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Tautų Lyga Paskelbė 
Kredito Blokadą Italijai

Japonai Jau Šaudosi New Yorke Sudegin
ta Mussolinio Pavi

dalas,
Su Rusais.

Pereitą subatą būrys ja
ponų iš Mandžuko perėjo 
rusų sieną ties Poęani^a-ĮY^ke'^nko 
ja ir įsiveržęs Sovietų tento- 
rijon susirėmė su rusų pasie-

Kolumbo diena Nevv

Ed£jo^sw1ntą1kaPf^’' Popiežius Nusigan-
PRIEŠ MUSSOLINf.

Bet Italijos fašistai vis eina 
pirmyn nesulaikomi. Jie jau

" “šventą” miestą
Alcsumą.

Tautų Lyga jau paskelbė 
Italijai kredito blokadą. Tai 
reiškia, kad Mussolinio val
džia niekur negaus pasisko
linti pinigų. Negaus nieko 
posiskolinti netiktai Musso
linio valdžia, bet joks ban
kas, jokia įstaiga, joks as
muo Italijos teritorijoj. Ši
tos blokados tikslas yra pa
smaugti Mussolinio diktatū
rą tarptautinėj finansų rin
koj. Jeigu jis norės ką nors 
užsieny nusipirkti, jis turės 
mokėti grynu auksu, o auk
so Italija turi labai mažai.

Bet ginklų ir amunicijos 
Italija negalės nei už auksą 
nusipirkti užsieniuose, nes 
visokia karo medžiaga jai 
uždrausta. Tuo tarpu Etiopi
jai bus duodama visokia pa
galba, ir pinigais ir gink
lais. Anglijoj laivai jau 
kraunami etiopams.

Kol kas tačiau italų armi
ja laužiasi Etiopijon nesu
laikoma. Šiomis dienomis 
italai užėmė jau ir “šventą
jį” miestą Aksumą. Kuomet 
Etiopijos karalius Selassie 
išgirdo apie to miesto puoli
mą, jis apsiverkė, paskui pa
sišaukė savo vyskupą ir lie
pė jam paskelbti “šventą 
karą” tam miestui atsiimti. 
Dabar etiopai bus vedami į 
mūšį jau ne savo tėvynei 
gelbėt, bet tikybai ginti. Sa
koma, kad 160,000 etiopų 
esą jau sukoncentruota 
“šventai” ofensyvai prieš 
italus.

Kai Tautų Lyga pavarto
jo savo spaudimą prieš Ita
liją, Mussolinis tuoj sumink
štėjo ir pareiškė, kad jis jau 
sutinkąs daryti taiką, tačiau 
reikalauja, kad visa Etiopi
ja butų atiduota Italijos glo
bai. Etiopijos karalius į tai 
atsakė: “Mes visuomet su
tinkame pasirašyti garbingą 
taiką, bet niekuomet nesu
tiksime taikytis su plėšiku, 
pakol jis bus musų namuo-

99se.
Šį antradienį 52 valstybių 

atstovai susirinko Tautų Ly
gos posėdin pasitarti dėl 
ekonominės blokados prieš 
Italiją. Taigi išrodo, kad 
Italija bus visiškai atskirta 
nuo pasaulio ir ji negalės 
nieko nei parduoti kitoms 
valstybėms, nei nusipirkti iš 
jų. Daugiausia už tas griež
tas priemones stoja Anglija.

Šį panedėlį pas Mussolinį 
buvo nuvykęs pasikalbėti 
Associated Press korespon
dentas, buvęs Amerikos se
natorius Henry Allen. Mus
solinis jam pareiškė, kad 
Anglija būtinai norinti ka
ro, todėl visos Europos ka
ras esąs neišvengiamas.

Manchesterio žiniomis, 
Etiopijos valdžia užsakiusi 
tenai 8,000,000 yardų med
vinės audeklo savo armijos 
drapanoms.

do Visuotino Karo.
Kol Mussolinio gaujos 

veržėsi Etiopijon ir skerdė 
nekaltus žmones, popiežius 
tylėjo. Bet kuomet 50 vals
tybių Tautų Lygos lupomis 
pasmerkė Italiją kaip už- 
puolikę ir pradėjo ruoštis ją 
bausti, popiežius nusigando, 
kad gali kilti visuotinas ka
ras ir Vatikanas su visa Ita
lija gali būt atkirstas nuo vi
so pasaulio katalikų ir nuo 
jų kišenių. Todėl pereitą ne
dėldienį jis atsišaukė į viso 
pasaulio valstybių vadus, į- 
spėdamas juos vengti visa- 
pasaulinio karo.

Pasisakyti prieš tokį karą 
jį privertė ir visuomenės o- 
pinija. Sakoma, kad kas 
diena popiežius gaunąs iš 
viso pasaulio šimtus laiškų 
su paklausimais, kodėl jis 
nieko nesako prieš žvėriš
kus italų darbus Etiopijoj? 
Tie laiškai jį baisiai suerzi
nę. Ypač jis griežiąs danti 
mis dėl gaunamų iš Anglijos 
laiškų, kurie esą adresuoja
mi jam be jokių titulų, tik 
kaip “gerbiamam popui,” 
arba “ponui popui,” vietoj 
“Jo Šventenybei,” arba 
“Šventajam Sostui.”

HuU Įspėja Ameri
kos Biznierius.

Amerikos valstybės sek
retorius Hull vėl įspėjo šios 
šolies biznierius, kad prezi
dentas Rooseveltas, pildy
damas Kongreso nutarimą, 
uždraudė visokią ginklų ir 
karo medžiagos pirklybą su 
kariaujančiomis šalimis, to
dėl tie Amerikos biznieriai, 
kurie nepaisydami to už
draudimo gabens italams ar 
etiopams ginklų ar kitokių 
reikmenų, tie imsis visą at
sakomybę ant savęs. Šios 
šalies valdžia neduos jiems 
jokios apsaugos nei pagal
bos. Ginklų ir amunicijos 
fabrikantai jau kelia prieš 
Rooseveltą protestus, kad 
jis gadina jiems biznį.

TROŠKULYS SMAUGIA 
ITALUS.

Žinios iš Etiopijos sako, 
kad verždamiesi Ogadeno 
provincijon italai negauna 
vandens ir troškulys prade
da smaugti jų kareivius. 
Vandenį italai esą priversti 
vežti trokais iš tolo ir nak
ties laiku išdalija jį savo 
kareiviams tam tikruose in
duose^ kad užtektų per se
kančią parą. Maisto jie taip
gi negali gauti vietoje ir tu
ri gabentis jį iš užpakalio 
panašiu budu, kaip ir van
denį.

150 ANGLIAKASIŲ AP- 
SKELBĖ BADO STREIKĄ

Newporto anglių kasyklo- 
loje, Anglijoj, 150 mainerių 
užsidarė po žeme ir pareiš
kė streikuosią ir badausią 
tenai tol, kol kasyklos val
dyba neprašalins iš darbo 
unijai nepriklausančių dar
bininkų.

, aukuc apie 15,000
italu, komunistu ir visokiu

nio sargyba, susidedančia išsn To™™ Mussohmo pavidalą ir api-50 raitelių. Japonai turėjo:, .. 
keliatą kulkasvaidžių iri™ * 
bombų. Rusai buvo ginkluo
ti vien tik šautuvais. Įvyko 
susišaudymas, per kurį iš 
abiejų pusių buvo užmuštų 
ir sužeistų. Rusų raiteliai 
pasidalijo į 3 kolumnas, no
rėdami japonus apsupti ir 
suimti, bet ar tai jiems pa
vyko, telegramos nepasako.
Taip jau nepasakyta, kiek 
buvo užmuštų. Gana to, 
kad Sovietų atstovas Japo
nijoj nuvyko į japonų už
sienio reikalų ministeriją ir 
įteikė jam aštrų protestą 
dėl šito įvykio. Japonų val
džia tačiau nusiduoda nie
ko apie tai “nežinanti” ir 
sako, kad rusai “jiešką prie
kabių.” Jeigu da sykį atsi
tiks, sako japonai, tai Japo
nija turėsianti imtis “griež
tų priemonių.”

Kanados Liberalai 
Laimėjo Rinkimus.

Šį panedėlį Kanadoj bu
vo parlamento rinkimai, ku
riuos laimėjo liberalų parti
ja su savo vadu Mackenzie 
King’u priešaky. Bennetto 
vadovaujamoji konservaty- 
tų partija, kuri iki šiol valdė 
Kanadą, šiais rinkimais ta
po iššluota iš valdžios.

Apytikriomis žiniomis iš 
Ottawos, naujo parlamento 
sąstatas busiąs toks:

Liberalų ..................... 157
Konservatyvų .............. 38
Sočiai Credit .............. 13
Neprikl. liberalų.......
Rekonstrukcionistų
CCC Federacijos ....
Farmerių-Darbieeių
Bet čia parodyta tik 219 

kandidatų, o iš viso jų turi 
būt 245. Taigi aišku, kad ši
tie daviniai da nepilni.

Trockis Miršta Nor- 
vegijoj.

Kopenhagoje gauta iš 
Norvegijos žinių, kad Leo
nas Trockis, kuris nesenai 
nuvyko tenai gydytis, jau 
ketvirtą sąvaitę gulįs Oslo 
ligoninėje ir kas dieną einąs 
silpnyn. Jis sunkiai sergąs 
džiovos liga.

HAUPTMANAS APE
LIUOS I VYRIAUSI 

TRIBUNOLĄ.
New Jersey valstijos teis

mas pereitą sąvaitę patvirti
no mirties bausmę Haupt- 
manui už tariamą Lindber- 
gho vaiko nužudymą. Da
bar Hauptmano advokatai 
ruošiasi duot apeliaciją vy
riausiam šalies teismui Wa- 
3hingtone.

LAIVU KROVĖJŲ STREI
KAS TĘSIASI.

Golfo pajūrio uostuose 
streikuoja 3,000 laivų kro
vėjų. Galvestono mieste, Te- 
xas valstijoj, tarp streikuo
jančių ir skebų pereitą su
batą vėl įvyko smarkios mu
štynės. Vienas žmogus buvo 
sužeistas šuviu į veidą.

kerosinu sudegino 
kaip “pirmos rūšies pasau
lio priešą.” Visa tai dėjosi 
vadinamam Kolumbo rate 
(Columbus Circle), kur mi
nia buvo susirinkusi pami
nėti Amerikos atradėją. 
Prasidėjo taip. Atėjo būtys 
žmonių iš fašistu mitingo ir 
jų kalbėtojas palipėjęs prie 
Kolumbo paminklo pradėjo 
sakyti prakalbą, girdamas 
Mussolinį ir jo vedamąją 
skerdynę Etiopijoj. Tuomet 
prie šito begėdžio agitato
riaus priėjo viena moteris ir 
kirto jam lietsargiu per gal
vą. Tai buvo lyg ir signalas 
bendrai atakai. Tuoj žmo
nės supuolė ir to kalbėtojo 
daugiau niekas jau nebema
tė. Matėsi tik kįlančios kum
ščios. Apie 200 raitų ir pėks- 
čių policmanų pradėjo skir
styt besimušančius. Tuo tar
pu prie Kolumbo paminklo 
atvažiavo kalbėt gubernato
rius Lehman ir majoras La- 
Guardia, visai nežinodami, 
kas čia darosi. Iš minios iš
siveržė galingas šūkis: “Ša
lin Mussolinį!” Fašistai at
sakė: “Viva Mussolini!” Ir 
vėl užvirė muštynės. Miniai 
besimušant pasirodė durnai. 
Tai degė Mussolinio “balvo- 
nas.” Policija galų gale 
riaušes numalšino ir guber
natorius su majoru pasakė 
po prakalbą.

ETIOPŲ KARIUOMENĖJ
BUVĘS SUKILIMAS.
Italų spauda skelbia, kad 

Etiopijoj buvo sukilę naujai 
mobilizuoti kareiviai. Jiems 
nepatikusi aštri kariuome
nės disciplina, belgai kari
ninkai ir 8 taleriai algos, už 
kurią kareivis turis per mė
nesį maitintis. Policija su
kilusius naujokus numalši
nusi, daug jų nušaudama. 
Kadangi šita žinia eina iš 
italų šaltinio, tai ji gali būt 
ir prasimanyta.

DINAMITAS UŽMUŠĖ 
3 ŽVEJUS.

Sudbury, Ont. — Pereitą 
nedėldienį 3 kanadiečiai iš 
čia išėjo žuvauti Flame eže- 
“e. Išeidami pasiėmė su sa
vim dinamito, kuri esą gali
ma po vandeniu išsprogdint 
ir žuvis taip pritrenkti, kad 
jos iškįla viršun kaip negy
vos. Bet pasirodo, kad dina
mitas pritrenkė pačius žve
jus, nes vėliau buvo rasti jų 
lavonai ežere. Jie vadinosi: 
Vežina, Martin ir Rover.

FARMERIAI NELEIDŽIA
PIENO CHICAGON.

Chicagos apylinkėj jau 
kelinta sąvaitė tęsiasi vadi
namas pieno streikas. Far
meriai jnikietuoja kelius ir 
kaip tik pagauna ką vežant 
į Chicagą pieną, tuo j verčia 
ji i griovius. Wisconsino 
vieškeliuose pereitą subatą 
ir nedėldienį buvo apversta 
keliolika troku su pienu. Ki- 
tur į pieną buvo pripilta ke- 
rosino.

Varšuvos Vyriausy
bė Sugriuvo.

Lenkiją valdysią* Lietuvos 
dvarininkas Koscialkovskis.

Pereitą subatą atsistaty
dino Lenkijos pulkininkų 
vyriausybė su pulk. Slaveku 
priešaky. Ji pasitraukusi dėl 
to, kad jos padaryta “rinki
mu reforma” labai nenusi
sekė. Žinios sako, kad nau
jam kabinetui sudaryti pre
zidentas Moscickis kviesiąs 
Marijaną Koscialkovskį, ku
ris prie Slaveko buvo vidaus 
reikalų ministerium. Kos
cialkovskis yra Lietuvos 
dvarininkas nuo Pandėlio. 
Išrodo, kad be Lietuvos ba
jorų Lenkija visai negali 
apsieiti.

Graikijoj Panaikinta 
Respublika.

Pereitą sąvaitę Graikijoj 
parlamentas nutarė panai
kinti respublikos konstituci- 
ią ir atstatyti monarchiją, 
kuri buvo panaikinta 11 me
tų atgal. Bet nežiūrint šito 
nutarimo, parlamentas vis
tiek ketino padaryyti da 
plebiscitą ir duoti patiems 
gyventojams išreikšti savo 
nuomonę, ar jie nori monar
chijos, ar ne. Monarchistų 
vadas gen. Kondylis tačiau 
nenorėjo plebiscito laukti. 
Jis tuoj paskelbė karo stovį, 
nuvertė buvusį iki šiol mini
sterių kabinetą ir pagrobė 
valdžią į savo rankas, pa
reikšdamas, kad monarchi
ja jau atsteigta ir plebisci
tas nereikalingas. Parla
mentas tam pritarė ir Grai
kijos prezidentas Zaimis nu
tarė rezignuoti. Ant sosto 
busiąs pakviestas seniau bu
vęs Graikijos karalius Jur
gis, kuris dabar gyvena 
Londone.

11 ORLAIVIŲ BOMBAR
DAVO GERLOGUBI.
Anglų telegramų agentū

ra Reuter praneša, kad pe
reitą subatą 11 italų karo 
lėktuvų mėtė iš oro bombas 
i Gerlogubi miestelį Etiopi
joj. Vienoj vietoj buvo pa
laidoti 36 gyvi etiopai, kurie 
buvo pasislėpę nuo bombų 
iškastoj po žeme slėptuvėj. 
Bomba pataikė į tą vietą ir 
slėptuvė užgriuvo. Be to, 
italai numetė daug bombų į 
aplinkinius kaimus, užmuš
dami ir sužeisdami daug 
moterų ir vaikų.

NUVIRTO TRAUKINYS 
SU KINŲ KARIUOMENE

Lunghai geležinkelio lini
joje, Kinijoj, nuėjo nuo bė
gių traukinys, kuriuo buvo 
vežama kariuomenė. Ka
riuomenė buvo siunčiama 
į Šansi provinciją kovai su 
komunistais. Garvežys ir 
penki vagonai nusirito nuo 
aukšto pylimo. 20 kareivių 
buvo užmušta ir apie 200 su
žeista.

MAINE’O VALSTIJOJ 
PRADĖTA VOGTI GAL

VIJUS.
Watervillės policija gavo 

nuo farmerio Fitch’o skun
dą, kad iš jo ganyklos buvo 
pavogtos 3 melžiamos kar
vės, vertos $250. Maine’o 
valstijoj šitokių dalykų ne
buvo jau per daugelį metų.

Kapitalistų Biznis Gerėja,
0 Bedarbių Armija Didėja.

Reikalaus Paleist 
Mooney.

Mooney advokatai, kurie 
jau penktą sąvaitę aiškina 
jo bylą prieš Califomijos 
vyyriausiojo teismo referen
tą, pereitą sąvaitę pareiškė, 
kad jie tuojau reikalausią 
paleisti savo klientą iš kalė
jimo. Jie pašaukė liudyt ir 
buvusį tuomet valstijos gy
nėją Fickertą, kuris 18 metų 
atgal persekiojo Mooney. 
Fickertas sako, kad dabar 
jau ir jis įsitikinęs, jog Moo
ney buvęs pasmerktas pasi
remiant sufabrikuotais pa
rodymais.

Sudužo Bostono-New 
Yorko Busas.

Šio panedėlio naktį Con- 
necticut valstijoj, ties Suf- 
fieldo miesteliu, sudužo eks
presinis busas, kuris važia
vo su žmonėmis iš Bostono į 
New Yorką. Tai atsitiko ši
tokiu budu. Pirma važiavo 
du dideli trokai. Vienas jų 
sustojo nuvalyti apšarmoju
sį stiklą. Antras trokas atsi
mušė į pirmąjį ir apvirto, 
užtverdamas beveik visą ke
lią. Busas gi, lėkdamas di
deliu greitumu, nespėjo pa
stebėti, kad kelias yra už
tvertas susikulusiais trokais 
ir įlėkė į juos visu smarku
mu. Pasekmė buvo tokia, 
kad 25 žmonės ant troko bu
vo sužeisti ir juos reikėjo 
vežti į Springfieldo ligoni
nę.

MISS EARHART SUGRĄ
ŽINO ITALŲ MEDALĮ.

Amerikiečių lakūnė Ame
ba Earhart pereitą nedėldie
nį pranešė Chicago j, kad ji 
sugrąžinusi Italijos konsului 
Chicagoje medalį, kurį jis 
jai buvo prisegęs pereitą pa
vasarį akyvaizdoje 2,500 su
sirinkusių ją pagerbti mote
rų. Ji sakosi priėmusi tą me
dalį kaip papuošalą nuo Ita
lijos valdžios, bet vėliau 
konsulas paaiškinęs, kad tai 
esanti jo “asmeniško atsida
vimo dovana.” Užtai dabar 
ji tą dovaną sugrąžino jam 
atgal.

ANGLŲ MOTERIMS ĮSA
KYTA BĖGT IŠ MALTOS.

Malta yra anglų valdoma 
sala Viduržemio juroj, ne
toli Italijos. Tenai gyvena 
labai daug anglų laivyno 
karininkų šeimynų, nes Mal
ta yra anglų karo laivyno 
oapėdė. Dabar visoms ang
lų moterims buvo įsakyta 
kuogreičiausia iš Maltos iš
važiuoti. Kai kas daro iš to 
Išvadą, jog anglai tikisi, kad 
italų orlaiviai gali Maltą 
bombarduoti.

CHICAGOJ BANDITAI 
UŽMUŠĖ POLICMANĄ.
Chicagoje, Union gelžke- 

’io stoties tunely, 3 banditai 
oereitą sąvaitę užpuolė res
toraną ir nušovė policmaną, 
kuris norėjo jiems priešin
tis. Jie pagrobė iš restorano 
kasos $5,000 ir pabėgo.

ŠIUO METU YRA 11 MI- 
LIONŲ ŽMONIŲ BE 

DARBO.
Todėl Amerikos Darbo Fe
deracija nutarė kovoti už 
30 valandų darbo sąvaitę.

Amerikos Darbo Federa
cijos konvencija Atlantic 
City’je šį panedėlį nutarė 
pradėti žūtbūtinę kovą už 
trumpesnes darbo valandas. 
Priimta tuo reikalu rezoliu 
cija sako, kad visoj Ameri
kos pramonėj turi būt įvesta 
30 valandų darbo sąvaitė, 
nes kitaip bedarbių armijos 
nebus galima sumažinti.

Pramonė šįmet žymiai pa
gerėjo. Tą parodo įvairių 
korporacijų raportai. Jų pel
nai auga. Dividentai atnau
jinami ir didinami. Reiškia, 
darbai eina geriau. Tačiau 
bedarbių armija nesumažė
jo. Netik nesumažėjo, bet 
šįmet ji pasidarė da didės 
nė, negu pernai buvo. Šiuo 
laiku Jungtinėse Valstijose 
yra 11,000,000 bedarbių.

Taip yra dėl to, kad ma
šinos kas diena išstumia iš 
darbo vis daugiau ir dau
giau darbininkų. Taigi ne
žiūrint kiek pramonė page
rėtų, visų bedarbių ji jau 
nekuomet negalės prie dar
bo pastatyti. O darbininkai 
juk negali sėdėti alkani ir 
žiūrėti, kaip mašinos dirba 
jų darbą ir atima duoną. Jie 
turi jieškoti iš to kokios 
nors išeities. Vienatinė išei
tis, tai įvesti pramonėj 30 
valandų darbo sąvaitę.

Taip kalbėjo konvencijoj 
A. D. Federacijos preziden
tas Green.

“Ir 30 valandų mes gau 
sime,” rėkė jisai. “Mus nie
kas nuo to nesulaikys. Jeigu 
mes neiškovosime to strei 
kais, tai mes pasieksime to 
įstatymo keliu, per Kongre
są. Kokiu budu mes 30 va
landų iškovosime, tai ne
svarbu, bet mes turime iško
voti. Kas tam nepritaria, te
eina tas šalin iš musų tar
po !”

Be to, konvencija nutarė 
steigti teatrus, kur butų sta
tomi prielankus darbinin
kams veikalai, ir nutarė va
lyti Federaciją nuo komu
nistų.

KLAIPĖDOJ PRIEŠ RIN
KIMUS SUIMTA 12 

NACIŲ.
Rugsėjo 24 d. policija a- 

reštavo 12 vokiečių jaunuo 
’ių, sudariusių grupę su tik 
siu ardyti lietuvių priešrin 
kiminius susirinkimus. Da 
lis suimtųjų pasodinta Bajo
rų kalėjime, o kita dalis, iš 
tardžius, paleista.

AMERIKOS FILATELIS
TAI ŠAUKIA KONGRESĄ

Amerikos filatelistai nori 
sušaukti pirmutinį savo 
kongresą šioje šalyje. Lai
kas skiriamas gruodžio 2” 
ir 28 dienomis, vieta—Phi- 
ladelphia. Filatelistais vadi
nasi žmonės, kurie kolek- 
tuoja įvairių valstybių pašto 
ženklus.
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Pradeda Kirsti Girią Floridos Kanalui

2 APŽVALGA i
APIE ŪKININKŲ ŠAU

DYMĄ LIETUVOJE.

Dėl kruvinų įvykių Lietu
voje jau atsiliepė beveik vi
sa musų išeivijos spauda. 
Socalistinės dvasios laikraš
čiai, suprantama, pasmerkė 
valdžios žiaurumą ir nuro
dė, kad šaudymais ji žmo
nių nenuramins, tik dau
giau juos suerzins.

Įdomu tačiau pažymėti, 
kad tomis kruvinomis re
presijomis pasipiktino ir 
klerikališkas South Bostono 
“Darbininkas.” Jo editoria- 
lų rašytojas K. sako:

“Ūkininku streikas Lietu
voje ir susirėmimas su polici
ja, kuriame buvo pralieta 
kraujo ir žuvę keliatas žmonių, 
sudarė labai sunkų Įspūdį už
sieny ir, kaip girdėt, Lietuvoje, 
šaudyti Į žmones—tai tokia 
keista pramoga, kad ji visuo
met atneša šimteriopai dau
giau žalos negu ką gero. To
ki dalykai suaidėja visam 
krašte ir žmonės daug, daug 
Įrašo sąskaiton prieš savo pri 
spaudė jus. šaudyt Į minią 
niekados neišsimoka jau vien 
tik dėl dramatingo Įspūdžio, 
kurį sudaro nukautųjų krau
jas. Bet kartais nėra kitos iš
eities, teisinasi diktatoriai. Gal 
kartais ir nėra, bet tai tik vie
nam atsitikime iš šimto.

“Bent Lietuvos ūkininkų 
‘streike’ nebuvo jokio pateisi
nimo pavartoti prieš juos gin
klą. Ūkininkų reikalavimai bu
vo teisingi. Jų ekonominė .pa
dėtis privedė juos prie despe
racijos^. O kada ūkininkai 
privesti prie desperacijos val
džios pasyvumu ir nerangu
mu, norėjo ją priversti kiek 
susirūpinti žmonių gerbūviu, 
tai valdininkai užleido ant jų 
policiją, kuri, žinoma, diplo- 
matingumu ir švelnumu nepa
sižymi. Ir ūkininkus pavaišin
ta kulkomis. Galima sau Įsi
vaizduoti, koks kartus užsikir
timas prieš valdžią galėjo pa
liesti Įtūžusią ūkininkų širdį. 
Iš visų tautininkų valdžios ne
taktų šitas ar tik negus di
džiausias.”

Už šiuos žodžius galima 
p. Rinitui paploti. Kaip ka
da ir kunigas pasako tiesą. 
Bet tik kaip kada. Kuomet 
smurtą reikėjo pasmerkti 
1926 metų gruodžio mėnesį, 
tai visa musų dvsaiškija 
smurtininkams plojo. Plojo, 
nes tikėjosi, kad jie priims 
ir klebonus prie valstybinio 
lovio. 'Bet kai tautininkai 
kunigų ų valdžią neįsileido, 
tai dabar jau ir “Darbinin
kas” jų darbais piktinasi. O 
juk tie žmonės ne šiandien 
tokie pasidarė. Jie vos tik 
pagrobė valdžią į savo ran
kas, tuojau nužudė keturius 
niekuo nekaltus vaikinus, 
kad pateisinus savo nedorą 
žygį.

Tuomet “Darbininkas” 
neprotestavo. Mes manom, 
kad jis neprotestuotų ir da
bar, jeigu Lietuvos kunigų 
santikiai su valdžia butų ge
resni. Juk italų valdžia 
Etiopijoj šiandien elgiasi 
kaip nuožmiausis razbainin- 
kas, tačiau Romos katalikų 
galva nesako prieš tai nei 
žodžio, nes razbaininkas 
Mussolinis atsteigė jo vals
tybę ir davė maišą aukso.

Tai tokia Romos Katalikų 
dvasiški jos etika!

SMETONOS SUNAUS 
IŠPAŽINTIS.

South' Bostono “Darbi
ninkas” įdėjo laišką, kurį 
jėzuitas Bružikas gavo nuo 
gavo provincionalo iš Kau« 
no. Laiškas skamba taip:

“Kaunas, rūgs. 10.—Juliaus 
SaMtonos (Prezidento sunaus)

vestuvės musų bažnyčioje rug
sėjo 24, labai gražiai praėjo. 
Pats šv. Tėvas atsiuntė pa
sveikinimo telegramą! Iš ryto 
abu buvo (kaip dažnai per me
tus) pas mane išpažinties ir 
Komunijos. Julius per pasku
tinius 2 metus pavyzdingai lai
kėsi. Žmona (Birutė Nasvyty
tė) labai gera. dora, kukli, re
liginga.”

Vadinas, tikra davatka!
Bet davatkos religingu

mas yra paprastas daiktas. 
Daug įdomesnis dalykas y- 
ra Smetonos sunaus išpažin
ęs. Smetonos valdžia už vi
sus savo nepasisekimus kal- 
tina“svetimųvalstybių agen
tus.” Net ūkininkų bruzdė
jimą ji aiškina kaip tų agen
tų padarą. O tuo tarpu pa
ties Smetonos sūnūs eina 
pas svetimos (popiežiaus) 
valstybės agentus savo pas
lapčių pasakoti.

Ar tai ne įdomu?

KIEK AMERIKOS LIETU
VIAI PRAŽUDĖ PINIGŲ 
STATYDAMI ROMIŠKAS 

BAŽNYČIAS.

Kun. S. Draugelis surinko 
Įdomių žinių apie Amerikos 
lietuvių Romos katalikų 
bažnyčias ir nuvažiavęs Lie
tuvon padarė apie tai prane
šimą davatkų susirinkimui. 
Tą jo pranešimą dabar at
pasakoja kunigų leidžiamas 
“Rytas.”

Kun. Draugelio surinkto
mis žiniomis, sako “Rytas,” 
Amerikos lietuviai pradėjo 
kurti parapijas 1874 metais. 
Kūrė jas išvien su lenkais, 
nes ir vieni ir kiti katalikai, 
vienos “motinos” bažnyčios 
“vaikai.”

Pirmos parapijos buvo į- 
kurtos Pennsylvanijos vals
tijoj, būtent: Shamokine, 
Freelande, Shenandoah’ry, 
Plymouthe, Forest Cityje ir 
kitur.

Bet tarp lenkų ir lietuvių 
tuojau prasidėjo ginčai už 
tai, kurių kalba laikyti pa
maldas ir pamokslus. Išrišti 
šį klausimą nebuvo galima, 
nes lenkai nesupranta lietu
viškai, o lietuviai nevisi mo
ka lenkiškai.

Ginčai priėję prie to, kad 
bažnyčiose ėmė kilti pešty
nės. Klebonijose buvo dau
žomi langai ir net sienos 
buvo kirviais kapojamos. 
Plymouthe lenkai iškasė iš 
kapinių palaidotą lietuvių 
kūdikį ir sudaužė karstelį.

Tuomet “katalikiškai-bro- 
liška” meilė visai pasibaigė. 
Lietuviai atsiskyrė nuo len
kų, išsižadėdami net trijų 
bažnyčių, į kurias jie buvo 
daugiausia pinigų įdėję.

Bet tai buvo tik nuosto
lių pradžia.

Atsimetę nuo lenkų, tam- 
tųs musų žmonės pradėjo 
statyti sau atskiras Romos 
katalikų bažnyčias. Prie 
bažnyčių reikėjo dar klebo
nijų. Paskui kunigai pradė
jo statyt da ir parapines mo
kyklas, kad parapijonų vai
kai, nuėję į viešąsias moky
klas, neatsitolintų nuo baž
nyčios. Reikėjo da ir salių 
bizniškoms pramogoms. Ir 
visiems šitiems sumany
mams lietuviai dėjo pasku
tinius savo centus.

Kun. Draugelio apskai
čiavimu, pastatyti visas baž
nyčias ir kitus triobesius 
musų žmonėms kaštavo mi- 
lionai dolerių, būtent:
Bažnyčios ......... $5,002,560
Klebonijos .......... 1,180,980
Mokyklos --......... 1,926,714
Svetainės............  60,500
Kitos triobos .... 389,300

Viso labo.........$8,560,054

“Keleivy” buvo jau rašyta, kad per Floridą bus kasamas naujjas kanalas laivams, ir kad pir
mutinę uola išsprogdino pats prezidentas Rcoseveltas, paspausdamas elektrišką mygtuką savo 
vasarnamy, Hyde Parke, šis vaizdelis parodo darbininkus kertant mišką tam kanalui. Kanalas 
sujungs Meksikos Užlają su Atlanto Vandenynu, žymiai sutrumpindamas laivams kelionę.

IS LIETUVIŠKOS POLITIKOS 
AMERIKOJE.

"Tėvynės” štabas Biauriai Apšmeižė 
Amerikos Lietuvių Vardą?

Gatvinis New Yorko gel- mos klasės lėktuvas!), bet 
tonlapis “Sun” išspausdino jis tą šmeižtą dar “pazati- 
šlykštų šmeižtą prieš Ame- jo,” pridurdamas, kad “į- 
rikos lietuvius. Tenai pripa- takingiausis New Yorko 
šakota visokių melų apie dienraštis” parodęs, “kiek

Bet visas šitas turtas da-, 
bar yra užrašytas airių vys-! 
kupams ir lietuviams jau žu
vęs. Tai ve, kaip tamsius 
musų žmonelius nuskuto 
Romos popiežiaus agentai!

Kun. Draugelio surinkto
mis žiniomis, prie lietuvių 
parapijų šiuo metu priklau
so 39,863 šeimynos ir 7,565 
“viengungiai.” Jeigu daleis- 
si, kad Amerikoje yra apie 
500,000 lietuvių, tai išeis, 
kad prie parapijų nepriguli 
nei dešimta musų žmonių 
dalis. Užtai reikia pasakyti 
ačiū laisvai musų spaudai. 
Jeigu ne ji, musų žmonės 
butų sukišę da daugiau mi- 
lionų juodajam Romos in
ternacionalui.

KAS YRA RYTŲ APEIGŲ 
KATALIKAI.

“Draugas” aiškina savo 
davatkoms, kad katalikų y- 
ra visokių. Sako:

“Lietuviams katalikams nė
ra naujiena išgirsti apie tai, 
kad esama kitokių katalikų, 
negu mes. Kitų tautų katali
kams tas gali būti tikra nau
jiena. Jiems gali būt keista ir 
neįtikėtina, kad gali rastis ki
tokių, negu lotynų apeigomis 
katalikų. O tokių yra nuo la
bai senų laikų.”

Toliau jis sako, kad šio
mis dienomis išėjusi nauja 
knyga apie “Rytų apeigų 
katalikus,” ir priduria:

“Minėtoje knygoje nurodo
ma, kad rytų apeigų katalikų 
yra 8,000,000. Jų yra keliatas 
šakų. Jų mišios nėra tokios 
pat, kaip katalikų lotynų apei
gų, jų kanoniškos teisės yra 
skirtingos, jų papročiai skir
tingi. Jų krikštas atliekama? 
kūdikio vandenin merkimu, 
padrutinimo sakramentą kuni
gas suteikia tuoj po krikšto, 
komunija teikiama po pavida
lais duonos ir vyno. Bet jų sa
kramentai yra tokie patys, 
kaip ir lotynų apeigų katalikų 
ir musų šv. Tėvas yra jų Baž
nyčios galva.”

Vadinasi, Romos bažny
čiai rupi ne apeigos, bet mo
kesčiai popiežiui. Gali savo 
Dievą garbint kad ir rago
žium atsistojęs, tik duok 
Romos popui pinigų, vistiek 
busi geras katalikas.

SOVIETAI RADO DAU
GIAU AUKSO.

Iš Maskvos

KAS YRA DEMOKRATIJA
(Keliatas minčių). sąžiningumas ir tt.), kurs 

I šitą klausimą nėra taip fludi kiekvieno žmogaus sie-
lengva atsakyti, kaip kai !?? ***”.^7^ m«s 
kam atrodo! Todėl labai sclausl®Jlautoritetą kiekine- 
dažnai apie demokratiją vi-.”3® aayyje neąojąmės. 
šokių niekų pripasakojama, Reikia skirti virsims gyve- pav“kad demokratija atgy- "imas nuo vidinio. Viršinis 
venusi, kad ji buvusi tikras gyvenimas esti daug sėkmin

gesnis, kai mes klausome 
specialistų (mūrininkų, siu
vėjų, stalių, inžinierių, gydy 
tojų, teisininkų ir tt). Bet 
jeigu vidiniame gyvenime 
mes pradedame klausyti sve
timo proto, svetimos sąžinės, 
svetimo teisingumo, sveti
mos tiesos, tada liekame gy 
vais lavonais, nebeturėdami 
savojo vidinio gyvenimo, 
savo proto, sąžinės ir tt. O 
juk kiekvieno žmogaus už 
davinys būti žmogumi (to
bulu). Taigi, visi žmonės tu
ri pasidaryti autoritetais.

Jei žmonės prašo laisvės, 
tai šitos laisvės prašo ne sa
vo aistroms, savo savanau 
diškumui, savo kerštui, bet 
žmoniškumui, teisingumui, 
sąžinei ir panašiai.

Taigi, yra melas, kai tvir
tina, kad demokratija atgy
venusi savo laikus. Juk žmo
niškumas, teisingumas ir pa
našiai ar atgyveno savo lai
kus? Jei žmonėse žmonišku
mas šlubuoja, tai nereiškia, 
kad žmoniškumas ateities 
jau nebeturi.

N. Indrašaus.
(Iš “Jaunimo.

nesusipratimas ir tt.
Demokratija yra senovės 

graikų kalbos žodis: grai
kiškai “demos” yra žmonės 
(liaudis), o “kratos”—val
džia (valia). Taigi, demo
kratija galima lietuviškai iš
versti šitaip — žmonių val- 
dymasis. Bet čia tik paviršu
tinė (viršinė) demokratijos 
prasmė. Ir jeigu kas vidinės 
demokratijos prasmės neži
no, tas ir temano, kad demo
kratija tėra rinkimai, seimas 
ir daugiau nieko.

Vidinės demokratijos pra
smės nenori matyti ne tik 
demokratijos priešai, bet ir 
daugelis jos šalininkų.

Vidinė derųokratijos pra
smė yra: žmoniškumas, tei
singumas, tiesa. Pav., demo
kratija be teisingumo gali
ma palyginti į griaučius, ku
riuose nėra gyvybės, sielos. 
Todėl geriau sakyti, kad de
mokratija yra ne tiek žmo
nių, kiek žmoniškumo valia 
(valdžia), kad ji ne forma
lumas ar aistrų atpalaidavi
mas, bet tikrojo žmogaus 
žmonėse viešpatavimas, kad 
ji yra ne žmonių (savanau
diškų), bet žmoniškumo 
žmonėse laisvė. Juk balsuoti 
galima dviem sumetimais: 
arba savanaudiškumo arba 
žmoniškumo (teisingumo ). 
Ir Seime (parlamente) gali
ma veikti tais pačiais sume
timais. Taigi, savanaudis, 
nors ir vadintųsi demokratu, 
jis nebūtų demokratas, nes 
demokratijos esmė gludi ne 
formalumuose, bet teisingu
me, tiesoje, susivaldyme, 
kantrume, savimaršiškume 
(žodžiu sakant, žmonišku
me). Tokių pavyzdžių gyve
nime mes galime rasti pa
kankamai. Štai tokie Kvies- 
kos, Cibulskiai, Šalteniai ir

Vaitkaus žygį, kuriuo džiau
giasi ir didžiuojasi visa Lie
tuva.

Šmeižikai tame New Yor
ko geltonlapy piktai puola 
antrojo skridimo organiza
torius, aiškiai norėdami su 
daiyti amerikiečių publikoj 
tokio įspūdžio, kad tie orga
nizatoriai apvogė lietuvių 
visuomenę ir patį Vaitkų. 
Jie surinkę iš visuomenės 
$40,000, o Vaitkų norėję iš
siųsti tokion pavojingon ke
lionėn tik su 50 centų. Kur 
dingo tie $40,000, niekas 
nežinąs. Todėl busiąs daro
mas tyrinėjimas ir skridimo 
organizatoriai busią imami 
nagan.

Vitaitis visą šitą biaurų 
šmeižtą perspausdino 40- 
tame “Tėvynės” numery ir 
netik nepastebėjo, kad visa 
tai yra melas (juk jis žino, 
kad už surinktus pinigus bu
vo nupirktas ir įrengtas pir-

netaktingumo musų viešuo
se darbuose pasireiškia...” 
Tai esą “pažeminimas Ame
rikos lietuviams.”

Ištikrujų gi čia nėra joks 
pažeminimas, tik begėdi* 
kas melas ir šmeižtas. Ir, 
kaip dabar mums teko gir
dėti, šitą biaurų šmeižtą su
fabrikavo pats “Tėvynės” 
štabas, arba arti jos stovį 
žmonės, ir paskui tą purvą 
iš anglų dienraščio persi
spausdino “Tėvynėj,” kad 
tuo budu įkandus socialis
tams, o ypatingai draugui 
Grigaičiui ir “Naujienoms,” 
kurios antrąjį skridimą dau
giausia rėmė.

Ar ištiesų šį šmeižtą su
fabrikavo “T.” štabas, mes 
tvirtinti negalim; bet visgi 
įdomu butų žinoti, ir kur a- 
merikiečių dienraštis galėtų 
šitokių prasimanymų gauti, 
jeigu mūsiškiai “tautiečiai 
nebūtų jam primelavę?

99
Pažangieji SLA. Veikėjai Sudarė Koali

cinį Kandidatų Sąrašą.
Mums teko patirti, kad platesnių diskusijų. Kaip

žinia, jai teko būti SLA. 
centro sekretore tais laikais, 
kuomet Deveniui buvo duo
ta nelaiminga paskola. To
dėl kai kurie nariai iki šiai 
dienai laikosi nuomonės, 
kad dėl tos paskolos buvo 
kalta ir p-lė Jurgeliutė. Bet 
tokia nuomonė yra klaidin
ga. Paskolų davimas yra ne 
sekretoriaus reikalas. Pa
skolos priklauso preziden
tui, iždininkui ir legaliam 4 
patarėjui. Prezidentas St. 
Gegužis su savo partijos 
žmonėmis tuomet suvertė 
visą bėdą ant p-lės Jurgeliu
tės tik dėl to, kad nereikėtų

99
ŽUVO KONTRABANDI

NINKAS.

Bublelių-valsčiaus, Kubi 
lių kaime, 22 rugsėjo naktį 
pasienio policija pastebėjo 
žmogų per Šešupę plau
kiantį laiveliu. Kai jis pri 
plaukė Lietuvos pusę ir no
rėjo kontrabandą ištraukti, 
buvo policininko užkluptas. 
Kontrabandininkas išsigan
do ir, palikęs kontrabandą, 
puolė į vandenį ir nuplaukė 
Vokietijos pusėn. Vokietijos 
pasienio policija Šešupės 
pakrašty rado kontrabandi
ninko tik lavoną. Pasirodo,

šiomis dienomis Chicagoje 
buvo susirinkę pažangus 
SLA. veikėjai ir tarėsi, ko
kius kandidatus vertėtų 
remti ateinančiais SLA. rin
kimais. Buvo apkalbėtas ta
sai “tautiškas šleitas,” kurį 
fašistai su sandariečiais yra 
sudarę slaptoj savo konfe
rencijoj Brooklyne liepos 
mėnesį. Bet pasirodė, kad 
tas jų , “šleitas” yra siaurai 
partinis ir kad nei vieno jų 
kandidato negalima remti.

Pažangieji veikėjai Chi- 
cagoj nutarė sudaryti koali
cinį kandidatų sąrašą. Juk 
Susivienijimas susideda iš 
visokių pažiūrų žmonių, to- jam pačiam atsakyti už nuo- 
dėl neteisinga butų, kad jo stolius. “Tėvynėje” negali- 
Pildomoj Taryboj sėdėtų ma buvo to išaiškinti, nes p. 
vieno plauko politikieriai, i Vitaitis palaikė savo kūmo 
kaip to nori dešinieji. Pildo- St. Gegužio pusę. 
moj Taryboj turi būt atsto-j žinodami, kad p-lė Jur- 
vaujama kiekviena srovė. '' geliutė nėra Susivienijimui

Susitarę dėl šitokio tei- niekuo nusikaltusi ir kad ji 
singo principo, pažangieji yra tinkama sekretoriaus 
SLA. veikėjai sudarė rinki- pareigoms darbininkė, ge- 
mams šitokį kandidatų są- įai žino savo darbą ir dirb- 
rašą: dama SLA. raštinėje jokių

Bagočius, Mažiukna, Jut- intrigų nevarinėja, susirin- 
geliutė, Gugis, Stanislovai- kę Chicagoje pažangieji 
tis, Mikužiutė 4r Miliauskas, veikėjai nutarė remti jos 

Dėl p-lės Jurgeliutės buvo kandidatūrą iš naujo.

kad tai buvo Vokietijos pi- 
kiti Lietuvoj bažydavos, kad lietis Kari Hauwitz. Laive- 
demokratai, o kai į jų aistras liu jis vežęs kelis laikrodė-
buvo reaguota, tai griebėsi 
keršto. O kerštas tai jau jo
kiu budu nebe demokratiš- 

: kūmo reiškinys. Kurs nesu
geba susivaldyti nuo keršto, 
tai tas nėra demokratas, o

liūs ir kitokių dalykėlių.

VoH sinmia šiaudinis demokra-kad siomis dienomis Zilaire,1. „„„Baškirijoje, buvo atrasti da ne8ke'?tas .^azvens-
iki šiol nežinoti aukso sluok-(’5umo’ ?„?e zm0nlskuI?'0 P?‘
™ dar^^gSto W neUnkdk”—yraam^

aukso smėlio auksingumas !įaS^ . k * kvi
didesnis negu vidSs/^J^

ŽIAURUS ALBANIJOS 
TEISMAS.

KUPIŠKY ATCUA 1905 
METŲ DAINOS.

Lietuvoje pradėjo atgyti 
1906 metų revoliucijos dva
sia. Štai, Kupiškio miestely 
dažnai galima girdėt jaunus 
vyrus dainuojant:

“Žandoras,
Kad jį golas,
Mums nedoda gyvink
Arba “Sukilkim, suki!

99

’ vergijos tesugeba tik dva- hnn,” ir tt.

Ką Mano Lietuvos Liaudininkai 
Apie Vitaitį?

Šiomis dienomis teko su-i kas, o kai nueidavo pas tau- 
žinoti, kokio įspūdžio į Lie-'tininkus, tai girdavo jų fa- 
tuvos liaudininkus padarė šistinę diktatūrą. Todėl 
“Tėvynės” redaktorius p/liaudininkų vadai, kaip p. 
Vitaitis, kuris buvo nuvažia-; F. Bortkevičienė ir “Lietu- 
vęs į Skipičio “pasaulio kon-vos Žinių” redaktorius p. 
gresą” Susivienijimo pini- Kardelis, pareiškę didelio 
gaiš kaip SLA. delegatas, nusivylimo, kad tokia didė
jo politika tenai buvusi aiš- lė ir pažangi Amerikos lie- 
kiai “dviveidė.” Kai sueida- tuvių organizacija, kaip Su- 
vo su liaudininkais, tai jis sivienijimas, negalėjo atsių- 
buvo demokratijos šalinin- sti tinkamesnio žmogaus.

JAPONAI PRADEDA VA- tinius mėnesius sukonfiska-
RYTI KONTRABANDĄ jvo daug kontrabandos budu 

KINIJOJE. ' gabentų prekių iš Japonijos.

Šanchajaus kiniečių laik-j STEBUKLINGOJ ČENS- 
jaštis “Chin Pao” praneša,! TAKAVOJ BUVO ŽYDŲ 
kad japonų žandarmerija POGROMAS.
Tsinvangtau, Hopei provin-į žinios iš Varšuvos sako, 
cijos pakrantėse, įsakė pa-. kad Čenstakavoj susimušė 
šalinti iš dviejų ten buvusių lenkas su žydu ir žydas 
kiniečių muito kreiserių lenką užmušė. Tuomet len- 
lengvasias patrankas. Po to kai įtaisė žydų pogromą, 
japonų valdžios organai, ne- Vienoje iš didžiausių Čen* 

• nurodydami motyvų, įsakė, takavos gatvių buvo iškul- 
abiem kreiseriams uostą ap- tos žydų krautuvių vitrinos.

sios milžinas.
I Dabartiniais laikais vie- 

Žiniomis iš Tiranos, Pieri toj demokratizmo (žmoniš- 
išimties tribunolas nuteisė iš kūmo) peršamas autorite- 
viso 213 sukilimo dalyvių, tizmas (paklusnumas). Bet valstijoj 
30 iš jų buvo nuteista mirti reikia žinoti, kad aukščiau- lengvas žemės drėbė jimas. | leisti. P®?” laikraščio Daug žydiškų krautuvių bu-
ir 39—kalėji iki gyvos gal- sias autoritetas yra žmoniš- Nuostoliai apskaičiuojami į žiniomis, minėti du kiniečių vo išdaužyta ir keliolika žy- 
vos. kūmas (teisingumas, tiesa,'$50,000. muito kreiseriai per pasku- dų apkulta.

MONTANOJ ŽEMĖ DRE
BĖJO,

Pereitą subatą Montanos 
buvo

1 < • »■ r, ni h h t
i
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AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

FABRIKANTAI PRADĖJO TRUKTI 
PRITYRUSIŲ DARBININKŲ.

Svarsto Kaip Išleisti 5 Bilionus Dolerių.

BRIDGEPORT, CONN.

Gana tankiai man prisiei
na šį miestą atlankyti, kuris 
yra žinomas kaipo industri
jos centras Connecticut val
stijoje. Čia randasi žymių ir 
didelių dirbtuvių, kuriose 
dirba tūkstančiai įvairios rū
šies darbininkų. Todėl ir 
pats miestas susideda iš 
juodrankių darbininkų. De
presijos laiku šitas miestas 
gana nukentėjo, nes visa 
pramonė ir gyventojų ger
būvis priklauso nuo to, kaip 
dirbtuvės dirba. Na, o per 
tuos kelis metus dirbtuvės 
buvo tuščios, tai tų dirbtu
vių darbininkus turėjo mai
tinti miestas. Dabar pramo
nė jau kiek pradeda atsi
gauti. Tūlos dirbtuvės dirba 
vidutiniškai, tūlos dirba net 
ir perdaug. Dirbtuvių savi
ninkai per vietinę spaudą 
vis aimanuoja, kad trūksta 
prityrusių darbininkų, ypa 
tingai mašinistų; ir tas tie
sa. Prityrusių mašinistų čia 
trūksta dėl dviejų priežas
čių. Pirma, daug senų ir pri
tyrusių darbininkų sunki 
ekonominė padėtis ir bešir 
dė depresija į kapus nuva 
rė. Jaunoji karta, jauni vy
rai neturėjo progos bent ko
kiame amate lavintis, nes 
industrija to nereikalavo, ir 
todėl tie jauni vyrai šuva 
ryti į kempes kerta ten mal
kas. Antra priežastis truku
mo prityrusių darbininkų 
tai maža mokestis, ir per
daug iš darbininko reika
laujama už visai mažą atly
ginimą. Atlygintas prity
rusio mašinisto prasideda 
apie nuo 35 centų į valan
dą ir eina iki 75c. į valan
dą. Pusamžis žmogus dirb
damas miesto darbą, saky
sime pašelpos teikimo dar
bą, kad ir mažai uždirba, 
bet jis bijosi mesti ir eiti į 
dirbtuvę, tik dėlto, kad 
dirbtuvėje perdaug iš darbi
ninko reikalauja, ir už ne
padarymą tiek darbo kiek 
darbdavys iš jo reikalauja, 
tokį darbininką pravaro iš 
darbo.

Ir štai tikroji priežastis 
kodėl darbininkas privers
tas laikytis pašelpos teikia
mo jam darbo, miesto dar
bo. Prie NRA dirbtuvių dar 
bininkas dirbo dalinai tik 
leistinas valandas ir čia dar
bininkai turėjo progą orga
nizuotis ir reikalauti geres
nio atlyginimo už savo dar 
bą; nors darbininkai to ne 
darė, bet jie turėjo progą 
tai padaryti. Industrijai 
pradėjus kiek atgyti, NRA 
tapo panaikinta, dėlto, kad 
to reikalavo industrijos bo
sai. Na, o daugelis darbi
ninkiškų demagogų juk visa 
gerkle rėkė prieš NRA, ir 
tik rodos dėlto, kad gal juos 
pasamdė tie, kuriems NRA 
užgynė darbininką kankin 
ti po 12 valandų į dieną. 
Dabar darbdavys turi Kuo
sas rankas ir su darbo ver
gu vėl daro ką jis nori. Ir 
tie, kurie visa gerkle rėkė 
prieš NRA, dabar jau nutilo 
ir tuno lyg pelėdos vidur 
dieny pastogėje. Tokių de 
magogų netruko ir musų 
lietuvių tarpe.

Vietos laikraščiai daug 
rašo apie trukumą prityru
sių darbininkų ir patys 
darbdaviai ašaroja, kad 
jiems gana sunku, kuomet 
darbininkas nesugeba pa
daryti darbą į laiką ir ge
rai. Bet keno gi čia kaltė? 
Dirbtuvėse darbininko pa
dėtis yra gana sunki. Dirbti 
jis turi sunkiai ir už mažą 
atlyginimą. Dirbtuvių dar
bininkai čionai neorgani

zuoti, unijų nėra. Darbinin
kus čia suorganizuoti turbut 
negalėtų, nors čia sueitų visi 
sparnuoti angielai ir drą
siausi peklos gyventojau Ši
to dėlei, geresnieji maši
nistai dabar išdirba apie 84' 
valandas į sąvaitę ir gauna ■ 
|45 ir $50 mokesties. Jie iš 
marškinių neriasi ir nežino, 
ką su savim daryti gavę to
kią pinigų sumą.

Bet tas biednas darbo 
vergas, nežino ir nenori ži
noti koks rytojus jį laukia, 
lis nesvarsto kad ilgos va
landos darbo rytojaus nepa
gerins ir kad ilgas valandas 
dirbdamas greitai darbą 
baigsi. Na, o kas jį laukia 
jž dirbtuvės vartų?

Pamislyk darbininke da
bar, rytoj bus per vėlu!

Rytietis.

WPA projektų komisija Washingtone pasišaukė laikraščių fctografus, kad nutrauktų ją sė- 
dint prie stalo ir parodytų visuomenei, kokį svarbų darbą ji dirba, darydama sumanymus vie
šiems darbams, kuriems Kongresas yra paskyręs apie 85.000,000,000. Visi mėgsta matyti save 
spaudoje.

PITTSBURGH’O IR APYLINKES LIE
TUVIŲ DRAUGIJŲ SĄRYŠIS.

BANDOMA ORGANIZUOTI BENDRA 
LIETUVIŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGA.

Pittsburgh’o ir Apylinkės 
Lietuvių Draugijų Sąryšio 
susivažiavimas įvyko rugsė
jo 29 d. Lietuvių Mokslo Dr- 
jos svetainėj. Susirinkimą 
atidarė komisijos sekreto
rius J. Miliauskas. Į manda
tų komisiją paskyrė pirmi
ninkas šiuos narius: J. Balt
rušaitį, J. Marazauską ir 
Ivanauską. Kol komisija 
sutvarkė mandatus, pirmi
ninkas pakvietė pakalbėti 
šiuos delegatus: D. Lekavi- 
čią, P. Dargį, J. K. Mažuk- 
ną, F. Rodgers, J. Gasiuną 
ir J. Baltrušaitį; kalbėtojai 

i visi pasisakė už bendrą vei
kimą. Mandatų komisija re- 
portavo iš šių draugijų dele
gatus: APLA. 1 kp. W. Sa
dauskas; LDS. 59 kp. A. 
Baltrušaitis; SLA. 192 kp. 
J. Svipas; LAPA. F. Rod- 

ir J. Marazauskas;
J. Piontka;

Rezoliucija
Prieš Hitlerio pasikėsinimą 
ant Klaipėdos ir Lietuvos 
ir už Lietuvos žmonių civi

lių laisvių grąžinimą.

Kadangi Vokietijos hitle
rininkai pastarais laikais 
pradėjo atvirai grūmoti 
smurtu užgrobti Klaipėdą ir 
Įvesti tenai hitlerinį barba
rizmą, ir

Kadangi šitie Hitlerinės 
Vokietijos žygiai taip pat 
grūmoja pačiai Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo mažų tautų 
nepriklausomybei ir neiš
vengiamai veda prie naujo 
pasaulinio karo, todėl

Mes, Brooklyno lietuviai, 
įvairių pažiūrų ir srovių, 
masiniame susiri n k i m e, 
kaičiuje virš tūkstančio, 

spalio 10 d., Amalgamated 
Temple Svetainėj, kurį su
šaukė bendromis spėkomis 
Brooklyno ir apylinkės Lie
tuvių Organizacijų Veikimo 
Komitetas, susidedantis iš 
Lietuvių Socialistų Sąjun
gos 19 kuopos, Lietuvių 
Darbininkų Draugijos ir 
Brooklyno Lietuvių Komu
nistų Frakcijos, griežtai 
protestuojame prieš Hitlerį 
ir jo valdžios plėšikiškus už
simojimus; ir pasmerkiame 
hitlerininkus kaipo naujo 
karo ruošėjus; šaukiame 
Vokietijos žmones priešin
tis Hitlerio rengiamai bai
siai katastrofai; taipgi sto
jame už Klaipėdos savival
dą, ir pasižadame visais 
mums galimais budais kovo
ti prieš bile kokius hitleri
ninkų pasikėsinimus ant 
Klaipėdos ir ant Lietuvos 
nepnldausomybės; ir to
liau:

Kadangi patsai sunkiau
sias Lietuvos nepriklauso
mybės apgynimų ir Hitlerio 
rankų atmušimų nuo Klai
pėdos darbas gula ant pa 
čios Lietuvos ir Klaipėdos 
žmonių, ir

Kadangi mes esame įsiti
kinę, kad demokratinė tvar 
ka Lietuvoje butų tinkames
nė už dabartinę ne tik pa 
gerinimui vidaus reikalų, 
bet taip pat ir sujungimui 
Lietuvos gyventojų apsigy
nimo spėkų prieš hitlerinės 
Vokietijos užsimojimus; to
dėl,

Mes reikalaujame Lietu
vos žmonėms pilnų ciyilių- 
demokratinių laisvių, tai y- 
ra, mes reikalaujame sušau
kimo slaptu ir visuotinu 
balsavimu išrinkto seimo ir 
sudarymo tuo pat budu savi
valdybių.

Susirinkimo pirmininkas,
J. Glaveckas.

KENOSHA, WIS.

Iš musų miesto “Keleivy
je” retai telpa pranešimai, 
bet galiu drąsiai pareikšti, 
kad musų veikėjai nors per 
daug nesigarsina, bet daug 
nuveikia.

Dabar užstojus rudeni- 
niui sezonui veikimas padi
dės. Pirmiausia tur būt pa
sirodys Dailės Ratelio cho
ras, kuriame pirmininkauja 
I. Pabarška. Ratelis rengiasi 
pastatyt veikalą “Kapito
nas velnias.” Veikalas inte
resingas, bet ir lošėjų choro 
sąstate yra gerų; nėra abe
jonės apie geras pasekmes. 
Ir 212 kp. SLA. žada subur
ti ir padvigubinti narių skai
čių. Bet ir jaunuolių 338 kp. 
neturėtų atsilikti, dabar 
proga gera pasirinkti ap- 
draudą, labiausiai kad gali
ma gauti atgal pinigus. Jau 
nuoliams tas svarbu. Nepa
junti kaip 15—20 metų pra
bėga ir galimybė gauti 
$1,000, o tas gyvenime dide
lė pagalba.

kiuose parengimuose.
Reikia priminti ir blogąją gers

pusę to vakaro. Ant pirmo LDS. 37 kp 
stalo buvo apkrauta visokių,SLa’. 286 kp. J. Miliauskas ; 
valgių ir gėrimų, patamavi-1ALDLD. 102 kp. J. Padubo- 

‘ mas puikiausias; bet prie ki- nįs; ALDLD 33 kp. J. Balt-
to jisai daugelio buvo ger
biamas ir į pokilį suėjo dau-
S^emu^usiarZDa3bZiha tŲ st^ to nebuvo* “^nišaitisfr P?Niaura; APLA.

jaučiausi tokiu pat, kaip 9 kp. J. Jesadavičia ir A. Je- 
mano draugai, kūne sėdėjo
prie pirmo stalo ir visi vie
nokiai užsimokėjo, tai netu
rėjo būt tokio skirtumo.

vo tam surengimui 
Stulgaičiai.

Parengime buvo pareikš
ta kun. Urbanavičiui daug 
palinkėjimų, dainavo cho
ras ir vaikučiai; abelnai 
programas buvo patenki
nantis. Geriausiai patiko

p-nai

Kitas blogumas pas mus, 
tai neteisingas atsinešimas 
prie vietos biznierių. Reika-

dalyviams daihavimas p-lės lui esant, kolektos daromos 
G. Klevickaitės. Ji populia- ir pas biznierius, bet su rei- 
ri musų apielinkėje daini- kalu einam kitur. Ir šį kartą

kp
sadavičienė; SLA. 128 kp.
J. Žukauskas; ALDLD. 40 
kp. J. Kvedaras ir A. Jan
kauskas; ALDLD. 236 kp 
A. Alškienė; APLA 55 kp. 
P. Alška; ALDLD. 180 kp
K. Benderis ir S. Ivanaus
kas; APLA. 50 kp. J. Nor
kus ir J. Gasiunas; ALDLD. 
87 kp. M. Kaževienė ir A.

ninkė ne tik lietuvių, bet ir priderėjo kreiptis pas vietos Norkiene; APLA. 17 kp. K. 
svetimtaučių tarpe. Tvarkos lietuvius kriaučius, kurie at-Įjįvme ir į Ce_lkls’ 
vedėju buvo jaunuolis Stul- lieka darbą labai gerai, bet' 8 kp. M. Janavičiene; 
gaitis. Malonu matyti jau- ne importuoti iš kitur.
nuolį imant pirmenybę to- Vietinis.

Žinios Iš CIevelando Padangės.

Naujas sumanymas kilo 
pas mus sudaryti bendrą vi- buvo pakviestas
sų draugijų sąjungą, veiki
me politikoje. Renkant val
dininkus remti lietuvius 
kandidatus į visokias val
džioje vietas. Jei tas pavyk
tų, tai lietuviai turės didelės 
reikšmės musų mieste. Lie
tuvių balsuotojų yra apie 
1,500, jei busime organizuo
ti, tai visi politikieriai su 
mumis turės skaitytis. Tuo 
reikalu daugiausiai darbuo
jasi I. Pabarška, I. Martin, 
H. Labanauskas, A. Kveda
ras ir P. Dešris.

7 rugsėjo būrys draugų 
surengė vakarienę musų 
counsilmanui I. Martinui ir 
jo žmonai, kad paminėti 15 
metų jų * ženybinio gyveni 
mo. Visi dalyviai smagiai 
jautėsi, Martinams pareiškė 
daug gerų linkėjimų ir įtei 
kė atminčiai dovaną—virtu 
vės pečius. Surengime dau
giausiai pasidarbavo I. Ši- 
manauskas, C. Braze, F. 
Jankauskas, H. Labanaus
kas, S. Balčaitis ir “Kelei
vio” platintojas F. Povilan- 
skas.

ThomasSpalių šeštą dieną Lietu-i 
vių salėj įvyko “Dirvos” žinomas 
koncertas. Programa susidė- gemblerių lizdas visame 
jo iš muzikos, dainų ir kai- Cuyahoga apskrityje, šiomis 
bų. Šiame vakarėly dalyva- dienomis buvo apskųstas 
vo ir p. Jonas Mažukna, ant $28,000. Nesenai ištiko 
SLA. vice-prezidentas. Ji- nelaimė tarp gatvėkario ir 
sai lankėsi Clevelande Susi- automobiliaus, ir dvi mote- 
vienijimo reikalais, taigi ir ris buvo sunkiai sužeistos.

kalbėti!Vėliau paaiškėjo, kad tos

29 rugsėjo būrys parapi
jos darbuotojų surengė var
dadienio ir išleistuvių pami
nėjimą buvusiam vietinės 
parapijos klebonui M. Ur
banavičiui, kuris tapo per
keltas į vieną parapiją Chi- 
cagon. Kun. M. Urbanavi
čius pas mus buvo labai po
puliarus, rėmė kiekvieną 
lietuviams naudingą darbą, 
taipgi gerbė įsitikinimus bei 
pažiūras kitų žmonių. Dėl-

LSD. iš Wilmerding, Pa. M 
Zaparockas; Liet. Sūnų Dr- 
ja iš North Sides, J. Norei
ka; APLA. 2 kp. J. Mažei
kis ir J. Labanauskas; SLA 
3-čio apskričio K. Šimku-

Chib, kuris yra nas; ^kA. 3 kp. J. Gata-
kaip didžimlsis Įee,kaį; AIlLV1kp-.

lizdas visame ®ud.nlka^. A- .STh£k*ne, ,ir 
K. Leliusis; ALDLD. 4-to

valo greitai šaukti masinius 
susirinkimus, gynimui Klai
pėdos nuo Hitlerio nacių 
oasikėsinimo, taipgi kviesti 
zisas draugijas prisidėti ir 
lendrai veikti.

(5) Nutarta surengti pir- 
ną masinį susirinkimą spa- 
ių 13 d., 1935, Lietuvių Mo- 
kslo Draugijos svetainėje, 
Pittsburgh, Pa. Susirinki
mas susidės iš prakalbų ir 
muzikališkos dalies.

(6) Rezoliucijų komisija
oridavė keturias rezoliuci- 
as, kurios susirinkimo buvo 
oriimtos vienbalsiai. Rezo- 
iucija Klaipėdos klausimu; 
Rezoliucija rinkimui Lietu
voje Seimo; Rezoliucija 
orieš persekiojimą Klaipė
dos lietuvių per Vokietijos 
nacius; Rezoliucija prieš 
karą Italijos ir Etiopijos. 
(Rezoliucijos bus pasiųstos 
Į atatinkamus valdiškus or
ganus ir atskirai tilps laik
raščiuose.) p

(7) Rinkimai į Pitts- 
burgh’o ir Apylinkės Drau
gijų Sąryšio valdybą, išrink
ti šie asmenys: J. Miliaus
kas, D. Lekavičia, P. Nor
kus, J. Kizys, E. K. Slekie- 
nė, J. Baltrušaitis, A. Bačė
nas, K. Šimkūnas, P. Niau- 
ra, F. Rodgers ir J. K. Ma
žukna.

(8) Aukų parinkta pa
dengimui suvažiavimo lėšų 
$4.05.

(9) Susirinkimą uždarė 
F. Rodgers.

Susivažiavimo pirm.
F. Rodgers, 

Sekr. J. K. Mažukna.

“Dirvos” pramogoj. Jisai moterys buvo vežamos to 
pasakė labai gražią ir nau- kliubo automobiliu į tą kliu- 
dinga kalbą apie Susivieni- bą ir ta mašina įvažiavo į 
jimo auksinį vajų. 'gatvėkarį. Todėl tų moterų

---------- šeimynos apskundė kliubą.
Dar niekados CIevelando! ---------

istorijoj politikieriai nesi-i Spalių šeštą dieną lenkai 
varžė taip už vietas, kaip turėjo dideles iškilmes, da- 
dabar. Buvo didelis uzsispy- lyvavo keliatas tūkstančių 
rimas dabartini majorą Da-lenkų; ėjo gatvėmis paro- 
visą pavaryti, ir nominaci-Į ^os ir lenkų salėj buvo iš
lošė jisai likos išmestas.' keltas didelis bankietas, 
Taigi dabar ema kova tarpe kalbėjo daug miesto valdi- 
nominacijas laimėjusių kan-!ninkų. Tai buvo minėjimas 
didatų Burtono ir Millerio. i Lenkijos nepriklausomybės 
Atrodo, kad Burtonas bus atgavimo. Bet neminėjo, 
CIevelando majoras. Di- kad neviskas priklauso 
džiuma kalba, kad jis esųsi jiems: dalis priklauso ir 
teisingiausis žmogus iš visų LietUvai, tai yra Vilniaus 
kandidatų ir nėra palaiko- kraštas. Tuo jie neturėtų 
mas didžiųjų politiškų ma- džiaugtis.
šinų. _______

Keistas buvo atsitikimas' Gražus yra dalykas, kad 
vienoje šeimynoje: motina;lietuviai kelia savo tautos 
ir duktė susitarė paimti atsi- reikalus anglų laikrasciuo- 
skyrimą nuo savo vyrų. Bet se. Spalių šeštą dieną patė- 
atsiskyrimą gavo tiktai mo- mijau “Cleveland Plain 
tina. Duktė tik metai laiko Dealer’y” porą lietuvių 
kaip ištekėjusi. Abi susira- straipsnių apie Klaipėdos 
do naujus vyrus ir tada nu-krašto reikalus. Rašiniuose

atsiskirti. Bet teismas dūk- j pėdos kraštas tikrai priklau- 
Ine oki «n liptuviflTns. Tnkip raši-terei neleido skirtis. Jos abi Įso lietuviams, 

viena kitai buvo liudinin
kėm.

Tokie
niai yra geri: tegul ir sve
timtaučiai geriau susipažįs
ta su tais klausimais.

Dvylikos metų vaikutis 
jau ketvirtą syki turi nu
laužtą ranką. Jis vadinasi 
Albert E. Leferink. Jis my
li išdykauti, myli nuo visur 
šokinėti. Tėvų pareiga vai
kučius prižiūrėti, kad neiš
dykautų; kitaip, gali kolie- 
kais užaugti.

Musų geras politikierius 
Jonas Brazauskas sako, kad 
jeigu jo remiamas kandida
tas laimės majoro rinkimus 
kitą mėnesį, tai jis iškelsiąs 
gražią “party” su kliubo 
pagelba.

Jonas

apskričio A. Pipiras; APLA 
14 kp. G. Urbonas; SLA. 92 
kp., APL. 11 kp., LDLD. 61 
kp. ir S. Darbininkų 105 kp. 
D. Lekavičia; SLA. 86 kp. 
J. K. Mažukna ir J. Kizys; 
iš Yongstown, Ohio dalyva
vo nuo šių organizacijų: 
LDS. 9 kp. J. Skistimienė; 
APLA. 24 kp. F. Danielius; 
ALDLD. 90 kp. K. Keras; 
svečiai dalyvavo su pataria^ 
mu balsu, P. Dargis ir A. 
Bačėnas; Komisijos nariai 
dalyvavo su sprendžiamu 
balsu, A. Žvirblis ir P. Nor 
kus; SLA. 323 kp. M. Bal
čiūnienė; L. Piliečių Kliubo 
J. Wise.

Rinkimai susivažiavimo 
valddybos:

Pirmininkas F. Rodgers;

BROOKLYN, N. Y.

Labai tvarkios prakalbos.

Prašom gerai įsitėmyti ir 
pranešti savo draugams ir 
pažįstamiems, kad pėtny- 
čios vakare, spalio 18 d. į- 
vyks labai svarbios prakal
bos, kurias rengia SLA. 38 
kuopa L. A. P. Kliube, 80 
Union avė., Brooklyne. Kal
bės SLA. pirmininkas adv. 
F. J. Bagočius, “Tėvynės” 
redaktorius S. Vitaitis, ir 
SLA. Pild. Tarybos narys 
Mažukna. Vitaitis kalbės a- 
pie kauniškį pasaulio lietu
vių kongresą, o Bagočius ir 
Mažukna—apie SLA. reika
lus. Įžanga’10c. ,

Kviečiame visus Brookly
no lietuvius nepraleist šių 
prakalbų. Kiekvienas lietu
vis. buvo susidomėjęs pa
saulio lietuvių kongresu, 
taigi dabar bus proga išgirst 
apie jį iš vieno jo dalyvių 
lupų—iš lupų SLA. atstovo 
ir redaktoriaus Vitaiqio.pirmininko pagelbininkas į . . ... a’D. Lekavičia; Valtininkas jJ Susivienijimo Lietuvių A- 

RezOliucijų!menko> —K. Mažukna. 
komisija išrinkta iš penkių 
narių: P. Dargis, J. Kižis, J. 
Gasiunas; J. Baltrušaitis ir 
J. Marazauskas. Nutarė su
daryti Pittsburgho Lietuvių 
Draugijų Sąryšį su pastovia 
valdyba.

(2) Sąryšio užduotis bus 
tokia: veikti prieš karą, fa
šizmą, prieš ateivių perse
kiojimus ir varžymo jų tei-

orgamzacija yra 
svarbiausia Amerikos lietu
vių organizacija, taigi ir jo
sios reikalais, josios palai
kymu turime domėtis kiek
vienas Amerikos lietuvis, ir 
apie tai kalbės stambus šios 
organizacijos veikėjai ir vir
šininkai. Komisija.

pnklauSmytS L'lrUVchilhi X*™*,.

WORCESTER, MASS.

Spalių 20 d. 7 vai. vaka 
Liet. Ukėsų Kliube, 12

teisių Amerikoje ir Lietuvo- kaip lenkai pnes 15
je, remti bedarbių apdrau- met,l užgrobė Vilnių. Ro
dą ir visus kitus darbininkų gramas susidės iš prakalbų, 
pagerinimus. muzikos, dainų. Visus hetu-

o .,. vius kviečia dalyvauti V.V.(3) Sąryšio veikimas ne- g skrius, pareikš. 
partijmis. įvairių pažiūrų £
draugijos gali prigulėti. Jo- duHprieš7enkų grobikus.
kia atskira partija ar grupė 
negali šį Sąryšį kontroliuoti 
ar savintis. Sąryšio valdyba H Concordo kalėjimo kė
pi n alo susidėti ls jjnosi bėgti kaliniai ir pašo-
pakraipų žmonių. vė vieną sargą. Bet tuoj bu-

(4) Sąryšio valdyba, pri- vo apgalėti ir sulaikyti.

Koretp.

i
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ijimas 
Maikio su Tėvu

Iš Skausmų į Garbę!ŠIŲ DIENŲ GYDYTOJAS.
Dar nėra ganėtinai apibu- kaip sveikai ilgai gyventi, 

dintas musų jaunoj literatu- Bet to negana. Reikia, kad
Du metai atgal, Darius su f nori kai ką išmokt, o ne pur- 

Girėnu pasakė: “Šį skridi-Įvais maitintis. Galima ne-
Pagaliau, kurgi dingo ta 

garsioji “milioninė” Lithua
nian Sales Corp., kitaip “la
šinių bendrove” vadinama? 
Musų kunigėliai taip garsiai 
rėkė, tokius didėlius nuo
šimčius iš jos žadėjo? Ką 
jos šėrininkai gauna dabar?

O bet gi tie patys kunigė
liai turi drąsos dabar šmeiž
ti antrojo skridimo rengė
jus ir žeminti patį Vaitkų, 
kuriuo didžiuojasi visa Lie
tuva. Net parapijonys raus
ta iš gėdos dėl tokių savo 
vadų darbelių. Veidmainiai 
drįsta sakyt, kad ir jie “rė
mę” skridimą. Jie ardė dar
bą kiek galėjo, o nuopelnais 
dalintis, tai jie pirmutiniai.

Žinoma, iš klerikalų ne
galima daug nei reikalauti. 
Jie visuomet buvo veidmai
niai ir bus. Bet kad garbin
gą Lietuvai žygį taip atkak
liai sabotažavo žmonės, ku
rie vadina save tautininkais 
ir lietuvybės gynėjais, tai 
jau perdaug koktu.

Kaip ten nebūtų, F. Vait
kaus žygis Lietuvos istori
joje pasiliks įamžintas ir vi- 
vas pasaulis atiduoda jam 
pagarbą. Lietuva džiaugiasi 
jo laimėjjmu kartu su Ame
rikos lietuviais. Lietuvis, to
kios mažutės tautos sūnūs 
susilygino su didžiųjų vals
tybių didvyriais, solo per
skrido okeaną tokiu audrin
gu laiku, kada niekas kitas 
nedryso. Musų Feliksas per
galėjo didžiausias audras... 
Iš skausmų į garbę!... Garbė 
musų Vaitkui ir garbė mu
sų pažangiai visuomenei, 
kuri jo žygį rėmė.

Onytė K.

roj darbas gydytojo, to sar- 
Igo ir kovotojo už žmonių 
sveikatos apsaugojimą; šis 
gydytojo darbas (pataisyti, 
atremontuoti žmonių prara
stą sveikatą) nėra atvaiz
duotas nei piešiniais, nei dai
lioje literatūroje. Tarp gy- 
dytojų-darbininkų randasi 
daug tokių didvyrių, apie 
kuriuos reiktų rašyti, rašyti 
ir rašyti, kad visuomenė jų 
darbus žinotų ir įkainuotų.
Netolimoje senovėj netiek 
jaunų-tvirtų gyvybių išnai
kindavo karai, kiek epide
mijos. -Tas viskas užmiršta. 
Choleros, juodojo maro ir 
raupų šmėkla, it tamsiausi 
debesiai praėjo ir vėjai išne
šiojo. Giedri, saulėta diena 
vėl žmoniją ramina.

Juodąjį marą, cholerą, 
raupus ir kitas baisias mirti
nas ligas išnaikino ne šven
tintas vanduo, ne karštos 
maldos, bet gydytojo pasi
šventimas, pasiaukavimas 
tyram medicinos mokslui iš
gelbėjo žmoniją nuo mirtin
gų ligų. Gydytojas nenuils
tančiai laužė pečiais įrėmęs 
tamsias kambario duris, pa- 

x . _A. . kol tos durvs neprasivėrė.
Įima pastebėti pas visus gy- tamsias kambario—Tegul bus pagarbintas, 

Maike!...
—Sveikas, tėye! Ar j ka

rą da nevažiuoji?
—Dabar, Maike, neužsi

moka imt riziką. Gali žmo
gų sukoliečyt, o ką už tai 
gausi? Užkabins tau kokį 
špižinį medalį, katras dvie
jų centų nevertas, tai ir visa 
nagrada. Ot, seniau tai bū
davo kas kita. Nueini, būda
vo, ant vainos paprastas ba- 
rabansčikas, o sugrįžti jau 
su generolo cinu.

*—Taip nebūdavo ir se
niau, tėve.

-Ką tu man šneki, kad

vulius ir net pas paukščius,
—O valuk ko tas pasida

ro, Maike?
—Tai pasidaro dėl to, tė

ve, kad nugąsdinus savo 
priešus. Kada plaukai ar 
plunksnos pasišiaušia, tai 
gyvulys ir paukštis išrodo 
priešui didesnis ir baisesnis. 
Katinas, paprastai, net ir sa
vo kuprą iškelia, vuodegą 
užriečia, kad išrodytų dides
nis.

—Maike, aš mislinu, kad 
tu mane fulini. Jeigu taip 
butų, kaip tu sakai, tai “Dir
vos” redaktoriaus čiuprina

nebūdavo? Juk aš žinau ge-iirgi butų dabar pasišiaušius 
riau, ba ir pats pas ruskį siu-' iš tos zlasties, kad Vaitkus 
žijau. Generolai, būdavo, | lėkdamas per marias nepri- 
laike vainos tik šampaną gėrė.

pati visuomenė tais klausi
mais susidomėtų ir nors iš lė
to mėgintų šalinti tas kliūtis, 
kurios trukdo kelią į prail
gintą, sveiką gyvenimą. Tuo 
tikslu būtinai reikia šviestis 
ir kultūrintis, kitaip neįma
noma.

Kokios gi kliūtis trukdo 
tave, lietuvi, siekti tokio tik
slo?’ Pats atsakyk!

Matau, sunkiai tau duoda
si pagalvoti, pamąstyti — 
mintys it audros sudrums
tos prabęga ir išdylo iš tavo 
galvos, ir tu vis ant vietos 
tripčioji.

Bet štai yra ekspertai-ži- 
novai, kurie atvirai ir aiš
kiai pasakė: kad Lietuvos 
pilietis sveikiausį maistą val
go, o vienok ir jis suserga ir 
greit sensta. Kodėl? Todėl, 
kad trūksta ir jam žinių iš 
higijėnos ir sanitarijos. Ne
žinojimas higijėnos ir sani
tarijos pamatinių dėsnių ii 
sveikiausį maistą valgant 
pražudo be laiko — maistas 
apnuodija. Bet, nors ir gyve
na toks žmogus, tai vistiek 
jis nei sau, nei visuomenei 
nėra naudingas. Nes pusiau 
sveikas žmogus būna nepro
duktingas.

Todėl reikalaukim, kad 
iš žmogaus karštos maldos ir. Lietuvos liaudies mokyklos- 
švęsto vandens, iš motinos a-na butų įvesta priverstinas 
šarų, juokėsi-kvatojo!... Gy- (mokinimas mokinių higijė- 
dytojas puolė giltinę smaug- nos ir sanitarijos. Ypač apie 
ti. Išpradžių ji šypsojo ir maisto gamybą. Šiandien 
juokus darė iš gydytojo pa- Lietuvos liaudies mokyklose 
stangų. Bet gydytojas neat-; du-trečdaliu laiko pralei- 
leidžiamai vis tvirčiau ir džiama bemokinant vaikus 
tvirčiau giltinės sprandą lau-, beverčių poterių ir katekiz- 
žė. Neatlaikė ji ir išdavė pa- mo, o apie higijėną ir sanita 
slaptį. Šiandien žmonija riją—nei žodžio! Ką-gi no- 
liuosa nuo epidemijų, baisių rėti, kad Lietuvos pilietis bu- 
mirtinų ligų. Tuom dar gy-.tų sveikas ir veiklus, jei pa- 
dytojas nepasitenkino; jis ties pono švietimo ministerio 
da daugiau iš giltinės reika-i tarnaitė paspjaudo “toriel- 
lauja — jis reikalauja, kadi ką” ir žiurštu nušluosto, kad 
Žmogus, sykį gimęs, butų Mra«fihi ir Svari isižiiiržtii T 
sveikas, linksmas, veiklus,

mą aukaujam tau, jaunoji 
Lietuva.” To obalsio prisi
laikydami Amerikos lietu
viai pradėjo rengti antrąjį 
skridimą, ALTASS valdy
bai vadovaujant. Šiandien 
jis jau įvykdytas su didžiau
siu triumfu ir garbe tau, 
jaunoji Lietuva!

Džiaugiamės tie, kurie rė- 
mėme, kad galėjome pasi
tarnauti savo tautai ir jau
nam Feliksui. Parodėme pa
sauliui, kad lietuvis drąsus, 
drąsiai nugali audras, ku
rios viršuj okeano, ir tas... 
kurios čia žemai drumstė 
garbingą žygį. Dabar leng
vai atsikvėpėme pamatę sa
vo pergalę, su priešu... liki
mas mokės atsiteist.

antrajam skridimui, 
rengėjams, Vaitkui, neuž- 
kęst p. Grigaitį, bet nueit į 
amerikonų spaudą su tokio
mis šlykštybėmis, tai jau ne
dovanotina.

f J *

duris, jis rado giltinę, kuri)

gena ir su mergomis links
minasi, o kai vaina pasibai
gia, tai kožnas gauna po pu
sę tuzino medalių. Ir meda
liai būdavo ne bile kokie, 
ne iš Čiuguno nulieti, ale iš 
čysto aukso ir da pazalatyti. 
' —Koks skirtumas, tėve, 

ar medalis auksinis, ar gele- 
zims? ’ .

—Šiur, Maike, kad yra 
skirtumas. Mačiau aš meda
lį, ką Smetona prisiuntė ma
no frentui zakristijonui. Ni
kelio nevertas.

O kaip tu gali žinot, tė
ve, kad ji nebuvo pasišiau- 
šus?

—Kad jis vis da toks ma
žiukas, kaip ir buvo.

—Jis įr pasišiaušęs nebus 
didelis, tėve.

- —Olrait, Maike, dabar aš 
-jau daugiau žinosiu. Ačiū 
už tokį gražų paaiškinimą.

—Nėr už ką, tėve.

ligų nepažįnotų, ir tik susi
laukęs gilios senatvės mirtų 
be skausmų, be kančių, it la
pas nuo medžių nukristų. 
Gydytojas nejieško nemir
tingumo; jis žino: kas gims
ta, tas turi mirti. Bet jis nori 
išnaikinti ligas.

Gydytojas daug gyvenimo 
paslapčių žino; žino jis kaip 
nuo ligų apsisaugoti; žino

blizgėtų ir švari įsižiūrėtų! 
Tad kaip gi liaudis gali būti 
higijėniška?

Nosį nušluostyti daug len
gviau į rankovę, negu į šva
rią skepetaitę, todėl rankovė 
ir vartojama. Ir ką kaimietis 
gali žinoti, kad tai nehigijė- 
niška? Juk gydytoją kiek
vienam dalykui nepasišauk
si. Tokie dalykai turėtų būt 
aiškinami mokyklose.

D-ra« A. L. Graičunas.

ŽMOGUS, KURIO PILVE 
EINA LAIKRODIS.

c . . . i . ... Los Angeles mieste tūlasiaiTto^medalį’ j°" Flecher pavogė mote™k?

Deportuos Buvusia J^iniai
r * BUS PARDUODAMI

Dillingerio Meilužę. SVARAIS.
Darbo Departamentas j Nuo 1 lapkričio 

Washingtone nutarė, kad Michigano valstijoj

—Šiur, Maike, ar tu to da laikrodėlį. Kai policija atė-
nežinoiai? Juk’medali da io areštuoti’ Jis įdėjo ka- 
nežinojai. Juk medau da Įžin ką . burną ir nurijo
bar gali gauti kiekvienas, 
kas tik sutinka priimti. Ale 
ne apie medalius aš noriu 
kalbėti, vaike. Aš atėjau 
šiandien pasiklausti vieno 
klausimo.

—Apie ką?
—Išvirozyk man, dėl ko 

katinas išpučia savo vuode
gą, kaip šuva jį prispirta 
prie tvoros? Ar mokslo kny
gose yra apie tai parašyta, 
ar ne?

—Tdip, tėve, yra.
—Na, napšiklat?

krodėlio pas jį nerado. Bet 
vienas policmanas pridėjo 
ausį prie jo pilvo ir išgirdo 
laikrodėlį taksint. Tuomet 
policija nuvežė jį ligoninėn, 
tenai padarė jo vidurių nuo
trauką su X-spindulių pa
galba, ir pasirodė, kad jis 
ištikrujų turi prarijęs laik
rodėlį.

KIEK KARŠČIO YRA 
ŽVAIGŽDĖSE?

Amerikos elektro-chemi- 
—Tik nevartok tokių žo-; draugijos suvažiavime 

džių, tėve, kaip “napšiklat” |Washingtone pereitą sąyai- 
—O kodėl tu jo nelaiki- "

ni?
—Todėl, kad jis nelietu

viškas.
—Na, tai kaip “napši

klat” bus lietuviškai?
—Lietuviškai bus “pa

vyzdžiui.”
—Olrait, Maike, išklumo- 

čyk man, kodėl, pavyzdžiui, 
katino vuodega pasišiaušia 
šunį pamačius?

—Tu turi žinot, tėve, kad 
pas katiną netik vuodega 
pasišiaušia, bet jis ir visas 
pasipučia, kada pajunta pa
vojų arba kada labai supyk-

tę Harvardo universiteto 
observatorius astronomas 
Dr. Steme davė paskaitą a- 
pie žvaigždžių temperatūrą 
Jisai įrodinėjo, kaip mate
matinės analyzės pagalba 
prieita prie išvados, jog pa 
prastos žvaigždės vidury 
karštis siekiąs arti 2,000,- 
000,000 laipsnių

SOVIETAI NUTEISĖ SU
ŠAUDYT LAKŪNĄ.

Pereitą savaitę Sverd- 
lovske nuteistas sušaudyt 
aviacijos instruktorius Aref- 
jevas, kuris tyčia sunaikinęs 

sta. Ir tokį pasišiaušimą ga- 3 valdžios lėktuvus.

chicagietė Mrs. Anna Sage, 
kuri išdavė banditą Dillin- 
gerį, turi būt deportuota dėl 
nusidėjimo moralybei. Ji 
skundžiasi, kad valdžios a- 
gentai ją apgavę. Ji mylavo- 
si su pagarsėjusiu banditu 
Dillingeriu. Valdžios agen
tai jai pasakę: “Išduok tu 
mums tą velnią, tai valdžia 
užmokės tau $5,000 atlygi- 
ginimo ir nedeportuos tavęs 
iš Amerikos.” (Ji buvo nu
teista deportuoti dėl to, kad 
užlaikydavo nedorybės na
mus Chicago je.)

“Aš valdžios agentams 
patikėjau,” ji sako, “ir Dil- 
lingeri išdaviau. Aš jiems 
pranešiau, kad aš nusivešiu 
jį teatran ir tenai jie galės jį 
paimti. Kad geriau įsitėmy- 
tų, aš užsidėjau raudoną 
dresę. Bet valdžios agentai 
Dillingerio neėmė. Išėjus 
man su juo iš teatro, jie pri
sitaikė ir iš užpakalio jį nu
šovė. Visą kreditą už tai 
pasiėmė žvalgybininkų va
das Purvis, kuris be manęs 
gal ir iki šiai dienai nebūtų 
Dillingerio suradęs. Tiesa, 
$5,000 aš gavau, bet nuo de
portavimo manęs nepaliuo- 
savo.

dienos 
kiauši

niai bus parduodami jau 
nebe tuzinais, bet svarais. 
Šeimininkės ir kepyklos da
bar susirūpinusios, kad jos 
nežinos kiek svarų reikės 
kiaušinių pirkti pyragams, 
kur receptas reikalauja, sa
kysim, 10 kiaušinių. Žemės 
ūkio komisionierius dėl to 
išleido paaiškinimą, kad tu
zinas vidutiniškų kiaušinių 
svers apie l1/-, svaro. Todėl 
1 svaras turėtų kaštuoti vie
nu trečdalių mažiau, negu 
tuzinas. Jeigu tuzinas kaš
tavo 45 centus, tai svaras 
turėtų kaštuoti 30 centų.

AUTOMOBILIŲ DARBAI 
PAGERĖJO.

Žinios iš Detroito sako, 
kad pereitą sąvaitę žymiai 
pagerėję automobilių fab
rikuose darbai, kurie pasku
tiniais laikais buvo pusėti
nai sumažėję. Užpereitą są
vaitę buvę pagaminta jau 
24,770 automobilių ir trokų. 
Sąvaitė prieš tai buvę pada
ryta tik 15,994 vežimai.

ANGLIJA SIŲS GINKLŲ 
ETIOPIJAI.

Anglijos valdžia esanti 
pasiruošus tuojau siųsti 

Jie mane deportuoja i Etiopijai ginklų ir kitokios 
Rumunijon, kur dabar aš karo medžiagos, kaip tik 
jau neturiu nei vieno pažįs- Tautų Lyga bus tokį žingsnį
tarno.M .uzgyrus.

Vaitkaus skridimas per 
koštuvą iškošė pelus nuo 
grudų ir parodė pirštu išga
mas, kurie yra musų išeivi
jos nuodai. Rėkė jie, šmeižė 
ir net grąsino rengėjams 
teismu, kuomet “Lituanieos 
II” pilotas laukė gero oro ir 
norėjo padaryt rekordinį 
skridimą be sustojimo į 
Kauną. Rūstusis audrų die
vaitis, matyt, panoro išban
dyt, kiek tikras lietuvis yra 
ištvermingas, kiek stiprus 
dvasia. Ir lietuvis gražiai 
pasirodė. Tik gaila, kad mu
sų tarpe nemaža išgamų.

Nestebėtina, kad mus 
puola lenkai, vokiečiai ir 
kas tik pajėgia. Nestebėti
na, kad Vilnių praradom ir 
gal neteksime Klaipėdos. O 
kas žino, gal ir visą Lietu
vą... Padangė apsiniaukus... 
ginklai galandami... O mes, 
baramės.

Perskirdus okeaną F. 
Vaitkui, lietuviai vienas ki
tam, rodos, turėtų paduot 
draugišką ranką ir lygiai 
džiaugtis. Bet išgamos ir 
dabar da šmeižia antrojo 
skridimo rėmėjus.

Tiesa, visuomenė tą dide
li žygį įvertino. Ašaras šluo
stė, bet džiaugėsi; ir pa
smerkė tuos, kurie po prie
danga “patriotiškumo” per 
spaudą ir kitaip, stengėsi į/ 
kalbėt nebūtų dalykų. Suer
zino net geriausius rėmėjus 
ir juodino Felikso vardą, 
kurį šiandien pasaulis pri
skaito prie didvyrių. Dabai 
musų Feliksas jau Kaune! 
Sveikina jį visa Lietuva! 
Vienodu džiaugsmu plaka 
visų širdys. Kaunas pasi
puošęs trispalvėmis šventė... 
Muzika grojo, sirenos kau
kė. Feliksas, lydimas šešių 
orlaivių, leidžiasi tėvų že
mėje, kurios niekados nebu
vo matęs...

Bet pas mus nauja audra, 
nauji šmeižtai... Vaitkaus 
kišenes iškrėtė... užtiko 50 
centų... Skandalas!...

Negražiai ir nelauktai at
siliepė p. S. Vitaitis, per
spausdindamas “Tėvynėj” 
šmeižta iš anglų dienraščio 
“The Sun.”

Iš to rašinio aiškiai mato- 
ti, kad tai piktos valios lie
tuvio darbas, kuris pasitar
navo daugiau Hitleriui ar 
lenkams... Kaip draskanti 
pantera užklydus į musų 
daržinę, nežino katrą auką 
pirma praryt. Tokių purvi 
nų raštų geras žmogus neiš
drįstų prieš lietuvius rašyt, 
bet toks, kuris trokšta lietu
vių vardą pažemint svetim
taučių akyse. Tokiems skau
du girdėt, kada lietuvis pa
sižymi. Vietoj džiaugtis, jie 
svaido purvais.

S. Vitaitis, tarnaudamas 
lietuviams, neturėtų dėt to
kius raštus į SLA. organą ir 
nekiršint visuomenę. Kasgi 
iš to išeina? šlykštu! Juk 
žmonės skaitydami laikraštį

Skridimas, jau įvykdytas. 
Pervėlu Vaitkaus kišenes 
kraustyt... kada jisai jau 
Kaune.

Didžiumai labai nepatiko 
t ir p. J. Tysliavos nusistaty
mas paskutiniu laiku prieš 
išskrendant Vaitkui. O p. 
A. B. Strimaičio bomba, pa
leista per “Vienybės” skiltis 
į lakūną Vaitkų prieš pat 
išskrendant, plyšo jam pa
čiam ant galvos. Reiškia, or
ganizuotas puolimas nepa
vyko. Ant jų nelaimės, lakū
nas F. Vaitkus vieną šešta
dienio rytą pakyla gracingai 
iš Floyd Bennett Fieldo su 
Baltaja Gulbe” ir skren

da į šalį jam nežinomą, Lie
tuva vadinamą. O ten jo 
laukė minios atiduot pagar
bą.

Šį kartą iš tautininkų, 
sandariečių, klerikalų ir ki
tų pusės, buvo perdaug šlyk
štu pult antrąjį skridimą ir 
lakūną Vaitkų, kuris Lietu
vos vardą taip daug iškėlė. 
Tokia reklama už pinigus 
nenuperkama, ypač dabarti
niu momentu, kada visas 
pasaulis susidomėjęs Lietu
vos su Klaipėda reikalu. Tie. 
kurie Vaitkų puolė, pasitar
navo Lietuvos priešams.

Neprošalį bus kelis kur
iozus patiekti apie tuos, ku
rie sulošė tą išgamų vaidme
nį lietuvių tarpe ir uždėjo 
sau juodą antspaudą visuo- 
menes akyse. Jie drąsiai 
vartojo žodžius: “apgavi
kai, ” “pasinaudojo” ir tt. O 
tuo tarnu jų Lietuvos Atsta
tymo Bendrovei iš žmonių 
išviliota arti pusės miliono 
dolerių “Lietuvos Atstaty
mui.” Kur dabar tas viskas 
yra? Žmonės dėjo ne dole
rinėmis, bet šimtais ir tūks
tančiais. manydami padaryt 
Lietuvai gero, atstatyt ją iš 
griuvėsių. Ir skaudžiai apsi
vylė... A. B. Strimaitis tą la
bai gerai žino; jis sėdi jau 
apie desėtkas metų Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės bute 
ir ima didelę algą kaipo sek
retorius prarasto daikto. Dėl 
įvairumo rašinėja apie mei
lę, kartais apie p. Grigaitį, 
puola per spaudą antrąjį 
skridimą ir tt. Bet jis nepa 
galvoja, kad jo bute kiek
viena plyta yra prakeikta tų, 
kurie tiek daug pinigėlių te
nai sukišo...

Arba, didelių “nuopelnų 
užsitarnavęs “provincijos 
vargonininkas!... Laimingai 
pasiekęs Amerika, įsitaisė 
neva laikrašti, radio, ir kau 
lyja pinigėlius, dainuoda
mas apie “silkę mirkyta. 
Menininkas ar monelnin- 
kas? Koks čia, po galais 
menininkas, kuris ir meną 
darko ir kitus šlykščiai puo
la, savo kromelį didindamas 
nekaltų aukų doleriais! Fe!

Pragaran nudardėjo 
musų patriotų rezursino pi
nigai, kuriuos sudėjo gera
širdžiai žmonės kelis šimtus 
Alkstančių. Tiems daug ža 
dėta ir nieko neduota. P-nas 
Pocius savo gražioj reziden 
cijoj Palangos pajūry, ra
miai ilsisi ir šypsosi... p. Ka
ruža Kaune... o garsusis p 
K. Račkauskas — kalėjime. 
Graži trijukė, gražus jų dar
bai, visuomenė nepamirš, 
Tai vis to paties kraujo žmo
nės, (tikrieji mėlinkraujai, 
nes jie patys tituluoja save 
tyriausiais patriotais. — Z 
kurie taip labai mėgsta kitus 
šmeižti.

Permainos Sovietų 
Kariuomenėje.

“Izviestija” paskelbė Ko
misarų tarybos nutarimą, 
kuriuo Raudonojoj armijoj 
įvedami laipsniai:

1. Sausumos ir- oro tarny
boje nustatyti šie laipsniai: 
leitenantas, vyr. Įeit., kapi
tonas, majoras, pulkininkas, 
kombrig (brigados vadas), 
komdiv (divizijos vadas), 
komkor (korpo vadas), ko
mandarm (armijos vadas), 
2-ro rango ir komandarm 1 
rango.

2. Juru tarnyboje: leite
nantas, vyr. leitenantas, ka- 
pitonas-leitenantas, kapito
nas 3-čio rango, kapitonas 
2-ro rango, kapitonas 1-mo 
rango, flagmanas 2 rango, 
flagmanas 1 rango, flagma
nas laivyno 2-ro rango, flag-. 
manas laivyno 1-mo rango.

3. Įvesta titulas: “Sovietų 
Sąjungos maršalas,” kuris 
suteikiamas asmenims iš 
aukštosios karo vadovybės 
už pasižymėjimus kiekvie
nam skyrium.

Įvesta kardo karininkų 
atestavimą.

Įvesta išsitarnavimą visų 
karininkų.

Pasiūlyti CIK-ui pakeisti 
įstatymą dėl privalomos ka
ro tarnybos.

RKKA štabas pavadintas 
generaliniu RKKA štabu.

DIDINAMAS MASKVOS 
MIESTAS.

Sovietų telegrafo agentū
ra “Tass” praneša, kad šiuo 
metu Maskvoje pradėta sta
tyti naują požeminio trauki
nio liniją, kuri bus 11 kilo
metrų ilgio. Statybos dar
bams jau paimta daugiau 
kaip 30,000 darbininkų. 
Darbai varomi trimis linijo
mis, kurios sujungs miesto 
centrą su geležinkelio stoti
mis. Dabar pradėtieji staty
bos darbai busią baigti tik 
1937 metais.
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Jiedu Sumušė Greitumo Rekordą. Kauno Padėka Amerikos Lietuviams.

Skaudi Nelaimė 
Latvijoje.

Paskendo 12 žmonių.

Baitežerio krante rugsėjo 
22 d. buvusių latvių karių 
sąjunga surengė gegužinę. 
Gražus oras atviliojo Į gegu
žinę daug žmonių. Baigian
tis pasilinksminimui, apie 4 
vai. ryto 25 gegužinės daly
viai išplaukė namo motori
niu laivu. Motorinis laivas 
normaliai galėjo sutalpinti 
tik 15 žmonių, todėl buvo 
žymiai perkrautas. Įvažiuo
jant į kanalą tamsoje laivas 
atsimušė į tilto stulpą. Buvo 
pramuštas laivo šonas, ir jis 
tuoj prisipildė vandens ir 
ėmė skęsti. Iššokę į vandenį 
keleiviai tamsoje negalėjo 
orientuotis, į kurią pusę rei
kia plaukti prie kranto. To
dėl, nors kanalas yra tik ke
lių metrų pločio, ligšiolinė
mis žiniomis prigėrė 12 
žmonių. Į nelaimės vietą 
tuoj nuvyko iš Rygos valsty
bės gynėjas Karčevskis, Ry
gos apygardos teismo pir
mininkas, gydytojai ir kiti 
oficialus asmenvs. Tuoj bu
vo pradėta jieškoti lavonų, 
ir du jau pavyko iškelti.

Atgaivinamos Negy
vų Vaikų Širdys.
Iš Maskvos pranešama, 

kad prof. Osinovskis iš So
vietų Valdžios Institutą Vai
kų Sveikatai Saugot paskel
bė savo darytus bandymus 
su mirusių vaikų širdimis. 
•Jisai yra išėmęs jau iš 35 
mirusių vaikų širdis, kai ku
rias jau po 25 valandų vai
kams mirus, ir kiekvieną šir
dį atgaivinęs adrenalino 
skiediny. Atgaivintos širdys 
plakė kaip pas gyvus vai
kus. Tai parodo, jog galima 
atgaivinti ir mirusį žmogų.

RUSŲ SKLANDYTUVAS 
PASTATE NAUJĄ RE

KORDĄ.

VOKIEČIAI APIE VAIT 
KAUS AVARIJĄ.

Vokiečių telegramų agen
tūra rugsėjo 23 d. apie musų 
transatlantinio lakūno Vait
kaus žygį paskelbė savo 
nuolatinėje tarnyboje tokį 
pranešima iš Dublino: “Bu
vęs Jungtinių Valstijų karo 
lakūnas, Feliksas Vaitkus, 
kuris rugsėjo 21 d. rytą mo
noplanu “Lituanica” iš
skrido vienas iš New Yorko, 
norėdamas be nusileidimo 
nuskristi į Kauną, negalėjo 
savo plano įvykdyti. Dėl 
blogo oro viršuj vandenyno

Howard Hughes (kairėj), jaunas milionierius lakūnas, aną
dien sumušė sausžemio lėktuvo greitumo rekordą, padaryda
mas 253 myliasj valandą. Jo lėktuvas nusileidžiant sudužo, bet 
jis išliko sveikas, taip kaip ir Vaitkus. Majoras Aleksandras de 
Seversky, senas armijos lakūnas (dešinėj), pastatė naują grei-

Antruoju skridimu džiau
giasi visa Lietuva.

Lietuvo aukštai ir vieningai 
įvertina Amerikos lietuviu 

Spalio šeštą dieną iš Kau P^taagas ir transatlantinio 
no buvo gauta New York’e ’akun0 F- Vaitkaus kilnų 
sekančio turinio telegrama, lįęroizmą, kuris atnese gar-
adresuota Lietuvos atstovui !ke.s į*1“™* teutaI, ir<
n žadeikini: ulos praktiškos naudos

tarptautiniai aviacijai.p. Žadeikiui:
“Gausingai susirinkę teat

re organizacijų atstovai ir 
Keuno visuomenė Dariaus*
Girėno testamento vykinto-! Washmgt°n, D. C. 
iui Vaitkui iškilmingai pa
gerbti prašo priimti karštus 
sveikinimus ir nuoširdžiau

Lietuvos Pasiuntinybės 
Informamcįjų Skyrius.

GERA ŽINIA INKSTŲ NE
SVEIKUMUS TURINTIEMS!

si dėkingumą Tam i sta i, Fe-; Kunigas Jonas Reko- 
likso Vaitkaus tėvam, kon- m<Mxlu!))a KIBETIC’

« • | k o o ' Jei mastys inkstuose
CU’Ul Kalvaičiui© ALT ASS I ir deginantis šlapimas
vadovybei, pirmininkui Gri- Į prikelia jus iš miego 

.... .. j • rx ir sutrukdo paiki, iš-garciui, visai spaudai, Da ' 
riaus-Girėno

Reuterio žinių agentūrai tumo rekordą Detroite vandeniniu lėktuvu. Į valandą jis nulė- 
iš Maskvos praneša, kad So- kė 230 mylių. - • /'-
vietų lakūnas Suchomlino-Į “ ‘ ------ - -' .
vas sumušęs visus pasaulio SUGAVO ALKOHOLIO* 
sklandytuvų rekordus: jis ŠMUGELĮ.
išsilaikęs ore su savo sklan- Eastport, Me. — Jungti- 
dytuvu 36 valandas ir 10 nių Valstijų muitinės agen- 
minučių. Sklandytuvais va- tai netoli čia pereitą sąvaitę 
dinasi lėktuvai be motorų; sučiupo 400 galionų šmuge- 
jie pakįla oran kitų, motori- liuojamo alkoholio, kuris 
nių orlaivių traukiami, o pa- buvo gabenamas botu iš 
skui paleidžiami sklandyt Į Kanados. Sąvaitė prieš tai 
vieni patys. |čia buvo suimtas šmugekrin-

kų laivas su 900 galionais 
UŽ ĮSIVERŽIMĄ Į TEIS- | spirito. Butlegeriai šmuge- 
MO RAŠTINĘ 3 METAI liuoja alkoholį į Jungtines 

KALĖJIMO. Valstijas dėl to, kad čia jis
Jau buvo rašyta, kad labai’ brangus, • nes valdžia 

prieš kurį laiką pil. Karda- lupa po $5 taksų nuo galio- 
šius naktį buvo įsiveržęs į J no.
Kauno apylinkės teismo sa
lę, norėdamas savo bylos 
dokumentus pavogti. Kauno 
apygardos teismas dabar

paminklo ko
mitetui Chicagoje, visai A- 
merikos lietuvių visuome
nei, duosniai rėmusiai ant
rąjį skridimą ir įamžinusiai 
pirmąjį kilniu paminklu. 
Priėmimo komiteto pirmi
ninkai: burmistras Merkys, 
profesorius Žemaitis, kapi
tonas Mitalas.”

Ši telegrama yra, beabe- 
jo, vaisius to entuziazmo, 

,ri1 ■ _____ , r_ —.... - kuris yra apėmęs Kauno gy-
laiku gyveno ant Clarence st., London, ventojuS ryšium SU Felikso
Ont Prašau j) patį atsišaukti, nes tu- ‘ _T J \ . Tr
riti svarbų reikalą pranešti. Kurie ži- VaitkaUS atvykimu Kaunan.
note kur jis randasi, malonėkite pra
nešti jo adresą, busiu labai dėkingas.

Jetry Zvankauskas (3)
Langdon, Altą. Canada.

PAJIESKOJIMAI
Pajieikau Juozo Paliulio (Joe 

Pauli); . iš Lietuvos paeina Kiingų 
kaimo, Antašavos parapijos. Kana- 
dqn atvažiavo 1930 m., pa-kuriniu

12 ŽMONIŲ ŽUVO OR
LAIVIO KATASTROFOJ.

rr J - K J- O ą. • I Wyomingo valstijoj pe- 
Kardašių nubaudė 3 metais rej^ panedėlį sudužo Unit- 
sunkiųjų darbų kalėjimo. |ed Air Unes kompanijos!

keleivinis orlaivis. Žuvo -12 j 
žmonių. , • - -PLIENO FABRIKAI IŠ

MOKA DAUGIAU ALGŲ.
Laikraščiai skelbia, kad 

plieno pramonė Amerikoje
anksčiau pasibaigė jo ben-';P,er ^Fnet
zino atsarga ir jis tuoj po^mo^eJ° $47,890,277 algų. 
to, kai pasiekė Airijos kran- Pereitais metais per tą patį

Frank Ricickio 
M OŠTI S

si atement of the Owner»hip, _ 
ment, Etc., Reųuired By The Aet of

Congress of August 24, 1912,
Of Keleivis, The Traveler 

(Lithuanian Weekly)
Published Weekly at Boston, Maaa., 

Suffoik County, for October 1, 1935.

tą, ne daug kilometrų nuo 
BaPinrobės aerodromo, rū
ke turėjo nusileisti. Nusilei
džiant smarkiai nukentėjo 
lėktuvas, o lakūnas, kaip 
stebuklu, išliko sveikas.”

Elta.

DANAI MATĖ VAITKŲ 
SKRENDANT.

Kol dar nebuvo paaiškė
ję, kur Vaitkus yra, danų te
legramų agentūra, kurią El
ta buvo specialiai paprašiu
si sekti Vaitkaus skridimą 
per Danijos teritoriją, at
siuntė šitokio turinio tele
gramą: “Nykoebing, Fals- 
terio sala. Čia 11 vai. matė 
baltą lėktuvą skrendant į 
rytus.”

Kurie kenčiate nuo negyjančių žai
zdų ir vočių, uleerio, užsisenėjusiu ir 

_ naujų, kurios pasirodo ant kojų
mėnesį buvo išmokėta tik ir kitų kūno dalių, kurios kartais už- 

* gydomos Bet ir vėl atsinaujina. Žaiz-
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vengkite didesnių ken
tėjimų, užsisakydami 
KI-R E T I C Tablets 
(ply skeliu), kaip tūks
tančiai yra padarę. Jos 
išplauja lauk nuodus. Nebelieka skau
dėjimo strėnose, silpnumų pūslėje ir 
gėlimų sąnariuose, paeinančių dėl 
inkstų neveiklumo. Tik išpildykite 
žemiau esantį kuponą ir šiandie pa
siųskite į

KI-RETIC CO., Dept. T.
529 Hudson St., New York, N. Y.

Malonėkite prisiųsti man dėžutę 
KI-RETIC tablets, užmokėsiu laiška
nešiui $1.25, kuomet pristatys vaistus.

Vardas

Adresas

Miestas.............................Valst.

PARSIDUODA FARMA
ROCKWOOD, N. Y.

42 akeriai žemės, neveik visa dirba
ma. 7 kambarių namas, naujas višti- 
ninkas, ant gero kelio, visai miestely, 
prie škulės ir storų, bažnyčios; elekt
ros šviesa ant kelio, apšviečia visą 
namą. Kurie norit pirkti farmą, pirki
te dabar ir gaukite gerą farmą pi
giai. Labai gera vieta bizniui ir geres
nės vietos farmai negali būt. Pirkaite 
pigiai. Du seni žmonės ant fermos ir 
nori būtinai parduot. Toji farma yra 
Xew Yorko valstijoj, Fulton County. 
Kurie pirks mano farmą prieš žiemą, 
tiems atiduosiu už $2,700. {mokėt 
reikėtų apie $1.OQ0J<Į o likusius ant 
lengvo mortgičiaus. Budinkai visi 
nauji. Norint daMiJp paaiškinimų, 
rašykit, •*" (3)

VINCENT KVEDERAITIS,
ROCKWOOD, N. Y.

Pajieikau dėdžių Mykolo. Juozapo 
ir Vincento VBčinskų: "paeina iš Bir
žų, apskr., Vabalninku valsčiaus. Pra
šau, jų. atsisaukt i. Kurie žinot kur jie 
randasi, malonėkit pranešti jų adre- 1

. IS ■. . (3)Veronika Litviniute-Galvar.auskiene 
Čedasai miestelis, Rokiškio apskr.,
; Lithuania.

» -• 'i-.
Liet. Konsulatas J ieško šių Ypatų:

Litvinskas Jonas, gyvenęs Man- 
chester, Conn. pas Karoli Karpušką, 
kilęs iš Rumšiškių apylinkės, Kauno 
apskričio.

Consolate General cf Lithuania.
46 Eifth Avė., Ne» York. N. Y.

APSIVEDIMAI.

Pajieškau vidutinio amžiaus vyro 
apsivedimui. gali būt ir našlys, bet be 
vaikų, ir kad turėtų darbą ir kiek ka
pitalo. Aš esu našlė be vaikų, turiu 
gražų namą ir da nesena moteris. Su 
pirmu laišku prašau prisiųst savo fo
tografiją, -kurią sugrąžinsiu pareika
lavus. Mrs. Jul. Jonaitis,

109 N. 37th St., Belleville, Iii.

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 baime, 
naudoti* 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.

Štai tik keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas .»»

žinoma, tai nereiškia, kad
šįmet žmogus daugiau už-H®* ^rydysit Mpsties k-ai- 
dirba, bet tai reiškia, kad sp K«5rieko ry^uoiė pu© YėžfoTįro*. 
met jau daužau žmonių toj «
jramonej dirba. -■ | sustabdo skausmus,* išliuosuoj* vidu-

CHICAGOS KORESPON
DENTAS MIRĖ ETIO

PIJOJE.
Telegramos sako, kad 

Etiopijos sostinėj Addis] 
Ababoj pereitą nedėldienį 
miręs Chicagos dienraščio 
“Tribūne” korespondentas 
Wilfred Courtney Barber. 
Jisai apsirgo tenai drugio 
liga.

LATVIJOJ BUS VIDAUS
SUSISIEKIMUI ORO 

LINIJOS.
Latvių pašto ir telegrafo 

departamentas pradėjo pa
rengiamus darbus 1936 me
tų gegužės mėn. nuolatinei 
oro susisiekimo linijai tarp 
Rygos-Liepojos ir Rygos- 
Ventspilio atidaryti. Liepo
joje ir Ventspilyje bus įstei
gti aerodromai. Pradžioje 
bus gabenamas tik paštas ir 
tai 2-3 kartus per sąvaitę. 
Vėliau galės skristi ir kelei
viai.

skausmu*,' išliuosuoj* 
riu*, atleidžia sutinimą -j 24 valandas 
ir ligonis gauna - didžiausį palengvi
nimą. Kaina mosties % oz.—$3.00 ii 
'/z oz. į vidų gerti—$3.00 su prisiun- 
timu. Taipgi atstatom Pailas į 5 
dienas, jeigu kuriems nebuvo išpiau- 
styta. Kaina $5. Monev orderius ar 
pinigus siųskit registruotam laiške.

Kreipkitės šiuo antrašu: t.)
298 Hillside Ave^ Hartford, Conn. 

FRANK RIC1CKAS

SIENINIAI

KALENDORIAI
1936 METAMS.

Užlaikau daug visokių rūšių ir vi
sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padaroma su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų pardavi- 
nėt pavieniais, geros išlygos. Turime 
ir Dariaus-Girėno Kalendorių su jų

JIEŠKAU ŽMOGAUS
Knis tikrai nori farmeriaut.

. Turi būt nejaunas, ir kuris sutiktų 
gyvent su manim; aš tokiam užrašy- 
čiau pusę farmos tuojaus. o kitą pu
sę pavėldės po mano mirties. Aš esu 
jau 62 metų. sunkiai sužeistas maino
me ir apdegintas dujų. Farma 40 ake- 
rtiĮ. viri.* 6 akeriai girios, 10 akerių 
arihųan ir pjaunamos; 2 arkliai, visi 
frąnkiai ir masino- prie farmo», 4 
oiętžiamos karvės, 2 telyčios ir bu
lius, dideli tvartai, dideli vištininkai, 
500 vistų. Geroje vietoje, lygumos 
orie didelio trakto taro Tacoma ir 
Eatonville, Wash. ir didelio cimenti- 
nio kelio. Trečdalis mylios nuo mano 
farmos didelis štora-, mokykla, gara- 
džus. Kurie norite daugiau žinių, 
klauskite laišku ir įdėkite už 3c. 
štampą; kurie neįdės stampos tiems 
neatsakysiu. (4)

MR. P. MESKUNAS
R. 1, Box 130, Eatonville, Wash.

I
Parsiduoda Duonos Keptu

vė su Namu 4 Šeimynų.
Biznis išdirbtas 

lenkų. Adresas:

20 ŽMONIŲ SUŽEISTA 
BUŠO KATASTROFOJ.

Newark, N. J.--- Išėjęs iš I aeroplanu. Prisiunčiame į namus kas
čia j Elizabethų busas su 321 x GILEV',CICS- <’>

žmonėmis šį panedėlį susi
kūlė su automobilium, pas
kui pasuko smarkiai į šoną 
ir atsimušė į mūrinį namą.

tarp lietuvių ir 
(3)

J. KRIZAUSKAS.
4 Langdon st.. \Vorcester, Mass.

73 Hartford Avė.. 
NEW BRITAIN, CONN.

Suvis dykai dasižinosite *avo ateit 
ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei 
gu parašysite tuojau* m^ėdami ke 
ias štampas dėl persiuntimo. Adre

suokite: (6)
PRACTICAL SALES COMPA» t 

1219 N. Irvinų Avė., Deek. K. 
rntr-Ąnn n r.

Ka. norit gerą Farmą.
Aš atiduosiu 160 akerių geros že

mės ir geri namai; be skolos, už tūk
stantį dolerių, kad man butų nofc ant 
kelionės. Aš sergu ir turiu išvažiuoti. 
Farma verta mažiausiai 55,000.00. 
Klauskite arba pamatvkit vpatiškai. 

C. A. MOTEJUNAS, ‘ (3)
R. F. D. 1, Williamstow n, N. Y.

Nelaimėj buvo sužeista 
žmonių.

20!

APIPLĖŠĖ BUŠĄ
Tarp Wonsocket ir Pro vi 

dence miestų, Rhode Island 
valstijoj, buvo užpultas ir 
apiplėštas busas. Motorma- 
nas vežė kompanijai suko- 
lektavęs apie $1,000 dienos 
pajamų. Į busą įlipo 2 vy
rai. Išėjus busui į laukus, 
jiedu išsitraukė revolve
rius, atėmė visus pinigus, 
paskui sugadino busą, kad 
negalėtų važiuot, ir pabėgo.

PIRATAI SUDEGINO 
LAIVĄ SU 130 ŽMONIŲ.

Londone gauta žinių, kad 
Kinijos pakrašty jūrių raz- 
baininkai užpuolė laivą 
“Sensen,” apšaudė jį, pas
kui apiplėšė ir uždegė. Lai
vas sudegė kartu su 130 
žmonių.

ITALIONIšKI AKORDIONAJ
Ankfirr
PMCK
Catalog

{vairių rūšių. Ran
kom padirbti, ge
riausios /Aiedegos. 
Pirkite tiesiog iš 
musų dirbtuvės ir 
sutaupykite pusę. 
Užganėdinimas už
tikrintas. Vartotus 
muzikos instrumen
tus imam įkaiton.

Akordiono Lekcijos. 
Reikalaukit musų kataliogo. 
ITALIAN ACCORDION CO.. 
323 W. Polk Street, Dept. 16, 

CHICAGO, ILL.

DYKAI

BALTIMORE, MD.
ARTISTIŠKAI {RENGTA 

LIETUVIŠKA UŽEIGA.

BENNEY’S CAFE
GAUNAMA STIPRUS IR MINKŠ

TI GĖRIMAI IR VISOKIE 
UŽKANDŽIAI.

Graži vieta smagiai praleist laiką 
so prielankiais žmonėmis. 

Muzika kiekvieną dieną ir vakarais 
Šokiai Pėtnyčies, Subatoa ir 

Nedėlios vakarais.
Balti morės lietuvius prašome už

eit pasižiūrėti mus gražiai įrengtą 
vietą. Iš toliau atkeliavę gali gaot 
ir kambario*.

TONY BENNEY
721 W. Lezington Street

BALTIMORE, MD.

FARMA PARSIDUODA
60 akerių gero.- žemės, yra miško, 

vaisių, 8 kambarių stufca. barnė. 4 
karvės, arkliai, įrankiai, derlius. Ne- 
'.oli nuo miesto. Kaina už viską $1800, 
įmokėt $1000. (2)
MRS. CANAR, cr Kaydeross Hotel,

Saratoga Springs. N. Y.

KALENDORIŲ IR
PAVEIKSLŲ

KATALOGAS 19:56 M. 
SIUNČIAMAS DYKAI 

Parašykite paprašydami pas—

JONAS KERDIEJUS 
652 Broathvay, So. Boston, Mass

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
galviai Prisiun
čiu į visas dalis 
c'vienvtų Valsti
jų ir į Kanadą

GEO.
BF.NDORAITIS i

\\ Merhury, Conn., 
520 Wil«,n St.,

Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei
na?

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

se,” kuria seniau naudojosi kunigai
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžiu 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 svarbus, nes nuo jo priklauso gy
venimo laimė ar nelaimė. Bet ką visi 
slepia, tą atvirai pasako “Teisingas 
Patarėjas.”

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

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

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

Ar tiesa, kad kiekvienas jaunas vy
ras užsiima tuo papročiu? Ar tiesa, 
kad merginos ir moterys užsiima tuo 
daugiau negu vyrai? Ar tiesa, kad 
kiekvieną onanistą galima pažinti pa
žiurėjus jam i 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
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 
Wcllso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Ci
vilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” L. H. Morgano “Se
novės Draugija,” Cloddo “Pirmykščio Žmogaus Istorija,” Prof. Augusto Fo- 
relio “Lytiškas Klausimas,” Lilianos Eichner “Žmonijos Papročiai,” D-ro Gatės 
“Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Supirkti visas šitas knygas ir perskaityti 
reikėtų daug pinigo ir laiko. Bet “Teisingas Patarėjas” paduoda jas sutraukoj 
ir kaštuoja tik $2. Knyga gražiai apdaryta, viršeliai papuošti aukso raidėmis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Užtisakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadway, South Boston, Mass.
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Ką Rašo Europos Spauda 
Apie Vaitkų.

Įvykdytu skridimu galima 
tiktai džiaugtis ir didžiuo

tis, sako “L. Žinios.”

Musų skaitytojams bus 
gal įdomu žinoti, kaip į 
Vaitkaus skridimų žiuri Lie
tuvos ir kitų šalių spauda. 
Taigi paduosime čia keliatą 
ištraukų.

“Lietuvos Žinios” (Nr, 
217) rašo:

Šiandien, kai jau žinome, 
kad lakūnas Feliksas Vait
kus karžygiškai nugalėjo 
Atlantu, ramiau galime ra
šyti ir tų žygį vertinti.

Mes džiaugiamės, kad 
Vaitkus ne tiktai nugalėjo 
dabar tikrai piktų ir žiaurų 
Atlantu, bet kad jis yra gy
vas ir kad netrukus mes jį 
namatysime. (Jau pamatė. 
—“Kel.” Red.)

Po to, kai nei vienas lėk
tuvas (nors ir kelis sykius 
buvo bandyta) šįmet vasarų, 
Atlantu neperskrido, F.' 
Vaitkaus atliktas žygis aud- 
ringame ir .oro sąlygų at
žvilgiu labai nepalankiame 
laike be abejojimų reikia 
laikyti karžygišku žygiu. 
Nes Vaitkus įrodė, kad At
lantu galima perskristi ne 
aktai gražiausiu vasaros lai
ku, bet ir palyginti jau šal
tu ir audringu rudens laiku.

Jei bendrai imant per
skristi Atlantu nėra lengvas 
dalykas, tai šiuo metu jis bu
vo aiškiai pavojingas. Ta
čiau Vaitkus to nepaisė ir 
drųsiai ryžosi į kelionę ir 
tuom tesėjo savo žodį. Tų 
faktų akivaizdoje F. Vait
kaus įvykdytu skridimu ga
lima tiktai džiaugtis ir di
džiuotis.

Visa Lietuva, o ypač Kau
nas F. Vaitkaus laukė di
džiausiu valios įtempimu ir 
nervų pakilimu. Tuo tarpu, 
kai dalis Amerikos lietuvių 
spaudos piktai iš jo tyčiojo
si ir kategoriškai tvirtino, 
kad Vaitkus neišskris, o AL
TASS esųs apgavikas, Lie
tuvos visuomenė ir beveik 
visa spauda laikėsi ramiai 
ir nenustojo vilčių, kad 
Vaitkus tikrai išskris. Dau
giau to, Lietuva vylėsi, kad 
F. Vaitkus Lietuvon ne tik
tai skris, bet ir laimingai at
skris. Laukė tik momento 
Ir neapsivilta.

Vaitkaus žygis, tokia už
duotim, kokia buvo užsi
brėžta, ne visai pavyko, bet 
aatsižvelgiant į oro sųlygas 
ir metų laikų, tas žygis rei
kia laikyti pasisekusiu visu 
100 procentų, jei nebūtų 
benzino stokos.

Šia proga verta pastebėti, 
kad daugelis musų kas link
sta pervertinti save, bet 
taipgi labai dažnai nedaver- 
tinti kitų.

Akivaizdoj F. Vaitkaus 
skridimo mes susiduriame 
su nedavertinimo faktų, y- 
pač iš pusės Amerikos lietu
vių spaudos dalies. Šitai bus 
lengviau pastebėti, jei Vait
kaus skridimų palyginsime 
su lenkų brolių Adamavičių 
skridimu. Jie skridimui pra
dėjo ruoštis 1928 metais, o 
išskrido tik 1934. Ir tai tas 
skridimas, gražiausiu ir pa
togiausiu vasaros laiku, ne
įvykdytas pagal užduoti, nes 
Adamovičiai turėjo nusilei
sti Francuzijoje. Tuo tarpu 
Adamavičių niekas taip ne
puolė, kaip Vaitkų, o visa 
Lenkija nepaprastai džiau
gėsi. (Vaitkaus žygį šmeižė 
visa lietuviškoji reakcija: 
klerikalai, vanagaitininkai 
ir fašistai. — “Kel.” Red.)

Kai dėl šio skridimo, tai 
reikia turėti galvoje ir tų 
faktų, kad Vaitkus ir nuo 
Airijos turėjo skristi per ju
rų. Jei jis butų galėjęs skris

ti per sausumų, kur leng-’musi ledyti. Esu, paprastai 
riau butų nusileisti, tai jis tai esti galo pradžia, bet lai
bai ir su turimu benzino kie-' mė jo neapleidusi. Likusia-

nepertraukiama banga au
tobusais, taksi, vežikais ir 
pėsti.

Apie 2 valandų aerodro
me žmonių susirinko di
džiulės minios. Bet žmonių

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

kiu butų Lietuvų pasiekęs. 
Bet Vaitkus, gavęs blogus 
meteorologinius praneši
mus, protingai padarė nusi
leisdamas.

Vaitkus Atlantu nugalė
jo, tai yra svarbiausia. Lie- 
uviai šiuo atžvilgiu yra pra- 
enkę daugelį ir didelių tau- 
•ų. F. Vaitkų, nugelėjusį 
Atlantu, karštai sveikiname 
ir linkime pasisekimo atei- 
ies žygiuose.

Anglų spauda apie Vait
kaus skridimų.

“Elta” praneša:
Kaune gautuose iš Lon- 

lono anglų laikraščiuose y- 
■a daug įdomių smulkmenų 
apie Vaitkaus skridimų per 
Atlantu ir atskridimų į Airi
ją. Kai kuriuos laikraščių 
pranešimus čia atpasakoja- 
ne. Maždaug tuo pačiu lai
tu, kuriuo Vaitkus išskrido 
s New Yorko į Kaunu, iš 
Anglijos į Cape Townų iš
skrido garsus anglų lakū
nas, kapitonas Campbell 
Black, ir todėl nenuostabu, 
tad anglų laikraščiai abudu 
skridimus gretina. “Daily 
Sxpress,” pranešdamas, kad 
įeturima jokių žinių apie 
31ack’o skridimų, po to, kai 
jis išskrido iš Kairo, pabrė
žia, kad todėl yra žinių apie 
ritu didį lakūnų, Feliksų 
Vaitkų, lietuvių kilmės Su
vienytų Valstijų karo laivy
no aviacijos leitenantų, ku- 
is perskrido per Atlantu ta
riame tirštame rūke, kad 
nei vieno karto nepamatė 
zandens, ir iš ruko išniro tik 
ries Airija, kur nusileido 
auke.

“Daily Express” specia 
us korespondentas, praneš- 
lamas apie Vaitkaus atskiri 
iimų į Ballinrobų, pabrėžia, 
-tad Vaitkus yra penktas 
žmogus, kuris išlošė pavo 
jingų lošimų, kuris lošiamas 
vienmotoriniu lėktuvu su 
Atlanto vandenynu.

Korespondentas pabrė
žia, kad prieš jį tiktai 4 la 
kanai perskrido be palydo
mų per Šiaurės Atlantu — 
Lindberghas, Postas, Mater- 
nas ir viena moteris, Amelia 
Earbart.

Valandų po to, kai Vait
kus išskrido iš New Yorko, 
jis jau nebematė Atlanto 
vandenyno. Vandenynų jis 
pamatė tik pasiekęs Airijų.

Kada “Daily Express” ko 
respondentas pasimatė su 
Vaitkum, Vaitkus dar buvo
yg apkvaitęs

Jo pirma mintis, kaip ko
respondentas pažymi, buvo 
apie žmonų New Yorke. Jis 
norėjo pasiųsti jai telegra 
mų, bet jo pirštai nebeišlai
kė pieštuko, ir jis paprašė 
korespondentų telegramos 
tekstų parašyti. Savo žmo
nai Vaitkus pasiuntė šitokio 
turinio telegramų: “Atkliu- 
vau į Airijų stačia galva 
Buvau priverstas nusileisti 
Mašina nepataisytinai nu
kentėjusi, bet pats esu svei
kas. Skridau aklai per rūkų 
ir audrų visu laiku. Du kar 
tus buvau apledėjęs. Siun
čiu savo meilę. Feliksas.

Kiek pasilsėjęs, lakūnas 
papasakojo korespondentui 
apie “bjauriausių” savo gy 
venime pergyvenimų. Visu 
keliu buvęs rūkas ir audra. 
Pusę laiko lakūnas neturė
jęs nei mažiausio suprati 
mo, ar skrendu* žeme ar ju
ra. Tačiau jis sprendęs iš 
nepaprastai smarkaus vėjo 
ir tiršto ruko, kad dar turįs 
būti viršuj Atlanto. Jis labai 
išsigandęs, kada mašina ė-

jų skridimo dalį lakūnas la
bai neaiškiai atsimenųs. Jis 
sėdėjęs tarsi apsvaigęs, 
krisdamas vienu instinktu, 

kuris jį ir išgelbėjęs. Jis no- 
ėjęs nusileisti Dubline, bet 

oer rūkų negalėjęs įžurėti ir 
Baldonelio. Jis nutaręs nu- 
sileisti pirmoje pakliuvusio- 
e tinkamoje vietoje. Mato
mumas buvęs labai menkas, 
ir laukas, į kurį jis leidęsis, 
oasirodęs mažesnis, kaip 
jam buvo pasivaidinę. Dau
giau kų jis kaip ir neatsime- 
nųs, nebent tai, kad smar
kiai gramokštelėjęs. Jam 
odųsi, kad kurį laikų išbu
dęs be sųmonės. Paskui jis 
šlaužęs duris, kurios buvo 
?ukliuvusios, ir išėjęs į lau
kų. “Jaučiuos, lyg galėčiau 
imžinai miegoti,” baigė 
Vaitkus.

Londono socialis t i n i s 
“Daily Herald,” didžiausis 
dienraštis Anglijoj, irgi pla
nai rašo apie didvyriškų A- 
merikos lietuvių lakūno žy-

Rašo ir “Daily Mail,” ta
riau šis germanofiliškas lai
kraštis nepažymi, kad Vait
kus yra lietuvis, t|t nurodo, 
kad skrido į Lietuvų.

Visi laikraščiai deda pra
nešimus apie Vaitkų pir
muose puslapiuose. Jie 
pausdina ir lakūno atvaiz 

dus.

Oras buvo prakeiktinas, 
sako airių lakūnas.

Anglų žinių agentūra 
Reuter praneša, kad vienas 
iš Balldonellyje stovinčių 
airių karininkų pareiškė,
kad oras skridimui buvo tie
siog prakeiktinas ir kad 
Vaitkaus žygis yra nepapra 
štai puikus. Nelaimė, kad 
i am teko nusileisti, kada 
blogiausioji kelionės dalis 
atlikta.

“Elta” praneša, kad Man- 
chesterio (Anglijoj) lietu 
viai pasiuntė Atlantu nuga
lėjusiam Vaitkui šitokį pa
sveikinimų : “Sveikiname 
Tave, Atlanto Nugalėtojau, 
Ir linkime laimingai sujung
ti mus su musų tėvyne Lie
tuva.”

Latvių spauda mato didelį 
laimėjimų.

Latvių laikraščiai prirašė 
apie Vaitkaus žygį ištisas 
špaltas, o Rygos “Jaunakas 
Žinąs,” didžiausis latvių 
dienraštis, pašventė lietuvių 
didvyriui visų puslapį.

“Jaunakas Žinąs” ypa
tingai pabrėžia lakūno drų- 
sų, stebėdamasis, kad Vait 
kus šituo laiku turėjo pa
kankamai drąsos leistis 
skristi per audringų vande
nynų. “Jaunakas Žinąs” pa
stebi, kad Vaitkaus skridi
mas yra nepaprastas laimė
jimas.

Laikraštis deda taip pat 
trumpas Vaitkaus biografi 
jas ir atvaizdus.

Pirmos telegramos nelai
mei ištikus.

Kaip tik Vaitkus nusilei
dęs Airijoje kiek atsigavo, 
jis tuoj mušė Lietuvos Aero 
Kliubui tokių telegramų:

“Gailiuos sugadinti Tam 
storos ūpų šiandien, bet tu 
rėjau priverstinį nutūpimų 
Ballinrobe, Airijoje, ir su
laužiau “Lituanicų II.” Aš 
buvau tiek laimingas, kad 
nebuvau sužeistas. Linkėji 
mai.”

Neužilgo po to “Elta” pa
siuntė Vaitkui Airijoje šito
kio turinio telegramų:

“Prašome priimti musų 
nuoširdžiausius pasveikini
mus Tamstos puikaus žygio 
proga ir širdingų džiaugs
mų, kad Tamstai pavyko, 
sunkiomis aplinkybėmis, 
sveikam nusileisti 
nugalėjus.”

Gi užsienio reikalų mini
sterijos vardu buvo nusiųs
ta Lietuvos atstovybei Lon
done šitokių instrukcijų:

“Reuterio pranešimu, 
Vaitkų ištiko nelaimė nusi
leidžiant Ballinrobe, Co. 
Mayo. Priėmimo Komitetas 
sveikina Vaitkų nugalėjus 
Atlantu, kviečia Lietuvon. 
Pasiuntinybė prašoma Vait
kui suteikti reikiamos para
mos?’

Kiek vėliau Lietuvos tele
gramų agentūra “Elta” dar 
pranešė Vaitkui, kad Lietu
vos Aero Kliubas išsirinkęs 
jį savo garbės nariu. Šita 
telegrama skamba taip:

“Mums itin malonu pra
nešti Tamstai, kad Lietuvos 
Aero Kliubas išsirinko 
Tamstų garbės nariu. Pra
šome priimti musų nuošir
džiausius sveikinimus.”

Vaitkus turėjo da 170 galio
nų gazolino.

Pakildamas iš New Yorko 
Vaitkus pasiėmė su savim 
700 galionų gazolino. Nusi
leidęs Airijoj, jis turėjo da 
170 galionų. Jeigu kelias 
butų ėjęs virš sausžemio, 
Vaitkus sakosi butų mėgi
nęs lėkti su tuo gazolinu tie
siai į Kaunu. Bet skrendant 
per jūres jis bijojo, kad jo 
nepritruktų, nes tuomet ne
būtų kur nusileisti. Todėl jis 
nutarė leistis Airijoj. “Jei
gu ne gazolino stoka,” sako 
Vaitkus, “aš lengvai bučiau 
laimėjęs ilgo skridimo re
kordų, nes mašina veikė 
puikiai Bet dėl blogų oro 
sųlygų ir dėl sunkaus krovi
nio išsieikvojo daugiau ga
zolino, negta aš buvau nu
matęs.”

Atlanta ’ srovės vis plaukė ir plaukė.

Visi pasiryžę laukti, kad 
ir ilgiausiai.

Bet štai 2:30 valandų 
prof. Žemaitis praneša 
prieštaringas žinias: vienos 
skelbia, kad Vaitkų jau ma
tė virš Norvegijos, o kitų — 
kad jis nusileido Airijoj, ap
gadino “Lituanocų II,” bet 
pats liko sveikas.

Masės žmonių svyruoja ir 
nusimena, bet nenori tikėti. 
Toks didelis visų noras, kad 
Vaitkus atskristų. Štai ir gė
lėmis papuoštas automobi
lis, kuris paruoštas iškilmin
gai Vaitkaus kelionei per 
Kauna.

Bet prof. Žemaitis sako, 
kad žinias dar reikia patik
rinti, todėl su Aviacijos vir
šininku pulk. Gustaičiu sku
ba į “Eitų.”

Žmonės nervinasi ir lau
kia.

Kaip 2:40 sugrįžta auto
mobilis ir prof. Žemaitis 
paskaito paskutinę telegra
mų, kad Vaitkus buvo pri
verstas nusileisti Airijoj, bet 
gyvas ir sveikas.

Gailisi žmonės, kad nesu
laukė lakūno Kaime, bet 
džiaugiasi, kad Atlanto nu
galėtas ir kad Vaitkus gy-

Žodynas lietuviškai angliškos ir sng-
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A.

Lalis. Abi dalis vienoje knygoje.
PsL 1274. Gražus tvirti apdarai $1600
Lengvas Budas Išnokti Angliškai.—

Rankius 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, važiuoiant kur nors, nu-

Pai..dalrtjlT?’ J*®?"-. “«•?* ’AUkkri Išgydyti piiefystės 
P?* kriaučių ir tt Su Įom- • įstatymai su reikalingais klausimai* b 

tl ir. Antra atsakymais lietuvių ir anglų Iftlfanaa
padidinta ir pagennta kuda. Sutaisė j Antra peržiūrėta ir pagerinta 
St Michelsonas. Pusi. 9o...............35c.' laida  ............................„7?......... !■<.
Etnologija arba istorija apie žemės KckiuJi 2racnės Garbina Seno-

tautas Pagal Dr. H..Haberlandą, vėj. Panašios knygos lietuvių kal-
parase Šernas. Su paveikslėliais. Ap- šloĮ nebuv0. čia aprašyta
rašo apie visas musų pasaulio žmonių koJkius <lievus bino iadai
tautas, veisles arba rases. Yra diddei arijonai> egiptenai, chaldai, asy- 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi- rai lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
cago, III pusi. 667, Gražiuose au- (dievai vadinosi> kur jie gyveno ii ko- 
aimo apdaruose ........................... $4.00 kįUs jje gantikius so žmonėmis turėjo.

Namą Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka
ralius. Knyga tik kų 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 $2.60
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pitto»

vas ir sveikas.

Knyga stambi ir labai užimanti 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25
žodynas angliškai;iietuviškos kalbos 

(Dalis 11). Sutaisė Antanas Lalis.
Čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835 ............................... $8.00
Lytiško* Ligas ir kaip nuo jų apsisau- 

_ _ , goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant-
Ry»««. Romanas. Ta knyga yra vers- peržiūrėta ir pagerinta laida.

ta t visas kalbas, todėl kad yra gra- J Kaina................................................ g5e
žiai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas.
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi-; Piršlys Savadžiotojas, Vieno veiksmo 
cago, III. 1909, pusi. 432. Drūtai j Komedija. Paraše Ben. Rumšas. Ga.
apdaryta........................................... $2.50. na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2

. ' mo'-erys ir 5 vyrai.
Inkvizicija. Paraše N. Gusev. Pūki Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome-

naudinga knyga, aprašyta katalikų Parašė Ben. Rumšas. Juokin-
bažnyčios siautimas ir pradžia refor- veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir
mos. Su daugeliu puikių paveikslų. į moterys. Abu veikalėliai vienoje 
215 pust Popieros apdaruose. .. 51.00 knygutėje. Kaina...........................25c.
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan-

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu tepie d€ ia Sausaye, Teologijos pro- 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak- f^rius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
melių ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran- kis Knyga didelio formato, 1086 pusL 
tarnai išaiškina gamtos istorijų. Chi- j su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
cago, III. 1903, pusi 209. Graži uo- ! dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių,
se audimo apdaruose...................... $1.50 šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap-

Moj knygutėj tel- Chicago, 1914, pusi. 1086.^

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 
skambios, visos geros. Tinka 'viso
kiems apvaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1214 m............ 25c.

Kaip Kaunas laukė Vait
kaus.

“Lietuvos Žinios“ rašo, 
<aip Kaunas laukė Vaitkaus 
tų nedėldienj, kuomet gavo 
žinių, kad subatoje lakūnas 
jau išlėkė iš New Yorko.

Sako:
šeštadienį per dienų ir 

vakare niekas daugiau nie
ko nekalbėjo, kaip tik apie 
Vaitkų. Sekmadienį žmonių 
susidomėjimas Vaitkum pa 
siekė aukščiausio laipsnio. 
Žinia apie Vaitkaus starta- 
vimų krašte buvo išplatinta 
per radio ir spaudų. Vyks 
tančios Kaune parodos ir 
Vaitkaus skridimas padidi
no Kauno perpildymų kai
mo žmonėmis. Jau vakar ry
tų papildomi traukiniai ėjo į 
Kaunu prikimšti žmonių. 
Visi norėjo pamatyti ir pa
rodas ir Vaitkų.

Judėjimas Kaune pagy
vėja šeštadienio vakare, o 
sekmadienį Kaune jau ban
gavo žmonių juros. Vait
kaus skridimas pakėlė ir 
tuos, kurie parodon nesiruo
šė važiuoti.

Specialės ekskursijos, y- 
pač iš Suvalkijos, važiavo 
Kaunan Vaitkaus sutikti.

Aero kliubas publikų pa
kvietė į aerodromų nuo 1 
valandos po pietų. Tačiau 
žmonės nei kvietimo ne
laukdami jau nuo 12 valan
dos pradėjo visomis susisie
kimo priemonėmis plaukti į 
aerodromų. Buvo ir tokių, 
kurie nuo pat ryto jau laukė 
aerodrome, bijodami likti 
be vietos. Nors ir ruduo, bet 
oras buvo gražus. Organi
zuotai ir pavieniai, su vėlia
vomis ir orkestrais kuopė 
žmonės į kalnų. Apie 1 va
landų iš Senamiesčio į kal
nų žmonių judėjimas buvo 
toks tirštas, kad į kalnų kilo

Vaitkus protingai padarė, 
kad nusileido Airijoje.

Lietuvos šaulių sąjungos 
organas “Trimitas” 39-tame 
savo numery sako:

Ištisa šių metų vasara bu
vo nepalanki skridiniams. 
Vėjai, audros, rukai, ypač 
viršum vandenynų, nepa
prastai trukdė susisiekimų 
lėktuvais. Bet kaip tik šiai 
vasarai leitenantas Felik
sas Vaitkus buvo pasižadė
jęs skristi.

Ir Vaitkus visa nugalėjo. 
Jis kovėsi su priešginumais 
beveik ligi paskutinio ištek
liaus kuro, per ištisas 22 va
landas ir nusileido, tik sau
sumų mums draugiškoje Ai
rijoje pasiekęs.

Tūlam neišmanėliui gali 
kilti klausimas: ar vertėjo 
tiek vargo kelti, gyvybę ir 
tiek turto rizikuoti, kad ga
lėtų pakartoti tai, kas jau 
kitų padaryta?

Mums nėra jokių abejo
nių, kad F. Vaitkaus pasi
elgta teisingai ir garbingai. 
Jis protingai padarė, kad, 
vyriausių savo uždavinį in- 
vykdęs, nestatė pavojun sa
vo tiek brangios gyvybės. 
Nes, reikia tikėtis, jis dar ne 
vienu atveju turės progos 
patarnauti Lietuvos vardui. 
Bet didžiausia jo žygio rei
kšmė gludi moralinėje sri
tyje. Jis, kaip ir jo pirmta
kai Darius ir Girėnas, įrodė, 
jog tebėra gyva lietuvuose 
didvyriškumo ir pasiaukoji
mo dvasia. Jei tokiam žy
giui žmonės ryžtasi niekeno 
neverčiami ir .įvykdo jį gera 
ir laisva valia, šypsodamie
si, tai didžių valandų tokių 
pasiryžėlių musų tautoje ra
sis šimtai ir tūkstančiai ir 
jie padės tautai vykdyti tai, 
kas jos yra ar bus užsibrėž
ta.

Mes, šaulai, didžiuojamės 
F. Vaitkaus didvyriškumu, 
jo energija ir ryžtumu, ku
riuo jis nugalėjo klastingų 
ir žiaurų vandenynų Lietu
vos garbei! Tokiomis sun
kiomis sąlygomis padarytas 
žygis, kada nei vienam ki 
tam lakūnui šįmet nepavyko 
Atlanto skersai perskristi, 
plačiu aidu nuskambėjo 
drauge su Lietuvos vardu 
per platųjį pasaulį. Felikso 
Vaitkaus vardas įrašytas į 
geriausių pasaulio lakūnų 
eiles!

AmiiMS otvj ; Kaina
pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos

tinka deklamacijoms Jr dainavimui, 
kaip namie, tap ir susirinkimuose.
PusL 32 ............................................ I6t
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei-

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

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mckslų bei jų šakų; rinkinys

ta?m,ro^ijrP^t^.uiJ?eikto visokių patarimų apie sveikatų U- 
’ - J . dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro-10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo

šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.

Kar Musų Bočiai Gyveno? — Arba 
tyrinėjimas, knr buvo pirmutine 

žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki-
Kodel Aš Netikiu j Dievų? — Arba 

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras
katalikas ir laisvamanis privalo jų 
perskaityti. 64 pusi. .................... 20c.
"Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

iv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. ............................. .............. 26c.

dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta .................................... $3.00
Delko Reiki? žmogui Gert ir falgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios
knygutės. Parašė D-ras G-mus.

Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris i Kaina................................................15c
. ai’ldais faktais parodo, I Ksnigų Celibatas.— Išaiškinta kuni-
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, j bepatystės istorija, pasekmės ir 
talizmas. Kaina ............................ 25c. doriškas nupuolimas, šią knygų tu

rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė-Apte Dievų, Velnių, Dangų ir Praga
rų. Parašė Robert G. Ingersoll, gar

siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių ................................................. 25c.

vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
Jinjų moteiĮs, dukterįs ir mylimosios ne

papultų į tokių kunigų globų. Parašė 
kun. Geo. Totvsend Fo*, D. D., su- 

jlietuvino Ferdinand de Samogitia 26c. 
“O. S- S.” arba šliubinė Iškilmė.— f_. _ ....

Vieno akto farsas, labai juokingas ; Lietuvos Respubrkos Istorija ir Zem- 
ir geras perstatymui. Kaina .... 16c. veiKa^as parodo, kaip

a nuo 190o metų revoliucines Lietuvos
Amerikos Macoehas. —Arba kaip ka- ! spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 

talikų kunigas Hans Schmith pa- i kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val- 
piovė merginų Oną Aumuller. Su J džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo-
paveikslais. 16 pusL .............— ... -10c. i liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li

kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar-

.__ ••__besr.i dokumentai: Steigiamojo Sei-(vamausius nuotikius, tai perskaityk mo nntariinaif taikos sutartis su bol-

žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos 
Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto

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

MaterialiSkas Istorijos Supratimas.
Lapeliai iš proletariškos filosofijos. 

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje

šitų knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kamuojama. Medega imta iš Greilicho. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,
Sveikata arba tiesus ir trumpas kelias 

j sveikatų. Pamatinės žinios iš ana
tomijos, fiziologijos ir hygienos. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago,
III. 1911, pusi. 339. Drūtuose audi
mo audaruose..................................$2.50

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

L. L. Apoliui. — Iškarpas 
iš Chicagos “Tribūne” ga
vome. Labai ačiū.

J. P. — Ačiū už pasižadė
jimų parašyti atsiminimų 
jubilėjiniam “Keleivio” nu
meriui. Lauksime.

Nemokytam.—Reikia sa
kyti ir rašyti Atlanta* arba 
Atlanto Vandenynas, bet ne 
Atlantika* arba Atlantiko 
Okeanas. Anglų kalboje 
Atlantic reiškia būdvardį, 
kuris tiksliai išverstas bus 
ne Atlantika*, bet atlantis- 
kas.

A,. J. Vizniui. — Straipsnį 
jubilėjiniam numeriui gavo
me. Ačiū.

Kūjų Vincui. — Straipsnį 
įdėsime. Bet jei turite Lietu
voje da neužbaigtų reikalų, 
tai tikros pavardės po strai
psniu geriau nedėk

šėrikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, koris apšviečia visų lietuvų 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.5t
Byla Detroito Katalikų ra Sodalb-

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

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po riša žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuo* 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 ii 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na .................................................... 26c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

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

sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus irtt.............. . ........... 16e.

“KELEIVIS”

253 Broadway,
So. Boston, Mas*.
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KAS GIRDEI! LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir tt LUtuvoe Laikrattių.)

Apdegė Balbieriškio 
miestelis.

Viliampolėj taipgi buvo 
didelis gaisras.

Balbieriškio miestelyje, 
Mariampolės apskrity, vie
ną vakarą kilo gaisras. Už
sidegė vieni namai, iš kurių 
ugnis, palankiam vėjui pu
čiant, greit persimetė j ant
ri.s, trečius, namus. Ugnis 
labai išsiplėtė. Vietiniai gai
srininkai šoko i kovą su di
deliu gaisru, bet tai jiems 
nevyko: jie menką siurbliu
ką pasistatė vidury’ degan
čių trobesių ir greit patys 
buvo beužliejami liepsnos 
bangų. Ugniagesiai apdegė 
rankoves, kitas ir rankas nu
plikęs, bet laimingai pa
sprukę iš ugnies. Buvo iš
šaukti į pagalbą Kauno ug
niagesiai. Iš Kauno į Bal
bieriškį nuvažiavo 2 savi
valdybės mašinos ir viena 
savanorių mašina su 16 
žmonių. Kadangi arti gais
ro teka upelis, tai Kauno 
gaisrininkai pastatę prie jo 
galingas mašinas pradėjo 
sėkmingą kovą su išsiplėtu
sia ugnimi. Po keturių va
landų įtemptos kovos, ugnis 
buvo lokalizuota ir prige
sinta. Jei ne Kauno ugnia
gesiai, tai gresęs pavojus su
degti visam Balbieriškio 
miesteliui. Dabar sudegė 4 
gyvenami namai, be to, žu
vo ugnyje svirnai, sandėliai, 
tvartai ir tt. Bendrai, gais
ras buvo didelis. Visas Bal
bieriškio miestelis buvo ap
imtas panikos.

Gaisro priežastys dar ne
žinomos ir tiriamos.

Vos sugrįžus ugniage
siams iš Balbieriškio, kilo 
didelis gaisras Viliampolėj. 
Šį gaisrą gesino Kauno sa
vivaldybės ugniagesių 3, sa
vanorių 2 mašinos. Per va
landą laiko gaisras buvo 
likviduotas.

Trečias gaisras buvo aną 
dieną Telšių apskrity ir vai. 
Patamsalės kaime. Sudegė 
Daukantų ūkis, viso 8 trobe
siai. Su trobesiais sudegė 
juose buvęs inventorius, į- 
vairųs padargai, mašinos, 
pašarai ir javai. Gaisre žu
vo dalis ir gyvulių.

Manoma, kad padegimas. 
Sudegęs turtas neapdraus
tas. Gaisro priežastys tiria
mos.

Negalima Priversti
Mokytis Religijos.
Vienas Mariampolės gim

nazijos VIII klasės moldnys 
per notarą pasiuntė savo 
gimnazijos direktoriui raš
tą, kuriuo jis atsisako nuo 
Rymo katalikų bažnyčios ir 
prašo neversti jo mokytis 
religijos. Direktorius, pasi-' 
taręs su pedagogų taryba, 
atsiklausė Švietimo minis
teriją. Švietimo ministerija 
irgi nebežino kaip pasielgti 
ir užklausė valstybės tary
bą, kad išaiškintų, kas to
kiais atsitikimais darytina. 
Valstybės taryba yra išaiš
kinusi, kad versti tikybą 
mokytis Valstybės konstitu
cija ir įstatymai neleidžia.

Nepaprastas Įvykis 
Šiaulių Mieste.

Moteris išbučiavo du kali
niu, o policininkui rėžė

į snukį.

Šiomis dienomis į Šiaulių 
apylinkės teismą, kaip bylų 
dalyviai, buvo atvesti keli 
kaliniai iš sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Prie kalinio Bar- 
vičiaus pripuolė Veronika 
Klušienė ir jį pabučiavo. 
Prižiūrėtojui padarius pas
tabą, Klušienė atsikirto, 
kad niekas neturįs teisės 
uždrausti jai bučiuoti myli
mą žmogų. Vedant kalinius 
iš teismo, Klušienė vėl įsi
maišė į jų tarpą ir vėl ėmė 
bučiuoti kalinį Barvičių. 
Prižiūrėtojui norėjus besi
bučiuojančius perskirt, Klu
šienė smogė jam kumščiu į 
veidą ir spyrė koja. Už visą 
tai jai dabar iškelta teisme 
byla, kurios su įdomumu 
laukiama.

KELEIVIS, , SO. BOSTON

Vėl Neramumai Su- 
vdkijoje.

Elt<u pranešima-

Rugsėjo 22 d.

PAGAVO BĖGANTI 
PLĖŠIKĄ.

Rugsėjo 21 d. iš Ukmer
gės kalėjimo geležinkeliu 
buvo persiunčiami į Kaunopolicija

Gražiškiuose, Vilkaviškio 
apskr., buvo sulaikiusi tris 
asmenis, kurie kėlė ukinin-. . , 
kų tarpe nerimą ir rašė ūki- <inskas- 
ninkams grasinamus laiš
kus, kad tebetęstų streiką, 
nes, priešingai, grasino 
smurtu. Šiuos Uis asmenis 
sulaikant, kai kurie Gražiš
kių apylinkės gyventojai 
pasipriešino policijai. Veng
dama auką, policija savo 
pareigu negalėjo atlikti. ...... ...< Aiškiau pJakii, ukinin- '.r?ukln.?lls Jau PradeJ?, 
k nedavė savo draugu po- lss?k“18 vagono .r pasdeido 
Ikijai areštuoti!—--Kel.-’ gte beganų kalmi jmiską.
j^U^S Sabl^Ui^aS

į įvykio vietą atvvko dau- xare Pne ^aukmelio pabe- 
giau policijos. Kai policija Gaspadauską. 
norėjo atlikti savo teisėtus
reikalavimus, piliečiai jai 
trukdė. Kadangi iš susibu- 
rusios minios į policiją buvo

RUGSĖJO PERKŪNAS 
PRITRENKĖ VIENĄ ŠEI

MYNĄ IR ŠUNJ.

Rugsėjo mėnesio pabai
doje apie Kauną siautė per-; 

sunkiųjų darbų kalėjimą du j kunija su lietum. Perkuni
kaliniai, plėšikai: Mikas jos metu Uljanavos kaimo 
Gaspadauskas ir Kostas Ra-i laukuose senis su vaikais ga- 

Traukinėliui pra- n£ gyvulius. Žmona atnešė 
dėjus eiti iš Ilgabrodo su- valgyti. Pradėjus lyti, visi 
stojimo vietos, plėšikas Gas- susėdo po medžiu. Šalia at- 
padauskas, pasinaudojęs sigulė šuo. Ir trenkė perku- 
momentu, iššoko iš vagono nas į juos. Senis apkurto, 
ir ibėgo į mišką, čia pat prie Į vaikui nudeginta ranka,
geležinkeliuko. Traukiniu 
važiavęs Mariampolės poli
cijos valdininkas Sabaliaus
kas, nežiūrėdamas, kad

KIPRO PETRAUSKO JU
BILĖJUS.

Šiomis dienomis suėjo 25 
metai, kai K. Petrauskas, 
priimtas Marijos teatran, 
Petrapily, pirmą kartą dai
navo operoje. Tokiu budu 
šių metų rugsėjo 24 diena 
yra p. Kipro Petrausko su
kaktuvinė diena. Tačiau jo 
jubilėjus nukeliamas į se
kančius metus, kada sueina 
ir 30 metų nuo pirmojo jo 
pasirodymo pirmojoje lietu
viškoje operoje — brolio 
Miko Petrausko “Birutėje” 
1906 m., Vilniuje. Tokiu bu
du, K. Petrausko jubilėjus 
bus dvigubas. Jubilėjui bus 
pastatyta kuri nors opera, 
gal, kaip projektuojama, R. 
Korsakovo “Kitiež.”

DIDINA RASEINIŲ KA
LĖJIMĄ.

Prieš kelis metus Rasei
niuose buvo pastatyti dideli 
kalėjimo namai. Bet dabar 
jis pasirodė jau permažas ir 
jis pradėta jau didinti. Pa
didinimo statybą veda ran
govas Peras. 

k B i] B IT ;n

MARIAMPOLĖJ TIESIA
MAS NAUJAS PLENTAS.

Šiomis dienomis valdžia 
paskyrė 16,000 litų iš viešų
jų darbų fondo naujam 
plentui Mariampolė-Prienai 
tiesti. Rugsėjo 1 d. pradėta 
plento matavimo darbai, 
o pabaigoje rugsėjo bus 
pradėta kasti grioviai.

PLINTA UODEGŲ PIAU- 
STYMO SPORTAS.

Šiomis dienomis Michali- 
nos dvare, netoli Veliuonos, 
buvo nupiaustytos visų dva
rininko Gerolaičio arklių 
uodegos.

REUMATIZMO SKAU
SMUS.

GERIAUSIAI PALENGVINTI SU

Tai yra gydytojo receptas kad pa
lengvinus musulų skausmus, chroniš
ko reumatizmo, lumbago, neuritis, 
sciatika, skausmą sąnariuose, strėno
se, paprastos neuralgijos ir podagra. 
RU-EX sudėtiniai vartojami visam 
pasaulyje dėl palengvinimo reumati- 
kos kančių. IŠBANDYK RU-EX ANT 
MUSŲ KAŠTŲ. RU-EX parsiduoda 
po $1.50 už bonką, bet bus veltui jei
gu nepagelbės. Prisiųkit $1.50 su or
deriu ir mes užmokėsime už siunti
mų, arba galime prisiųst C.O.D. ir Jus 
užmokėsite $1.50 už persiuntimų gro- 
matnešiui. Vartok kaip nurodyta ir 
jeigu nebus Jums naudingas, grą
žinsime Jums pinigus. Vienintėliai 
Pardavėjai.

PORTES DRUG COMPANY
1608 Milwaukee Avė., Dept. 5, 

CHICAGO, ILLINOIS.

GIRTUOKLIAI TRIUKŠ
MAUJA

Šiaudinė, Papilės valse, 
paleisti keli šūviai, policija yra keliatas jaunų pilie- 
buvo priversta pavaitoti ■ čių, kurie šeštadienio ir sek- 
ginklą. Per susirėmimus tris madienio vakarais prisigėrę 
iš minios buvo sužeisti, bu- “naminės” mušasi, užkabi- 
tent: Macijauskas Stasys, nė ja praeivius, kelia nakti- 
kalvis, Andruškevičius Juo- mis triukšmą.
zas, o trečias sužeistasis ve-
žarnas į ligoninę mirė. Jo PAŽINK SAVO KRAŠTO

žmonai sužeista koja, o duk
teriai smarkiai nuplikinta 
ranka. Žmona su dukterimi 
nugabentos ligoninėn. Mo
teris, suteikus jai medicinos 
pagalbą, ligoninę apleido, o 
mergaitė paguldyta gydyti. 
Žaibas po medžiu buvo už
degęs mergaitės bliuskelę, 
kurią kiti užgesino. Gulėjęs 
prie žmonių šuo žaibo pri
muštas ir apsvilęs nusirito į 
ravą. Skardinė lėkštė, kurią 
seniui buvo atnešta valgyti, 
nuo žaibo buvo visai su
lankstyta.

Pirmas Oro Trau
kinys Lietuvoje.

Sekdami Sovietų rusus, 
Lietuvos lakūnai irgi sugal
vojo oro traukinį. Toks trau
kinys susideda iš kelių su
kabintų sklandytuvų, ku
riuos tempia motorinis lėk
tuvas. Tas traukinys buvo 
išlėkęs į Pabaltijos valsty
bes pasirodyti kaimynams.

Sugrįžus traukiniui į Kau
no airportą, lakūnas Pyra
gius su savo valdomu sklan
dytuvu parodė žiūrėtojams 
keliatą įdomių “stuntų.” Ji
sai ore atsikabino nuo vel
kamojo orlaivio ir ėmė da
lyti mirties kilpas vieną po 
kitos taip, tarytum jis butų 
ne ore, ne sklandytuve, o 
paprastame vandens basei
ne. Taip besivartydamas 
palengvėle nusileido aeror 
droman. Kauno visuomenė 
tokio sugebėjimo laikytis 
ore sklandytuvu dar nebu
vo mačiusi.

Septinta*

asmenybė dar nežinoma.
Toks piliečių pasipriešini

mas policijai, vykdant savo 
pareigas, yra neleistinas. 
Policija yra priversta šau
dyt žmones, kuomet jai ūki
ninkai pasipriešina.

BARONUI ROPUI KALĖ
JIME PADARĖ OPERA

CIJĄ

GROŽI—ATSILANKYK

UNIJA
NEW YORK—KLAIPĖDA 

Per Gothenburgą. Švediją
Laivakorčių kainos Trečiąją klase

$97.50Šiomis dienomis Kauno Ten —
kalėjime dr. Zacharinas za- Ten ir atgal------------ -167.00
sininkui baronui Ropui pa- J* A‘v mokesčiai atskiraL 
darė operaciją. Kaip žino
ma, Ropas didžiojo karo 
metu tarnavo vokiečių ar
mijoje karininku ir buvo su
žeistas. Kulką jis nešiojo li- 
gišiol, kurią dabai 
charinas išėmė.

Laivų Išplaukimai ii Ne* Yorko
Ktmgsholm .......... Spalių 23
Gripsholm ..............Spalių 30
Drottningholm Lapkričio 16
Gripsholm ......... Gruodžio 7
Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja

O.r. Z a- 1934 m. statytas moderniškas laivas
“MARIEHOLD.” Platesnes informa
cijas teikia ir parduoda laivakortes

--------------------- visi musų autorizuoti agentai, taipgi
Kalbama, kad Alytuje ir vi« ?kyr\ai- . 

Mažeikiuose bus statomos Swedisn American Line
„,1 __ .... 10 State Street, BOSTON. MASS.
modemiškos ligonines. 21 State Street, New York, N. Y.

n ,i.. TT?

NESUGAUNA ALYTAUS 
PLĖŠIKO.

Prieš kiek laiko paspruko 
apylinkėj gerai žinomas 
plėšikas Alokvoščius. Nese
nai Alokvoščius parėjo at
sėdėjęs 6 metus už įvairius 
nusižengimus. Parėjęs ne
galėjo iškęsti ir vėl pradėjo 
šunybes krėsti, už ką buvo 
policijos sulaikytas, bet 
jam pavyko pabėgti. Pabė
gęs prisilaikė pas apylinkės 
ūkininkus, kaip darbinin
kas. Alytaus policija aną
dien sužinojo, kad plėšikas 
prisiartinęs prie Alytaus. 
Buvo apsuptas Alytaus ši- • 
las, bet plėšikas nesurastas, ■

INKVIZICIJA MOKY
KLOSE.

Tauragėj komercijos mo
kyklos kapelionas kun. B. 
Baranauskas įsakė visiems 
mokiniams eiti išpažinties. 
Prie to dar pagrasino. Gir
di, kas neisiąs išpažinties, 
tam teksią nukentėti pažy
mio atžvilgiu.

50 ŽYDŲ IŠVAŽIAVO 
I PALESTINĄ.

Šiomis dienomis iš Lietu
vos Palestinon išvyko 50, 
žydų. Dalis išvyko per Vo-' 
kieti ją, o kiti per Lenkiją. |

KELEIVIO”
SPAUSTUVE

Viena ii didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais

SPAUZDINA:

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS,
PROGRAMUS.
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdinamo visokius 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tikinto. 

Darbų atliekamo
GRAŠIAI. PIGIAI ir GREITAI.

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau- 
fcr šiaip visokius jų 

Todėl su visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės j "KELEIVIO” 
spaustuvų, o visados gausit teisingų ir gerą 
patarnavimų.

KELEIVIS

So. Boston, Mass.
. J

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir 
Kakarinės 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 i? aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progre
su, už jį kovotų ir jį ugdytų.

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

KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir 
Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.

AMERIKIETIS. noris pažinti naująją lietuvių li
teratūrą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULTŪRA.

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

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

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 

KULTŪROS ŽURNALAS 
Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI.

DĖL KVAILO SPORTO
NUSILAUŽĖ KOJĄ

Šiaulių-Bubių plente aną
dien buvo motorciklių lenk
tynės. Vienas dalyvaujan
čių, važiuodamas dideliu 
greičiu ir iš užpakalio ap
lenkdamas vežimą, užkliu
dė jį. Motorciklistas didele 
jėga buvo išmestas iš motor- 
ciklo, permestas per veži
mą ir krito ant plento. Jam 
smarkiai sužalota koja. Jį 
pasekė ir jo motorciklas, 
kuris krisdamas nežymiai 
sužalojo žiūrėjusius prie 
plento rungtynių du vyrus ir 
tiek pritrenkė jauną gimna
zistę, kad nustojo žado. A- 
bu nukentėję nugabenti į li
goninę.

TEISMAN UŽ TAL KAD 
SIRGDAMAS SPIAUDĖS1

Vieną gražią dieną Šiau
liuose gatvėje susitiko du 
piliečiai Vincas V. ir Bro
nius Ž. Abu susiginčijo ir 
Bronius Ž. spiovė V. į veidą. 
Šis nusiskundė policijai, 
kad Ž. sergąs sifiliu ir todėl 
spiovimas į veidą sudaręs 
jam pavojų ir skaudų įžeidi
mą. Pravedus kvotą, polici
ja nustatė, kad Ž. tikrai ser
ga, ir dėl spiovimo veidan 
iškėlė jam teisme bylą.

PROF. ŽILINSKO UŽ
PUOLIKAS ESĄS PA

MIŠĘS.
Kaune anądien buvo už

pultas prof. Žilinskas. Su
imtas užpuolikas pasirodė 
esąs tūlas Kasperas. r Dabar 
jis yra laikomas Kauno ka
lėjime ir tenai tiriamas jo 
protas. Prof. Blažys aną 
dieną atėjęs kalėjiman tyrė 
Kaspero protą ir priėjo iš
vadą, kad jis psichiškai ne
sveikas. Dabar dar parašys 
nuomonę kalėjimo gydyto
jai ir Kasparas busiąs arba 
paleidžiamas arba gabena
mas psichiatrinėn ligoninėn.

REMONTAS KAUNO 
KALĖJIME.

Kadangi naujas kalėji
mas nestatomas, tai remon
tuojamas senasis. Dabar 
vedamas centralinis šildy
mas, o Kęstučio gatvės pu
sėje ant dalies rūmų stato
mas dar vienas aukštas, klu
bus įtaisyta dirbtuvės.

Urnguay’ans Lietuvių Darbininkų
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du karta per mėnesį. Lai

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

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

C. Paraguay No. 1480,
MONTEVIDEO. HRUGUAY.

AR ROMOS
piezius yra Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai' 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV, Kaip profesorius Pr. 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 tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

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

KIEKVIENAM LIETUVIUI kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam
sinamą plačiorf^isuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aišr.ina savo knygoje kun. M. Valadka.

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

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

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, 136 Garden St„ La*rence. Mass.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
2S3 BROAOWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
KARDINOLAS O’CON- 
NELL LAIMINA ITALUS.

Radio programa.
Bostono Lietuvių Radio 

Korporacijos programa se
kantį nedėldienj bus tokia:

1. Gros Povilo Merkelio 
orkestras iš So. Bostono.

2. Solo dainuos artistė 
Elena Sadauskaitė iš New

Mussolinio fašistai Bostone 
turėjo didelį paradų.

Šiomis dienomis Bostone 
susirinko “Italijos Sūnų Su
sivienijimo” suvažiavimas. 
Ta proga pereitą nedėldienj 
jie ftaisė didelį paradą. A- 
pie 10,000 italų, susirinku
sių iš kelių valstijų, pavaikš
čiojo miesto gatvėmis, o pa
skui susirinko į Boston Gar
den,kur buvo prakalbos. Ka
dangi šita jų organizacija y- 
ra juodašimtiškai-fašistiška, 
tai bijotasi, kad fašistų prie
šininkai jos parado neuž
pultų ir dėl to šitą jų eiseną 
lydėjo ginkluoti raiteliai su 
šautuvais ir kelios kitos mi
licijos dalys. Kuomet Itali
jos Sūnų Susivienijimo pir
mininkas DiSilvestro iš Pbi- 
ladelphijos pradėjo teisinti 
italų žvėriškumus Etiopijoj 
ir ėmė girti Mussolinį tai 
tarp susirinkusiųjų pasigir
do baubimas. Tačiau fašis
tų buvo didžiuma ir jie nu
stelbė savo priešininkus sa
vo riksmu už Mussolinį.

Kai šitie fanatikai rėkė už 
Mussolini ir gyrė jo kruvi
nus darbus, tai ant galo juos 
palaimino ir kardinolas O’- 
Connell. Jisai pareiškė, kad 
šitoks patriotizmas jam la
bai patinkąs.

Tuo pačiu laiku “Trinity” 
bažnyčioj kalbėjo apie Ita
lijos fašizmą protestonų 
kunigas Arthur Lee Kin- 
solving. Jis kritikavo net A- 
merikos valdžią, kuri nieko 
nedaro, kad sustabdyt ne
kaltų žmonių skerdimą. 
Mussolinj jisai prilygino 
prie Čingis-chano, kuris su 
savo totoriškomis ordomis 
buvo užpludęs Europą ir žu
dė netik vyrus, bet taip pat 
moteris ir mažus vaikus. 
Mussolinis šiandien užpuolė 
niekuo jam nenusidėjusią 
Etiopiją ir kryžiavoja jos 
beginklius gyventojus.

Rooseveltukai įvažiavo au 
tomobilium į traukinį.
Retai praeina sąvaitė, Yorko. 

kad prezidento Roosevelto 3. Artistė Sadauskaitė 
vaikai, daužydamiesi auto- kartu su “Gabijos” vyrų 
mobiliais po visą šalį nepa- choru.
tektų | kokią nors bėdą. Pe- .Pianu pritars p. V. Min- 
reitą sąvaitę jie įvažiavo ^enė. 
automobil i u m į bėganti Programas pradžia 9:30 
traukini East Bostone. Gelž- Yal. P^o. Klausytina ant 
kelio vartai buvo uždaryti 830 kilociklių.
ir ant vartų raudoni žiburiai i . ------- ~—
pakabinti, tačiau tai nieko ; Daugiau mokinių atsisako 
nereiškė. Jauni prezidento Į . saliutuoti vėliavą, 
sūnus davė tiesiai į vartus ir Nicholso vaikas, kuns at-

Elenos Sadauskaitės

KONCERTAS

prasilaužę per juos atsimu
šė | bėgantį traukinį nu 
piešdami nuo dviejų vagonų

sisakė Lynno mokykloj sa
liutuoti Amerikos vėliavą, 
oereitą sąvaitę buvo iš mo-

iaiptus. Jų automobilio prie-1 kyk1 os prašalintas, o jo tė- 
sakis liko visiškai sumaltas, !vas buvo nubaustas $25 už 

— " ‘ “betvarkės kėlimą mokyk
loj.” Jis tcs pabaudos tačiau 
nemokėjo ir apeliavo į aukš
tesni teismą. Po to visko 
Saugus mokykloj atsirado 
net 6 mokiniai, kurie atsisa
ko saliutuoti vėliavą.

tačiau jie patys išliko sveiki, 
tik smarkiai susikrėtė. Ne
žiūrint visa to, policija atra
do, kad ne Roosevelto sūnų 
čia buvo kaltė, bet “kelias 
kaltas.’.’ Na, o pabandykit 
jus išlaužti gelžkelio vartus 
3U raudonais žiburiais, atsi-

Neužmiržkit artistės Sa
dauskaitės koncerto.

Neužmirškit, kad 20 spa-

mušti | traukinį ir paaiškin
ti policijai, kad “kelias bu-; 
vo kaltas!”

New Hampshire valstijos lių artistė Elena Sadauskai- 
policija anądien kreipėsi į tė duos koncertą South Bos- 
Massachusetts automobilių tono Lietuvių Salėj. Dabar 
registracijos virsi n i n k ą ji dainuoja “Great Waltz” 
Goodwiną su prašymu, kad pjesėj, kuri jau trečią sąvai- 
jis padėtų jai priversti Roo- tę eina Bostono Operoj, 
sevelto sūnų (jis lanko Bos-' Jos koncertas So. Bostone 
tone mokyklą) nuvažiuoti ateinanti nedėldienį prasi- 
tenai į teismą už prasižengi-dės 7:30 vai. vakare, 
mą trafiko įstatymui. Good-;
winas atsakė, kad jis nega
lįs to padaryti; antra, prieš 
Roosevelto sūnų pas jį nesą 
jokių rekordų.

Na, kaip gali but rekor
dai, kuomet už išvertimą 
vartų ir traukinio apdaužy- 
mą visa kaltė suverčiama 
keliui! O jei kitą sykį nu- 
vėrs telefono stulpą, tai 
stulpas bus kaltas, kad ne
pasitraukė | šalį Ir rekordų 
nepasidarys, kad ir visas 
tvoras išvartytų. Vadinasi, 
lygybė prieš įstatymus.

Rudeninis Balius.
SLA. 359 Dorchesterio 

kuopa, rengia linksmą rude
ninį balių, lapkričio 16 va
kare, lietuvių Svetainėje, 
So. Bostone. Bus smagus 
vakaras su dovanomis. Gros 
Al. Stevens orkestrą; prašo
me nepamiršti to linksmaus 
baliaus. Visi žinote kad bus 
daug smagumo jaunimui ir 
augusiems. Rengėjai.

Koncerto programoj, a- 
part Sadauskaitės—ko- 
latura soprano, dalyvaus 
ir Valentina Minkienė— 
akompanistė; Margarita 
Yakimova—hallerina iš 
veikalo “The Great 
Waltz;” Irena Paltana- 
vičiutė — smuikininkė; 
F. Kriaučiūnas—fleitis- 
tas, J. C. Navadauskas 
—basso ir Gabijos vyrų 
oktetas.

Rengia Gabija ir Lie
tuviškos Daiuos-Muzikos 
Rėmėjai.

Įžanga 50c. ir 75c.
7:30 valandą vakare.

20 Spalių-October, Nedalioj,
LIETUVIŲ SALEJE,

Kampas E ir Silver Sts., South Boston, Mass.

Ilgai planuotas plėšimas da-*
; vė banditams $18^80. .
i •

Pereitą sąvaitę Roxburyje 
buvo apiplėšta -Trimount 
Clothing Co. dirbtuvė, ku
rioj dirba apie 1,000 darbi-' 
ninku. Banditai pagrobė 
$18,280, kurie buvo atvežti 
iš banko darbininkų al-1 
goms, ir pabėgo.

t Policija dabar nustatė, 
kad prie to plėšimo banditų 
buvo ruoštasi per 10 dienų. 
Visų pirma jie pasisamdę 
trijų kambarių butą antroj 
pusėj gatvės, užtraukė už
dangomis langus ir atsisėdę 
prie jų žiurėjo per skylutes, 
kas darosi kompanijos ofi
se. Kai gerai su viskuo apsi- 
pažino ir pamatė, kad ban
ko vežimas atvežė pinigų, 
jie nutarė pulti. Gerai gink
luoti jie įsiveržė dirbtuvėn, 
:kur tuo laiku buvo 6 mergi
nos ir 2 vyrai, apsvaigino 
juos ir jsilaužę ofisan pa
grobė arti $20,000.

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPSY8)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir S-S

Nedėliomis ir Šventadieniais 
aao 1S iki 13 ryta.

278 HARVARD STREET 
kamp. lamas »t. arti Central akt,

CAMBRIDGE. MASS. i-

Tslafaaaa 31334
DAKTARA8MEDICINOS

C. J. MIKOLAITIS
WSStValandos: noo 2 iki 4 

noc 7 iki
1S7 SUMMEB STREKT, 

LAWRENCE, MASS.

DR. J. LANDŽIUSI
SEYMOUR

Ofiso va
Nuo 2-4 po pietų,
Nuo 7-9 vakare.

TAIPGI PRISKIRIA AKINIUS. 
Telefonas: SOU-Bostoa 2712 

534 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

Po šliubo užsimušė Mon
tello* lietuvis.

Anksti pereito nedėldie- 
ftio rytą Montelloje užsimu 
šė 22 -metų amžiaus lietuvis, 
kurio pavardę angliški laik
raščiai rašo kaip Stanley 
Veilus. Diena prieš tai buvo 
vestuvės Tautiškam Name ir 
pusėtinai yisi išsigėrę. Par- 
važiavęs: į savo jaunosios 
namus» Veilus norėjo išeiti į 
prausiamaji kambarį bet 
pataikė į skiepo duris. Kaip 
tik duris pravėręs jis žengė, 
taip ir nudardėjo stačia gal
va į skiepą. Nukritęs ant ce
mentinės aslos skiepe persi- 
skėlė galvą ir nuvežtas 
Brocktono ligoninėn mirė 
sąmonės neatgavęs.

Bostono Common sode 
banditai užpuolė Juozą Jur- 
ką, sumušė jį ir atėmė $27 
pinigų.

Somervillėj paleista 1,500 
bedarbių nuo viešų darbų, 
nes miestas neturi pinigų.

Medforde susikūlė į krūvą 
4 automobiliai. Nelaimėj bu
vo sužeisti 5 žmonės.

NAUJI,.,

Apvogė anglų socialistų or
ganizacijos sekretorių.
Pereitą sąvaitę vagys pa

vogė iš draugo A. B. Lewiso 
automobiliaus radio imtuvą. 
Sąvaitė prieš tai jo žmonai 
buvo išplėštas rankinukas 
su $57.

Pavogė 40 pa*ažierių busą.

Bostono priemiesty Rox- 
bury buvo pavogtas iš gara
žo didelis, 40 pasažierių, 
Grayhound kompanijos bu-

Nereikia laukit
17c. I DIENĄ 

MnitHii

F. WATTKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Patarnavimas Laidotnvi
148 Columbia Street, 

CAMBRIDGE, MASS.
Telefonas Ofiso: TRObridge 7880 

Gyvenimo: TRObridge 8434

' v

Mažas priedas 
skaitomas už numokėjimu*.

HALLOWEEN P ARTY.

Spalio 26 <L Subatos va
kare, įvyks taip vadinama 

Haltoween Party” Tinker- 
town Acres, daržo svetai
nėj, kuri yra tinkamai išpuo
šta. Prie žaislų, šokių ir už
kandžių bus duodami prai- 
zai už gražiausius “Hallow- 
een Kostiumus.” Tai nauja 
lietuvių užeiga, ji labai tin
ka tokiems parengimams; 
prie ežero kranto, svetainė 
puiki, didelė, vietos netruks
keliems šimtams žmonių.

Visko čia nesurašysi - 
pasimatysim ant Halloween 
Party, Tinkertown Poilsio 
Kliube, So. Duxbury, Mass. 
Nepamirškite, spalio 26 va
kare. Rengėjau

IŠSIDUODA KAMBARYS DOR- 
CHĖSTERY. Kštm prieinama, apie- 
’inkė graži. Motėris ar vyras. Galit 
klaust laišku arba pamatyt ypatiškai 
nuo 7 vakarais arba nedčldieniais.
Gali but ir ženota pora.

A. S. 21 Dnnlap Street,
Dorehester, Mass.

(2)

Brightone Už $7,200
2 šeimynų, 7 kambarius, kieto 

ąžuolo užbaigimai; kampinis namas. 
Saint Columbkifles parapijoj. Broke
riai, tėmykite, geras pirkinys. (2)

KANNALY-HANSEN,
Tel. LONgwood 4422—STAdium 0617

PAGERINTI
ir vis tik$49 so

Didesnis skalbtuvas, greitesnis skalb
tuvas—naujas EASY Skalbtuvas nau
ju modernišku ir puikiu vaizdu—turin
tis naujai ištobulintą varymo mecha
nizmą, kuris TYKUS, veiklus ir išlai
kantis. Pirkit dabar gaunant didžiau
sią VERTĘ UŽVIS ir pigiausia kaina 
skalbtu vų srityje—su užtikrinama jų 
KOKYBE, kurią EASY skalbtuvai 
duoda.

NAUJI 1936

EASY
SKALBTUVAI

THE EDISON SHOPS
39 Boylston Street, Boston 

ir kiti 31 skyriai patogiose vietose.

Central ir Harvard skve
ruose Cambridge’aus polici

e • - ♦ »• ja anądien apsegtojo “ta
Socialistų susirmkunas. gajg*» ggo automobilių už
Spalių 19 d., subatoje, So-j laikymą jų gatvėje per die- 

Bostono ir Cambridge’aus ną ir naktį 
socialistų bendras susirinki-1 
mas įvyks “Keleivio” ofise 
nuo 8 vakare. Malonėkite 
visi draugai dalyvauti; yra 
keliatas svarbių įvykių apta
rimui.

DR. G. L. K1LLORY
SS SeoUay 

BOSTON Telef. Lafayątta 2371
arba Somenet 3944-J . 

Specialistas Kraajo, Takuti kr
Nervą Ligą.

VaL noo 9 ryt. iki 7 vak- 
Nedaliom, nuo IS ryt. iki L

Kalėjime lupa kaliniams 
auksą iš dantų.

Laikraščiai rašo, kad vie
name Massachusetts valsti
jos kalėjime uždarytiems 
kaliniams kalėjimo dentis
tas išlupa auksą iš dantų. 
Paskui dentistas tą auksą 
padruodąs ir pusę pinigų 
atiduodąs kaliniams, o kitą 
pusę pasiimąs sau už darbą.

5 puikus

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

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

A. J, NAMAKSY
Real Estate A Insurance

414 W- BBOADWAY, . 
SOUTH BOSTON. MASS.

Offiee Tel So. Boston 0948.
Bes. 251 Chestnut Avė., 
Jamaica Plain, Mina.

Res. TeL Jamaica 1028-M.

PAS STR1GUNĄ
L ST. LIQUOR 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 pa s 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.
STRIGUNAS

195 L STREET.
SO. BOSTON, MASS.

OIL BURNERS.
Garantuoti Pataisymai.

Ištisas išvalymas ir naujas 
knatas...................... •• $1.50.

Už garantuotą bumerio į- 
dėjimą ..........................$2.00.

Taipgį mes parduodame 
geriausios rūšies burnerius, 
kaip tai: Florence, Everglow 
ir kitus.

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

SOUth Boston 4649
Roland Ketvirtis 8e Co. 

322 Broadvray,
So. Boston, Mass.

John J. Grigalių
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
Room 3, 598 East Broadvray, 

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

16 Thomas Park.
Tel. S. B. 1043.

J

—------- -

TeL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 13 dieną 
sSafe. _ Nuo 2 tti • ruk.

NEDĖLIOMIS: 
v. po pietą

Seredomis iki 12 
Ofisas “Keleivio"

ĮSI BROADWAY,
SO. BOSTON.

CM DM,

Dr. Leo J. Podder
Iš

Specialistas Vyriškų ir 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

ADVOKATAS

j B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Dan visos legalus dokuaeatas
317 E STREET 

(Kampas Broadiray) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefoaas: South Boston 2732 
Namą: Talbot 2474.

1 ' „,—' 1 1 1

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Vaistą Ir.
Nuo Patrūkimo, Kosulio, 

_ xno Strėnų, Kraajo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
rų. Taip-pat visokių žolių, Lapelių 
o* Dielių iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistas nu- 
siončiam ir per paštą. Atminkite 
mošą adresą

D.,CABIT, (Reg. Aptiekorias) 
1M DORCHESTER STREET

Kampas Broodvray 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

G;

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOulUV 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Aatomobilias ir 
Trokus visokią išdirbysčią.

Peter Trečiokas
Jee aviniokai. 

Taisyam ir demonstraviom vieta 
1 HAMLIN STREET 

bmp. East Eighth St. 
80. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČIA
MOMStt

GRABORIUS- UNDERTAKER

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

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

2SS W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 
SOVtk BmM 

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street,

TeL Brockton 4110
Montello, Mass.

Valandos: aao IS iU 12 
■oe 2 iki 4, nuo 7 iki 8
202 HUNTINGTON AVH, 

BOSTON, MASS.
TcL Commomreahk 4*70.

LIETUVYS/

OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, 
akinius, kreivas akis 
ir amblyopiškose (aklose) aky-j 
se sugrąžina šviesą tinkam 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadvray, So.

VĖŽIO LIGAS
(CANCER)

Visokiuose pasireiškimuose - gydau, 
>arau Intravenous (plačių gyslų) in- 
irškimus reikalai esant. Jeigu turite 
crutyje sukietėjimą, bile kraujo tekš
imą, spuogus, karpą arba apgamą, 
>ile žaizdą ant veido, rankų, ar ant 
cuno, kurią negalite išgydyt. Jeigu 

bandėt Radiumą, X-Ray, turėjot ope
raciją ir vis da esat sergančiu, ateiki

te pas mane tuojaus. 
Patarimas visiems DYKAI.

Valandos: Utar., KeL, Sab. 
nuo 10—12 ryte; nuo 2—5, 
dieną, nuo 7—8 vak. Nekė
liom ano 10—12 ryte.

DR. J. IF. GRADY
SPECIALISTAS

327 Tremont SL,

TOL UadvenMy BSM

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTISTt 
VALANDO8: 04 Ir Mt

678 Massachasetts
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRID61, MASS.

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir

Valaadoa: 10—2;

3325 So. Habtad St 
CHICAGO, ILL.

Tai. Boulevard 8483

«
aa




