje Vėl Šaudo
mi Ūkininkai.

Gražiškiuose vienas nušau
tas ir du sužeisti.

Pereitą sąvaitę Vokietijos 
spaudoje buvo daug rašoma 
apie ūkininkų sukilimus Lie
tuvoje. Didelėmis raidėmis 
laikraščiuose matėsi tokie 
antgalviai: “Lietuvoje Revo
liucija!” “Ginkluoti Ūkinin
kai!” “Maištas tarp polici
jos ir kareivių.” Vienas Ber
lyno laikraštis, “Nachtau- 
sgabe,” 26 rugsėjo įdėjo ši
tokią žinią: “Kai kuriose 
vietose Pietų Lietuvoje poli
cija ir kareiviai pradėjo ne
beklausyti valdžios įsakymų 
šaudyt sukilusius ūkinin
kus.”

Sakytume, kad tai yra vo
kiečių prasimanymas. Bet 
štai tą pačią dieną rimta A- 
merikos žinių agentūra, As
sociated Press, praneša iš 
Kauno, kad ties Gražiškių 
miesteliu tarp policijos ir u- 
kininkų įvykęs susirėmimas, 
per kurį vienas ūkininkas 
buvęs nušautas, o du sužeis
ti.

Rusai tada Atgaivin
ti Amundseną.

Pereitą sąvaitę Maskvos 
laikraščiai įdėjo dabar tik 
atrastą Pietų Poliaus atradė
jo Amundseno laišką, kuria
me nupasakota apie jo laivo 
“Maudo” prietikius.Amund- 
senas yra žuvęs 7 metai at
gal ir iki šiol da nėra suras
tas. Bet jeigu pavyktų jį at
rasti sušalusį, rusų moksli
ninkas Dr. Briuchanenko 
mano galėtų jį atgaivinti. 
Briuchanenko yra jau pla
čiai pagarsėjęs ta teorija, 
kad jei gyvulys ar žmogus 
miršta ne nuo senatvės ir ne 
nuo ligos, bet staigia ir ne- 
naturale mirtimi, tai jį gali
ma atgaivinti. Pereitais me
tais jisai atgaivino negyvą 
šunį. Atgaivinimui nieko 
daugiau nereikia, esą, tik 
pradėti alsavimą ir neduoti 
kraujui sukrekėti.

VIESULAS NUŠLAVĖ 
KUBĄ.

Pereitos sąvaitės pabaigo
je per Kubą perėjo baisus 
uraganas, sukeldamas pajū
rio miestuose didelę paniką. 
Daugybė namų buvo su
griauta, kiti vandeniu užlie
ti. Jamaicos saloje audra su
naikino pusę bananų der
liaus.

Bradford, Pa. — Šiomis 
dienomis čia nusižudė vietos 
National Banko kasininko 
pagelbininkas Calkius. Pa
darius banke reviziją rasta 
$1,000,000 trukumas. Ban
kas užsidarė.

Del * Dvasiško Sma
gumo" Nužudė 40 

Žmonių.
Jasų mieste, Rumunijoj, 

policija suėmė tūlą Vasilių 
Tkačuką, kuris esąs nužu
dęs 40 žmonių. Šitą darbą 
padėdavusi varyti tūla mer
gina, kuri paviliodavo vyrus 
į nuošalią vietą, o Tkačukas 
tenai juos kirviu užkapoda
vo. Nelabai senai jis užkapo
jęs ir vieną merginą moky
toją. Iš viso nuo jo kirvio mi
rė 4 moterys ir 36 vyrai, 
kiek iki šiol policija išaiški
no. Klausiamas, kam jis tuos 
žmones nužudė, Tkačukas 
atsakė, kad jis gaudavęs di
delio dvasiško smagumo, 
kuomet pasisekdavę “gerai 
nužudyti.”

Siveringenų Turtas 
Parduotas.

Šį panedėlį ant Wall 
Streeto buvo parduota iš 
varžytinių brolių Sweringe- 
nų sukurta $3,000,000,000 
vertės gelžkelių imperija. 
Supirkę įvairių geležkelių 
kompanijų šėrus, du broliai 
kontroliavo 28,000 mylių 
geležkelių tinklą. Šerams 
laikyti jiedu buvo įkūrę or
ganizaciją, ant Wall Streeto 
žinomą kaip Allegheny Cor
poration. Šita korporacija 
buvo pasiskolinus iš Morga
no $48,000,000. Šįmet suėjo 
laikas tą paskolą grąžinti, 
bet broliai Sweringenai jau 
neturėjo pinigų, nes depresi
jos laikais geležinkelių biz
nis susmuko; todėl šį pane
dėlį Morganas ir pardavė tą 
korporaciją.

400,000 Angliakasių 
Grįžo Darban.

United Mine Workers uni
jos prezidentas Lewis perei
tą sąvaitę išsiuntinėjo tele
gramas visiems unijos sky
riams, kad 1 spalių dieną 
visi grįžtų darban. Minkštų
jų anglių kasyklose streikas 
pasibaigė visur, išskyrus tik 
kai kuriuos distriktus Ten- 
nessee, Virginijos ir Ken- 
tucky valstijose, kur kasyk
lų savininkai da nepasirašė 
sutarties. Visur kitur maine- 
riai gauna ko norėjo, išsky
rus tik darbo laiką, kuris pa
silieka po senovės 35 valan
dų į sąvaitę. Mainieriai no
rėjo 30 valandų sąvaitės. 
Atlyginimas jiems pakelia
mas 9 centais ant tono, o 
tiems, kurie dirba nuo dienų 
—50 centų daugiau į dieną.

BUTŲ NUOMOS NEW
YORKE PABRANGO.

Orams atvėsus, į New 
Yorko miestą pradėjo grįžti 
visi vasarotojai. Laikraščiai 
sako, kad šiomis dienomis į 
miestą grįžta apie 45,000 
šeimynų. Jos jieško dau
giausia mažų butų. Todėl to
kių butų nuomos pakilo jau 
5 nuošimčius. Didelių butų 
nuomos pasilieka vietoj.

CHICAGOJ SUDEGE 
7 ŽMONES.

Pereito nedėldienio naktį 
užsidegė 3 aukštų namas, 
kuriame miegojo apie 30 
žmonių. Ugnis užtvėrė jiems 
išėjimą ir 7 jų žuvo.

Mooney Advokatai 
įrodė 3 Dalykus.

Byla eina jau trečią sąvaitę.

Šį panedėlį prasidėjo jau 
trečia sąvaitė, kaip San 
Franciscos mieste eina byla 
už Tarno Mooney ir Warre- 
no Billingso paliuosavimą iš 
kalėjimo. Mooney teisme pa
reiškė, kad jis esąs sočiai- ! 
revoliucionierius, stojąs už 
pasaulio turtų suvisuomeni- 
nimą* ir dėl to kapitalistai 
laiką jį kalėjiman uždarę.

Tarno Mooney advokatai 
šį panedėlį pareiškė, kad jie 
faktais įrodę 3 dalykus, bū
tent:

1. Kad Mooney buvo pa
smerktas pasiremiant mela
gingais parodymais.

2. Kad tuos melagingus 
parodymus sufabrikavo pats 
prokuroras su policija.

3. Kad prokuroras su poli
cija užgniaužė tuos parody
mus, kurie rodė Tarną Moo
ney esant nekaltą.

Mooney išsėdėjo kalėjime 
jau 18 metų. Iš pradžių jis 
buvo nuteistas mirti, bet vė
liau mirties bausmė buvo 
pakeista amžinu kalėjimu.

Protestuoja Prieš
Aukštas Kiaulių
-^.Kabias.
Pereitą sąvaitę Washing- 

tonan suvažiavo didžiųjų 
skerdyklų savininkai protes
tuoti prieš valdžią, kuri nai
kindama javus ir galvijus 
tiek iškėlė mėsos kainas, kad 
žmonės neturėdami darbo 
arba mažai uždirbdami jau 
nebegali mėsos nusipirkti. 
Ypač pabrango kiauliena, 
kuri Amerikoje visuomet 
buvo pigiausia mėsa. Pavyz
džiui, priešakiniai kumpiai, 
kurie nesenai da buvo po 7 
centus svarui, šiandien kaš
tuoja jau 25 centus svarui. 
Vadinas, pabrango daugiau 
kaip 300 procentų.

BRIDGEPORTE VAGYS 
NUŠOVĖ POLICMANĄ.
Bridgeport, Conn. — Pe

reitą nedėldienio naktį žmo
nės pranešė policijai, kad 
vagys laužiasi į muzikos in
strumentų krautuvę netoli 
nuovados. Du policmanai 
nuvyko pažiūrėt. Vagys bu
vo jau lango stiklą išmušę ir 
kraustė laukan radio apara
tus. Pamatę policmanus, va
gys šovė kelis kartus ir leido
si bėgti. Vienas policmanas 
buvo užmuštas, o antras sun
kiai sužeistas krūtinėn.

3,000 LENKŲ PASITIKO 
“PILSUDSKĮ” NEW 

YORKE.

Pereitą sąvaitę Į New Yor
ką atėjo naujas ir pirmuti
nis transatlantinis Lenkijos 
motorlaivis “Pilsudskį,” ku
rį pasitikti suvažiavo 3,000 
lenkų atstovų iš 204 miestų.

ČAPLIKIUTE UŽSIMUŠĖ.
Angliški laikraščiai pra

neša, kad Bristoly, Connec
ticut valstijoj, važiuodama 
automobilium pereitą nedėl 
dienį užsimušė Jeannie čap- 
likiutė, 17 metų mergaitė. Ji 
nuvertė tilto turėkiius ir nu
krito su visu automobilium 
ant geležinkelio.

Sušaudė Farmerio 
Šeimyną.

Scotch Plains, N. J.—Per 
farmerio Erempos žemę čia 
elektros kompanija pravedė 
savo vielas, pristatė stulpų ir 
nieko užtai nemokėjo. Far- 
merys pradėjo priešintis. 
Kompanija gavo iš teismo 
indžionkšiną, draudžiantį 
jam trukdyti stambaus kapi
talo biznį. Bet farmerys to 
indžionkšino nepaiso. Tuo
met teisėjas pasiuntė būrį 
depučiu, kad suimtų farme- 
rį už “teismo paniekinimą.” 
Farmerys nenorėjo jų įsileis
ti, todėl jie apstojo jo namą 
ir pradėjo šaudyt, nužudy
dami farmerio žmoną ir mir
tinai sužeisdami patį farme- 
rį. Į šermenis susirinko tūks
tančiai žmonių. Kaimynai 
iškabino prie durų Amerikos 
vėliavą ir prikergė užrašą: 
“Elektros kompanijos atsių
sti žmogžudžiai čia sušaudė 
niekuo nekaltus piliečius, 
kurie gynė savo namus.”

John Bey Sugautas.
John Bey, kurį per dvi są

vaites medžiojo šimtas Mas
sachusetts ir Connecticut 
valstijų policmanų, galų ga
le buvo sugautas pereitą są
vaitę apie

Vaitkus Jau Išskrido 
Lietuvon.

Iš Londono atėjo žinių, 
kad Amerikos lietuvių lakū
nas Vaitkus šį panedėlį iš
skrido iš Croydono aviaci
jos lauko į Lietuvą. Išskrido 
paprastu oro linijos lėktuvu, 
kaip pasažierius, nes pasi
samdyti sau atskiro orlaivio 
su reikalingais instrumen
tais negalėjo.

Airijoj sudužusi jo “Li- 
tuanica II” jau išardyta ir 
sveikos jos dalys siunčiamos 
garlaiviu Lietuvon; kur iš jų 
bus mėginama atstatyti lėk
tuvą iš naujo.

Paklaustas, ar jisai skris 
atstatyta “Lituanica” iš Lie
tuvos į Ameriką, Vaitkus šį 
panedėlį pasakęs: “Galimas 
daiktas, kad skrisiu, tik ne 
šiais metais. Šįmet jau per 
vėlus sezonas skridimui.”

KRUVINOS RIAUŠES 
SALONIKOJ.

Salonikos mieste, Graiki
joj, pereitą nedėldienj įvyko 
kruvinos riaušės, kuriose 1 
žmogus buvo užmuštas ir 25 
sužeisti. Riaušes sukėlė mo- 
narchistai, kurie nori panai
kinti Graikijoj respubliką ir 
grąžinti ant sosto išvytąjį 
karalių Jurgį. Respublikos 
šalininkai Salonikoj pereitą 
nedėldienj buvo suruošę pro
testo prakalbas prieš monar
chistų agitaciją. Monarchis- 
tai tas prakalbas užpuolė ir 
prasidėjo muštynės. Besimu
šančius žmones paskui puolė 
raiteliai ir pradėjo kapoti 
juos kardais.

DIDELIS LAIVAS UŽĖJO 
ANT UOLOS.

Apie 60 mylių nuo Jamai
cos salos pereitą nedėldienj 
užėjo ant uolos Holland A- 
merica Linijos garlaivis 
“Rotterdam” su 700 pasažie
rių. Jam į pagalbą pribuvo 
anglų laivafc “Ariguani,” ku
ris nuėmė nuo “Rotterdamo” 
visus žmones.

TILTAS NUKRITO 
UPĖN.

Toledo, Ohio.—Šį pane
dėlį čia nukrito tiltas į Mau- 
mee upę. Su tiltu nukrito ir 
vienas žmogus.

2,000,000 Abisinieciiį 
Gins Savo Šalį Nuo Italų

Mussolinis tiktai laukia, kad
Afrikoj išdžiūtų pramir- 

kusi žemė.
Paskutinės žinios iš Ro- 

Northamptoną mos sako, kad karui esą jau 
vieno farmerio daržinėj, kur viskas suruošta ir mūšiai ga- 
jis buvo nuėjęs nakvoti. Prie li prasidėti bet kurią dieną, 
jo rado 3 šaujamus ginklus, Visos kalbos Tautų Lygoj a- 
bet jis nespėjo pavartoti nei pie karo sustabdymą nusidė- 
vieno. Jį kaltina nušovus vėjo ir jau niekas nekreipia į 
Connecticut valstijoje kons- jas dėmesio. Mussolinis yra 
tebelį. Kai policija jį tenai pasiryžęs būtinai užimti A- 
užkurė, tai jis pabėgo į Mass. bisiniją ir prijungti ją prie 
valstiją. Jis čia slapstėsi gi-: Italijos. Tuo jis tikisi pakel- 
riose ir farmose. Vieną sykį siąs savo vardą italų akyse ir 
jis eidamas keliu susitiko su įrodysiąs pasauliui savo ga- 
policijos automobilium. Kai lybę. Pirma jis bijojo Angli- 
policija liepė pakelti jam jos. Bet dabar, matyt, jis įsi- 
rankas, jis leidosi girion. Po-. tikino, kad Anglija nedalys 
licija pradėjo šaudyt. Dabar jokių griežtų žingsnių prieš 
jis sako: “Aš jaučiau, kaip,Italiją. Kad Angliją nurami- 
kulipkos švilpia pro mane, * nūs, Mussolinis viešai parei- 
bet stebuklas, kad nei viena škė, kad Italija visuomet 
nepataikė. Aš bėgau zigza- ’ gerbsianti anglų teises Afri- 
guodamas, paskui peršokau koje ir jų kolonijoms tenai 
per tvorą ir už jos pasislėpęs nebusią jokio pavojaus, 
padėjau šaudyt į policiją. Ir | Tautų Lyga j, mžgina 
labai gai įuos, kad nei vie- karą Afrįkoje sulaikyti, bet 
nam nepataikiau. , jos pastangos kas diena šlp-

Poheija pradėjo jj gaudyt Dabar ji kreipės j w£ 
su šunimis. Bet kai sunes shiJngton^ Jkad *jUngtinės 
eme sekti Beyą pėdomis, jis yatoijos padėtų jai dalyti 
jbndo Į upelj ir sunes nebe- spaudįmą ? Musolinį. Bet 
galėjo toliau jo pėdą! užuos- /merjko£ ‘spauda griežtai 
ti. Toks gyvenimas buvo ti-tem priešinga ir neišrodo, 
kras pragaras, dabar jis pa- kad savo nagussake policijai. į svetimą košę.

I Abisinija karo aiškiai bi
josi, nes ji žiino, kad italų 
spėkos daug didesnės. Todėl

Banditai Pašovė 
5 Žmones.

Septyni ginkluoti banditai ® ,?ioį Abisinijos karaliaus
šį panedėlį Chicagoje užpuo. Halle 
lė University State Banką ir, ?av,°.. armiJos mobilizuoti, 
sutikę pasipriešinimą, pra- k®d .Ą3 31 U.e8a .eVl sobyti, 
dėjo šaudyt. Banko sargas J°& i18 ™*^lasl * karą. Bet 
buvo sunkiai sužeistas dviem dąbar, kai jau karas pasida* 
šūviais krūtinėn. Chicagos aiskiai neišvengiamas,

ŠE JAU 21,490 ŽMONIŲ, j panedėlį irgi išplaukė 30,- 
Krašto saugumo taryba 000 fašistų.

Chicagoje praneša, kad iki! Dabar italų karo vadovy- 
rugsėjo pabaigos šįmet auto- bė tiktai laukianti, kad Abi- 
mobiliai užmušė 21,490 sini jo j išdžiūtų žemė, nes te- 
žmonių. Jeigu nelaimės kar- nai labai lietingi orai ir že- 
tosis tokiu pat greitumu iki mė taip pramirko, kad ka- 
metų pabaigos, tai iš viso šį- j riuomenei su sunkiais veži- 
met busią užmušta 35,800 mais šalis buvo pasidariusi

universiteto prof. Deuel ir . pateptasai barabų
popieros fabrikantas Rue- karahus pareiškė, jog no- 
ther sužeisti į kojas. Išviso C0™3 nenoroms jis tuiąs savo
buvo pašauti 5 žmonės. Ta- 8™^ "tuo tlkslu sa’!k- 
ėiau prie pinigų banditai ne- 2,000,000 vyrų pne gin-

nautoja užmynė ant tam tik-' ,Klek italai tun kareivių 
ros prietaisos ir bankas pri- įraukę Afrikoje, tikrai ne
sipildė troškinančiais ga- ?,nia: nes tokios infoimaci-
zais. Tuomet visi turėjo bėg- J08 visuomet slepiamos. Bet 

jų armija turi būt tenai jau
___________ ‘pusėtinai didelė, nes karei-

... iviai tenai siunčiami jau per
AUTOMOBILIAI UŽMU- du pastaruoju mėnesiu. Šį

žmonių.

SENATORIUS LEWIS 
MASKVOJE SVEIKSTA.

Maskvos žinios sako, kad 
Amerikos senatorius Lewis, 
kuris bu4o apsirgęs tenai 
plaučių uždegimu, dabar 
jau sveiksta.

NEW YORKO VALSTIJOJ 
JAU PRISNIGO.

Pereitą nedėldienj kaiku- 
riose New Yorko valstijos 
vietose jau prisnigo. Vaka
rinėse valstijose jau tikra 
žiema pasirodė.

MŪŠIAI PRASIDESIĄ UŽ 
KELIŲ DIENŲ.

nepereinama.

UŽ 200 MYLIŲ IŠSPROG
DINO UOLĄ.

Per Floridos valstiją pra
dėta kasti Gulf-Atlantic ka
nalas laivams. Pirmutinį di
namito šūvį išsprogdė prezi
dentas Rooseveltas, sėdėda 
mas .savo vasarnamy Hyd» 
Parke, New Yorko valstijoj 
už 200 mylių nuo pradeda
mo kanalo. Sutartu laiku 
jis paspaudė elektrišką myg
tuką savo kambary, ir di
džiausia uola Floridoj išlėkė 
į padanges.
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NUSIGANDO “PARTINIO 
PASIMOJIMO.”

“Tėvynė” labai nusigan
do, kad komunistai pasiūlė 
socialistams sudaryti “ko* 
aliciją” Susivienijime. Var* 
tojant “Tėvynės” terminolo
giją, tokia “koalicija” butų 
niekas daugiau, kaip “parti
nis parimojimas” (suprask: 
užsimojimas).

Ji rašo:

“Tokis partijos ar partijų 
pasi mojimas užkariauti frater- 
nalę organizaciją neteisėtas ir 
net pavojingas pačiai organiza
cijai žygis.

“Tokį partinį pasimojimą 
Susivienijimo užkariavimui 
vėl pakartoja komunistų parti
jos lyderis A. Bimba. Jis savo 
organe su džiaugsmu atsiliepia 
į ‘Naujienų’ pasiūlytą komunis
tams koaliciją SLA. reikalais. 
Čia jis kalba kaipo partijos ly
deris ir kartu kviečia talkon ne 
SLA. narius, bet Lietuvių So
cialistų Sąjungą ir jai orga- 
naujančius laikraščius. Vadina
si, siekiama sudaryti bendras 
frontas SLA. užvaldymui iš to
kių elementų, kurie nieko ben
dra su musų organizacija netu
ri.

“Vargiai p. Bimba suras 
bent vieną pritarėją tokiam sa
vo planui iš tokių SLA. narių, 
kurie brangina Susivienijimą 
kaipo nepartinę apdraudos, pa- 
šclpos ir tautiniai kultūrinio 
veikimo organizaciją.”

Mums rodos, kad p. Vi- 
taičio baimė čia visai nerei
kalinga. Visų pirma, Bimba 
prie SLA. nepriguli, todėl 
negali ir balso Susimieniji- 
me turėti. Antra, šitų kalbų 
apie socialistų-komunistų 
koaliciją nereikėtų nusigąsti 
da ir dėlto, kad jos yra vie
šos ir kol kas nieko daugiau 
nereiškia, kaip tik sugestiją.

Pagaliau, kodėl vieša so
cialistų-komunistų koalicija 
turėtų būti SLA. pavo
jingesnė, negu slapta tauti- 
ninkų-sandariečių koalicija, 
kuri buvo sudaryta Brookly
ne liepos pabaigoje, slaptoj 
konferencijoj, kurioj, rodos, 
ir pats p. Vitaitis dalyvavo?

Ar šitie slapti tautininkų- 
sandariečių “skymai,” ponas 
Vitaiti, yra ne “partinis pa- 
eimojimas?

Tik viena “Sandara” atsi
liko nuo bendro “koncerto.” 
Jau Vaitkus buvo Airijoj iš
simiegojęs, o p. Rastenis da 
rašė “Sandaroj,” jog skridi
mas neįvykstąs dėl to, kad jo 
rengėjai norį daugiau pasi
pelnyti.

SKRIDIMO KOMITETAI
PRAŠOMI ATIDUOT 

PINIGUS.
“Naujienos” rašo apie 

keblią Vaitkaus padėtį Airi
joj ir priduria:

“Sitam kritiškam momente 
musų didvyriško lakūno sim- 
patizatoriai galėtų jam daug 
padėti, jeigu jie ateitų urnai į 
pagelbą. Dabar ypač butų lai
kas sukrusti tiems komitetams, 
kurie turi surinkę aukų skridi
mui, bet jas laikė pas save, vis 
abejodami, ar Vaitkus skris.”

Taigi pasirodo, kad tokių 
komitetų ir dabar da yra. 
ALTASS turėtų viešai juos 
paskelbti, nes visuomenė, 
kuri aukojo antram skridi
mui savo pinigus, visai neži
no, kad tie pinigai tebėra 
da komitetų rankose. Tai y- 
ra skandalingas reikalas.

KIŠKIAI IR ŪKININKAI.
Vienas musų draugas rašo 

iš Lietuvos apie buvusį ūki
ninkų streiką ir sako:

“Tris ūkininkus, žuvusius 
kautynėse, žmonės gražiai pa
laidojo... Tik laikraščiai nega
lėjo apie tai rašyti. Medžioto
jui nušovus kiškį ar porą ku
rapkų, laikraščiuose rašoma 
net su visomis smulkmenomis, 
bet apie šiuos didvyrius—ty
la...”

Toliau musų draugas pa
stebi, kad dauguma Lietuvos 
laikraščių dabar—“tikri ple
palai.” Pavyzdžiui, po ūki
ninkų riaušių jie rašė, kad 
tos riaušės, tai vokiečių pa
daras. Ar tai ne plepalas? 
“Kas nebuvo — parašo; o 
kas buvo—to nerašo.”

Primityviškos Landynės, Kuriose Gyvena AbisiniečiaL

Šio vaizdelio gilumoje matosi pagaliais paramstyti stogai—tai landynės, kuriose gyvena Abi
sinijos gyventojai. Jose nėra nei durų, -nei langų, tik stogai, kad 'saulė perdaug nekaitintų.

“LITUANICA 11’ 
BUS PARVEŽTA 

LIETUVON.
Tenai ji bus sutaisyta ir 
Vaitkus gal skris ja iš

Kauno New Yorlčan.

0 VIS DĖLTO JI SUKASU

[Parašė “Jaunimo” redakto
rius P. Kežinaitis. kurį tautinin
kų žvalgyba dabar areštavo, 
kaltindama jį kurščius kaimie
čius prie suiklimo.—Red.]

Lietuvos Krokodiliai.
Nevienas šį raštą skaity- iro metu tarnavo vokiečių ar

damas gal mane bepročiu mijoje ir buvo labai nepa- 
pa vadins, kad aš kalbu apie! lankus lietuviams. Man pa- 
Lietuvos krokodilius, kurių' šakojo apie tai ašaras brauk- 
ten negali būt. Bet aš čia damas senas Lietuvos vete-

“DIRVOS” REDAKTO
RIUS PAKLYDO.

“Tėvynė” įdėjo “Dirvos” 
redaktoriaus laišką, kurį jis 
parašė grįždamas iš “pasau
lio kongreso.” Matyt, laiškas 
buvo adresuotas p. Vitaičiui, 
ne» tenai rašoma:

“Jau pats busi namie, o aš 
dar kelionėj vargstu ir kur dar 
galas! Dabar esu Kopenhage- 
ne, Danijoj, rytoj vykstu per 
visą Švediją, Stockholman.”

Čia jau išrodo blogai. 
Stokholmas guli Švedijos 
pakrašty ir nuo Kopenhagos 
nelabai toli. Jeigu Clevelan- 
do Kaziukas važiuoja Stok- 
holman per visą Švediją, tai 
aišku, kad jis tenai paklydo.

“DUBELTAVOS” SU
KAKTUVES.

“Tėvynė” rašo, kad šio
mis dienomis p. A. B. Stri
maitis minėjęs savo “dubel- 
tavas” sukaktuves, būtent:

“jo amžiaus 60 metų sukak
tuvės ir jo visuomeninio veiki
mo 40 metų sukaktuvės.”

Na, sukaktuvių būna viso
kių, bet “dubeltavų” mums 
da neteko iki šiol girdėti. Tai 
išrodo lyg ir dubeltavas ka
rabinas.

Įdomus Faktai.
Graikų laivai nuolatos ve

ža iš Rusijos karo medžiagą 
italų armijai Afrikoje, bet 

’ nei rusų, nei graikų, nei ita- 
: lų spaudoje apie tai nieko 
nerašoma. Žibalas gabena
mas iš Batumo, o anglys iš 

■ Nikolajevo, Feodosijos ir 
i Marianapolio.

“IS ŠERMENŲ Į VESE- 
LUĄ.”

“Naujoji Gadynė” paste
bi, kad—

“Kaip tik Feliksas Vaitkus 
pakilo iŠ Floyd Bennett aero
dromo, momentaliai įvyko psi
chologinis perversmas. O ‘Vie
nybė,’ visą muziką užtaisiusi 
šermenims, staiga pasijuto vė
sėti joj.”
Reikia pridurti, kad per

mainė savo “muziką” ir So. 
Bostono “Darbininkas,” ir 
Chicagos “Draugas,” ir visi 

. kurie pirma šmeižė 
Rluidima kaiD j manydami-
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kalbu apie tokius krokodi
lius, kurie yra žmogaus kū
ne, nes tokie krokodiliai yra 
daug baisesni ir už Afrikos 
krokodilius. Afrikos kroko
diliai nei mums, nei musų ša
liai nepavojingi. Bet lietu
viški krokodiliai yra pavo
jingi netik musų liaudžiai ir 
kraštui, bet ir visai tautai. 
Lietuvos valdžios viršūnėse 
dabar yra susibriovę tokie 
gaivalai, kurie prisidengę 
“patriotizmo” ir “tautišku-

ranas, a. a. Banaitis, apie 
Zauniaus nepalankius Lietu
vai darbus. O šiandien tie 
perėjūnai drįsta vadintis 
Lietuvos “patriotais!”

Neveltui Lietuvos ūkinin
kai, nebepakeldami tų perė
jūnų užkrautos naštos, turi 
sukilimus daryti! Bet Lietu
voje ne vien ūkininkai yra 
slegiami ir išnaudojami. Pri
slėgta yra visa Lietuvos že
melė, visi gyventojai aima
nuoja ir laukia giedresnės 
dienelės. Liaudis negali už
miršti, kad atsibaladoję vi
sokie perėjūnai ir ištvirkė
liai 1926 metais smurtu už
grobė valdžią į savo nešva
rias rankas. Nors nei pirštu 
nėra prisidėję prie Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo, tie smurtininkai šian
dien trempia Lietuvos šalį ir 
be jokios atodairos engia ne
kaltus ir ramius jos žmones.

Tai yra tikri Lietuvos kro
kodiliai !

R. P. Aukštaitis.

J*pati sau kurti geresnį gyve
nimą. Niekas kitam geriau 
nepadės, kaip jis pats. Ir 
žmogus geriausiai savo rei
kalus gali sutvarkyti, paro- 

Idydamas savo paties inicia- 
me^ tyvą. Todėl, kaip atskiroPrieš kelis šimtus ~ ____  __ _________

gyvenęs mokslininkas astro- žmogaus, taip ir visos visuo- 
„ ., , , . ...... nomas Galilėjus pirmas su- n-pn^ »: •• • - • •
Vaitkaus lėktuvui gali tekti sekė ir naskelbė dėsni kad • ’i J-
netolimoje ateityje atlikti da ne saulė aplink žemę, bet že- 
vieną žygį per Atlantiko mė apiįnk saulę ir apie savo 
okeaną, bet jau ne iš vakarų agį sukasi. Nepatiko tai tuo

met visagalinčiai Romos ka-įtik ten, kur žmonės savo san 
talikų bažnyčiai, kuri aiški- , tykiuose vaduojasi žmoniš- 
no, kad žemė yra plokšti ir kurnu, kur neleidžiama vie- 
nejuda, septynių “velioribų”inam antro skriausti, vienam 
prilaikoma, ir pašaukė mok-' antro išnaudoti. Dėlto mes, 
slininką į bažnytinį teismą.! jaunimiečiai, tikime žmoniš- 
Senas, paliegęs Galilėjus, kurnu, kaip būtina sąlyga vi 
kunigų gąsdinamas kalėji-sų žmonių trokštamo švie- 
mu ir kankinimais, “teisme” saus ir gero gyvenimo. Ir 

mas per Atlantiką į Jungti-, išsižadėjo savo mokslo, bet skelbiame žmoniškumo idė- 
nes Valstijas. Lėktuvas pasi- tik išėjęs iš teismo pro duris ją, skiepijame ją liaudyje, 
liks Įeit. Vaitkaus nuosavy- laukan ir išvydęs savo nu- stengdamiesi pakelti jos ne 
bė. liudusius mokinius, neištvė- tik medžiaginę, bet ir sielos

nors “Lituanica” (rė ir, apsiverkęs dėl parody- kultūrą, 
sužeista tolimoje to prieš inkvizitorius savo' Musų tikimos ir išpažįsta- 
bet ji Lietuvoje dvasios silpnumo, sušuko: mos tiesos yra aiškios ir su

gundo svajones apie naujus “O vis dėlto ji (žemė) suka- prantamos, suprantamos, 
si kaip geros ir teigiamos tie-

“O vis dėlto ji sukasi!”—sos. Kas gali pasakyti ką 
: tai buvo žmogaus ir moks- prieš žmoniškumą, prieš tei- 

Užvakar buvo pasiųsta te- hninko protestas, protestas singumą ir tolygias tiesas? 
legrama Lietuvos Aero Kliu- prieš smurtą, kuriuo buvo O betgi atsiranda ir yra žmo- 
bui iš Chicagos, užklausiant, norima išplėšti jo įsitikini-nių, kurie norėtų įkalbėti 
ką jisai patartų lakūnui mus, priversti jį išsižadėti mums, kad mes klystame, 
Vaitkui daryti, kuomet pa- savo surastos tiesos. kad musų tiesos yra netik-

“Naujienos” rašo:
Kad kokios, tai Felikso

į rytus, o iš rytų į vakarus.
Toks sumanymas kilo Lie

tuvoje.
Lietuvos karo aviacija pa

siūlė Aero Kliubui partrauk
ti “Lituanicą” ir ją suremon
tuoti savo lėšomis, idant pas
kui, kai ateis tinkamas sezo
nas, butų įvykintas skridi-

Taigi, 
dar guli 
Airijoje,

drąsius oro žygius.

Lėktuvas sužalotas tik ii oro.

aiškėjo, kad greitu laiku su
taisyti lėktuvą negalima.

PPmaf- S^Z??8!.81^ menės» liaudies iniciatyvai
turi būti duota

pilna laisvė.

Ir teisingumas įmanomas

Praslinko keli šimtai me- ros, kad žmoniškumo, lais- 
tų. Ir šiandien jau niekas dėl vės, gerovės ir teisingumo 

Lėktuvas anaiptol nėra vi- Galilėjaus dėsnio nesiginči- nereikia. Ne vieną musų kar. 
sai sugadintas, kaip sakoma' ja, ir net pati bažnyčia yra tais net verčia, kaip kunigai 
kai kuriose žiniose. Visas priversta sutikti, kad žemė Galilėjų, atsisakyti šių bran- 
“Lituanicos” mechanizmas aplink saulę, o ne saulė ap- įsitikinimų. Ne vienas, 
viduje yra sveikas. Nukentė- ’ link žemę sukasi. Bet mėgė- kaip Galilėjus, palūžęs d va
jo tik išorinės dalys: važiuo-! M paneigti ir užginčyti aiš- šioj, gal ir išsižada jų. Bet 
klė, propellerio sparnai kias tiesas dar ir šiandien, jei net ir visi mes butume 
(hiades) ir vietomis gurbas deja, netrūksta. Dar ir šian- priversti taip pasielgti, vis 
(fuselage). Sdien neretai žmonės verčia- tiek pasakytume, kad “o vis

Visi lėktuvo instrumentaiatsisakyti savo įsitikini- dėlto musų tiesos yra tik- 
cieli. Motoras ir bakai—taip ""J; s?™ susektų tiesų ir ne ros! Tačiau to niekuomet 
naL Tai dėl tn kad “T ifnn 1 betkokių, o tokių pat aiškių nebus, nes mes, demokratis- C^o nepap^rS?- ir teisingų, kaip ir Galilėjaus kasis jaunimas ne pasenę 
tai ir rūpestingai įrengta, paskelbta tiesa apie žemės Galilėjai, mesdar jauni ir 
Jeigu ne jos tvirtumas, tai ji sukimosi dėsnį. mes einame tikruoju keliu,
butų sutiškusi ir lakūnas bu- Mes, jaunimiečiai, demo

kratiškasis Lietuvos jauni
mas, susibūręs į Lietuvos 
Jaunimo Sąjungą, išpažįsta, 
me keturias pagrindines tie-; 
sas: lietuviškosios liaudies 
gerovę, jos laisvę, teisingu-j

tų buvęs sutriuškintas.

Prof. Žemaičio telegrama.

t Įdėjus kelias naujas dalis, 
.kurios sulinko arba sulužo, 
“Lituanica” vėl bus puikus 

i lėktuvas. Tai Lietuvoje ir 
siūloma ją suremontuoti.

mą ir žmoniškumą.
Mes tikime, kad Lietuvos

DARBO TARYBOS PIRMI. 
NINKAS.

Nusigandę karo audros, Lietuvos į Ameriką. 
Europos piniguočiai pradėjo 
gabenti savo aukso maišus 
Amerikon. Nuo 9 iki 19 rug
sėjo dienos į New Yorko 
bankus laivai atvežė 93,000,- 
000 dolerių vertės aukso.

Lietuvos Aero Kliubo pir- liaudis reikalinga jos me- 
mininkas, prof. Žemaitis, va- ’ džiaginės ir dvasinės būklės 
kar telegrafavo ALTASS pagerinimo. Dėl to mes sie- 
valdybai Chicagon, kad taikiame Lietuvos liaudžai ge- 
sumanvmas jau praneštas rovės. Kad lietuviškoji liau- 
leit Vaitkui kartu su pasiu-' dis turėtų žmonišką gyveni- 
lymu, kad su “Lituanica II”, mą, kad ji nekęstų skurdo ir 
butų padaryta skridimas iš vargo. Kad Lietuvos kai

Vaitkus Lietuvon kitu 
orlaiviu.

muose išnyktų šiaudinės su- 
krypusios bakūžės, kad žmo
nės kaime ir miesteliuose vi
si turėtų patogius, gražius ir

Anądien žinios iš Airi-,er^v^us butus. Kad visi butų 
jos sakė, kad “Lituanica II” sočiai pavalgę ir apsirėdę, 

nekeiktų savo dalios.

Wa»hingtono valdžios su
rinktomis žiniomis, pereitais 
metais Jungtinėse Valstijose 
gaisruose žuvo 10,000 žmo
nių ir sudegė $260,000,000 
vertės nekilnojamo turto.

mo" obalsiu ėste ėda šalies 
gerbūvį. Smurtu panaikinę 
žmonių išrinktą valdžią ir 
smurtu skelbdami save dik
tatoriais, jie spaudą sukaus
tė geležine cenzūra, kad ne
galėtų nešvarių jų darbų iš
kelt viešumon. Engia pilie
čius žiauriausiais budais, 
grobia šalies turtus kas tik 
daugiau gali pagrobti.

J dabartinį valdžios apa
ratą Lietuvoje sugužėjo iš 
visų partijų prasikaltėliai, 
atmatos, kuriuos partijos iš
metė laukan už įvairius pra
sikaltimus. Dabar tie visi iš 
partijų išmesti nešvarus ge- 
šeftmacheriai, prisidengę 
“patriotizmo” skydu, varo 
dar didesnius ir nešvares
nius gešeftus, negu pirmiau. 
Pavyzdžiui,toks ponas Sruo
ga, kuris būdamas Kauno 
pašto viršininku pavogė su
virs 3 milionus litų, pirmiau 
buvo didžiausis krikščionių 
demokratų partijos šulas.

Tūbelis buvo tos pat parti
jos didelis lyderis, bet dabar 
tautininkas užtai, kad čia la
bai gera duona ir dar geres
nis gešeftas. Tūbelis jau lie
tuviškas milionierius. Jis 
Kauno elektros stoties di
džiausis šėrininkas.

Lapenas, kuris nesenai 
kiaurais batais vaikščiojo, 
dabar, prisidėjęs prie tauti
ninkų ir būdamas “Maisto” 
fabriko vyriausia galva, 
taipgi pasidarė turtuolis, 
kaip ir-Smetonos švogeris 
Tūbelis.

Taip pat Smetona, Skipi
tis, Rusteika, to paties plau
ko tipai Skipitiis buvo iš
mestas iš liaudininkų parti
jos. Kaneckis išmestas iš 
krikdemų partijos už nešva
rius darbelius, o šiandien 
prie tautininkų. Tas girtuok
lis su lenke vedęs ir namuo
se tik lenkiškai kalba, vai
kus leidžia į lenkų gimnazi
ją, bet dabar turi dar pelnin
gesnę vietą, negu pirmiau. 
Jis dabar Šiauliuose yra no
tarą Štai vėl buvęs Kretin
gos apskrities viršininkas 
Mizurevičius, kitąsyk buvo 
didelis krikdemų partijos 
vadas, bet už girtuokliavimą 
ir kyšių ėmimą buvo iš parti
jos pašalintas; šiandien jis 
dedasi esąs dideliu “patrio
tu” ir turi pelningesnę tar
nystę, negu krikdemų lyde
riu būdamas.

Čia suminėjau suglaustoj 
formoj tik keliatą tipų. Bet

KELMĖJE IŠKASTA
KAUSTYTA MEŠKA.

Šiomis dienomis Kelmėje, 
bestatant arbatinę, darbi
ninkai iškasė iš žemės krū
vą kaulų, tarp kurių rado 
apkaustytus meškos nagus. 
Manoma, kad čia butą seno
viško kapo, nes senovėje ku
nigai buvo įtikinę žmones, 
kad, įdėjus į kapą kartu su 
žmogumi meškos kaustytus 
nagus, jam busią lengviau 
koptis į dangų. Be to, kaus
tytus meškos nagus kunigai 
šventindavo ir pardavinėda
vo žmonėms.

KAUNO FORTE RADO
PRIEŠKARINIŲ GRAN

DŽIŲ.

Nesenai Vl-tam forte ras
ta daug prieškarinių gran
džių, kurias nešiodavo že
miečių viršininkai teisėjų pa
reigas eidami, staršinos ir 
kiti caro valdininkai. Jei tos 
grandys netiks Lietuvos 
valdininkų medaliams, tai 
jas manoma atiduoti į mu
ziejų.

PALESTINA NORI IŠ LIE
TUVOS SVIESTO.

Pernai Lietuva Palestinon 
eksportavo apie 400 tonų 
sviesto, šįmet numatoma iš
vežti apie 600 tonų. Dabar 
į Pienocentrą kreipėsi Pales
tinos sviesto importo sindi
katas ir siūlo jam atiduoti iš
imtinę teisę Palestinon įvež
ti sviestą. Sindikatas pasiža
da 1936 m. įvežti iš Lietuvos 
apie 900 tonų sviesto.

Pfttsburgho advokatas Joseph

VINYS IŠ POPIERIO.

Vokietijos spauda prane
ša, kad nesenai pasisekę pa
gaminti vinis iš popierio, pir
ma popierio masę suspaudus 
hidraulišku presu. Daug 
bandymų įrodę, kad šios po
pierinės vinys visiškai gali

jos
i jau išardyta ir sveikos jos „ , x . .
dalys siunčiamos į Lietuvą,' Kad žmones ne tik mieste, 
o sugadintos paliekamos. Gi ir kaime galėtų naudotis Warren Mądden kur, RoMevel- 

r visais šių dienų kultūros lai- tas paskyrė Darbo Santykių Ta-
rnėjirnais: radio, spauda, te- rybos pirmininku. Si taryba bu- 

— atru, tobulom susisiekimo vo pcurta einant Wagnerio įsta-
aviacijon, o ateinančiais me-! priemonėm ir panašiai. Kad tymu, kurį priėmė paskutinis 
tais, kaip “Lituanica H” bus kaimui butų lengvai prieina- Kongresas, 
iau sutaisyta, jis skristiiš ma medicinos pagelba, kad
Lietuvos Amerikon. i butų užtenkamai ligoninių, : Nebūmingas, kas savę.

! Vaitkaus žmona išvažiavo mokyklų, liaudies namų ir tt.

pats lakūnas Vaitkus lėksiąs 
Lietuvon kitu lėktiivu. Lie
tuvoje Vaitkus įstosiąs karo

kad

Wa»hingtone susid arė
230 žmonių komitetas pa*i ^.uivna ------ *—-------------------— «»•, »»»—«* i» r—’

.minklui pastatyti žuvusiam laivu Lietuvon pereitą sąvai-J Bet kad liaudis susilaidctų savimi, tas yra kvailas, 
(aktoriui WiU Rogersui. ,tę. gerovės, ji turi turėti laisvę

<•

Kaune yra daug ministerių pavaduoti plienines ir gele- 
ir aukštų valdiškų įstaigų, I z}n®s vinis. Be to, popierinių 
departamentų direktorių, Pirmenybe esanti ta, 
kurie savo vaikus leidžia į. laoį1 pigiai tekai-
rusų, vokiečių arba lenkų nu°jancios. Taipgi jos nebi-
gimnazijas! Tai tragedija! 
Bet dabartiniu laiku tuos 
ponus nevalia kritikuot

Taigi klausimas, kokio ry
tojaus musų šalis laukia? 
Juk nepaslaptis, kad ir da
bartinis vidaus reikalų vice 

' ministeris yra tas pats vokie- 
tys štencel, kuris didžiojo 
karo metu lietuvius kotavo- 
jo ir šaudė! Dr. Zaunius, ku
ris prieš Lozoraitį buvo už
sienių reikalų ministerių, ka-' _

a N

jančios rudžių.
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atsibuna eucharistinis kata
likų kongresas. Dalyvauja 
daugybė kunigų ir net po
piežius prisiuntė savo atsto
vus, kad daugiau tamsumo 
įkvėptų ir jį palaikytų. Tam
sus žmoneliai leidžia pasku
tinius nuo savo reikalų nu
trauktus centus, kad apmo
kėjus tų riebių kunigų kelio
nes. Mat, jiems jau senai į- 
kalta į galvas prisakymas: 
“Nežiūrėk, ką popiežiaus 
agentai daro ir kaip jie gy
vena, tik duok jiems pini
gų.” Taip darydamas grei
čiau pamirši kas pasauly de
dasi.

Teisme yra užrekorduota 
keliatas lietuvių atsiskyrimo 
bylų. Ada Žukienė reikalau
ja atsiskyrimo nuo Antano 
Žuko. Marė Baliukienė nori 
atsiskyrimo nuo Jono Balu- 
ko.

Mirė gerai lietuviams ži
nomas daktaras Smith, kuris 
turėjo ofisą ant St. Clair avė. 
Nors šis daktaras ir ne lietu
vių kilmės, vienok daugelis 
lietuvių, reikalui esant, pas 
jį eidavo ir sakydavo, kad 
jis suteikdavo gerą pagelbą 
ligoje. Mirė širdies liga, tu
rėdamas 65 metus amžiaus.

M. Matai, ten vis dar prisi- 
aikoma seno papratimo ir 

vis virinama munšainukė. 
Na, o kur ji virinama, tai ten 
ir sorkių netrūksta. Minėtos 
šeimynos vyras gerokai jau 
užsitraukęs išėjo pasivaikš
čioti ir gerokai užtruko. Par
ėjęs namo negali įneiti—vi
sos durys ir langai užrakinė
ti. Taigi pradėjo duris mušti 
Tą pastebėjo policistas. Ma
nydamas, kad vagilis nori 
įsibriauti, tuoj pašaukė veži
mą ir nugabeno vyrą į nuo
vadą. Ten jis žiuri, kad ir jo 
mylimoji pačiulė ten pat sė
di. Paaiškėjo, kad kaip jis 
buvo išėjęs pasivaikščioti, 
tai tuo laiku atėjo jos meilu
žis, irgi lietuvis, ir besimylė. 
dami gerokai išsigėrė ir pra
dėjo muštis. Kaimynai pa
šaukė policijos vežimą ir jie
du buvo išvežti. Dabar atro
do, kad visi trįs gaus kiek 
pasėdėti: už triukšmo dary
mą, už naminės virimą ir už 
svetmoteriavimą.

Aš skrisiu Dariaus ir Girėno 
keliais.

Dar 1927 metais tariausi 
su savo ginklo draugu kap. 
Stepu Darium dėl musų sva
joto skridimo
Amerikos. Deja, tų laikų 
apystovos neleido mums tos 
svajonės įvykdyti.

Nesenai įvyko antras skri
dimas, šį kartą solo. Leit. F. 
Vaitkus deja neištesėjo už-

Komunistų Prakalbos Apie Buvusį 
“Pasaulio Lietuvių Kongrese? Kaune.
Hartford, Conn. 

19 rugsėjo vakarą Hart
forde įvyko lietuvių komu

Lietuvon iš nistų prakalbos. Susirinki, 
metuvon iš mą atWarė B Muleronka.

Po trumpos įžanginės pra 
kalbėlės, užėmė vietą J. Va
laitis iš New Britaino, kuris 
trumpai pranešė, jog nori
ma sudaryti Darbo Partiją, 
būtent trečiąją didelę

“KELEIVIO” VAJININKV ARMUA

Pačiam vidurdieny ir pa
čiam vidurmiesty įnėjo į vie 
ną krautuvę vaikėzas apie 
18 metų amžiaus su ginklu, 
pasiėmė tris šimtus dolerių 
ir pabėgo. Tokią drąsą turi 
daugiausia jauni vaikėzai, 
kurie da nesupranta gerai 
atsakomybės.

Rugsėjo 22 dieną trys akli 
žmonės laukė gatvėkario 
ateinant Ir visi trys likos au
tomobiliaus užmušti ant vie
tos. Tas atsitiko prie E. 55th 
st. ir Central avė. Užmušė
jas pabėgo ir pakol kas poli
cija jo dar nesurado. Kurie 
matė, tai sako, kad buvo jau
nas vyrukas. Iš tokių dau
giausia ir būna visokių pra 
muštagalvių.

The Cleveland Humane 
Society turi savo globoj 1,- 
844 našlaičius, kurie dėl vie
nokios ar kitokios priežas
ties yra likę be tėvo arba 
motinos. Per liepos ir rug
piučio mėnesius į tą įstaigą 
pateko 67 vaikučiai. Organi
zacijos sekretorius William 
I. Lacv sako, kad daugiausia 
esą tokių vaikučių, kurių tė 
vai yra persiskyrę. Vaikučiai 
turi nešti vargą nebūdami 
niekam kalti.

Kiek teko nugirsti, tai jau 
bus pradėtas Lietuvių Kul
tūrinio Darželio įrengimas. 
Komisija mano, kad miestas 
duosdalį tų pinigų, ką prezi
dentas Rooseveltas yra pa
skyręs viešiems darbams 
Žinoma, tas tiktai apmokės 
darbininkus, bet medžiagą 
lietuviai turės patįs nusi 
pirkti, o ji kainuos gana 
brangiai.

Ar nebus tik lietuvis tas 
Anthony Jankes (gal Jan
kus), kuris anądien čia buvo 
rastas negyvas prie ežero? 
Daktarai sako, kad jisai mi
ręs nuo nuodų. Jo drapanose 
rasta raštelis, kuriame sako: 
“Atsibodo man be darbo 
vargti ir iš kitų maldaut. Ge
riau ant sykio nukentėti, bet 
ne tiek ilgai vargti.” Taigi 
pasirodo, kad jis buvo be
darbis ir, neturėdamas iš ko 
gyventi, nutarė atimti sau 
gyvastį. Gaila, kad pasauly 
gyvuoja tokia tvarka, ir 
žmonės vis dar nenori eiti 
prie susipratimo.

Nešvarus buvo atsitikimas 
lietuvių namuose pas A. D.

Musų kolonijoj, kaip ir 
kitose, vis randasi tokių, ku
rie nori tarpe visų taiką ar
dyti. Pas mus tai vis daro 
A. P. Dabar jis pradėjo ant 
manęs viską versti, kam as 
paduodu žinučių į “Keleivį.” 
Noriu štai ką pasakyti: As 
Keleivį” pažįstu per dauge

lį metų, ir “Keleivis” žino 
mane. Todėl butų daug ra
miau, jeigu tokie trumpo 
proto kalviai mažiau kalbė
tų; butų daug ramiau musą 
kolonijoj. Jeigu bus reika
las, apie tą kalvį pakalbėsiu 
daugiau. Bet pirma prašau
ramybės.

Katalikų eucharistiniame 
kongrese dalyvauja daug ir 
politikierių. Tarp kitų matyt 
Al. Smith, buvęs kandidatas 
į prezidentus,ir Farley, pašto 
viršininkas. Pastarasis buvo 
laikraščių reporterių užklau
sta, ką jis mano apie atei
nančius prezidento rinki
mus. Jis atsakė: “Aš čia šia
me kongrese nenoriu politi
ka užsiimti, bet man rodos, 
kad dabartinis prezidentas 
Rooseveltas pereis su di
džiuma balsų.” Matai, Far
ley yra prezidento atsiųstas, 
kad pasveikintų visus suva
žiavusius katalikus, nes kaip 
ateis rinkimai, balsai bus 
reikalingi.

Viena iš lietuviškų katali
kiškų sąjungų aukavo tam 
eucharistininkų kermošiui 
$50.00. Butų geriau sunau
dojus naudingiem tikslam, 
pagelbėti kokiam lietuviui 
nelaimei ištikus, arba sušelp
ti bedarbius ar kokius naš
laičius. O ką riebiems kuni 
gams pietus nupirko, tai vi 
sai maža iš to nauda. Paval 
gę jie nei ačiū nepasakys lie
tuviams. Juk tas žmonių 
mulkinimas ir prašymas Die 
vo susimylėjimo eina per 
amžius, bet dar niekas to sn 
simylėjimo nesulaukė ir ne
sulauks. Laikas butų jau su
siprasti. Gal butų sveika 
tiems, kurie dar neskaito 
“Keleivio,” kad paskaitytų 
Maikį, tai gal suprastų, ką 
sakramentai reiškia.

Jonas Jaros.

KLAl PATAISYMAS.
Pereitame “Keleivio” nh- 

mery, 2-rame puslapy, žinio
je “Amerika suvalgo 10,- 
500,000 tosų mėsos,” liko 
korektoriaus neištaisyta 
klaida. Buvo pasakyta, kad 
jeigu mėsos trustas pakels 
mėsos kainą tik vienu centu 
ant svaro, lai iš 21 biliono 
svarų pasidarys “milionas 
dolerių.” Vietoj “milionas,” 
turėjo būti “milionai.”

klausimais. Keliatas mėnesių 
atgal per “Keleivį” ėjo ilges
nis raštas apie katalikų Die
vą, kilusį iš žydų Jehovos. 
Tai buvo puikus veikalas ir 
butų labai gerai, kad pana
šių raštų daugiau tilptų.

Su tikra pagarba,
A. Vaisnis

Willow Creek, Altą., 
Kanada.

ZIDORIAUS MILIAUS ŽO- 
juos pasitiko, sveiki- DIS JUBILĖJAUS PROGA.

Sveikinu “Keleivį” 30 me
tų jubilėjaus proga ir linkiu 
jam šviesti lietuvių liaudį 
per amžius.

Kaip aš su “Keleiviu” su
sipažinau, jis buvo daug 
mažesnis ir kainavo tik 
$1.25 metams. Bet ir tuomet 
jau jis labai man patiko. Aš 
skaitydavau jį pats ir pri
kalbindavau daug kitų jį 
užsirašyti.

Kokios jis padarė į mane 
įtakos, tai bus aišku gal iš to, 
kad pirma aš valgydavau 
Dievo kūną, gerdavau jo 
kraują ir labai bijodavau 
velnių ir kunigų. Paskuti
nius pinigus atiduodavau 
“Dievui ant garbės,” o pats 
grauždavau silkę ir kas va
karas bėgdavau į bažnyčią 
ant mišparų. Dabar gi man 
nereikia nei mišių pirkti, nei 
bažnyčioj klūpoti, ir nebi
jau nei velnio, nei paties po
piežiaus.

Kaip aš platinau‘“Kelei
vį?” Darbe, jei dirbdavau su 
lietuviais, visuomet patarda
vau, kad užsirašytų “Kelei
vį.” Namie darydavau tą 
patį. Kuomet “Keleivy” tilp
davo koks įdomus Romos 
agento darbelis, aš visuomet 
tai perskaitydavau savo 
draugams. Kituose laikraš
čiuose jie tokių žinių neras
davo, ir pradėdavo intere
suotis “Keleiviu.”

Mano manymu, “Keleivį” 
>utų galima da ir pagerinti. 
Reikėtų daugiau dėti sporto 
žinių, daugiausia lietuvių 
sporto, ir daugiau dėti foto
grafijų.

Raštų “Keleivy” telpa vi
sokių, bet butų gerai, kad 
“Keleivis” paduotų istoriją 
apie 16 nukryžiuotų Kristų, 
>o vieną kas sąvaitė. Lietu
viai tada susipažintų su vi
sais Kristais ir nustotų gar
binę Nazareto žydą Jozę.

Aš taipgi manau, kad bu
tų gerai, jeigu “Keleivio” 
redakcija duotų atsakymą 
kiekvienam korespondentui, 
kodėl jo raštai netelpa, arba 
kad patalpintų juos nors su
traukoj. Kožnas mėgsta ma
tyti savo vardą laikrašty ir 
daugiau tuo laikraščiu domi 
si. Zidor Milius.

Fhelps, Wis.

minkai .
no ir vaišino. Bet iš visako 
matyti, kad tie dirbtuvių 
darbininkai juos sveikino ir 
priėmė kaipo sociol-demo- 
kratus, kaipo darbo žmones, 

į o ne komunistus-bolševikus 
ir diktatūrų garbintojus. 
Taipgi, jei Kauno sunkiųjų 

į darbų kalėjime atsirado tik
parti- 6 asmenys, kurie norėjo atsi

sakyti Lietuvos pilietybės irbaigti Dariaus ir Girėno!ją, iš socialistų, komunistu. .. x. . o ..
skridimą Lietuvon. (Vaitkus republikonų ir demokratu. lsvaziuotl ! Sovietų Rusiją, 
garbingai perskrido Atlantą■ sykiu su bepartyviais.
ir pastatė naują greitumo re-1 šio pranešimo atsistojo ... t 
kordą, bet dėl stokos gazoli- bėti jau J. Mažeika, buvęs la bš'iems metams sukųnsti. 
no turėjo nusileisti Kauno komunistų delegatas “pa- Gavo pipirų S. E. Vitaitis, 
nepasiekęs.—Red.) šaulio kongrese.” Jis kalbė- užtai kad “parsidavęs Sme-

Nenorėdamas pakenkti jo dviem temom: Lietuvos tenai.” Girdi, iš pradžių Vi- 
darhininkų ir valstiečių gy- taitis pasiūlęs dar stipresnes 
venimas ir lietuvių pasauli- i rezoliucijas, negu darbinin- 
nis kongresas. Jo kalbos tu- kų atstovai, bet vėliau, į pa- 
rinys klausytojams jau be-! baigą kongreso, kaip tik Vi- 
veik buvo žinomas, ypač i taitis gavo progos paragauti

Po tai reiškia, kad ne visi komu- 
j.aj nistai kalėjime sėdi ir vargs-

Gerb. “K.” Redakcija! 
Siunčiu jums 2 doleriu pre
numeratą atnaujinti ir kartu 
inkiu jums ilgiausių metų 
30 metų jubilėjaus proga.

Jūsų, Motiejukas,
Brooklyn, N. Y.

chicagiečių rengiamam ir vi 
sų lietuvių remiamam skri
dimui, laukiau kuo tos pa
stangos baigsis ir neskelbiau 
savo planų. Dabar tas skri
dimas pasibaigė, tikslo ne
pasiekęs. (Tas da tikrai ne 
žinoma. Jeigu “Lituanicą H 
galima bus sutaisyti, Vait
kus gal da atlėks ja iš Lietu
vos į Ameriką.—Red.)

Dabar šiuo turiu garbės 
pranešti gerbiamiems tautie
čiams, kad aš esu pasiryžęs, 
ar tai vienas, ar su kitais lie
tuviais lakūnais, be sustoji
mų ar sustojant kaikuriose 
vietose, senąją savo svajonę 
ir Dariaus-Girėno paliktą 
testamentą įvykdyti: aš skri
siu Lietuvon.

Turiu sukonstrukt avęs 
lėktuvo modelį. Jei rasis pa
kankamai lėšų, tai pats pa
gal tą modelį, pasistatysiu 
lėktuvą, kuris (6 keleivių 
lėktuvas) galės skristi virš 
200 mylių į valandą, bus vi
sas metalinis ir kuriuo sėk
mingai .galėsiu skridimą į- 
vykdyti ir tuo budu užmegs- 
ti tiesioginį susisiekimą su 
Lietuva ir dar labiau iškelti 
sparnuotų lietuvių vardą, 
tuo pačiu prisidėdamas prie 
klastingų kelių virš vande
nyno ištyrimo.

Mano mokiniai lakūnai iš 
Dariaus-Girėno Aero Kliu
bo, Amerikos Lietuvių Legi- 
jono ginklo draugai, jau pa
sižadėjo skridimą visokerio
pai remti. Raginu ir kitų ko
lonijų brolius lietuvius su- 
brusti, sudaryti vietose rė
mėjų komitetus, Dariaus- 
Girėno rėmėjų komitetų pa
vyzdžiu ir susirašyti su ma-

SLA. PREZIDENTO PRO
TESTO TELEGRAMA 

TAUTŲ LYGAI.
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tiems, kurie skaito pažan
giuosius lietuvių laikraščius, 
būtent, kaip Lietuvos ūki
ninkai rūpinasi geresniu gy
venimu. Savo kalboj Mažei-! Mažeika, ar Vitaitis balsavo 
ka palietė ir fabrikų darbi-i už rezoliueijas, ar ne, nes 
ninku gyvenimą; nors tokių balsavusių už rezoliucijas 
Lietuvoje nedaugiausia, bet buvę apie 60 balsų, prieš 
jie nežmoniškai išnaudoja-balsavę nuo 7 iki 9, o suvirš 
mi, skriaudžiami. Fabrikan-30 visai nebalsavę. Tie ne- 
tai ir sykiu visų bendrovių balsavusieji, pasak Mažei 
vedėjai esą prisipylę tuks-; kos, buvę tie atstovai, kurie 
tančius ir net milionus litų, bijoję jegamasčių-tėvelių: 
įsigiję dvarų centrus, prisi- Amboto, Krušo, Kemėšio ir 
statę namų-palocių, tačiau kitų juodųjų klerikalų bei 
savo pinigus šie Smetonos, tautininkų, 

laiko ne Lietuvos bankuose,'bet Londone, Parvžiuje yo prasyta aukų padengimui
Šveicarijoje ir kitur. ‘ | lesiįir Lietu™s ,

J J ninkams ir vaslstieciams.
Lūšnų ir urvų prie Kauno Surinkta apie 17 dolerių.

ir buvusiuose fortuose esą w »__•„_ Diskusijų, užklausimų ne-galybes, gyvenimas nezmo- , . , « •niškas daryta; po prakalbų tuoj
_ . , . , , . T. , žmonės išsiskirstė.Tai toks, bendrai, Lietu

vos vaizdas. į Taigi, man norisi viešai
Apie pasaulinį kongresą užklausti: ar komunistai jau 

Mažeika irgi pranešė tas pa- atyirĮo pne demokratybės, 
čias žinias, kurias jau matė- į^vės,. parlamentarizmo. 
me laikraščiuose, tiktai ’Jie non. Lietuvoje tos tvar- 
smulkiau apipasakojo, kaip ^os’ kun buvo 1926 metais; 
darbininkų atstovai Įteikė bet mes labai gerai žinome, 
Smetonai ir kongreso prezi-^ad tais laikais mus komu- 
diumui surinktus Amerikoje uistai žmonių nnktą legalę 
parašus, kuriuose buvo rei- valdzią talP. Pat niekino ,ir 
kalaujama “demokratinės” *?ęt keikė, kaip dabar keikia 
tvarkos Lietuvoje, seimo, Lietuvos diktatorius. Iš gy

venimo žinome, kad komu-

Smetonos “arbatėlės” (šam
pano ir konjako), tai prie 
darbininkų atstovų balsų ne
prisidėjo. Bet nepasakė J.

spaudos ir susirinkimų lais . jn_x a - - / 
vės, žodžiu, atsteigti tą visą ^stai yra diktatoriai (pav. 
demokratinę tvarką, kuri bu- Rusija), uz mažą prasizen 
vo 1926 metais nuo birželio £im3’ dargi nenoru padary- 
pabaigos iki gruodžio vidų- tą, žmones šaudo, politinius 

kalimus, socialistus, liaudi
Papasakojo įspūdžius iš nmkus siunčia į žiemių ledų 

atlankymo fabrikų, sunkiųjų sa^as’ & kurių jau retas kas
darbų kalėjimo, valdžios Į- .
staigų ir tt. žodžiu, nupiešė f- Mažeika (ir kiti dalyviai, 
visas Lietuvos gyvenimo kūne dabar su prakalbomis

___ ________ ___ __ blogiausias ir silpniausias važinėja) turėtų tai viešai,
nės lėšomis. Jei kas nori ir i vietas. Matyti, kad tikrai jie prakalbose pasisakyti, ar jie 
gali, tegul sau skrenda be vi- vaikščiojo ir tėmijo; papasa- diktatūrų jau atsikratė ir se- 
suomenės aukų. koio, kaip dirbtuvių darbi- darę klaidas, ar kalba
______________ -—f- ______taip tik kitiems pataikauda-

nim. Antanas Kiela,
223 Bay 31st st, 

Brooklyn, N. Y.
Nuo Redakcijos: Mes ne

matom reikalo daugiau skri
dimų organizuoti visuome-

Hitleriui pradėjus akyplė- 
šiškai kabintis prie Klaipė
dos Krašto, iš Amerikos lie
tuvių pirmutinis pakėlė prieš 
tai protestą SLA. preziden
tas adv. F. J. Bagočius. Mu
sų redakcija gavo apie tai ši
tokį pranešimą iš jo ofiso:

Gerb. Redakcija:
Hitleriui pradėjus puoli

mą prieš Lietuvą Klaipėdos 
Seimelio rinkimų išvakarė
se,Tautų Lygos sekretoriatui 
įasiunčiau sekančio turinio 
cablegramą:

“One million Lithuanians in 
vi- 

Htt-
rrorism of Lithi 
to its sovereign rights 

in Memel territory and against 
any and aU attempts to enslave 
any part of Lithuaaia or East* 
ern Europa to tbe most abo- 
minable barbaram of HMdern 
imes—the Nazism.”

F. J. Bagočius, President 
Lithuanian Alliance of Ame

rica.”

Šios kablegramos kopijos 
išsiuntinėtos Eltai, Asso
ciated Press, Internationa] 
News ir vietiniai amerikonų 
ir Amerikos lietuvių spau
dai.

Su pagarba,
F. J. Bagočius,

SLA. Prezidentas. 
» ♦ ♦

Nuo Redakcijos. — Bosto
no angliškuose dienraščiuo
se šis protestas jau tilpo.

Šuo Turi 12 Metų Vaiko Protą. mi. Tuomet bus daugiau tei
sybės, nuoširdumo ir nebus 
sarmata protaujantiems 
žmonėms jų pasakų klausy
tis. P. Galinda*.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

Camdeniečiui. — Kores
pondencija apie kun. Hala- 
burdos paneles ir kitus “mi
dus” bus gera. Tilps vėliau.

A. J. Katkauslcui. —Iškar
pas iš “Worcester Evening 
Post” gavome, ačiū.

Lietuvos Žmogui. — Pas
kutinis straipsnis apie nacių 
propagandą atėjo jau pervė 
lai šiam numeriui, bet telpa 
kitas panašus.

Vaizdelis parodo’ D-rą"Orlandą Scottą (kairėj) su kitais moks- Brooklyno Jurgiui.—Ko 
lininkais tiriant šunies protą. Tuo tikslu buvo vartojamas inst- respondencijos apie “Rožę 
ramentas psicho-galvinometru vadinamas. Nustatyta, kad šis faitorką” nedėjome, nes tai 
šuo gali tiek protauti, kiek 12 metų vaikas. O kunigai sako, kad galėtų sukelti didelį triukš- 
protas yra dūšios savybė. mą.

1

IR MAN LINKSMA-

Ir man linksma prisidėti, 
Jubilėjų paminėti.
Naują narį prirašyti 
Ir “Keleivį” užprašyti.

Su visais aš vajininkais, 
Gražaus darbo talkininkais, 
Gerbiu Maikį ir Senelį,
Ilgo amžiaus jų darbelį.

Ir “Keleivį” kur matysiu, 
Gėlėm takus jam barstysiu, 
Nes už tiesą jis kovoja 
Ir čionai ir Lietuvoje.

A. Stulas.

Gerbiamieji! Siunčiu jums 
$5.00, tai bus 3 doleriai už 
“Keleivį” ir 2 doleriai už 
“Teisingą Patarėją.” Taipo
gi sveikinu Jus susilaukus 30 
metų jubilėjaus ir linkiu su
silaukti dar 100 metų sukak
tuvių. Lietuvių čia yra tik a- 
pie du, todėl naujų skaityto
jų nėra iš ko gauti.

“Keleivis” dirba didel 
švietimo darbą. Jis ir man 
pačiam akis atidarė.' Apie 
20 metų atgal, būdamas 
šventakupriu, aš vengdavau 
net ir susitikti su tais, kurie 
skaitydavo “Keleivį.” Be 
šiandien yra virtę atvirkš
čiai. Šiandien aš jau paget 
dauju, kad butų talpinama 
daugiau raštų bedievybės

GRIŽO IŠ LIETUVOS.

Švedų Amerikos Linijos 
motorlaiviu “Kungsholm” 
atplaukė iš Lietuvos sekanti 
keleiviai:

S. Atkočiūnas, iš Detroito.
E. Gečas ir L. Gečas iš 

Scranton, Pa.
G. Kaplanaitė ir L. Kapla- 

nienė iš Chicago, III.
J Klimavičius, A. Mažu- 

kelis ir O. Švegždienė iš 
Brooklyn, N. Y.

M. Jurkūnas iš Newarko.
N. Kučinskaitė ir A. La

pienė iš Stony Brook, N. Y.
O. Mankienė iš Chicago.
J. Norbutas iš Waterbury.
J. Pilipauskas iš Thomp

son, Conn.
B. Sykes su žmona iš Nor- 

wood, Mass.
S. Vitaitis iš New Yorko.
J. Zamulevičius su žmona 

iš Pittsburgh, Pa.
J. Zurlis iš Buffalo, N. Y.
Visi kelione patenkinti, 

Atlantikas buvo ramus, tik 
priplaukus tą vietą, kur bu
vo praeita vėtros, kuri siekė 
Floridą, vandenynas gero
kai buvo įsuptas. Tarpe ke
leivių daugelis buvo iš pa
saulio lietuvių kongreso da
lyvių. Viso grįžo 1,145 kelei
viai.
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Del Klaipėdos RinkimųįCunĮkatfis Skilius
I. 'liškų veiksmų, už kuriuos i tai 1923 metais klaipėdiš- ji lUIllUlUU l» J I I UU

Klaipėdos Kraštas turi tik Į kai kam tekdavo ir kalėjimo kiai lietuviai sukilo ir parei- j| *» ™<b
150,000 gyventojų; tačiau i ragauti. Prie to viso Berlyno
nondrt'ia&i rtlania ontnnmvii. * vvnoncvbp siicralvoin rtripšnaudojasi plačia autonomi-1 vyriausybė sugalvojo prieš 
ja, kurią tam kraštui 1924 Lietuvą piktą ekonomijų 
metais davė didžiosios vals- spaudimą, neįsileisdama 
tybės (Anglija, Francuzija, Lietuvos žemės ūkio produk- 
Italija ir Japonija) ir Lietu- tų. Galų gale ir pats Reicho 
va, kaipo to krašto iš anksto viešpats neiškentė ir prabi- 
numatytas suverenas. Reiš. lo. Jo 15 rugsėjo pasakytoje 
kia, Klaipėdos Krašto auto- Neuremberge kalboje ry- 
nomija yra užtikrinta tarp- šium su ateinančiais Klaipė- 
tautiniu aktu, kuris vadinasi doje rinkiniais, nesigailėta 
“Klaip ė d o s Konvencija” grąsinimų Lietuvai ir užgau- 
(Memel Convention). Kiai- liojimų Aliantų ir Tautų Są 
pėdos Krašto gyventojai turi jungos adresu. Tarp ko kito 
teisę rinkti į Seimelį 29 at- ten buvo pasakyta, kad 
stovus. Klaipėdos Krašto ad- “Klaipėdos Kraštas buvęs 
ministratyvinė valdžia yra Vokietijai išvogtas ir kad ta 
Direktorija, kuri priklauso vagystė (roberry) buvo le- 
Lietuvos prezidento skiria- galizuota per Tautų Sąjun- 
mam gubernatoriui; tačiau gą-” Jei pats Vokietijos vir- 
sulig konvencijos, direktori- šininkas tokiais žodžiais ra
ja turi gauti Seimelio pasiti- do galimu apibudinti Klai- 
kėjimą. Reiškia, kokis yra pėdos klausimą, tai lengva 
Seimelio sąstatas, tokia turi suprasti, kaip elgiasi eiliniai 
būti ir viso Klaipėdos Kraš- Klaipėdos agitatoriai, 
to valdžia-direktorija. | Čia tenka prisiminti seno-

Jau pradedant 1925 me- vės istoriją, kuri parodo, kad 
tais yra buvę keturi Seimelio tą kraštą XIII amžiuje nuo 
rinkimai. Dabar, 29 rugsėjo, Žemaitijos atplėšė ne kas 
įvyko penkti rinkimai. Nors kitas, kaip kryžiaus ženklu 
lietuviai Klaipėdos Krašte y- prisidengdami vokieičiai; gi 
ra didžiumoje, bet nėra taip netolimos praeities (1919)

—Tegul bus pagarbintas, savo vardo niekui- nepaliko tvirtai susiorganizavę, kaip dokumentai parodo, kad 
Maike! (parašęs. Dėl to, tėve, kriti- tenykščiai vokiečiai. Todėl Klaipėdos Krašto vokiečiai1“

—Kodėl tu, tėve, tokiu (kai ir abejoja, ar toks žmo- Seimelio rinkimai visados išsižadėjo ir pasirašė Versa-
dievobaimingu tonu kalbi? ;gus, kaip Kristus, yra kada buvo tikros varžytinės tarpe liaus sutartį, kurios 99-tame

—Buvau šventų mišių iš- nors pasauly gyvenęs. (vokiečių ir lietuvių ir betgi posme pasakyta: “Vokietija 
klausyti, vaike, tai reikia Į __—Nebliuznyk, Maike! '.vokiečiai rinkimus laimėda-, atsižada Didžiųjų Valstybių 
šventablyvai užsilaikyti.

—Sakai, buvai klausyti 
mišių?

—Jessa! Mišias reikia 
klausyti, ba dėl to jos yra 
laikomos.

—O ar tu supranti, tėve, 
ką kunigas per mišias kal
ba?

—Nausa.
—Tai kokia nauda iš tavo 

klausymosi?
—To tai ir aš pats neži

nau, Maike.
—Ar gi ne juokingas tavo 

tikėjimas, tėve! Tu pats esi 
lietuvis, tavo kunigas lietu
vis, bet kai susirenkat savo 
Dievą pagarbint, tai jis pra
deda giedot lotiniškai, ko

Kaip gi tai galėtų būti, kad vo: laimėdavo ypač dėl to,i (Aliantų) naudai nuo visų 
Kristus nebūtų gyv enęs. Juk kad jiems padėdavo užne- teisių ir titulų prie teritori- 
jis paliko šventą Petrą ant muniečiai vokiečiai. !j°s (toliaueina tosteritori-
savo pleiso, o šventas Petras Didelės reikšmės rinki- j°s, Klaipėdos Kraštu vadi- 
paliko popiežius. Užtai, Mai- muose turėjo ir tas liūdnas narnos, aprašymas).” 
ke, mes ir sakom, kad šven- faktas, kad daugelis klaipė-* Tiesa, Versaliaus sutartis 
tas tėvas yra tikras Kristaus diečių ūkininkų (laukinin- buvo nugalėtiems vokie- 
nasliedninkas. kų) turėjo nelaimės tapti čiams padiktuota; tačiau

—Aš žinau, tėve, kad jus Vokietijos bankų skolinin- priežastis, dėl kurios Alian- 
taip sakot. Bet pasakyti gali- kais. ’tai atskyrė Klaipėdos .Kraš-
ma daug kas. Maži vaikai,' štai koks yra Klaipėdos tą nuo Vokietijos, visiems 
pavyzdžiui, sako, kad yra:Krašto sąstatas gyventojų yra labai gerai žinoma: ji 
Kalėdų Diedukas, kuris Ka- tautybės atžvilgiu, sekant buvo pareikšta Aukščiausios 
ledų naktį per kaminą pri- ne lietuviškos, bet vokiškos Aliantų Tarybos pirmininko 
neša jiems dovan.ų Bet ar statistikos žiniomis: patys M. Clemenceau sekančiais 
ištikrujų toks daiktas yra, vokiečiai, per 500 metų ne- žodžiais (imant anglišką 
tėve? įveikę lietuvių klaipėdiečių tekstą):

—Maike, nepradėk tik be- suvokietinti, turėjo pripažin-! “the region in ųuestion
dieviškai.

—Tu, tėve, turbut nežinai,
nei jis pats gerai nesupranta, kad tokių “pasaulio išganv- 
nei tu žinai, ką jis gieda. Ir tojų,” kaip krikščionių gar- 
tu klauseisi tų .nesupranta- į binamas Kristus, pasakose 
mų maldų per visą savo am- yra daug. Jų yra net apie 16. 
žiu. Ar tu pagalvojai kada! Ir visi jie labai panašus savo 
nors, kam tokios komedijos ypatybėmis ir darbais. Visi 
reikalingos? įdarė stebuklus, visi kentėjo

—Nežinau, Maike; gabuž kitų kaltes ir beveik visi 
Kristus taip mišiolą parašė... atsikėlė iš numirusių. Bet ar 

—Ne, tėve, Kristus loti- tu manai, tėve, kad ištikrujų 
niškai irgi nemokėjo. j tokie asmenys yra kada nors

gyvenę? Ne, tai tik žmonių 
vaidentuvės padarai. Jeigu 
tu pastudijuotum senovės 
tautų mitologiją, tai pama
tytum, kad kiekviena tauta 
yra turėjus panašių dievų. 
Dauguma jų jau išnyko, bet 
kai kurie tebėra garbinami 
da iki šiai dienai.

—Maike, Jeigu Kristus 
butų žmonių išmislas, taip

—Tai kaip jis kalbėjo?
Lietuviškai?

—Ne, tėve, jis buvo žydas.
—Ar tu nemeluoji, Mai

ke?
—Gali paklausti savo kle

bono, tėve. Jis tau pasakys 
tą patį.

—Maike, aš mislinu, kad 
tu mane fulini. Jeigu Kristus 
butų buvęs žydas, tai ir mi- 
šiaunos knygos butų parašy- kaip tu sakai, tai jo mokslo
tos žydiškai.

—Jeigu Kristus butų tas
knygas rašęs, tėve, tai nėra 
abejonės, kad jos butų para
šytos jo kalba; bet dalykas 
tame, kad ne jis tas knygas

galybė nebūtų apėmusi visą 
svietą.

—Visų pirma faktas yra 
toks, tėve, kad visas svietas 
Kristaus mokslo nepripažįs
ta. Vienoj Kinijoj yra apie

rašė. Jas parašė Romoskuni-,400 milionai gyventojų, ku- 
gai dar tais laikais, kuomet' rie apie Kristų nieko nežino. 
Romoj buvo vartojama loti- j O kur Indija, Turkija, Ara- 
nų kalba. Kristus nieko ben-! biją ir kiti kraštai, kur krikš- 
dra su jomis neturėjo, ir jei- čionybė negali įsiveržti! Bet
gu jis dabar sugrįžtų ant že 
mes, jis nežinotų, kas tose 
knygose rašoma.

—Na, gerai, Maike, jeigu 
tu taip daug žinai, tai išviro. 
zyk man, kodėl musų kuni
gai nejuzina tų raštų, ką 
Kristus par’ašė?

—O kur tokie raštai yra, 
tėve?

—Aš nežinau, vaike, bet 
vis gi turėtų kur nors būti.

—Taigi, rodos, kad turėtų 
būti, tėve. Bet ištikrujų nėra. 
Nėra dėl to, kad Kristus jo-

ir Europoje, kur krikščio 
nybė yra daugiausia išsipla
tinus, ne visur ji buvo liuosu 
noru priimta. Lietuviams, 
pavyzdžiui, ji buvo įbrukta 
kruvinu kalaviju.

—Na, užteks, Maike, ba 
tu gali mane į bedievius pa
versti.

—Gerai, tėve, pasimatysi
me kitą sykį.

Sydney miesto uoste, Au
stralijoj, ugnis pereitą sąvai
tę sunaikino vilnų sandėlius, 

kių raštų nepaliko. Jis nei pridarydama $3,750,000 
nuostolių.____ ___________

ti, kad sulig 1905 metų vi- has always been Lithuanian; 
suotino gyventojų sąrašo vi- the majority of the popula- 
same Klaipėdos Krašte lie- tion are Lithuanian in origin 
tuviškai kalbančių buvo 68,- and language; the fact that 
035 arba 48 nuoš., gi vokiš- the town itself is in great 
kai kalbančių 71,556 arba part German would not jus-
50.8 nuoš., kitų 1,261 arba ttfy the manitenance of this 
0.3 nuoš., o išviso 140,852 region under German sove 
gyventojų. Taip tai rodo vai- reignty, particularly in view 
diškoji vokiečių statistika. of the fact that the port of 
Tačiau vokiečių dvasininkų Memel is the sole maritime 
1912 metų metraštis duoda outlet for Lithuania. It has 
žvmiai kitoniškų vaizdų: been decided that Memel 
lietuvių butą 71,810 arba and the neighbouring region
51.9 nuoš., o vokiečių butą should be handed overto
66,719 arba 48.1 nuoš. Tat the Allied and Associated 
negali būti abejonės, kad lie- Powers because the status of 
tuviams visame Klaipėdos the Lithuanian Territory is 
Krašte priklauso bent 52 not yet determined.” 
nuoš. didžiuma; tas lietuvių Tas pats lietuviškai: 
nuošimtis yra beabejo gero- “kalbamas kraštas (t. y. 
kai pakilęs šiais laikais, nes Klaipėdos) visados buvo lie- 
daug vokiečių išvažiavo į tuviškas; krašto gyventojų 
savo “faterlandą.” Tik pa- didžiuma kilmės ir kalbos 
čiame Klaipėdos mieste lie- atžvilgiu lietuviai; faktas, 
tuviai yra mažumoje ir su- kad pats Klaipėdos miestu- 
daro tik apie 30 nuoš. kas yra didžiumoje vokiš-

Betgi keturių seimelių rin- kas, nepateisina to krašto 
kimų išdavos buvo tokios: palikimą vokiečiams, ypač

I Seimelis, 1925 m., lietu- dar ir dėl to, kad Klaipėdos 
vių atstovų 2. uostas yra Lietuvai vienin-

II. Seimelis, 1927 m.,—4. tėlis išėjimas į jūres. Yra to-
III Seimelis, 1930 m.,—5. dėl nutarta, kad Klaipėdos
IV Seimelis, 1932 m.,—5. miestas ir apylinkė turi būti

II. perduota Aliantams, nes
Klaipėdos Krašto Seime- Lietuvos status nėra dar iš- 

’ lio rinkimai, kurie įvyko pe- spręstas.”
reitą nedėldienį, netikėtai į- Taip buvo pasakyta 1919 
gijo tarpautinės reikšmės. metais. Todėl yra visiškai 

Nuo Klaipėdos nacių by- aišku, kad Klaipėdos Kraš
tas vokiečių propaganda tas buvo nuo Vokietijos at- 
prieš Lietuvą yra pasiekusi skirtas atvirai, o ne “išvog- 
milžiniško laipsnio. Propa- tas,” nes tas kraštas buvo ir 
gandistai - vokietininkai per yra lietuviškas. Aliantai tuo- 
radio, per parodas ir slap- met nematė jokio reikalo net 
tais budais dažnai peršoka plebiscitui, tat jokio pažado 
visas padorumo ribas. Jie vokiečiams ir nebuvo duota, 
dažnai mėgsta lietuvius ko- Tokiu tai budu 1919 me- 
lioti ir Lietuvą pravardžioti tais Klaipėda atsidūrė A- 
barbarišku ar aziatišku kraš- liantų rankose. Vėliau, kai 
tu; neapsieidavo be langų Aliantai vilkino Klaipėdos 
daužymo ir kitokių krimina- Kraštą perdavimą Lietuvai,

kalavo, kad originale Klai
pėdos nub Vokietijos atski- 
rimo idėja butų įvykdyta, 
taip kaip Aliantų 1919 me
tais žadėta. Taip ir buvo pa
daryta pavidale Klaipėdos 
Konvencijos. Aliantai, per
duodami Klaipėdą Lietuvai, 
pasielgė logingai ir teisėtai, 
jie turėjo pilną legalę teisę 
Klaipėdą perduoti Lietuvai, 
neatsižiurėdami, ar buvo ten 
lietuvių sukilimas, ar ne, nes 
Versaliaus sutarties minėta
me 99-tame posme yra dar 
taip pasakyta:

“Germany undertakes to 
accept the settlement made 
by the Principal Allied and 
Associated Powers in regard 
to these territories, parti
cularly in so far as concems 
the nationality of the inha- 
bitants.”

Lietuviškai:
“Vokietija apsiima pripa

žinti patvarkymą, padarytą 
per Aliantus, liečiantį kalba
mas teritorijas ir ypač kiek 
tai liečia gyventojų piliety
bę.”

Tokie tai yra objektyvus 
Klaipėdos “pavogimo” 
vagystės legalizavimo“ fak

tai.
III.

Kai prieš Lietuvą kursto
ma, kad buk “vokiečiai Klai
pėdos Krašte per keliatą me
tų kankinami (?) vien dėl 
to, kad jie yra vokiečių tau
tos žmonės ir dėl to, kad jie 
nori likti vokiečiais; kad su 
jais elgiamasi pikčiau negu 
su prasikaltėliais tik dėl to 
(?) kad jie yra vokiečiai,” 
tai noroms-nenoroms tenka 
prisiminti rteumanininkų ir 
sassininkų bylą, kuri visam 
pasauliui betgi parodė kad 
Lietuva negali toleruoti iš
davikiškų veiksmų, kurių 
tikslas buvo Lietuvos suve 
renumą Klaipėdos Krašte 
panaikinti.

Kas yra buvęs Lietuvoje 
ir ypač Klaipėdos Krašte, 
negalėjo nepastebėti, kad 
vokiečių teisės kaip Klaipė
dos Krašte, taip ir visoje 
Lietuvoje yra 100 nuoš. res
pektuojamos ir lojalus vo
kiečių kilmės piliečiai yra 
net aukštai gerbiami. Kaune 
vokiečiai turi net savo gim
naziją, kuriai vyriausybė net 
pašalpų duoda, kada Vokie 
tijos pusėje gyveną lietuviai 
neturi nieko. Klaipėdos Kra
šte, kur, einant Konvencija, 
viešose įstaigose ir mokyklo
se privalo būt lietuvių ir vo
kiečių kalbos lygybė, — vo
kiečiai tebesinaudoja žymio
mis pirmenybėmis lietuvių 
sąskaiton

Lietuvos užsienių reikalų 
ministeris iš Tautų Sąjungos 
tribūnos Genevoje iškilmin
gai pareiškė visam pasauliui, 
kad Lietuvos vidaus ir užsie
nio politikos pagrindas yra 
griežtas ir lojalus tarptauti
nių pasižadėjimų pildymas 
ir pasiryžimas taikingai su
gyventi su kaimynėmis vals
tybėmis. Kiekvieną ginčą ar 
nuomonių skirtumą dėl tarp
tautinių pasižadėjimų vyk
dymo, ar tai Vilniaus bylo
je, ar Klaipėdos Konvenci
jos, Lietuvos vyriausybė yra 
pasiryžusi išspręsti Haagos 
Tribunole. To tribunolo 
sprendimai jau dvejais atve
jais įrodė Lietuvos kaimy
nams ir visam pasauliui Lie
tuvos lojalumą sutartims.

Nežiūrint į propagandos 
vėsulą, Klaipėdos rinkimai 
įvyko ir politiški vėjai ap 
rims. Š. io tarpu lietuviams 
nedera s Jotis ir įsivaizduo
ti padidintą pavojų; bet ra
miai ir šaltai reikia budėti ir

ftį įkyrių
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

APSAUGOJIMAS VAIKŲ 
NUO APKREČIAMŲ LIGŲ.

Rašo Dr. S. Biežis, Chicago.

šia nuostolių. Tą patį darome li
gos atsitikime. Kartais pasėkos 
esti labai geros, o kitais atvejais 
ytin liūdnos. Mat, anaiptol ne 

Palyginamai, dar visai nese- kiekviename atsitikime galima
noj praeity vaikų apkrečiamo- ligonį išgydyti kad ir dedant ge
stos ligos plisdavo veik nesulai- riausias pastangas bei prie idea- 
komos. Epidemijos būdavo pa- hų aplinkybių. Juk liga ligai ne
prastas atsitikimas. Medicinos vienoda ir taip pat kiekvienas 
mokslo vienatinis įrankis kovoti žmogus skirtingas. Ypač gana 
su šiomis ligomis būdavo tik teisingai sakoma, jei žinotume 
kvarantina, atskyrimas ligonių kame nelaimė gludi, tai jos apsi- 
nuo sveikųjų, kad pastarieji ne- lenktume. Jei žinotume kur ligą 
susirgtų. Gi ligonių gydymas da pasigausi, ten neitume. O tokis 
mažesnių pasėkų išduodavo. Už- žinojimas praktišku sumetimu 
tat nereikia stebėtis, kad mirtin- tik retesniais atvejais tegali 
gumas būdavo labai aukštas kad būti iš anksto numatytas. Prak-’ 
ir prie geriausios tuolaikinės rišliausia ir saugiausia butų iš 
priežiūros. anksto apsirūpint, kad neapsi-

Čia ypatingai turiu mintyje krėtus čia kalbamomis ligomis, 
sekamas apkrečiamąs ligas: rau- šiandien medicinos mokslui yra 
pai, škarletina, difterija ir kok- žinomi net du budai tam tikslui 
iušas. Jos visos yra labai rimtos pasiekti.
bei kitus apkrečiančios ligos, Krmas ujp vadinama
kurios turi ypatybę gana smar- kvarantina. Susirgusi asme„j 
kiai plisti iš apylinkės i apylin- sykiu su vjsais kontaktais, t. y.
kę, kartais net pasiekdamos pan- asmenimis bendravusiais su li- 
demiiko laipsnio. Mirtingumo atskiriama nlI0 visų svei.
nuošimtis visados aukštas ir kuj jam tikrą laika, kad ligai 
pne genausuj aplinkybę, o ką nedavus ; |istj šfa budas 

ir jau beka'bet kur hgomai būdavo gerokai pasekmingas, nes ne- 
paliekami likimo globoje. Anaip- du0<ia idemijoms
tol, ne visi išgijusieji jausdavosi Iš kitos pusės jis yra, reikia pa-
laimingais dėl pasireiškusiujų gana neparankus ir net
Įvairių komplikacijų. Iš jų daž
niausios būdavo: širdies sužalo-

žymiai iškaštingas. O pačiam li
goniui, tai nieko gero nepadaro.

jimai, inkstą įdegimą,, apkurti- Kranintinavimas ,igonio su rf.
mas ir panašiai, šios komplikaci- - .sais Įnamiais begyje 4-o sąvai

čių sudaro daug keblumų, nes 
nei vienam iš stubos visai nelei-

jos savaime yra labai rimtos li
gos, kurios dažniausia esti visai
nepagydomos. Taigi iš šitokią džiama Taigj jr a darbo
Vaikų jau niekados nebeišaugs priseina tiek pat laiko sugaišti.
sveiki vyrai ir moterys nes jie Kontaktai kvarantinuo.
turės pasilikt, paliegėliais visą jamj nes jje

turi daug galimybių susirgti ta 
pačia liga. Aiškus daiktas, kad 
šis budas, kvarantina, daug ge
resnis negu pasireiškimas nesu- 

jau visai ,laikomų epidemijų.

savo amžių.
£ia noriu atkreipti dėmesį į 

tai, kaip šios ligos gali būti pa
vojingos, kaip jos sužaloja ir 
sveikiausius vaikus, 
nebeskaitant mirčių. Tėvams 
apie tai yra būtina turėti nuo- Antras, tai skiepijimo pagal-
seklus supratimas, kuriuomi pa- ba. Tinkamai įskiepytas asmuo 
sinaudojant daug sunkių susir- esti veik pilnai apsaugotas nuo 
girnų bus išvengta. Apie šias ir susirgimo ta liga, prieš kurią jis 
kitas paprastesnes ligas turėti buvo skiepytas. Tokis apsaugoji- 
pagrindinį žinojimą yra taip ly- mas tęsiasi per ilgus metus. Ži- 
ginai tėvų tiesioginė pareiga, noma, skiepijimas turi būti ne
kaip kad savo vaikus auginti ir pavojingas, lengvai atliekamas 
juos aprengti. Tik šitaip tegali- ir efektingas, šitą (skiepijimą) 
ma tikėtis gerų pasekmių ir iau medicinos mokslas yra sura- 
kuomažiausio skaičiaus susirgi- dęs prieš keliatą pavojingų ap- 
mų. krečiamų ligų. Apie tai panagri-

žmogus ištiktas bėdos, ar nešime prieš kiekvienos ligos 
šiaip jau bile kokios nelaimės, skiepijimą atskirai.
stengiasi išeiti iš jos su mažiau-' (Bus daugiau.)

Fordas Važiuodamas shermanas pasmenk-a tas MIRTI elektros
Kalbėjosi Su Argen

tina.
Laikraščiai rašo, kad pe-

reitą sąvaitę Fordas važiuo- linio ehoro dainininką N. 
damas automobilium kalbe-,pJ sherman? kuris nužudė 
josi su savo dirbtuves vede- i j ž kad ,ė. 
ju Buenos Aires mieste, Ar- tų 18 metų mergaitę.
gentinoje. Kodėl tu neat-|jjsjšsjvežė ją ]aįveliu ežeran 
vazmoji kada nors eia mus ir įstumė j vandenį. Kai jį
pamatyt. užklausė Fordo ^ūkitamosi pagalbos kabi- 
aLstovas Pietų Amerikoj. O nosj j j0 drapanas> jjs atstu-
kam cia gaišinti laiką kelio--ma ją nuo savęs ir nusiirė 
nei, kuomet mes jau turime f į ' 
radiotelefoną!” atsakė For-: ’ ____________
dat’. ,U— , 1 PER AUDRĄ JAPONIJOJ

Šitas pasikalbėjimas vyko 2UVO go ŽMON1V-
Fordo automobiliui bėgant ., .. Zpaprastu greitumu. Laikraš- .Percltą .s?vaiS. Per J®P°- 
čiai pranašauja, kad netoli- ">» prauze pašėlusį audra, 
moj ateity kiekvienas auto- į“"08 P^kmeje suskaityta 
mobilius galės turėti jteisy- «>.I®vOnų ir keli šimtai su- 
tą radiotelefoną, taip kad zeistI3-
biznierius važiuodamas

KEDĖJE.
Worcestery šį panedėlį 

prisaikintujų suolas pasmer
kė mirti elektros kėdėj baž-

na
mo galės paspausti automo- 
biliuje knypkį ir paklausti

PRASIDĖJO ŽYDŲ 5696 
METAI.

Nuo 27 rugsėjo vakaro,pačios ar vakarienė jau ga-, . t.’
f J & kaip saule nusileido, prasi

jo žydų 5696 metai, kuriuos 
jie skaito nuo biblinio 
šaulio sutvėrimo.

AUDĖJŲ UNIJA PRITA
RIA DARBO PARTIJAI.

Amerikos audėjų unijos 
vice prezidentas Riviere pa
sakė spaudai, kad jo organi

pa-

BUS DIDELI JŪRIŲ MA- 
NIEVRAI.

Pacifiko vandenyne Ame- 
zacija stojanti už Amerikos rikos laivynas renkasi dide- 

nepaliaunamai stiprinti lie- darbo partijos kūrimą, ir jis ijems manievrams, kuriuose 
tuvišką atsparumą. pranašauja, kad ta partija dalyvaus 100 karo laivų ir

Liet. Pasiuntinybe Amer. busianti labai stipri. 400 lėktuvu.
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Įvairios Žinios. J'
JI

Kremliuje Dar Tebe- Unijos Už Darbo 
riogso Caro Arai. • Partiją.

Bet Sovietų vyriausybe nu- j Šis klausimas bus svarsto-

A. D. Federacijos 
konvencijoj.

Amerikos darbininkų uni-

tarė tuos dvigalvius paukš
čius prašalinti.

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad Sovietų vyriausybė jose prasidėjo gyva agitaci- 
pagaliau nusprendė pašalin- ja už steigimą Darbo Parti- 
ti nuo keturių Kremliaus jos. Pirmoj eilėj už tokią 
cerkvių bokštų pastaruosius partiją stoja United Textile 
caro arus. Jų vietoje bus iš- Workers of America. Grei- 
kelta Sovietų penkiakampė tu laiku Atlantic City’je į- 
žvaigždė su kuju, piautuvu. vyks Amerikos Darbo Fede- 
Taipogi nuo istoriškojo mu- racijos suvažiavimas ir au- 
ziejaus rūmų Raudonojoje dejų vadas Gorman žada te- 
aikštėje busiąs nuimtas se- nai reikalauti, kad suvažia- 
noviškasis herbas. Sovietų vimas užgirtų Darbo Parti- 
žvaigždė turės 450 cent. jos kūrimą.
skersmenį ir busianti smar- Be to, audėjai stoja už pa- su 
kiai paauksuota, o kūjis ir keitimą dabartinio amatų 
piautuvas busią išpuošti pu- unijizmo į pramoninį unijiz-

brangiais akmenimis, mą, kur darbininkai organi- ne'

KETURMETO MUZIKANTO. IR RAUDONOSIOS ARMI- ATIDARĖ ORO LINIJĄ Iš 
JOS MANIEVRAI. į MASKVOS I PRAHĄ.

Šiomis dienomis IS Riahos vinio.
i Maskvą išvyko Cekoslova- mis> ,.ugsėjo 9 d. iš Prahos į 
kijos vyriausiojo štabo virsi- Maskvą atskrido Čekoslova-

1 * _ Krežci, trys į įįjog oro susisiekimo direk-
generolai. trys pulkininkai ir torius, dr. Stoces. Atskrisda- 
du pulkininkai leitenantai, damas į Maskvą, jis padarė 
Drauge su cekoslovakų kari- Dirma bandvma Prahos- 
ninkais išvyko ir Sovietų Ru

“Naujas Kelias" Sovietų Mokyklose.
“Izviestijose” ir “Pravdo- 

je” atspausdintas su Moloto
vo ir Stalino parašais Sovie

viams statomi laipsniai nuo 
1 iki 5, o metų gale arba bai
giant mokyklą — išduoda-

tų Rusijos komisarų tarybos mi diplomai.
Iš mokinių reikalaujama 

paklusnumo mokytojams,
ir komunistų partijos centro 
komiteto parėdymas dėl mo-

pumą bandymą Prahos- kymo ir vidujinės tvarkos mokyklą" draugams ir tė- 
1 . Maskvos oro linija, btoces suorganizavimo pradžios ir Akio

Prah0J<r su Sovietą Rusijos administ-,vidurinėse mokyklose. Kaip nį kai jfe įstoja
racijos tarybos nariais svar- pačiame įsakyme taip abie- mokk, iki kol -į 
ste praktiškus budus oro su-jų laikrascią vedamuosiuo- mok‘yk, e pribūti vžk 
sisiekimo linijai tarp Prahos se straipsniuose motyvuotas ma<s rekordas

Jie dalyvaus raudonos armi
jos manievruose.

PAGIMDĖ IR KŪDIKI 
DARŽE PAKORĖ.

Rokišky suimta viena tar
naitė, kuri pagimdė kūdiki 
ir išnešus į daržą jį pakorė.

Tessa Wolfsteinaitė, 4 metų. 
mergaitė iš North Londono, kuri

TAURAGĖJ BEPROTIS 
UŽKABINĖJA ŽMONES.

ir Maskvos eksploatuoti.

Frank Ricickio 
MOSTIS

Kurie kenčiate nuo nefrvjančių žai
zdų ir vočių, uleerio, užsisenėjusių ir 
nau’ų, kurios pasirodo ant kojų 
ir kito kūno daliu, kurios kartais už
lydomos bet ir vėl atsinaujina. Žaiz
dų išveizda, prakiura oda, parausta.

Tauragės mieisto gatvė-
.................... ... . mis šiukšlėmis apsikaišęs . . - . ....U pasižymėjimu išlaikė pirmuo- -i.Sa U - <- -j namė’vnuoia, teka vanduo ir niežti,

sius muzikos kvotimus Karališl valksto^ beprotis Nausėda, Kuriems taspasireiškia, vartoki! F. 
v - m i. Ab j - T j !kuris užgaulioja žmones. R’ecko Mest! .r JO patarnausi, su kų- koj Muzikos Akademijoj Londo-, ® J i nos pasralba issigydysit. Mosties kai-

------- ---------- ' na $1.00 ir $2 00

šiuo naujo parėdymo raiką- Nuo 1936metu Maskvos,
! Leningrado, Kijevo, Char- 

” rašo, kad šis kovo ir Minsko pradžios

siau
iškastais Urale. Visa tai turį zuojami ne pagal amatus, 
būti paruošta iki lapkričio 7 bet pagal pramones, 
dienos, t. y. iki 18 bolševikų
revoliucijos metinių sukak
tuvių. Dvigalvis aras, kaip 
Rusijos valstybės insignija

ISPANIJOS PREZIDEN
TAS IR JO SŪNŪS.

. . i „.„o Ispanijos prezidento su-pasirodė pirmusyk 1472 m., nus Luisas Za*'mora 
kurj i Maskvą atsigabeno kariuomenėje kapralu. Su. 
Ivano III žmona Sofija. Is pinojęs, kad jam tenka gauti 
pradžią aro sparnai buvo dovaną (80 franką) iš su- 
vaizduojami suglausti u-tik mos paaukotos kareiviams
ve !au lss.*įe?*?; Taigi, 463 dalyvavusiems praėjusią 
metus Rusijoj išgyvenęs dvi- metų spalių mėn ^1^ 
galvis aias dabar atsidurs sukį]įmo malšinime, Luisas
muziejuje. Zamora atsisakė nuo pini 

gų, prašydamas juos per
duoti nukentėjusių socialis
tų šeimoms.

Luiso Zamoros tėvas pre-

Ji laikoma vienintele tokio'
amžiaus mergaite, kuri gali taip 
gerai griežti ant smuiko.

RUSIJOJ SUŠAUDYTAS 
LENKŲ KOMUNISTŲ 

VADAS.
“Gazeta Polska” rašo, 

kad

BOSTONE PALEISTAS
DUBOK ĮKLIUVO DĖT 

ROITE.

Tūlas laikas atgal John zidentas Alkala Zamora pa 
Dubok išplėšė Bostono prie- siūlė ministerių tarybai pa- 
miesty Chelsea banką, pa- daryti sprendimą dėl savo 
grobdamas $25,000 pinigų, sunaus pasielgimo. Ministe 
Jis buvo pagautas ir nuteis- rių taryba pripažino, kad 
tas kalėjiman, tačiau dalį Luisas pasielgęs pagal savo 
bausmės atsėdėjęs buvo pa- įsitikinimus ir išteisino jį.
leistas. Dabar jis nuvyko ----------------
Detroitan ir pradėjo tenai PARDAVĖ SVETIMĄ 
plėšikauti. Tūlas laikas at- KARVĘ,
gal jis tenai užpuolė ir pašo- Aną dieną Savickienė at- 
vė tūlą Bronių Larkovskį, už gįvedė į Šiaulių miestą par
ką pereitą penktadienį buvo duoti tris karves, kurių vieną 
nuteistas kalėti 25 metus. padavė pasaugoti kaimynui 

----------------- Milevičiui, kol ji kitas dvi
ii^AEBAninT«Ti?n^ parduodanti. Sugrįžusi, Sa- 
ANTRA RADIO STOTIS, vickienė nerado nei karvės 

Klaipėdos radio stotis jau nęj Milevičiaus. Vėliau pa- 
pastatyta ir greit bus įreng- aiškėjo, kad Milevičius kar
ta. Nuo lapkričio mėnesio v§ pardavė už 60 litų ir pini- 
toji stotis pradėsianti veikti, gus pasiėmė sau uz kokią 
Paaiškėjo, kad Kauno radio ten seną skolą. Sevickienė 
stotis turi daug pajamų už iškėlė M. bylą už neteisėtą 
užsienin perduodamas ra- pinigų pasisavinimą ir teisė- 
diogramas. Bet viena stotis jas Milevičių nubaudė 6 mė 
nesuspėja aptarnauti radio- nesiais kalėjimo 
gramų reikalams ir radiofo-
nui. Todėl projektuojama 
dabartinę radio stotį palikti 
radiogramoms, iš kurios ži
nias galima esą siųsti į vi
są pasaulį, o radiofonui pa
statyti naują stotį. Antrai 
Kauno radio stočiai statyti 
sąmatą numatoma įtraukti į 
1936 metų susisiekimo mini
sterijos biudžetą.

ATSISAKO ATSIPRAŠY
TI DĖL MUSSOLINIO 

ĮŽEIDIMO.
Toronto miesto (Kanado

je) majoras Simpsonas, kal
bėdamas anądien Kanados 
darbininkų suvažiavime Ha- 
lifax’e pasakė: “Jeigu Mus- 
solinis yra pasiryžęs elgtis 
kaip pasiutęs šuo, tai ir su 
juo reikia pasielgti taip, 
kaip su pasiutusiu šunimi.” 
Italijos vice-konsulas Dr. Ti 
beri įžiūrėjo tame Simpsono 
išsireiškime didelį Mussoli
nio įžeidimą ir nusiuntė pro
testą su reikalavimu, kad 
Simpsonas atsiprašytų. Bet 
Simpsonas tą protestą atme
tė ir atsisakė atsiprašyti. 
Taip ir reikia fašistams.

DULR IŠLEIS LAIKRAŠTJ. ' F. R'cicko gyduolė nuo Vėžio ligos. 
Ji suteikia didelę pagalbą iš vidaus ir

Draugija Užsieniu Lietu- ’iš sulaiko . krau->°~ * sustabdo skausmus. įsliuosuoja vidų-

lingumas.
“Izviestijos’

įstatymas reiškiąs naują ke- mokyklų mokiniams nusprę- 
lią Sovietų mokyklų sistemo- sta įvesti vienodą uniformą, 
je. Įstatyme smulkiai per- “Pravda” sako, kad dabar 
tvarkyta mokymo eiga: nu- Sovietų Rusijos mokyklose 
statyta mokslo pradžia ir pa- mokosi 25 milionai mokinių, 
baiga, valandų kiekis kiek
vienoje mokykloje, taipogi 
pamokų ir atvangų ilgis.
Mokyklų direktoriams pa
vedama stropiai rūpintis, 
kaip mokiniai mokosi, kad 
be reikalo neapleistų pamo-ii TTV •, • i* •

LENKIJOJE PRIVYSO 
DAUG ŠERNŲ.

Varšuva. Šiais metais Va- 
luinėje priviso tiek daug 
žvėrių, kad gresia pavojus 
derliui. Jau dabar žvėrys iš-viams Remti netolimoj atei- MS ką Už vaikų nesiuntimą į aef ’F* ,

ty pradės leisti gausiai iliust- ! mokyklą, tėvus numatyta įnaik™. dI^e,ę PavV ir
ruotą laikraštį, kuris bus pa- % ož. j vidų gerti—$3.00 su prisiun- bausti pinigais. Ligšiolinis ? (a J^au?lausia žalos 
šviMztaa iflAitriirtc roiL-oiomc Taipgi atstatom Paiias j $ .... .. . , • i laukams daro šernai. ŠernųŠvęstas išeivijos leikaiams. jjenas> įej^u kuriems nebuvo išpiau- moksleivių issimokslmimas Kllr:a4 n#»t dipnnc rnptil llž-

Buvusio pasaulinio karoMaskvoj sūdytas ve“—^— va,.!
l<®» šiais metais išmokėjo!

ki>So komS£ fra£ jaU >™>,<>00,000 pašalpos.

rijos lyderis. Pasibaigus sei- ATSIVEDIMAI, 
mui, jis buvo pasodintas ka-________________________
lėjiman, bet iš jo pabėgo SU P»j»e4kau apsivedimui vaikino, turi 

1 mok®ti gerai angliška! kalbėti ir ra-Komumstų Partijos centro Syti ir turėtų ne mažiau kaip $500.00. 
nariu Purmanu į Sovietų Ru- jKitok.ie nerašinėkite. Aš esu jauna
siją, kur ilgą laiką buvo K'o-'^J.^o^Xa^auarčiaVL7i?ažinri, 
mintemo lenkų sekcijos vei-pran€*in (1>
kėjas.

Pernai Maskvoj nusišovė 
Purmanas, o dabar komunis
tai Žarskį apkaltino šnipi
nėjant Lenkijai ir sušaudė.

Tokiu budu, rašo laikraš
tis, Žarskis susilaukė to pat, 
ko ir kiti buvę Lenkijos sei
mo komunistų frakcijos na
riai — Sochockis, Vojevods-,JįP“MnerVt*’ l£Sla'?sk?,te pas 
kis, Rak-MichailovsMė, Me- '»>
Ja, Dvorčanin, Volyncas ir 
kiti. GPU iš eilės juos apkal
tino Lenkijos šnipais ir su
šaudė.

5348 S. Halsted st., Chicago, III.

Gera ir Derlinga Farma.
41 akeris žemės, 6 kambarių stuba, 

ganykla ir du šuliniai, stuboje van
duo. Visokių medžių ir uogų, vynuo
gių. 2 karvės ir" telyčaitė. 3 vežimai ir 
visokie farmos įrankiai, 100 vištukų ir 
100 vištų. Parduosiu kiek kas duos. 
Arba geros širdies ženotas žmogus, 
galėtų mtis užlaikyti, tai užrašytu- 

R0DWELL.
R- F. D. 132, Oxford. Mass.

Reikalingas Žmogus
Už džianitorių, ir kuris galėtų pa

gelbėt pentyti. Mokam $15 į mėnesi, 
duodame valgį ir ruimų. (0)
A. PETERS, 1001 Eaitern Parkway, 

_ Brooklyn. N. Y.

stvta. Kaina $5. Money orderius ar 
pinigus siųskit registruotam laiške.

Kreipkitės šiuo antrašu: (->
298 Hillside Are., Hartford, Conn. 

FRANK RICICKAS

buvęs labai menkas, todėl 
nuspręsta grįžti vėl prie se
nosios tvarkos, kur mokslei-

buriai net dienos metu už
plūdo mažą Valuinės Porko 
miestelį, sukeldami gyvento
jų tarpe paniką.

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

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

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakoji
mais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys 
jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be 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 
kiekvienas “sekretas” išaiškintas.

HOOVER1S NEKANDIDA
TUOS.

Hooverio sėbrai sako, kad 
ateinančiais prezidento rin
kimais jis savo kandidatūros 
nestatysiąs, bet reikalaująs, 
kad republikonų kandidates 
butų aštrus “naujosios tvar
kos” priešas.

UŽ KEPTĄ MUSĘ ŠIAU
LIUOSE REIKIA UŽMO

KĖTI 70 LITŲ.
Šiaulių gyventojas K. Rai

nys atnešė miesto policijai iš 
vienos krautuvės pirktą duo
ną, kurią prariekus buvo ras
ta kepta musė. Išaiškinta, 
kad duona kepta “Mildos 
patriotiškoj kepykloj, esan
čioj Aušros alėjoj, ir iškelta 
teisme byla. Apylinkės teis
mas kepyklos savininkę A 
Mikulienę nubaudė 70 litų 
pinigine bauda arba 5 pa 
rom arešto.

TROCKIS GRĮŽTA I TUR
KIJĄ

Anglų spauda praneša, 
kad leidimas Trockiui gy
venti šešis mėnesius Norve
gijoj pasibaigęs. Buvęs So
vietų diktatorius vėl prašo 
Turkijos vyriausybę leisti 
jam apsigyventi Turkijoj.

ŠAUDO GIRIOJ UOGAU
JANČIAS MERGINAS.
Rugpiučio 14 d. Kamajų 

girios eigulys čeičys pašovė 
beuogaujančiai Kamajų m. 
gyventojai Davolytei koją.

SIENINIAI

KALENDORIAI
193S METAMS.

Užlaikau daug visokių rūšių ir vi
sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome sa jų apgarsini
mais ir pigiai. Karie norėtų pardavi
nėt pavieniais, geros išlygos. Turime 
ir Dariaus-Girėno Kalendorių su jų 
aeroplanu. Prisiunčiame į namus kas

PARSIDUODA BEKERNĖ.
Gerai išdirbtas biznis tarpe lietu

vių ir amerikonų. Priežastis pardavi- 
,JBd — savininkas eina i kitų biznį.
Kreipkitės pas S. YANUŠAS, (-) 

7®8 W. LMabard St.. Baltimore. Md.

GERAFARMA
175 akeriai geros žemės, auga viso

kie javai, 40 akerių girios. 25 akeriai 
ganyklos, 5 kambarių stuba, didelis 
farmos garadžius, kornams daržinė, 2 
vištininkai, kiaulėm daržas. 2 mulai. 1 
arklys, 2 karvės, 1 veršis, ll avių. 1 
kiaulė ir 4 paršai, 50 vištų; trakto
rius su žagrėmis ir diskomis ir kitos 
farmos mašinos ir įrankiai, ir visokis 
derlius. Kaina $2,800. įmokėt $1.800.

Adresas: MRS ZUZANA ADAMS, 
BERLIN, M D. (0)

Štai tik keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

pareikalauja. J. GILEVIČIUS, 
73 Hartford Av«., 

NEW BRITAIN, CONN.

()

BALTIMORE, MD.
ARTISTIŠKAI {RENGTA 

LIETUVIŠKA UŽEIGA.

BENNEY’S CAFE
GAUNAMA STIPRUS IR MINKŠ

TI GĖRIMAI IR VISOKIE 
UŽKANDŽIAI.

Graži vieta smagiai praleist laikų 
sa prielankiais žmonėmis. 

Muzika kiekvienų dienų ir vakarais 
šokiai Pėtnyčios, Sabatoa ir 

Nedėlios vakarais.
Baltimorės lietuvius prašome už

eit pasižiūrėti mus gražiai įrengtų 
vietų. Iš toliau atkeliavę gali gaut 
ir kambarius.

TONY BENNEY
721 W. Lexin<ton Street

BALTIMORE, MD.

FARMA PARSIDUODA
60 akerių geros žemės, yra miško, 

vaisių, 8 kambarių stuba. barnė, 4 
karvės, arkliai, įrankiai, derlius. Ne 
toli nuo miesto. Kaina už viską S1800, 
įmokėt $1000. (2 )
MRS. CANAR, e/c Kaydeross Hotel,

Saratoga Springs. N. Y.

PARSIDUODA FARMA
ROCKWOOI), N. Y.

42 akeriai žemės. Peveik visa dirba
ma, 7 kambarių namas, naujas višti- 

.ninkas, ant gero kelio, visai miestely, 
prie škulės ir storų, bažnyčios; ekekt- 
ros šviesa, ant kelio, apšviečia visą 
namų. Bamė nebaigta statyti. 
Kurie norite pirkti farma, pirki
te dabar ir gaukite gerą farma pi
giai. Labai gera vieta bizniui ir geres
nės vietos farmai negali būt. Pirksite 
pigiai. Du seni žmonės ant farmos ir 
nori būtinai parduot. Toji farma yra 
New Yorko valstijoj, Fulton County. 
Norint daugiau paaiškinimu, rašykit, 

VINCENT KVEDERAITIS, < 1)
ROCK5VOOD, N. Y.

Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei
na?

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vy? “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 svarbas, 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 vaiky? Tai o- 
piausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia įdomių informacijų.

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

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų bot uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

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

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

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

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
, AR GĖLIMO

VARTOK KAPO—SALVE
Ši mostis yra garantuota ar pinigai grąžinami. Apie Kapo-Salve 

rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. Geriausia 
mostis nuo ramatų ir kitų Skaudulių. Mes patys darom jų ir Garan- 
tuojam. Prisiunčiame paštu reikalaujantiems.

SOOTKOOS DRUG CO.
90a Millbor, Street, WORCESTER, MASS.
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA VAISTINE WORCESTERYJE.

KALENDORIŲ IR 
PAVEIKSLU 

KATALOGAS 1936 M. 

SIUNČIAMAS DYKAI 
Parašykite paprašydami pas— 

JONAS KERDIEJUS 
652 Broadway, So. Boston, Mass.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

luodgalviaf, rud
galviai ir gelton- 
galviai Prisiun
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą

GEO.
KFAUOR AITIS
520 H ilson St., 

\Vaterbury, Conn.

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 “Cf- 
vilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” U 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.

Užsirakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadvray, South Boston, Mass.



KELEIVIS, so. BOSTON No. 40. Spaliu 2 d. 1935 Ik

INDUSTRIJOS IR PREKYBOS
SUVALSTYBINIMAS.

Industrijos ir prekybos Šerai yra sugaudomi bemak- į Čia gal kai kam pasiro- 
klausimą Kari Marksas, gar- levojant New Yorko, Chica- dys, kad aš pats save susi-, 
sus vokietis ekonomistas ii gos ir kitų didmiesčių biržo- kritikuoju, iš pradžios nu- ’
socializmo tėvas, dar 1848 se. 
metais jau plačiai diskusa- 
vo. Bet tuom laiku industrija 
buvo dar mažai išsivysčius; 
beveik visa pramonė buvo 
mažų pramonininkų ranko
se ; korporacijos jeigu ir bu
vo kokios, tai jų turtas buvo 
dar per mažas ir jos turėjo 
maža intakos visuomeni
niam gyvenime. Tuom laiku 
industrijos ir pramonės vals- 
tybinimo klausimas dar bu
vo perankstyvas. Bet dabar 
tas klausimas jau pribren
dęs, ypač čia Amerikoj, kur 
beveik visa pramonė yra di
delių korporacijų rankose. 
Ponas Laidleris, kuris nese
nai yra parašęs knygą “So- 
cializing Our Democracy,” 
sako, kad dabartiniu laiku 
Amerikoj korporacijų įstai
gos duoda darbo devynias
dešimčiai nuošimčių samdo
mųjų darbininkų šioj šaly. O 
tik dešimtą nuošimtį darbi
ninkų tegali pasamdyti tos į- 
staigos, kurių savininkai ir 
vedėjai yra maži pramoni- 
niinkai. Taigi, kaip matome, 
šiandien stambusis kapitalas 
lošia labai svarbų vaidmenį 
visuomeniniam gyvenime 
todėl mes turėtume jo tvar 
kymą labai nuodugniai dis- 
kusuoti.

Dabar mes pažiūrėsime 
koks yra skirtumas tarp kor
poracijų ir privatinės įstai
gos. Privatinė įstaiga, su ne
kurtomis išimtimis, yra ma
ža. Jos savininkai yra kartu 
ir jos vedėjai. Jie turi viską 
suprasti apie savo pramonės 
šaką.

Didžiausia dalis tokių pra
monininkų yra ūkininkai. 
Paskui seka maži krautuvi
ninkai ir iš senovės užsilikę 
.nekurie amatninkai.

Tuo tarpu gi korporacija 
yra visai skirtinga įstaiga. Ji 
gimsta kuomet tam tikra 
grupė žmonių susiorganizuo
ja ir gauna iš valdžios čarte 
rį. Korporacija yra juridinis 
asmuo, tai yra, įstatymais į 
kurtas kūnas, kuris turi visas 
asmens teises. Prieš visas ša
lies korporacijos teises vi 
suomet yra lygios žmogaus 
teisės. Korporacijos vedėjas 
ir jo pagelbininkai skaitosi 
jos samdininkais ir jie neima 
jokios asmeniškos atsako
mybės už nuostolius, kuriuos 
korporacija padaro kitiems 
žmonėms. Korporacijų val
dininkai tik tuomet pakliūva 
į bėdą, kuomet jau labai aiš
kiai papildo kokį nors krimi
nalinį prasižengimą tos kor 
poracijos vedime.

Kaip lengva korporaciją 
sutverti, taip lengva ją ir pa 
naikinti. Ji miršta su panai
kinimu jos čarterio. Su ja 
miršta jos visos teisės ir vi 
sos atsakomybės. (Bet ji ne 
seka prietaringų egiptėnų 
papročiu ir savo tarnų su sa
vimi į grabą neima.) Korpo
racijos savininkais yra tūks
tančiai arba šimtai tukstan 
čių šėrinininkų, kurie tan 
kiaušiai neturi mažiausio su 
pratimo apie techniškas arba 
bizniškas tos įstaigos proble 
mas. Jų vyriausis siekis yra 
kolektuoti dividendus iš sa 
vo investmentų.

Kartais pasitaiko, kad ir

Kad nuodugniai viską iš
aiškinus apie korporacijas ir 
ų įstatymus, reikėtų prira- 
iyti tomai knygų. Korporaci- 
ų advokatai turi prirašę tūk
stančius tomų apie korpora
cijų teises ir jų turto nelie
čiamybę. Didžiausi šalies 
įdvokatai—tai korporacijų 
advokatai. Beveik kiekvie- 
įas aukščiausių šalies tribu- 
įolų teisėjas yra kada nors 
luvęs korporacijos advoka
tu. Bet nežiūrint kokias ir 
dek tų teisių mažas šėrinin- 
<as turėtų, jo intekmė kor
poracijos tvarkyme galima 
pavadinti lašu juroje. De- 
nokratijos principas pramo
nės tvarkyme nėra prakti
kuojamas. Jei visos techniš
kos ir bizniškos problemos 
butų smulkiai išdiskusuoja 
mos šėrininkų susirinkimuo
se, tai korporacijos turbut 
neturėtų geresnių pasekmių 
biznio vedime, kaip lietuviš
kos jurginės arba kazimieri- 
nės susaidės turi, kurios vi
suomet kelia lermą per savo 
mitingus. O jei mitinguose 
nėra faitų, tai maži šėrinin- 
kai nei nenori lankytis į to
kius mitingus. Juk ir mes lie
tuviai esame bandę savo ga 
bumus korporacijų tvėrime. 
Bet bemitinguodami ir vė 
visas išardėme. Viena iš jų, 
Lietuvos Atstatymo Bendro
vė, duoda mums gerą pavyz
dį. Jos mitinguose buvo ne
beleidžiama “free for ai 
fight,” tai sekretorius Stri
maitis jau penki metai nega 
Ii sušaukti mitingo.

Bekalbėdami apie kor
poracijas ir jų istorijas, mes 
galime ir iš temos iškrypti 
Todėl mes čia ir apsistosime 
apie jas diskusavę. Mano 
tikslas yra, kiek pajiegiant 
aiškiau išdėstyti skirtumą 
tarpe privatinės įstaigos ir 
korporacijos, ir kokią rolę 
lošia asmens iniciatyva vie 
noj ir kitoj.

Trumpai pasakius, priva 
tinė įstaiga yra valdoma ir 
vedama paties savininko 
Jis pasiima visą pelną, arba 
neša nuostolius; jis dirba 
pats sau ir jo asmeniška ini 
ciatyva turi visas progas neš
ti geriausį rezultatą. Tuo tar
pu korporacijos vedėjas ir jo 
pagelbininkai yra samdyti 
•Jie ypatiškai neima jokios 
atsakomybės už jos pelną ar 
nuostolius, ir jų privatinė 
iniciatyva neduotų jokios 
naudos korporacijai, jei 
veiktų privatinės nuosavy
bės sąlygose.

Todėl išeina, kad biznio 
tvarka korporacijose turėtų 
būti visuomet blogesnė, negu 
privatiškose įstaigose, nes 
korporacijų vedėjai yra sam 
dininkai, o privatinių įstaigų 
vedėjai yra savininkai. Ir 
todėl, rodos, korporacijos 
neturėtu galėti išlaikyti 
kompeticiją su privatinėm į- 
staigom. Bet faktai parodo 
visai ką kitą. Visame pasau
ly didžiuma pramonės yra 
korporacijų rankose. Ameri
koje devyniasdešimts nuo
šimčių visos šalies pramonės 
yra korporacijų rankose. 
Rusijoj, kur ekonominė sis
tema yra tvarkoma pagal

rodydamas korporacijų sau- j 
valumą ir jų diktatūrą, o vė- 
iau pripažindamas jų nau-j 

dingumą produkcijoj. Abu-' 
du pareiškimai yra teisingi 
prie tam tikrų aplinkybių. 
Ar mes norėsim, ar ne, dide. 
ės pramonės kombinacijos 

viešpataus todėl, kad jos 
duoda geresnių pasekmių 
produkcijoj. Bet, kad praša- 
inus iš korporacijų visas 
blogąsias puses, jų tunas tu
rėtų būti suvalstybintas.

‘Mėlynie ji Velniai” Washingtone. GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

Žodynas lietuviškai angliškos ir ang- | 
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A i

Lalis. Abi dalis vienoje knygoje.
PsL 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00
Lengvas Budas Išmokti Angliškai.— 

Rankiua reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išniokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 95.............. 35c.
Etnologija arba istorija apie žemės 

tautas Pagal Dr. H. Haberlandą, 
parašė šernas. Su paveikslėliais. Ap-

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

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

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystis 
įstatymai su reikalingais klausimais ii 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ...................................................Me.
Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno

vėj. Panašios knygos lietuvių kal
boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta

rašo apie visas musų pasaulio žmonių Lokius dievus garbino senovės indai 
tautas, veisles arba rases Yra didelei arįjonaif egiptėnai, chaldai, asy-
nacdinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, DI., pusi. 667, Gražiuose au
dimo apdaruose ........................... $4.00
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny

goj telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos

rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25
žodynas angliškai-lietuviškos kalbos 

(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis.
Čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytas lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835 ................................$8.00
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kama • ...*••••■* 25c
Piršlys Suvedžiotojas, Vieno veiksmo 

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2
moterys ir 5 vyrai.
Kunigo Meilė. Vieno veikgmo Kome

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina............................25c.
Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 

tepie de la Sausaye, Teologijos pro
fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusL 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusi. 1086. 
Kaina................................................ $7.00
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys

-i 2 -I kimu komediia Perstatvmui reikia v’3okil» patarimų apie sveikatą, bu-
“2^ to-

' žininkams, šeimininkams ir kitiems 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, IU. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta .....................................$3.00

“Mėlynųjų Velnių” vardu vadinasi francuzų pasaulinio karo
Skirtumas tarpe ameriko- veteranų organizacija, čia jos atstovai YVashingtone deda vaini- 

niškos ekonominės tvarkos ką ant nežinomojo kareivio kapo.________________________________
ir rusiškos yra tas, kad ame- " ~ ~ ~ ? c ~ .
rikoniškas korporacijas vai- dovanų gausumas taip kias politines teises ir yra,
do piniguočiai, kurie kaip Ja^ žadina asmens miciaty- teoretiškai, lygus prieš įsta- koncertams ir tt. Antra pagerinta
tie jūrių piratai,plėšia darbi- tai 3uk ir valdžia galėtų tymus. Bet kas iš to visko, jei laida. &>. Boston, įau m........... 25c.
ninką, išnaudoja mažą šeri- tą .suteikti už gerą tarnystę, darbininkui yra atimta.teisė
ninką ir dar pešasi tarpe sa- kaip kad dabar jiems korpo- užsidirbti duonos kąsni, nuo j— apie'Rymą. Lietuviškas
vęs dėl savo privatinių gro- racijos suteikia. Tai dėl kogi kurio jo gyvybė priklauso? vertimas y«lengvas graiu^chi- 
bių; kuomet Rusijoj visos reikmenų produkcija galėtų Jei žmogus netun teises save  .D7%>5o
pramonės kombinacijos ran- sumažėti? apsiginti nuo bado, tai kas lBkvi2ieija> parašė n. Gusev. Puiki

n . ... . v ,. 1 jam 1S Visų kitų teisių? Jei naudinga knyga, aprašyta katalikų
Bet tiKra pneza tis, (lel ko darbininkas neiškovos sau for'

tie finansų karaliukai taip! , • tie ■ Su daugeliu puikių paveiksiu.
niauja ir neveidmaimaus priešinasi korporatyvio tur-1 k f sve?’ tai jis 215 pusL Popieros apdaruose... $1.00
ateityje, tai jie turėtų taip to suvalstvbinimui vra ta tokiu pat vergu, Gamų. istorija. Pagal p. Bert vertė

i savo ekonominę sis- dabar jie patys?pren- tf^^udavoio VSdLms' pav^^^^^m^Tai- 
ad ji butų naudinga vertybę ir patys 3 faunam

Piliečiui. ir dovanas, gi pramone su- v ................. ’
Amerikos ekonominės sis-. vaistytomis jie netektų tų įauj^ žemes nu0 J X;

temos vadai turi visą ekono- privilegijų, lada jų vertybę t f :r z;nlrw1avn mrioTiai tinka deklamacijoms ;r dainavimui, 
minę galę savo rankose; bet spręstų ir jiems algas arba
uz tos sistemos pasekmes, dovanas skirtų visų žmonių njus Bet sportui A>u„
kurios paliečia kiekvieno pi- atstovai. sumažėjus, jie koncentruoja !
liecio gero\ ę, nei J1^ nei a at-; Kaip jau pirmiau minėjau, visas savo jėgas darbininkų šimas užima apie 2 valandas,
sakommgi, nei valdžia. O is kiekvieno šėrininko vyriau, išnaudojimui. ,
tikrųjų, kas tun galę, tas tu- sįg sįekis yj-a dividendai. Tai matote ant kokių pa- tyri-----r
vv*ieSV ^tsakomyJę* Aukštumas tų dividendų yra matų korporacijų vadų pri-
Valdžia turėtų būt atsako. mastas, kuriuo korporacijos vate iniciatyva yra paremta! i Tikėjimo Kritika. Kiekvienas gera®;

TndS nu°Pelnas matuoja- Juk ir žiauriausia valdžia,: ££££ 5^’..’^’. ?
gero\ę. Todėl valdžia turėtų ma Tačiau tas mastas nėra turėdama ekonominę direk-i
p. aJ ynldytį ir kontroliuoti padarytas iš kokios papras- turą savo rankose, negalėtų «v. ‘j^nui gaiva, ’branm vfawčme: kitas 
visą salies ekonominę siste- tog medžiagos .Jis yra nulie- žiūrėti į savo piliečius nešant

... . _ tas iš darbininku prakaito, jiems tokį skurdą, kuris ve- skaityti.................................. 25c.
Dabartiniai ekonomines in lnma ir i5<ro« d a visa Sali nrip bpHncmPS _ ’ ? ° ° ifc.

tvarkos diktatoriai ir iu -\rPinanci° J? kūną ir jėgas, aa visą saų pne Deaugnes Teetija, tai veikalas, kum Kama.................................................lie.
IAdinos UlKLdLO'idi ir jų Jis yra nudažytas darbinm- krašto. Todėl geras Amen. trumpaia ir aiądais faktais parodo, SBnig_ Celibatas.— Išaiškinta kunl-
kontroliuojama spauda su- krauju bekovojant už di- kos pilietis, matydamas šalį . bepatystės Btonja, pasekmės u
randa daugybę visokių argu- desnį duonos šmotelį ir jis einant prie ekonominės be-į yg* -
mentų pnes V alstvbimma nnloiafTdnc /Inv'Ki'nin'L-lii tirovlrSo nnlitiriSc cniimitoc

dasi valdžios kontrolėj. Ir 
jei komunistai neveidmai- 

ir

korporatyvio turto. Bet visi 
tie jų argumentai yra tik vi
suomenės akių dūmimas. 
Daugiau protauj a n č i a m 
žmogui jie atrodo tokie vai
kiški, kad jų neverta nei 
diskusuoti. Jie sako, pavyz-

vienas asmuo palieka korpo- vėliausių produkcijos meto- 
racijos diktatorium, kuris dų, mes irgi matome trustus,
gauna visas privilegijas jos 
valdyme ir pelno ėmime, 
taip kaip ir tikras savinin
kas. Bet tai pasiekiama per 
suėmimą, kad ir nevisai etiš
ku budu, didžiumos korpo
racijos serų. Tai nereiškia

ko-operatyvus ir kitokias di
deles kombinacijas, labai 
panašias Amerikos pramo
nės organizacijoms. Taigi 
faktai parodo, kad prie mo
demiškų produkcijos meto
dų korporacija duoda geres-

supirkimą didžiumos šėrų 'nių pasekmių negu privatinė 
už savus tikrus pinigus. Tie įstaiga.

Delko Reikia Žmogui Gert ir falgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

, nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
pusL ....................20c. valgio žmogus silpsta? Ir delko

“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta! ,'Henas fe*® daagiaą spėkų
s-. iZnn; tw«»» vi™.™.: kitas mažiau ? Delko žmogui reikiaiv. Jonui galva. Drama vienam- cukraus> dmkM jr kitQ p*našių

lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si-

Apie Dievą. Velnią, Dangą ir Fraga- į ret^. perskaityti kįkvienas vyras, tė- 
Vą. Parašė Robert G Dgersoll, gar- 7as " jaunikaitis, kurie eęidzia, kad 

siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib-« ^ns aukterjs ir mylimosios ne-
lijos prietarų naikintojas. 12 nūs- ! PaPuI^ 1 ’,2kl* Par^
■ - F , 25c.'kun- Towsend Fo*, D. D., su-

***** lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.

motinų ašaromis, Išnaudoji- gal ir kraujo praliejimo, ne- 
mas darbininkų—tai gau- gali ramiai žiūrėti į kapitalo
šiaušia aukso kasykla, iš ku- diktatūros sauvaliavimą. Jis I-o. s. s» arba siinbinė iškilmė— M .. .
rios korporacijų valdininkai turi jieškot budo, kaip t kaip
semia sau ir savo šėrinin-vengus to pavojaus. Man ro-! s®™ .... •®«,noo 190s metų revoliucinės Lietuvos
kams didžiausį pelną. dosi, kad vienintelis būdas

. . Lyg ir dėl pasityčiojimo, išvengti jo, tai pramonės SU- piovė merginą OnąAumuIler. Su _ į džią.rėmė ir gynė; kaip.paskui revo-
džiui, kad jei valdžia paim- darbininkas turi šiokias to- valstvbinimas. 
sianti ekonominę tvarką į___________________________________ _________

lapių

paveikslais. 16 pusi....................... 10c.! iiucija paėmė viršų, kaip Lietuva B-
. — , . „ .. . - : k«>s paiiuosuota iš po caro valdžios įr

Žemaites Rastai Karės Metu. Lietuvos j^įp jj buv0 apskelbta respublika.

ri^Xgįunį?r“::^R APIE SUŠALDYTAS BEŽDŽIONES SS

A. P. G.

ti savo piliečiams tironiška. 
Tas argumentas nupuola: 
pats per save. Juk jau nega
li būti didesnės

■ parodo dabartinės
i ir kaip šalis yra padalyta j apskri-

Kada oras atšila ir vasa- 
saros karščiai pradeda įsirė- 
ti, tai ir laikraščių reporte-

jis pozavo nurodydamas, 
kad jis mokslo laipsnį įgijo 
“Tiflis University College 

of New York”pramonę srityje k^^n- mokyklos nebu.

SMM: ?«««, Tada ponai vo įr nėra, ir jis nie^d
reporteriai pasitenkina bile jokioj medicinos kolegijoj

bės įstatymais, kad prie jų pakalu, bile žinele ir tan- nesiniokino. Vienok Ameri-
Tni^^vd1 kiai randa pseudo-mokslin-'can Medical Associacijos

d2±£;3? čiai vietas įsigauti i laikraš- rekordai duoda labai įdomią 
dz,la.bus demokratine, tai, fio gkiWg bįdu žjnių apie winardą.

y18??1”61 Sales u- - to lailtraštyje didelės svar-'Jis, daleidžiama, trupučiu- 
valdyti visokj sauvaliavimą. ’ feos muJlo bur. Rą’mokjnosi 1927

Antras argumentas: jei bulas šį sykį iš Califomi jos metais Kansas City ir buvo 
korporatyvis turtas liksiąs' pasikėlė ir aplėkė visą pa-' susijungęs su apgavinga gy- 
suvalstybintas, tai produkci-' šaulį kaipo didelės svarbos dymo “Cunningham tank 
ja sumažėsianti, nes pramo- “mokslo žinia.” Vienas treatment Co.”, kuri “gydė 
nės vedėjai, nebūdami savi-J “mokslo vyras” paskelbė pa-• visokias ligas.” Nūdien Dr. 
ninkais, neturėsią tiek ini- šauliui, kad jis sušaldo (j le- Ralph Stanley Willard, ku- 
ciatyvos ir nevešią tų reikalų dą paverčia) gyvus gyvu- ris šiandien vadinasi apleis- 
sąžiningai. Tas argumentas nūs ir vėl juos atgaivina, i tu (užmirštu) Rusijos moks- 
irgi neišlaiko kritikos. Leis- i kaip niekados nebuvusius lininku, dar nesenai skelbėsi 
kite man dar sykį pakartoti sušaldytus. Toji pasaka taip esąs Prince Raphael Napole- 
viršminėtą faktą, kad dabai ’ sudomino pasaulį, kad atsi- onovich Liubomirsky, ir kad 
Amerikoj 90 nuošimčių pro- į rado liuosnorių, kurie nori jis esąs kilęs iš francuzų 
monės randasi korporacijų' išbandyti ant savęs tąjį su- markyzo, kuris buvo palik- 
rankose. Tose visose korpo- šaldymą į ledą ir vėl atšildy- ’ tas Maskvoje per Napoleo-
racijose dirba samdyti žmo
nės, kurių asmens iniciatyva 
turėtų būti nustelbta. Tos į- 
staigos jau ir dabar yra pu
siau visuomeniškos, nes jų 
savininkai® yra šimtai tūks
tančių šėrininkų. Tai dėl ko
gi produkcija turėtų nuken
tėti, jei tiems žmonėms algą 
mokėtų valdžia? Juk kaip 
dabar, taip ir tada jie butų 
tik samdininkai ir dirbtų už 
algas. Jei algų aukštumas ar

ui o procesą. ną. Jo rekordas toliau rodo,
Žinoma, laikraščių repor- ‘ kad gegužės mėnesy 1933 m. 

t teriai subėgo pas tąjį “moks-' jis buvo nuteistas toj pačioj 
lininką” tikslu įgyti daugiau Califomijoj už gydymą be 
žinių apie gyvūnų sušaldy- leidimo pasėdėti už geleži
ngą ir jų atgaivinimą. Juo nių grotelių net 150 parų ir 
susidomėjo ir American Me- užsimokėti dar piniginės pa- 
dical Association ir surado baudos $150, o po tam vie- 
rekordą apie tąjį nepapras- nūs metus būti po priežiūra
tą “mokslininką.” Rekordas policijos (probation). 
nedviprasmiai sako, kad i Iš A. M. A. žurnalo sulie- 
“Dr. Ralph Stanley Willard” tuvino sutraukoje, 
nėra jokis daktaras, kuriuo j Dr. A. L.

čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa-
j”, , r(Xjo kajp gimg Lietuvos Respublika

ir kiip /iswdo. čia telpa visi svar- 
Jei non žinot, kas gimdo pasaulyje dokumentai: Steigiamojo Sei-

mo aatari™. taikos sutartis su bol- iitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny- įgyj^jg sutartis su latviais, apra-

ch°' Yra toi ne bet tiesiog žibinto-
Parase Z. Aleksa. So. Boston, , vag, karjjj apgvjecia visą Lietuvą
Sveikata arba tiesus ir trumpas kelia*; į* lauko ir iš vidaus. Kaina .... Il-Of 

į sveikatą Pamatinės žinios iš ana- Drūtais audeklo apdarais .... $1.5<. 
tomųo^firiotogijM ir 2^'Byla .Detanto Kataliką a« Saeialb.
™ls?QBr’ A’i ^■<x^T>1CAUnaS’ Cb’cago,. tajg. — Pirmą kartą katalikai ui- 
H Dnrtuose aūdl- * puolė socialisto 31 d gruodžio, 1911.
mo audaruose................................$2.50 kartą jie užpuolė socialistus 81
Anarchizmas. Pagal Proudhono moka- Skuodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti- 

lą, parašė d-ras Paul Elzbacher, sai. telpa teismą rekordai ir pnrody- 
vertė Briedžių Karaliukas. South įn“tik*h» P™“®“"?katalikai daai-
Boston, Mass. pusi. 29....................10c. leid2“ ,k?v°J 80 socialistais. Su

i paveikslais. 61 pusL ............ zoc.
Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof. . _ ™ „ .

R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su A' ®“T0 \,a**,naa
paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais Nojus galėjo surinkti į kelias die- 
spalvuotais gražiais žemlapiais. nas_5[e,s*n* gyvūnus, kurie gyve- 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2.50 "a lss.!.’T,et«P0 P8» žemcs kamuolį?

I Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa ark°j 8^P“ti? Iš kur ėmėsi

23 gražios eilės dauevbė strainsnin tiek vandens, kad visą žemę apsem- juokųfkTt vKur vanduo dabar yra? Kaip
95 pus.............. 25c 118 Nojaus šeimynos galėjo atsirasti

............................................. . i po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, j kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas it 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ..................................................... 25c.
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 vel- 
niais: (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32........................... lOe.

WAUKEGAN, ILL.
LIETUVIŲ LAISVfiS MYLftTOJU 

VALDYBA, 1935 METAMS.

Jos. Mačiulis — pirmininkas,
906 Prescott St. Waukegan, 111.

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

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

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

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

Kasos Globėjai:
Emilija Kernagis, Jurgis Petraitis.

Ksygisi:
K. Dambrauskas, M. Valentukonis.

Maršalkos:
J. Stočkus, Jurgis Jokūbaitis.
Susirinkimai būna paskutinį ket- 

yergą kožno mėnesio, 7:30 vakare, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts., Waukegan, IIL

Paparčio žiedas ir keturios kitos apy
sakos: (1) Neužsitikintis Vyras; 

Giri(2) Žydinti 
rėkta. Jose 
paikai tiki 
burtus ir tt.

iria; (3) Klaida; (4) Ko- 
nurodoma kaip žmonės 
į visokius prietaras, 
.....................................lfc.

“KELEIVIS” 
253 Broadway,

So. Boston, Mass.
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Na. M. SpaU* 2 i. 1935 LE1VB. Sa BOSTON

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų kr U Lietuvos

ŠIAULIUOSE RASTA 
“SLAPTAS TEATRAS” 

POŽEME.

Jau buvo rašyta, kad Že- Šiaulių policija pastebėjo, 
maitijoje suimta gauja plėši-' kad į Cviko dviračių taisy
tų su Povilu Juška priešaky- mo dirbtuvę, Vilniaus gatvė
je. Aiškinant šios plėšikų je, įeina ir išeina daug vai- 
gaujos veiklą iškilo įdomių kų, ypatingai žydų tautybės, 
dalykų. Pasirodo, kad Juš- Atvykusi patikrinti, policija 
kos vadovaujamoj gaujoj rado pas Cviką slaptą “ki- 
dalyvavę apie 20 žmonių: ną,” kuris buvo įrengtas po 
vieni eidavo egzekucijų— dirbtuve esančiame rūsyje. Į 
plėšimų daryti, kiti plėšikus rūsį vaikai nusileisdavo pa
slėpdavo, jiems padėdavo ir prastom kopėčiom ir angą iš 
kitaip bendradarbiaudavo, viršaus uždarydavo taip, 
Plėšikai buvo labai žiaurus, kad įėjus į dirbtuvę, nieko 
žmones kankindavo, peiliais negalima butų pastebėti. Ru- 
badydavo ir tt. syje Cvikas rodydavo vai-

Be Juškos dar suimti Fe- kams mažavertes filmas, ku- 
liksas Kutniauskas kilęs nuo rias policija pasiėmė per- 
Kvėdarnos, Feliksas Girčys žiūrėti, ar nėra bolševikiš- 
Laukuvos valsčiaus, Ignas kos. Iš vaikų už “kino” lan- 
Tolius Rietavo valsčiaus, o kymą Cvikas paimdavo po 
įdomiausia, kad areštuotas 10 cnt Cvikui gręsia triguba 
Žemaitijoje plačiai žinomas bausmė: jis gali būti bau- 
skulptorius menininkas Al. džiamas mokesčių inspekto- 
Klimanskis, kilęs iš Siautalų riaus, apskrities viršininko 
kaimo, Laukuvos valsčiaus, ir komendanto.

Klimanskis Plungėje, Rie-! -----------------
tave, Tveruose ir kitur pasta- j IŠ VIEVIO APYLINKĖS, 
tė laisvės paminklus, o šįmet j ja palei Vievį, gal būt,

PLĖŠIKAS DIRBO LAIS 
VĖS STOVYLAS IR RE- 
MONTAVO BAŽNYČIAS.

remontavo Pajūrio bazny-, labiau kaip kitur nutautinti 
Beremontuojant bazny- žmonės, nors paskutiniu 

rną Klimanskis buvo arės- ;iaįku įr čia pradeda atbusti 
tuotas ir bažnyčios remonto jaunimas, vis daugiau ir 
darbai buvo nutraukti. 'daugiau atsiranda visokių 

! organizacijų. Čia daug pasi-

SŲ APSKRITI

Kaip jau spaudoj buvo 
minėta, rugpiučio 15 d. buvo

daTbavę pradžios mStyklų
mokytojai, kaip pavyzdžiui 
Viluniškių mok Simas Bak
šys ir kiti. Palei Vievį dar y-

nužudytas netoli nuo Zarasų ra kaimų, kur vietoj gimto-
miške Degučių kaimo gyven
tojas S. Maliarovas ir pa
slėptas po samanom. Po ku
rio laiko paaiškėjo, kad 
žmogžudystę įvykdė arti
mos apylinkės vyrukas.

Po tos žmogžudystės šio
mis dienomis Zarasų polici

sios kalbos vartoja baltgu- 
džių kalbą arba, tiksliau pa
sakius, trijų kalbų mišinį. 
Jaunimas beveik visi moka 
lietuviškai, bet kažin kodėl 
nekalba savo kalba. Vievio 
apylinkėje laikraščių ūkinin
kai mažai skaito. Taigi, pa

Dėl Pasagos Žentas
Nugalabijo Uošvį.
Kitur dėl pasogos uošvis 

pašovė žentą.

Netoli Panevėžio buvo to
kis atsitikimas. Ūkininkas 
Ruplėnas vedė kito ūkinin
ko dukterį, bet nuotakos tė
vas pinigų neturėjo pasogai. 
Buvo susitarta pasogą ati
duoti vėliau. Laikas bėgo, 
bet Ruplėno uošvis vis nepa
jėgė žadėtosios pasogos ati- 

Į duoti. Žentas taip ant uošvio 
įširdo, kad nutarė jį nugala
binti : pataikęs progą uošvį 
užsmaugė, bet kad nusikalti
mas butų užmaskuotas, už
smaugtą uošvį pakorė. Medi
cinos ekspertiza nustatė, kad 
senukas pirma smurtu buvo 
užsmaugtas, o tik paskui pa
kabintas.

Ruplėnas ilgai gynės, vi
saip įrodinėdamas savo ali
bi, bet vėliau prisipažino.

Panevėžio apygardos teis
mas Ruplėną nubaudė 12 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mo.

Kitas panašus atsitikimas 
buvo Seredžiaus apylinkėj, 
tik čia uošvis užtaisė žentui 
pirtį. Teisme paaiškėjo tokia 
istorija. Ūkininkas Lukošius 
išleido už vyro savo dukterį, 
bet pasogą paliko neatiduo
tą. Pažadėjo greit atsiskai
tyti, bet pažadus dėl ekono
minio krizio uošvis negalėjo 
ištesėsi. Žentui pinigai buvo 
irgi labai reikalingi, tai uoš
viui jis nedavė ramybės. Uo
švis, pagaliau, neteko kant
rybės ir, žento pielijamas, 
paleido į jį iš revolverio 6 
šuvius. Bet žentas laimingai 
išliko gyvas, tik sunkiai su
žeistas. Kauno apygardos 
teismas Lukošių nubaudė 6 
metais sunkiųjų darbų kalė
jimo.

PANEVĖŽIO VAGIŠIAI 
NUBAUSTI PO 6 METUS 
SUNKIŲJŲ DARBŲ KA

LĖJIMO.
Prieš kurį laiką du jauni 

vaikėzai, 17 metų amžiaus 
Gaspadauskas ir Kaminskas, 
pro stogą įlindo į vienų se
nukų butą ir, senukus ap
svaiginę, juos apiplėšė. Po 
kurio laiko jauni plėšikai 
buvo suimti ir Panevėžio 
teismo nubausti po 6 metus 
sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Nepatenkinti sprendimu, 
juodu padavė apeliacijos 
skundus, bet rūmai skundus 
atmetė.

PONAI MEDŽIOJA—ŪKI.
N1NKAMS NEVALIA.
Panevėžio miškuose šio

mis dienomis buvo didelė 
medžioklė. Bet medžiojo tik 
“aukšti ponai.” Mužikams 
nevalia. Jie savo laukuose 
žvėrelius išaugina, o “ponai” 
atvažiavę juos iššaudo. Bu
vo užmušta 4 ožiai, keliolika 
zuikių ir kitokių žvėrelių. 
Bet vilkų, kurie pridaro ūki
ninkams daug blėdies, neuž
mušta nei vieno. Ūkininkai 
galėtų vilkus lengvai išnai
kinti, bet jiems nevalia šau
tuvų laikyti—“tautos vadai” 
bijosi, kad ginkluoti kai
miečiai nepakeltų tikros re
voliucijos.

GAVO LUPT, KAM PIR
KO 1$ VARŽYTINIŲ 

ARKLf.
Papartynų kaimo, Sintau

tų valsčiaus ūkininkas B. nu
pirko kito ūkininko kuiną, 
kurį valdžia paleido per var
žytines už mokesčius. Tą va
karą būrys vyrų užpuolė ūki
ninką B. ir taip jį sumušė, 
kad dabar jis iš lovos neat
sikelia.

ŠAKIŲ APYLINKĖJE PA- 
PLIUPO DANGUS.

Šakių apylinkės ūkininkai 
susirūpinę, kad be perstoji- 
mo lyja. Todėl negalima 
pradėti sėti rugių. O taip pat 
daugumos dar nesuvežtas 
vasarojus. Bulvės žemesnėse , 
vietose jau pradėjo puti.

JAUNIMIEČIAI PLEČIA 
VEIKIMĄ.

Ligi šiol Raseinių apylin
kėj jaunimiečiai savo veiki
mo nebuvo išplėtę. Gražią iš
imti sudarė Juodaičių sky
rius, kurs gyvuoja jau 12 me
tai. Juodaičių jaunimiečiai, 
susižinoję su apylinkės pa
žangiaisiais vienminčiais, 
šiomis dienomis lankys juos, j 
padės jiems organizuotis, o', 
užsnudusius skyrius žadins į 
daibą. Numatyta įsteigti 
bent 6 naujus skyrius.

BEPROTIS PABĖGO 
PER LUBAS.

Rokišky 19 rugpiučio bu
vo uždarytas policijos da- 
boklėn vienas beprotis, bet 
išlaužęs lubas pabėgo. Tas 
pats beprotis jau antrą sykį 
iš tos pačios daboklės pabė
ga.

PAŽINK SAVO KRAŠTO 
GROŽį—ATSILANKYK

KAIP “TIKRAS PATRIOTAS” TAR
NYBOS JIEŠKOJO.

ja gavo žinių, kad lyg ir tas j vyzdžiui, Kurkliškit^ kaime 
pats žmogžudys esąs netoli i iš 33 ūkininkų teskaito tik 3 
miesto ties kapinėmis. Buvo ūkininkai.
pasiųsta policija jo gaudyti.

Pačiame Zarasų mieste Į-
vykdytos kelios vagystės. Iš 
Zarasų gyv. Strazdaitės va
gys nakčia pavogė gerą pal
tą 120 litų vertės ir kitų 
smulkmenų. Pačiam centre 
gyvenančią dantų gydytoj'ą 
p. Plumpaitę taipgi norėjo 
apiplėšti, bet tas triukas kaž
kaip nepavyko. Mokesčių 
Inspekcijos raštininko stud.
Zubricko pavogė tik ką pa
siutą naują kostiumą. Šneka
ma, kad vakare bulvare ei
nantį burmistrą p. Puodžių 
pasitikę trys vyriškiai, kurie 
net buvę pasikėsinę į jo gy
vybę.

APIE VILKAVIŠKI ŪKI
NINKAI VIS DA STREI

KUOJA.
Iš Vilkaviškio pranešama, 

kad ūkininkų streikas tenai 
eina gana vieningai ir streik
laužių nėra. Jau dvi sąvai- 
ės, sako pranešimas, kaip 

Vilkaviškio rinkoje nėra 
nei bulvių, nei javų, nei 
kiaušinių, nei sviesto. Atve
žama tik daržovių ir vaisių, 
kurių negalima ilgai laikyti.

PADUBYSIO VALSČIUJE
JAUTIS UŽBADĖ ŪKI

NINKĄ.

Sližų vienkiemy, Paduby
sio valsčiuje, 22 rugpiučio 
dieną įniršęs jautis tvarte 
mirtinai subadė 27 metų 
amžiaus ūkininką Juozą 
Chomskį, to vienkiemio sa
vininką.

Paliko našlę su 2 mažais 
vaikais.

J. Chomskis buvo gerai 
pastatęs savo ūkį ir buvo pa
vyzdingas ūkininkas.

Padubysio valsčiuje trum
pu laiku įvyko keli panašus 

; atsitikimai su įniršusiais jau- 
' čiais.

VABALNINKE BUVO DI
DELIS GAISRAS.

Šiomis dienomis Vabal
ninke buvo didelis gaisras. 
Ugnis sunaikino Atlaso ir 
Žyvo vilnų apdirbimo fabri
ką ir garinį malūną su visa 
medžiaga. Nuostoliai siekia 
50,000 litų. Gaisras kilo 
sprogus garo katilui.

SYEMIAMEMKOS UNUA
NEW YORK—KLAIPĖDA 

Per Gothenburgų, švedijų 
Laivakorčių kainos Trečiąją klase 

Ten---------------------------$97.50
Ten ir atgal--------------167.00

J. A. V. mokesčiai atskirai.
Laivą Išplaukimai iš New Yorko
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Drottningholm Lapkričio 16 
Gripsholm ........  Gruodžio 7
Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
1934 m. statytas modemiškas laivas 
•‘MARIEHOLD.” Platesnes informa
cijas teikia ir parduoda laivakortes 
visi musų autorizuoti agentai, taipgi 
visi musų skyriai.
Swedish American Line
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21 State Street, New York, N. Y.
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Tūlas Jurgis Petryla da 
pernai pradėjo rašinėti iš 
Šiaulių laiškus susisiekimo 
ministeriui, skųsdamasis, 
kad jam esą skaudu matyti, 
kaip valdžios įstaigose ir į- 
monėse žūva valdiškas tur
tas, kurį vagia ir tarnautojai 
ir darbininkai. Ypatingai di- . 
deli vagys esą geležinkelie
čiai. Savo skunduose “pat-, 
riotas” Petryla nurodo kelia-1 
tą vagysčių ir siūlosi padėti. 
tas vagystes išaiškinti. Jisai 
giriasi esąs “tikras patrio-! 
tas,” “pirmos rūšies lietu-' 
vis,” labai mylįs savo tėvynę 
ir sakosi dar daug galįs pa
sakyti ponui ministeriui, jei: 
tik šis pasikviestų jį pas sa-; 
ve Kaunan pasikalbėti. To. ‘ 
liau savo laiške ministeriui 
J. Petryla netaisyklinga kal
ba rašo: “Vengdamas pavo
jų, kur gresia man mirties 
kerštu, o valstybei iš to ne
nauda, nes mano pasiryži
mas pasidarbuoti valstybės 
labui nuolatos didėja. Todėl 
manau, gerb. p. Ministeriau, 
priimsite mane už meisterį, 
kad galėčiau pasidarbuoti į- 
tariamose dirbtuvėse ir sekti 
valdiško turto dingimą... Ti
kiuosi, kad gerb. Ponas Mi
nisteris, matydamas stiprų 
mano pasiryžimą, pavesite 
man virš minėtos pareigos 
eiti. Ir tikiuosi už paskirtą 
man atlyginimą apsimokė
siu, darydamas valstybei 
daug naudos...” ir tt

Ministeris, gavęs kelis to
kius laiškus, su nurodytais 
vagysčių faktais, persiuntė 
juos Šiaulių kriminalinei po
licijai išaiškinti. Policija pa
prašė J. Petrylą nurodyti 
kaltininkus, kuriuos skundė
jas nurodė geležinkelio de
po šaltkalvius Mingentį ir 
Stikliuną. Jiedu esą vogę iš 
depo valdišką varį if parda
vinėję jį įvairioms dirbtu
vėms. Buvo apklausinėta ir 
daugiau liudininkų, padary
tos kratos, kaž kokie vario 
gabalai vienur-kitur rasti ir 
užvesta Mingenčiui ir Stik- 
liunui byla Šiaulių apylinkės 
teisme.

Rugpiučio 24 d. teismas tą 
bylą ir sprendė. Be kitų, liu
dininku buvo iššauktas ir

kaltinamųjų tiesioginis virši
ninkas inžinierius Radavi. 
čius. Viršininkas apie kalti
namuosius tarnautojus davė 
teisme gerą atestaciją ir pa
reiškė, kad jokių sistematiš- 
kų vagysčių geležinkelio de
po įmonėse nepastebėta, o 
varis, kuris pristatytas teis
mui kaip nusikaltimo įrody
mas, jo, kaip specialisto, 
nuomone esąs laužas, te ver
tas labai mažos pinigų su
mos. Kiti liudininkai nieko 
tikra taip pat neparodė. Pa
galiau teisėjas pašaukė “sa
vo tėvynę labai mylintį” liu
dininką Jurgį Petrylą. Teisė
jas klausia liudininką vardo, 
pavardės, tikybos, teismo 
baustas ar ne ir tt.

“Tikras patriotas” atsa
ko : “Esu Jurgis Petryla, Ry
mo katalikas, teismo baus
tas 2 metais sunkiųjų darbų 
kalėjimo už pinigų padirbi
mą ir dar kartą baustas už 
turto išeikvojimą...”

Prieš kaltinamuosius J. 
Petryla nieko įtikinančio ne
pasako. Paaiškėja, kad pats 
Petryla vogtą varį pirkdavo. 
Policija pas jį taip pat kratą 
padarė ir rado vario, kurį 
konfiskavo.

Teismas tačiau apkaltin
tuosius išteisino, o Jurgis 
Petryla valdiškos vietos ne
gavo. Mat, Lietuvoje reikia 
skųsti ūkininkus, o ne valdi
ninkus.

BĖDOS SU LAISVAMA
NIŲ VAIKAIS.

Mariampolėje yra daug 
žmonių, kurie laukdami civi
linės metrikacijos, nekrikšti
ja savo vaikų. To rezultate, 
kai reikia vaikus leisti į mo
kyklą, sunkesni reikalai su 
dokumentais. Be to, ir tie 
vaikai, kuriuos tėvai nori 
taip užauginti, jog jie atėję 
į protą patys pasirinktų gy
venti su Dievu ar be Dievo, 
daug nukenčia. Civilinė met
rikacija prašyte prašosi įve
dama.

KULIAMA MAŠINA SU
ŽALOJO BERNIUKĄ.
Kaunan traukiniu atvež

tas Klimaitis, 10—12 metų 
amžiaus berniukas iš Šakių 
apskr., žvirgždaičių kaimo, 
kuriam kuliamosios mašinos 
maniežas sužalojo lyties or 
ganus. Kauno ligoninėj ber 
niukui padaryta sunki ope
racija.

NUO LIETAUS SUDYGO 
JAVAL

Ilgos liūtys Rokiškio apy
linkėj labai pakenkė kvie
čiams. Nesuvežti javai dir
vose sudygo.

ttKELEIVIO”
SPAUSTUVE

Viena ii didžiausią lietuviški) spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinon 

ir geriausiais įtaisymiaa. 

SPAUZDINA:

KNYGAS.
KONSTITUCIJAS,
PROGRAMUS.
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

Reiškia, spausdiname visokius spausdinius 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tikioto. 

Darbą atliekame 

GRAŽIAI. PIGIAI ir GREITAI.

įpiungil pigiai 17 gražiai 

gystims Konstitucijas ir šiaip visokius jų

spaudos reikalais kreipkitės j "KELEIVIO" 
spaartuvą, e visados gausit teisingą ir gerą
patarnavimą.

, KELEIVIS

So. Boston, Man.

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir 
Knitiirinės 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 jį kovotų ir jj ugdytų.

Lietuviai teturi tik vieną toki 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:

KULTI ROS ŽURNALAS 
Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.

KOMUNISTŲ ATSIŠAU
KIMAI.

Giteniškių kaime (Salako 
vals.) apylinkėj rugsėjo 1 d., 
žmonės eidami į Salako mie
stelį atrado prie pavasari
ninkų paminklinio kryžiaus 
prisegtą šafirografuotą ran
ka rašytą komunistų atsišau
kimą, kuriuo raginama ko
vot už Lietuvos nepriklauso
mybę po Sovietų Rusija ir 
stoti į kovą prieš fašistų im
perializmą.

Uruguay’aus Lietuvių Darbininkų
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga99
Išeina du kartu per mėnesi- Lai

džia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius.
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo

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

C. Paraguay No. 1480, 
MONTEVIDEO. TTRUGUAY.

*E***w*^ą-<

AR ROMOS
piezius y™ Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Kataliku?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, 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 tų revoliucijų 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 indulgencijų

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienoki ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški. 
gnoUAudimo viršeliam, 

gos vardas, KAINA $2.00.
sidabrinėm raidėm įspaustas kay-

Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, 156 Garden St., Lavrrence, Mass.

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

“KELEIVIO99 KNYGYNE
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

i
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Vietinės Žinios
TRIUKŠMAS DEL VĖ

LIAVOS.
Teisinai turės išspręsti, ar 

galima priversti pilietį 
saliutuot vėliavą.

Netik Bostono, bet visos 
šalies spauda pradėjo rašyti 
apie Lynno gyventoją Ni- 
cholsą, kuris uždraudė savo 
8 metų vaikui saliutuoti A- 
merikos vėliavą mokykloje 
ir da pridūrė, kad toji vėlia
va esanti “velnio ženklas.” baudos, o 
Mokyklos viršininkas norėtų 
vaiką už nepaklusnumą ir 
vėliavos įžeidimą prašalinti 
iš mokyklos, bet įstatymai 
sako, kad vaiką sulaikyt nuo 
mokyklos negalima. Taigi šį 
klausimą turės spręsti teis
mai.

Dahar į šitą įdomią bylą 
yra įveltas ir vaiko tėvas ir 
jo kaimynas, tūlas Edward 
H. James, kuriedu tyčia nu
vyko ton mokyklon ir tyčia 
sėdėjo suoluose, kuomet vi
siems buvo liepta atsistoti 
vėliavą pagerbti. Nichols su 
Jamesu nei nekrustelėjo.
Mokyklos viršininkas, ma
tyt, karštas patriotas, taip 
susijaudino tokiu “flagės į- 
žeidimu,” kad liepė abiem 
išeiti laukam iš mokyklos.
Bet šie jam atsakė, kad jis 
čia nešumytų, nes, girdi, mo
kykla yra visuomenės įstai
gas, o ne tavo butas, ir tu 
negali mus iš čia išvaryti.

Viršininkas tuomet pašau
kė policiją ir liepė abudu vy
ru areštuoti už “betvarkės 
kėlimą viešoj įstaigoj.”

Policija abudu vyru su
ėmė ir šį panedėlį buvo klau
soma jųdviejų byla Lynno 
teisme, bet nepasibaigė ir 
atidėta kitam kartui. Abudu 
kaltinamieji buvo dėl forma
lumo pastatyti po $1 kauci-

Vaikas tuo tarpu dar lan
ko mokyklą, bet vėliavos 
gerbti nestoja. Tos vėliavos 
gerbimo ceremonijos Massa
chusetts mokyklose dabar 
daromos kas rytas. Kaip tik 
kiti mokiniai sustoja, Ni 
cholso vaikas išvedamas už 
durų.

Vėliavos gerbimo prieši
ninkai aiškina, kad tas nau
jas įstatymas, kuris verčia 
moksleivius šokinėt prieš vė 
liavą, yra priešingas konsti 
tucijai. Kontitucija garan
tuojanti kiekviienam pilie
čiui sąžinės laisvę, todėl pi
lietis galįs elgtis kaip jam 
patinka—saliutuoti vėliavą 
ar ne.

’o lietuviai iškils 
banlcietą kun. Valadkai. į 
Pereito nedėldienio vaka

rą Lawrence’o lietuvių kliu- 
be buvo iškeltas gražus ir di
delis banketas tautinės para
pijos klebono kun. Valadkos 

dienos
Svečių buvo sausa.1 

kimšai prisikimšusios dvi di-

Du Kuries bernai areštuoti.
Springfielde policija su- į° JF1™1110

stabdė du pramuštagalviu, '
kurie rovė automobilium per
oTeitumu Pasirodė kad su? nu0 visokių valgių ir gėrimų. j 
hrijrerieii vra trubemato- žvalgiai buvo pagaminti Utį

SrlėTbenSI baiAerai’
neturi laisnio automobilium ™kes gamino. Kunigui Va-, 
važiuoti Tačiaus teismas Da- ladkal buv0 !telktas nu0 v“-|SuLu “S5.k” puikus
Vienas nžsimokėio $10 na tas gelių, o nuo suaugusių — Vienas uz^okejo^lO^a-apystoris konvel;taSj ;

kaip pirmininkaujantis Dr. į 
Mikolaitis pasakė, “nueisi 

Nei vienas rimtas pilietis priimsiąs kiekvienas bankie-‘ 
nėra tiek daug nusižengęs rįus.” Kas buvo konverte,' 
trafiko taisyklėms, kiek erų- neteko pamatyti, bet galimaJ 
bematoriaus Kuries oficialė dasiprotėti, kad tai buvo pi- 
šeimyna. Gražų pavyzdį pi- niginė dovana.
liečiams duoda vynausis Vakarienei baigianties,'

sintas.

valstijos galva!

South Bostono policija pra
dėjo vaju prieš vaikus ant 

“roller skates.”

South Bostono policijai į- 
?akyta gaudyt vaikus, kurie
čiuoždami ant račiukų gat- ^a. 
vėse nusitveria rankomis už 
trokų ir kitų vežimų, kad ga
vus pasivėžyt. Šitoks sportas 
vra labai pavojingas, ir to
dėl policija dabar atiminėja 
visus račiukus iš vaikų, ku
riuos tik sugauna kimbant į 
vežimus.

prasidėjo prakalbos, dainos 
ir muzika. Programa buvo 
graži. Tarp kitų kalbėjo 
Lawrence’o miesto majoras 
ir keliatas kitų žymesnių 
amerikonų. Nuotaika buvo 
tikrai draugiška, šeimynž-

Radio
Ateinantį nedėldienį Lie

tuvių Radio Korporacijos 
programa bus tokia:

Joe Peters’ orkestras iš 
Gardnerio duos muzikos su
tartinai, o jo nariai duos ke
liatą solo ir vieną armonikų 
duetą. SLA. iždo globėjas S. 
Mockus pasakys prakalbą ir 
South Bostono merginų trio 
padainuos. Pradžia 9:30 va
landą vakaro, klausytina ant 
830 kilociklių.
Viešnia iš Milwaukee, Wi».

Pereitą sąvaitę “Keleivio” 
name lankėsi p-lė Ona Ma- 
teikytė iš Milwaukee, Wis.

Visi į socialistų pikniką.

Ateinantį nedėldienį, 6 
spalių, Haverhillyje socialis
tai ruošia paskutinį šių me
tų pikniką, į kurį yra kvie
čiami visi lietuviai. Tik nesi- 
vėluokite, nes diena jau 
trumpa.

Piknike bus geros muzi
kos, visokių sportų, prakal
bų ir vėliausios žinios apie Ji atnaujino “Keleivio” pre- 
Vaitkų. Bus taipgi gero numeratą savo mamytei ir 
alaus ir užkandžių. Prie ti- labai domėjosi musų spaus- 
kėtų skiriamos 3 dovanos, ituvės įrengimu. P-lė Matei-

Norint važiuoti busu, rei-kytė dirba anglų spaustuvėj 
kia nusipirkti tikėtas “Ke-įgavo mieste. Bostonan ji at- 
leivio” ofise arba Cam- j vyko atostogas praleisti ir 
bridge’uje pas Zabitį, 290. pažiūrėti musų istorinio mie- 
Washington st. Sgto. Ji yra apsistojus Treigių

---------------- i šeimynoj, Maldene.
$13,381,189 viešiems dar

bams. BARGENAS!
Turiu parduot mano F ri gidai re Mo- 

Rooseveltas dėl 6-35. vartotas tik 2 mėnesiu, už
sutiko paskirti $13,381 J89,’75oK*ki,ui^SStEhYi!S*a 
viešiems darbams Massa------------------------------—

SKANI VAKARIENE
Rengia L. D. S. 62 ir 225 kuopos.

Prezidentas

chusetts valstijoj. Pinigai 
imami iš tos arti penkių bi-
lionų dolerių sumos, kurią Nedėlioj. SPALIO-OCT. 6, 1935
Kongresas yra paskyręs įvai- Nuo 6:30 vakare
riems projektams. Bostono Liet. Piliečių Kliubo salėje,
miestui tenka $2,132,795, o 376 Bro?dw>y- s® Boston. m*s«.
1 •*.! 1 • , Grieš George Martino Orkestrą,kitkas kitiems miestams. Tikietas 40c.; Vaikams 15e.

■ Didelis
Metinis

kad

1. UNIVERSAL tosteris
Aukštos rūšies tosteris, senos 10,95 
ir utaakomingos išdirbystės- / 
labai žema kaina. Laiko du M 
gražiniu. Chromium baigtas.
X PROCTERIO PASTATU 

GREITASIS PROSAS
Paspausk guziką rankenoj ir 
pastatas nušoks i apačią. Pa
kelk prosą, ir pastatas vėl at
lok* i vietą. Greitasis, auto
matiškas prosas su daug nau
ja ypatybių.
Daug įvairių prosų po $2.95

X AKIŲ APSAUGOJIMO 
įskaitymui LEMPA

Suplanuota apšvietimo inži- 
nierfų, kuri teikia tinkamą a-

1.95

tugos šviesą. Aukš- 
5 platesniu uždangalu 
~^*vietus didesnį ruožą.

»to stiklo reflekto- 
riss suminkština šviesą ir at- 
mnša spindėjimą. Viskas su 
106-vrstt lempuke 

KOMBINACIJA SIENOS 
IR STALO LEMPA

turi konsiliuoto stiklo 
ių. Galima prijungt 

prie sienos ar ant stalo $1.95
X GENERAL ELECTRIC 
VIRTUVĖS LAIKRODIS

Kiekvienam namui reikalin
gus teisingas laikas virtuvėj.
Tas General Electric Virtu
vės laikrodis yra 7% colio 

>(lengvai išskaitomas) 
arba ivory spalvos

X SILEX ARBATOS IR 
KAVOS VIRDULIS.

8iiex’o metodą pagamini
mai kavos ar arbatos duoda 
pribaną skonį. Padarytas iš 
PjTtt, garantuotas kad nuo 
karščio nesutruks. Lengvai iš 
plaunamas, ir švarus 6 ar S 
puodukų įtalpos.
JL WEST1.\GHOUSE KEPTUVAS 
Pabandyk valgius išvirt skanesnius su 
elektriška Westinghouse elektrikinėje 
keptuvėje. Galūna išvirt šešiems, me
st, daržoves ir^prieskonius. Verda, ke
pa arba šutina. Puikius juodos spal
vos su Chromium užbaigimais. Paran
kos, greitas ir labai ekonomiškas.

TIK £2.50 {MOKĖT.

mėnesiais Edisono Kostum.j

įspėja moteris, 
kad nedėtų pieniams pinigų 
į pieno bonkas už durų, nes 
vagys dažnai tuos pinigus 
pa

KIRVIU UŽKAPOJO 
SAVO UOŠVĘ.

Marylando valstijoj buvo 
rasta kirviu užkapota profe* 
soriaus Buxtono motina. Po
licija areštavo profesoriaus 
žmoną kaip tos žmogžudys
tės kaltininkę.

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Rep
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir S-S

NcdėUomis ir Šventsdieuiafc 
aae 16 iki 12 vyta.

278 HARVABD STREET 
kamp. Inuuua st. arti Central akv,

CAMBRIDGE. MASS.

► 111 ►

T<
DAKTABASMEDICINOS

C. J. MIKOLAITIS
Valandos: noo 2 iki 4 po pietą, 

nuc 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR

! Gydo visas 
Akių Ligas.

Telefonas: Se. Beetoa 2712 
534 BR0ADWAY

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
M Seoltoy Sąuare. Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2271 
arba Somemet 2044-J 

Specialistas Kraujo, lakatą ir
Nervą Ligą.

Vai. nuo 9 ryt ild 7 vak.
NedSiom, nuo 10 vyt iki L

ADVOKATAS

GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

legalius dokumentus
317 E STREET 

(Kampas Broadway)
SOUTH BOSTON, MASS.

South Boston 2732 
Namą: Talbot 2474.

PIKNIKAS
Bostono, Cambridge’aus Socialistų Organizacijos, prisidedant Haverhill’io ir 

Lawrence’o draugams, rengia labai puikų išvažiavimą, kuris įvyks

SPAUŲ-OCTOBER, 1935
NEDELIOJE. Prasidės nuo 10 ryto.

Haverhillio Lietuvių Ukėsų Parke
BR ADFOR D, MASS.

SVARBI ŽINIA JAUNIMUI! ŠOKIAMS GRIEŠ SMARKI RADIO ORKESTRĄ!
Preisai—už “Glide W«ltz” ir “Lietuvišką Polką.” Visi šokikai rengkitės išlaimėt gražias dovanas.

SVETAINĖ ĮRENGTA PUIKIAI IR ERDVI. PENKIOS PUIKIOS DOVANOS PRIE ŽENKLELIŲ! 
Prakalbos—Adv. F. J. Bagočius ir “Kel.” red. St Michelsonas.

Visi Rengkitės Dalyvauti Metiniame Socialistų Pasilinksminime ir Pasimatyt Su Senovės Draugais.

BUSAI IŠEIS iš So. Bostono ir Cambridge’aus. Įsigykit tikietus iš anksto, 
liau kaip iki Ketvergo vaka-ro Spalio 3 d. Vėliau nebusvietos.

ir neve-
KOMITETAS.

THE

EDISON
SHOPS

39 Boylston Street, Boston 
ir kiti 31 skyriai patogiose vietose.

TeL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
UBTUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo • iki 12 dkoą 
Nuo 2 iki 0 vak. 
NEDCUOMIS: 
iki 1 v.

iki 12
Ofisas “Keleivio" mum.

281 BROADMAY, tarp C Ir D «, 
SO. BOSTON, MA88.

A. J. NAMAKSY
Real Estate A Insurance

414 W. BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office TeL So. Boston 0948.
Res. 251 Chestaat Avė., 
Janaiea Plaiu, Maus.

Res. TeL Jamaiea 1028-M.

PAS STRIGUNĄ
L ST. LIQU0R STORE

Kampas L ir 8-th Streets
South Bostone. 

VISOKIO ELIAUS, VYNŲ, 
DEGTINIŲ IR TONIKŲ.
Sutaupysit pinigų, pirkdami Likie- 

rius ir Toniką VESTUVĖMS IR VAI
ŠĖMS pas mus specialėms kainoms. 
Mes užlaikom didžiausią pasirinkimą 
įvairių degtinių ir visokeriopose įtal
pose, net galionais ir bačkomis. Atda
ra nuo 8 ryto iki 11 vakarą. Reikalau
jant pristatome greitai į namus. Pa
šaukite :

SOUth Boston 4147.
STRIGUS AS

195 L STREET,
SO. BOSTON, MASS.

OIL BURNERS.
Garantuoti Pataisymai.
Ištisas išvalymas ir naujas 

knatas...................... • • $1.50.
Už garantuotą ttumerio į- 

dėjimą......................... $2.00.
Taipgi, mes parduodame 

geriausios rūšies bumerius, 
kaip tai: Florence, Everglow 
ir kitus.

Bumeliai dėl virtuvių, sek
lyčių ir skiepų nuo $20 iki 
$350.00. Norint greito patar
navimo, telefonuok:

SOUth Boston 4649
Roland Ketvirtis & Co. 

322 Broadway,
So. Boston, Mass.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Dr. Leo J. Podder
Iš

Specialistas Vyriškų ir 
ilgų, taipgi Kraujo ir Odos.

18 IU 12 
m 7 iki 8

Valandos 
nuo 2 iki 4,
202 HUNTINGTON AVH, 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth tf7X

T TfTTTVVęi

OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akm, 
akinius, kreivas akis 
ir amblyopiškose (aklose) 
se sugrąžinu šviesą 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broaduay, So.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokia Vaistą R 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aprie
toje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistas nu- 
siunčism ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.

D. CABIT, (Reg. Aptiekorius) 
1W DORCHESTER STREET 

Kampus Broedvray 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 26», 2173 ir 27M

mm

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulie Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių iidirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Jee Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

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

VĖŽIO LIGAS
(CANCER)

Visokiuose pasireiškimuose gydau. 
Darau Intravenous (plačių gyslų) in- 
čirškimus reikalui esant Jeigu turite 
krūtyje sukietėjimą, bile kraujo tekė
jimą, spuogus, karpą arba apgamą, 
bile žaizdą ant veido, rankų, ar ant 
kuno, kurią negalite išgydyt Jeign 
bandėt Radiumą, X-Ray, turėjot ope
raciją ir vis da esat sergančiu, ateiki* 

te pas mane tuojaus. 
Patarimas visiems DYKAI.

Valandos: Utar., Ket, Suk 
nuo 10—12 ryto; nuo 2—5, 
dieną, nuo 7—S vak. Nedė* 
liom nao 10—12 ryte.

DR. J. 1F. GRADY
SPECIALISTAS

327 Tremont St.,

mooeii

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimą. Laidoja ant visokių kapinių. 

Kreipkitės jūsų nuliudimo valandoje, mes duosime geriausią patar
navimą. Adresas:

258 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 4486.

Brockton© ofisas:
16 Intervale Street,

TeL Brockton 4110
Montello, Maso.

Tel. UMvevstty MM

Dr. Siuan 
Glodienes-Curry

LIETUVI DENTI8TC 
VALANDOS: M k 74,

678 Maaoachmetts Avm»
(PRIE CENTRAL 8KV1B0) 

CAMBRIDGE, MASS.




