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Prieš Rooseveltą Prasidėjo 
Pikta Kapitalistų Kova.

Ispanijos Karas Ei-\ Francuziją Grąžina Plymouthe Pasikorė 
na Prie Galo. Lojalistus Atgal. Juozas Žalonis.

SPAUDOJ VAROMA 
BJAURI ŠMEIŽTŲ 

KAMPANIJA.
Skelbiama, buk jis norįs 
tapti Amerikos “dikta

torium.”
Nežiūrint, kad visuomenė 

išrinko prezidentą Roose
veltą kone vienbalsiai, ir 
kad toji visuomenė remia jį 
iki šiai dienai, organizuotas bet vėliau, kai ateis 1940me- 
kapitalas pradėjo prieš jį 
tokią biaurią šmeižtų kam
paniją, kad rodos, jog Roo- 
seveltas yra visų nelaimių 
priežastis ir didžiausis Ame
rikai pavojus. Staugia prieš priešų eilėse, 
jį Wall Streeto vilkai, kro- 
kia per radio demogogas 
Coughlinas ir svaido • pur
vais visa gatvinė spauda, 
t Amerikos prezidentai vi

suomet turi didelės opozici
jos tarnaudami antrą termi
ną. Kongresas atkakliai 
priešinosi prezidentui Cle
veland ui, Tadui Roosevel- 
tui ir Wilsonui, kuomet jie 
buvo žmonių išrink^ antru 
kartu.. Bet nei vienas jų ne
buvo taip piktai puolamas 
ir šmeižiamas, kaip dabar
tinis prezidentas. Geriau- ljaiouc. 0...^^, ,1--.------ ---------------------  7—;
siusi ja sumanymus eabota- mas į nuosavybės šventumą tis,” tik reikia esą pasirašy- 
žuoja jo paties partijos žmo- h- tt. Ji reikalauja, kad gu- ti. Svarbiausi punktai esą 
nės Kongrese. Jie suardė jo ' ... . .
planą perorganizuoti Vy
riaus} Teismą, kad tas ne
galėtų sabotažuoti svarbių 
reformų. Jie nepraleido al
gų ir valandų įstatymo, ku
ris taip reikalingas nedar
bui sumažinti, o dabar viso
mis keturiomis priešinasi 
valdžios departamentų re- ______ t ______ o
organizacijai, kas irgi būti- šviesa ir energija. 
ja n i»z\i Ir n Ii Ir *»zx 1 _ _ ____1 _ —f _
Vei. c__  _________ ___

Kad padrąsinus šitą Kon- darbo ginklu, galėtu”kilti (Afrikoj) per pusę, kad ne- 
greso maištą prieš Roose- sumišimas ir visuomenė ga-,butų pavojaus anglų valdo- 
velto reformas, visi juoda- lTi- — 
šimčiai, kun. Coughlino per 
radio paraginti, pradėjo 
siuntinėti kongresmanams 
telegramas ir raginti juos 
kovoti prieš “diktatorių.” 

“Diktatorium” jį vadina 
kaip tik aršiausi demokrati
jos ir laisvės priešai, tikro 
kraujo, fašistai. Ir reakcinėj 
spaudoj jau kuris laikas 
kaip sprindinėmis raidėmis 
pirmuose puslapiuose šau
kiama, kad Amerikai grę
sia'“diktatoriaus” pavojus. 
Visa šita pragariška agita
ciją yra stambaus kapitalo 
Organizuota ir varoma tuo 
tikslu, kad sukursčius mi
nias prieš Rooseveltą.

O jeigu šiandien butų 
prezidento rinkimai, ir jei
gu Rooseveltas vėl pastaty
tų savo kandidatūrą, tai męs 
neabejojam, kad jis gautų 
d a daugiau balsų, negu ga
vo 1936 metais. Darbininkų 
unijos, kurios turi apie 
7,000,000 narių, beveik 
vienbalsiai stoja už Roose
veltą. Apie 12,000,000 be
darbių su šeimynomis taip
gi už jį. Ir taip pat už jį sto
tų beveik visi farmeriai ir 
visi valstybės tarnautojai. 
Dėl to stambusis kapitalas 
ir staugia prieš jį. Ypač pa
siuto ' prieš jį ta parazitų 
gauja dėl to, kad jis aną
dien pavadino ją fašistais. 
Teisybės žodis juos baisiai 
įžeidė ir jie pašoko lyg ver
dančiu vandeniu aplieti.

Amerikos darbininkai tuo
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tarpu žiuri kaip elgiasi ka
pitalistinių partijų politi
kieriai ir pradeda įsitikinti, 
kad demokratų partija nei 
kiek negeresnė, kaip repub- 
likonų. Todėl prieinama iš
vados, kad darbo žmonėms 
reikalinga sava partija. Ir 
ji pradedama jau kurti. 
Kol kas tas judėjimas eina 
da atskiromis valstijomis,

Pas “prakeiktus fašistus” 
nenori vykti nei vienas. 
Paskutinėmis dienomis 

6,000 lojalistų kareivių per
ėjo per sieną į Francuziją, 
nes jiems buvo pristigę 
amunicijos ir jie negalėj!) 
daugiau prieš fašistus kovo
ti. Francuzijos vyriausybė 
nutarė grąžinti juos atgal, 
nes maitinti tiek žmonių 
valstybės pinigais ji negali. 
Bet jiems buvo leista pasi
rinkti, kur jie nori grįžti:

tų prezidento rinkimai, jos 
veikiausia susijungs į vieną 
Amerikos Darbo Partiją. 
Tada darbininkams nerei
kės jieškoti užtarėjų savo

O Jurgis Juravičius žuvo po 
traukinio ratais.

Musų draugas F. Krali- 
kauskas praneša iš Plymou- 
tho, Pa., kad tenai pasikorė 
savo skrepe Juozas Žalonis, 
66 metų amžiaus lietuvis. 
Seniau žalonis dirbo anglių' nedėldiem 
kasyklose, bet netekęs tenai 
darbo, įsiprašė į WPA, kuri 
duoda bedarbiams pragy
venimui užsidirbti. Bet te
nai sužinojo, kad jis nepi- 
lietis, ir paleido jį. Velionis 
nuėjo anądien į teismą pra
šyti pilietybės popierų, bet

Francuzijai Gresia Didelė 
Finansinė Katastrofa.Ispanijos respublikos gy

nėjai kovoja kaip tikri did
vyriai, bet kova labai nely
gi. Juos atakuoja 3 sveti
mos valstybės—Italija, Vo
kietija ir Portugalija —ir 
savieji priešai. Fašistų gau
joms nuolatos plaukia iš fa
šistinių valstybių pagalba, 
tuo tarpu gi respublikos 
gynėjai negauna jokios pa
ramos iš kitur. Jiems trūks
ta maisto, trūksta amunici
jos, o už vis labiausia trūks
ta tanku ir orlaivių. Vėliau- lojalistų Ispanijon, ar fašis- 
sios žinios sako, kad italu tu Ispanijon. Susirinkus 
ir vokiečių armija su 700 jiems visiems į geležinkelio tenai jam paaiškino, kad be 

,nn stotj Francuzijoj, į juos pra-■ dviejų metų pilietybės po-
kl(?. tojnhsty karininkas: I pierų negalima gauti. Tas 

. Ar non kas is jus vazmo^ jį taip paveikė, kad jis nu- ‘‘švenčiausiu 
. p9,, i iai51“ly. lspan1’ tarė užbaigti savo gyveni- va]p-e to “švenčiausio ” die- tybės bonus, ir gautajj už jon? paklausė jisai. ' Velionis buvo tikintis- -i - 7 - °’ - iuos auksa Vahena i Vsipni“Ne nipkadnąi” «nšukn , T _.1Kinb. vuoti graikai tuoj pradėjo juos auKsą gabena į užsieni,
visi kaiti vienas ' ■ i ka^aVkas . ir PrlguleJ.° Prie voliotis po žemę ir vaitoti! Nuo to laiko, kaijFrancu- 

“Ar norit važiuoti ateal sv- Kazll™efo Pai’aP?J°s. ! nuo skausmu. Manoma, kad ^įjoj. susidarė is-ikainujų 
, , a^.uou d Kovo 31 dieną čia žuvo ue užsinuodiio dažvtu cuk- paHiju Liaudies Frontas irkovot uz Ispanijos respub-' eiairnineai ir kitas lietuvis uzsinuocujp aazytu cuk j - . rankas šalies lika?” nnklaiise iis toliau i nelaimingai n. kilus lietuvis, rum> kuriuo tas švenčiau- J I sav? landas sanes

“Taip iki mirties'” vėl Juo^as Ju^avlcius’ 60 metų sis» buvo padailintas. Ar ne Xalįzl5b įsvgzč
atsakė visa minia .amžiaus žmogus. Angių keista, kad XX-tam amžių- ‘ ................ .aisaKe visa minia. 'kasyklose dirbt jau negale- vra tokiu tamsunu km-ie

Tuomet milicijantai su- 1n (,.„vn maitintis urie J - .-A tamsupų, Kuue
ėio i keturios traukinius , . aill.a.1.s. P1.1® užsiima šitokiais burtaisej° Į Ketinius tiaukinius,. WPA Bet kai politikieriai

orlaivių ir 400 tankų jau stotį Francuzijoj, į juos pra- ■ 
baigia veržtis per respubli
kos teritorijos vidurį ir siek
ti Viduržemio juros kranto, 
atskirdama Barcelona nuo 

r n - ri i Madrido ir Valenciios. TuoC. I. (J. Užėmė Klek- budu loįalistu Ispanija busi 
iros įmonę. pusiau ir viena

f v jos dalis negales su kita su
sisiekti. Ir jei fašizmo šmė
kla apžios visą Ispaniją, tai 
bus Anglijos buržuazijos 
kaltė.

t ros Įmonę.
Michigano valstijoj CIO 

unija užėmė elektros įmo
nę, kuri aptarnauja elektros 
šviesa ir energija 1,900,000 
gyventojų ir kelis tūkstan
čius biznio įstaigų. Unija 
išleido pranešimą, kad ji 
operuos tą įmonę tol, kol 
kompanija su darbininkais 
nesusitaikys. Kapitalistų' 
spauda rėkia, kad tai esąs 
baisus smurtas, pasikėsini-

Italija Sutiko Pasi
traukt iš Ispanijos.

Iš Londono pranešama, 
kad tarp Anglijos ir Italijos 
jau padaryta “taikos sutar-

bernatorius tuojaus atsiųstų tokie:
valstijos kariuomenę ir dar- 1.1 Anglija pripažįsta Ita- 
bininkus iš elektros dirbtu- lijos gyvus reikalus Vidur- 
vių prašalintų ginklu. žemio juroj, o Italija pripa- 

Bet gubernatorius Mur- žįsta svarbius Anglijos rei- 
phey atsakė, kad to negali- kalus.
ma daryti. Darbininkai esą 2. Abidvi šalys pasižada 
ramus, sąžiningai dirba sa- nestatyt naujų tvirtovių Vi
vo daibą ir aptarnauja vi- duržemio pajūriu, bet esa- 
suomenę reikalinga elektros >nos fortifikacijos gali pasi- 

. . _ ? .. Čia nie- likti.,
nai reikalinga krašto gero- kas nenukenčia. O jei pra-1 3. Italija pasižada suma
lei. dėti darbininkus varyti iš žinti. savo garnizoną Libijoj

lėtų pasilikti be elektros, ' rnam Egiptui.
Vietoj vartoti prieš darbi-1 4. Italija pasižada atšau- 
ninkus kariuomenę, guber- i kti iš Ispanijos savo kariuo- 
natorius sušaukė konferen- menę ir ginklus, bet tik tuos, 
ciją, kurion pakvietė unijos!kurie da nėra generolui 
ir kompanijos atstovus, kadi Frankui parduoti. Laikas at- 
susitaikytu geruoju. šaukimui nenustatomas, tik

i 'Dabartinis konfliktas ki-1 pasakyta, kad ši sutartis 
Įlo iš to, kad senas darbinin- įneis galion tada, kai kali
kų kontraktas su kompani- ja pasitrauks iš Ispanijos^ 
ja pasibaigė, o naujo kon-' 
trakto kompanija nenorėjo 
dalyti.

5. Anglija pripažįsta Ita
lijai Etiopijos pavergimą.

“Dievo Kūnas” Už
nuodijo Žmones.

Fitchurg, Mass.—Pereitą 
į čia sunkiai ap

sirgo daugiau kaip 100 grai
kų, kurie savo bažnyčioj 
privalgę “Dievo kūno.” 
Mat, pas graikus, kaip ir 
pas pravoslavus rusus, yra 
mada atlikti prieš Velykas 
išpažintį, kurios metu kuni
gas dalija jiems tam tikras 
bandukes, kurias jie vadina 
“Dievo kunu.” Tai yra tas 
pats, ką lietuviai vadina 
“x—” Taigi, pri-

SOCIALISTAS BLUM 
STENGIASI ŠALĮ GEL

BĖTI.
Bet piniguoti reakcininkai 

trukdo jo pastangas ir 
ardo valstybę.

Dėl to, kad Francuzijos 
vyriausybę dabar kontro
liuoja Liaudies Frontas, tai 
piniguoti reakcininkai, ku
rie skaito save “tikrais pa
triotais,” trukdo kiekvieną 
vyriausybės žingsnį ir ando 
finansinius valstybės pama
tus. Jie parduoda Franėuzi- 
jos pinigus, parduoda (Vals
tybės bonus, ir gautąjį už

Nuo to laiko, kaūFrancu-

iš Francuzijod ; 80 bilijonų 
frankų. į r

Šitoks “patriotų” sabo’ta- 
,- . . T .. . .. i x«.<w __________ žas, jei jis nebus sustabdy-
kurie įsveze juos Ispanijos, nutarg nepiliečiams pašalpą AnPnl/inn (i Qninnv tas> gali! privesti valstybę 
llnk- | atimti, tai jis buvo iš WPA’ ApKaltlllO b Šnipui priį ftnaįĮlnės fatasWoa.
znnoiin l/;..:- u paleistas. Neturėdamas už Vetl> Yorke. " "..............   'OvUJjvt) KlJUlOS Ko- ka nusipirkti kuto, Juravi- T ,. . .
muiliniu Punia la nuėjo ant' geležinkelio, ,..Jun8timy Valstijų va - mumstų I uola .la- I irinktĮ prtba%tyt aii dzios agentai .suėmė ; New 

liu. Užvažiavo traukinys ir Yo,;ke ls viso 6 įtariamus 
Juravičių užmušė. sveumų valstybių smpus, jų

I . Taip nyksta seni lietuviai, tarpe viena jauna ir graži 
-1 1 •• 2 moteris. Suimtas ir fotogra-'

Atmetė New Yorko 
Juodašimčių Eilių. 
New Yorko valstijoj juo

dašimčiai buvo pravedę į- 
statymo sumanymą, kuriuo 
buvo draudžiama samdyti 
arba laikyti prie valdžios 
darbų tuos, katrie pritaria 
esamos valdžios pakeitimui. 
Bet gubernatorius Lehman 
atsisakė tą bilių pasirašyti. 
Jis sako: “šitoks įstatymas 
netiktai neišnaikintų komu
nizmo, bet padalytų da dau
giau komunistų. Be to, jis 
suvaržytų spaudos, žodžio 
ir susirinkimų laisvę. Jis 
draustų net laisvai žmogui 
protauti.’’
“VAISTAI”- NUO VĖŽIO 
ARŠESNI UŽ PATĮ VĖŽĮ.

Floridoj kažin kas išrado 
“vaistų” vėžio ligai gydyti, 
nuo kuriu mirė jau 11 žmo
nių. Valdžios daktarai da
bar stengiasi surasti, kas 
tuos vaistus pagamino ir iš 
ko jie buvo pagaminti

ANARCHISTAI TRUKDO 
LOJALISTAMS GINTIS.
šį panedėlį Francuzijon 

atvyko Ispanijos respubli- 
i kos milicijantų vadas, gen. 
Pablo Martinez, kuris pra
nešė, kad lojalistų apsigy
nimui labai daug pakenkė 
anarchistai, kurie kovos me
tu lojalistų užpakaly degi
no namus ir sprogdė amuni
cijos sandėlius. Vien tik dėl 
šito anarchistų sabotažo lo- 
jalistai turėję trauktis iš 
Banasko (Banasque).

1,500 MOTERŲ PAREI
KALAVO GINKLŲ IS

PANIJAI.
Šį panedėlį Washingtone 

1,500 moterų numaršavo 
ties Valstybės Departamen
tu ir pareikalavo, kad šios 
šalies valdžia tuojaus nu
imtų embargo ant ginklų 
Ispanijos vyriausybei. Pe
reitą savaitę tokį pat reika
lavimą padavė valdžiai A- 
merikos rašytojų ir profe
sorių delegacija.

ponus,
Kinijoj yra HOpęh prp- 

vincija, kur 7,000,000 ūki- 
nikų buvo įsteigę sovietinę, 
tvarką ir vykdę gyvenimai! 
Lenino mokslą. Dabar tą 
provinciją užėmė japonai, | 
tačiau jie negali nuveikti' 
jos gyventojų. Telegramos 
sako, kad tenai susidarė Į 
500,000 kiniečiu komunistu , - -. , - - .- .
armija, kuri pati gaminasi įam?nte buvo įdomus mci- 
sau ginklus ir nuolatos puo-1 ., Darbietis
la japonus. Nakties laiku1 Sh,n'Yel1 pareikalavo, 
ii užpuola miesteliuose ja-H>'»Uaias Chamber 
'ponu garnizonus ir išsker- paaiškintų, kokias pareigas, 
džia juos. Per 3 mėnesius Londone eina Ispanijos fa- 
buvę sunaikinta jau 36 tokie 
japonų garnizonai. Be to, 
šitie komunistai ūkininkai 
užpuola japonų transpor
tus, atima japonų trokife su 
maistu ir amunicija, 
kelius, sprogdina tiltus ir 
kitokiais budais paralyžiuo
ja japonų armijos veikimą.

Šita “raudonoji” kiniečių 
armija turinti 10 radio sto
čių ir 3,000 mylių telefono, 
kuriuo palaiko tarp savo 
skyrių susisiekimą. Be to, ji 
turinti 14 kilnojamų ligoni
nių, 17 laikraščių ir 12 gin
klų dirbtuvių.

. „ fas Gerber, kuris padarė
Trluksmas Anglijos , Rubensų" pasams fotografi

jas. Sakoma, kad šitas foto
grafas taipgi prigulėjęs prie 

Darbietis kirto laivyno ka- slaptos šnipų organizacijos. 
Neužilgo visi jie bus ati
duoti teismui. Tuo tarpu 
valdžios agentai renka dau- 

Darbietis vardu &iau žiniM aPie veikl3- 
. kad „ _. _ , ,

Parlamente.
rininkui j žandą.

Šį panedėlį Anglijos par-

Čhamberlainas DĖL 6 LIKTARNIŲ GAL 
SUŠAUDYS 4 ŽMONES.

Iš Maskvos pranešama, 
kad Leningrade tapo areš
tuoti 6 žmonės iš liktarnių 
dirbtuvės. Jų tarpe esąs ir 
dirbtuvės vedėjas I. Krasi
nas. Jie kaltinami tuo, kad 
padarė negeras liktarnes 
ašigalio mokslininkams. Su-

Londone eina Ispanijos fa- 
, šistų agentas, kunigaikštis 
Alba. Čhamberlainas atsi
sakė aiškinti. Kai Shinwell 
pradėjo daryt spaudimą, tai 

jA.ua ou buvęs karo laivyno vadas 
^•rln Bower sušuko jam: “Go to 
’ Poland!” Ka jis norėjo tuo 

pasakyti, niekas nežino, bet grįžę dabar iš šiaurės ledy- 
darbietis Shinwell tuo įsi
žeidė; jis išėjo iš savo kė
dės, perėjo per parlamento 
salę, priėjo prie to karinin
ko ir kirto į žandą. Sako, 
štai tau “Poland!” Reakci
ninkai pradėjo rėkti Shin- 
well’ui: “Get out, get out!” 
Bet jis nuėjo atgal į savo sė- 

'dynę ir atsisėdo. Vėliau jis 
paaiškino, kad jis esąs Ang
lijoj gimės, Anglijos pilie-, 
tis, todėl reakcininkas Bo
wer neturėjęs jokios teisės 
siųsti jį Lenkijon.

Paskui abudu atsiprašė 
parlamentą, kad be reikalo 
įsikarščiavo, ir tuo viskas 
pasibaigė. Bet reakcininko ~ i _i. jau surnu§.

VIESULAS UŽMUŠĖ 
32 ŽMONES.

Per penkias Vidurinių 
Vakarų valstijas pereitą sa
vaitę praūžė baisus viešu-, 
las, palikdamas ant savo ke
lio 32 lavonu ir 250 sužeis
tu žmonių. Daugybė namu 
buvo nunešta nuo pamatų žanclas6vistiek j 
Nuostolių pnskaitoma į f J
$1,000,000. Nukentėjusios , 
valstijos yra šios: Illinojaus' 
centras, Kansas, Oklahoma, 
Missouri ir Arkansas.
NUDURĖ ŽMONĄ IR 
PATS ŽUVO PO TRAU

KINIU.
Indianapolio mieste šį 

panedėlį John Harris nušo
vė buvusią jauną savo žmo
ną, kuri per teismą nuo jo 
atsiskyrė. Kai policija pra
dėjo žmogžudį gaudyt, jis 
metėsi po traukinio ratais ir 
buvo sutriuškintas.

NORI AMERIKAI HIT
LERIO.

Anądien kun. Coughlin 
per radio pasakė, kad Ame
rikoj reikia panaikinti visas 
partijas ir įvesti tokią siste
mą, kaip Italijoj. O dabar 
bankininkų autoritetas Oli
ver Sprague pareiškė Ro- 
chestery, kad Amerikos biz
niui pakelti reikalingas 
esąs Hitleris, l ai ve, ko nori 
reakcijos sulai, kurie ata
kuoja Rooseveltą

nų tie mokslininkai nusi
skundė, kad jų liktarnės te
nai greitai aprūkdavo ir 
prastai žibindavo. Taigi ke
turi liktarnų dirbtuvės žmo
nės dabar tapo apkaltinti 
“sabotažu” ir bus atiduoti 
teismui. Kaip “sabotažnin- 
kams,” jiems gręsia mirtis.
FABRIKAI NORI BĖGTI 
IŠ NAUJOS ANGLIJOS.

Šį panedėlį Washingtono 
vyriausybei buvo paduotas 
Naujosios Anglijos fabri
kantų įspėjimas, kad jeigu 
valdžia nepaskirs pinigų 
potvinių kontrolei, tai jie 
busią priversti iškraustyt 
visas savo dirbtuves, kurios 
dabar randasi Connecticut 
upės klony. Tos upės potvi- 
niai kas pavasaris pridaro 
jiems didelių nuostolių.
TRIUKŠMINGAS STREI

KAS FRANCUZIJOJ.
Roubaix’o mieste, Fran- 

euzijoj, sustreikavo audėjai 
ir užėmė dirbtuves. Kapita
listai prisisamdė streiklau
žių ir šį panedėlį norėjo su
vesti juos į vidų. Streikie- 
riai užstojo streiklaužiams 
kelią. Įvyko smarkios muš
tynės, per kūnas 15 žmonių 
buvo sužeista

Todėl 1 socialistas Leon 
Blum, 'dabartinis ministeris 
pirrhįninkas, šį panedėlį 
kreipėsi į parlamentą ir pa
reikalavo sau tokios galios, 
kad g'alėtit sustabdyti kapi
talistų varomą sabotažą ir 
Apdėti tuos ponus dides
niais mokeščiais. Mokesčius 
būtinai reikia pakelti, sakų 
Blumas, nes karo pavojus 
verčia Francuziją ginkluo
tis, o tam tikslui reikia di
delių sumų. Todėl, kas turi 
150,000 frankų vertės turto, 
tam Blumas siūlo uždėti 4 
nuošimčių mokesnį; o kas 
turi 50,000,000 frankų, iš to 
paimti 17 nuošimčių valsty
bės reikalams. Be to, jis siū
lo sutvarkyti pinigų mainą 
taip, kad plutokratai nega
lėtų daugiau Francuzijos 
turtų gabenti užsienin.

Bet piniguoti reakcinin
kai, kurie patys norėtų vi
siems diktuoti, pakėlė prieš 
Blumą didžiausį riksmą, 
kad jis norįs tapti “diktato
rium.” Tokios galios jam, 
esą, negalima duoti.

Todėl galimas daiktas, 
kad jo geri planai ir nepra
eis. Jeigu parlamentas ir 
pritars jam, tai veikiausia 
kelią jam užkirs Francuzi
jos Senatas, kuriame sėdi 
atkaklus reakcininkai.

Pasinaudodami šitokia 
suirute, Francuzijos monar- 
chistai jau pradėjo šaukti, 
kad reikia rinkti Francuzi- 
jai karalius, nes kitaip ne
busią tvarkos.

Padėtis ištikrujų kebli. 
Jeigu Senatas nesutiks duo
ti Blumo valdžiai reikalin
gos galios, tai Blumo kabi
netas veikiausia rezignuos. 
Bet kas bus tada? Jei susi
darys priešinga Liaudies 
Frontui vyriausybė, ta’ ji 
neturės pritarimo parlamen
te ir turės taip pat rezig
nuoti. Kuo visa tai pasi
baigs, dabar sunk . ir įsi
vaizduoti.

ŠANCHAJAUS NUOSTO
LIAI SIEKI . $253,500,000

Washiigtono atstovas 
praneš., iš Šanchajaus, kad 
japonui Įsiveržimas į tą Ki- 
' -jos uostą padaręs 15253- 
•500,OOO nuostolių.

jA.ua


Antras Puslapis

3 APŽVALGA I
SAKO, SMETONOS VAL- KAM REIKALINGAS TAS 

DŽIA SLEPIA LENKŲ 
ULTIMATUMĄ.

“Laisves” koresponden
tas praneša iš Lietuvos, kas 
darėsi Kaune, kuomet pa
sklydo gandas apie Lenkijos 
ultimatumą. Jisai pažymi, 
kad lenkų reikalavimus tau
tininkai jau išpildę, 
Lietuvoje 
slepiamas.

Toliau 
rašo:

“Tenka

tačiau
šitas faktas esąs

korespondentas

ką nors rašyti arba

KELEIVIS, SO. BOSTON No. 11. Balandžio (i d., 1938 m.
p, Balandžio 6 d.

“GINKLŲ FONDAS?”
Subruzdus Amerikos lietu

viams protestuoti prieš Len-, 
kijos patriotų grąsinimus 
Lietuvos nepriklausomybei, 1 
tūli žmonės tuoj užsimanė 
iš to pasipinigauti ir pradė
jo rinkti aukas “ginklų fon
dui.” I

“Naujienos” dėl to daro 
teisingą pastabą, kad—

“Tas ginklų fondas yra val
džios kontroliuojamas...

“čia reikalaujama, kad 
Smetonos valdžia atsistaty
dintų. čia siunčiama j tos val
džios fondą pinigai.' Ir kad 
bent, iš tiesų, butų karas ir 
Lietuvai reikėtų ginklais gin
tis nuo priešų 
nekariauja 
riąųtį,”
Klerikalai 

“ginklams”

Bet Lietuva 
ir nesirengią ką-

priminti, kad Lie
tuvoj tautininkai slėpė ir patį 
konfliktą. Kai kitų kraštų lai
kraščiai buvo pilni žinių apie 
lenkų kariuomenės koncent
ravimą Lietuvos pasieny, kai 
visoj Lenkijoj vyko juodašim
tiškos demonstracijos, kuriose 
buvo reikalaujama žygiuoti ) 
Kauną, ’Lietuvos Aidas’ ra- 
miaUsiai rašė apie sporto 
rungtynes ir apie Gretos Gar
bo vedybas, o opozicijos ląik- 
raščiąms tų baisių žinių cen
zūra skelbti neleido... Tai yra 
Įrodymas, kad tautininkai iš 
anksto buvo pasiruošę priimti 
lenkų sąlygas.

"Kai buvo per Taliną Lietu
vos vyriausybei Įteiktas ulti
matumas, apie ultimatumo 
gavimą buvo griežčiausiai už
drausta
kalbėti. Bet sunku katę maiše 
paslėpti. Lietuvos gyventojai 
tuojau pajuto, kad už jų nu
garos lenkai žvangina gink
lais, o tautininkų valdžia ruo
šia nepriklausomybės išdavi- i 
mą. žinia apie ultimatumą, 
nors ir slepiama, žaibo greitu
mu aplėkė beveik visą Lietu
vą. Kauno gatvės užtvino 
žmonėm, reikalaujančiais iš 
valdžios paskelbti ultimatumo 
turinį ir pranešti, ką valdžia 
mano daryti. Minios žmonių 
rinkosi prie ministerių kabi
neto ir seimo rūmų. Publikos 
tarpe pasklido atsišaukimai, 
kuriuose buvo reikalaujama 
gintis, o ne kapituliuot, pra 
nešti visą gręsianti pavojų gy
ventojams, o ne slėpti nuo jų. 
Minioms sklaidyti tuojau bu
vo iššaukta policija, o valdžia, 
išgązdintą piliečių nerimavi
mo, tarsi iš išgąsčio kelnes 
pridergusi, išleido verkšle
nantį atsišaukimą, kuriame 
sako: garbingos šalies sūnus 
ir dukterys, momentas reika
lauja šalto kraujo. O tas šal
tas kraujas, ręiškia—atsįžade- 
ti ViįnĮąupy if'pažadėti len- 
kąras Kapną. Valdžia ultima
tumo turinio neskelbia ir da
bar,; visam pasauly jo turinys 

.yra žinomas, bet jis slepiamas
pačioj Lietuvoj.”
Rodos, nesinorėtų tikėti, 

kad musų tautininkai buvo 
iš kalno su lenkais susitarę 
tokias “ugadas” padalyti, 
bet jie elgiasi labai Įtarti
nai. Ir “Tėvynė” rašo, kad 
Smetonos valdžia neleidusi 
Lietuvos žmonėms protes
tuoti prieš lenkus. Tuo tar
pu lenkai kėlė didžiausias 
demonstracijas ir nešiojo 
gatvėmis iškabas su užra
šais: “Marszalku-Wodzu, 

Prowadz nas na Kowno!”

reikalauja, kad 
renkamos au

kos eitų tiesiai į jų fondą, 
kuris senai jau buvo užsi
raukęs, bet dabar vėl “at
gaivintas.” Štai ką rašo 
“Garsas” 31 kovo laidoje: |

“Dabartinis 
tuvių visuomenės 
ir dosnumas primena 
vos nepriklausomybės 
mosi laikų dosnumą, 
visuomenės dosnumą reikėtų 
nukreipti gera vagia. Katali
kų visuomenė savo aukas tu
rėtų siųsti atgaivintam Tau
tos Fondui...”
Taigi išrodo, kad, vietoj 

ginklų, bus perkami rožan
čiai ir steigiami vienuoly
nai Lietuvoje.

Bet kad ir pasiektų tos 
aukos “ginklų fondą,” tai 
kiek tų ginklų galima bus 
už jas nupirkti? Juk vienas 
karo orlaivis kainuoja apie 
$100,000. O ką reiškia vie
nas orlaivis? Ar Lietuva ta
da galėtų -paskelbti Lenki
jai karą?

i Mums rodos, kad pinigų 
ginklams rinkimas gali pa
daryti Lietuvai daugiau ža
los, negu naudos. Kai lenkų 
valdžia išgirs, kad Ameri
koje renkami pinigai Lietu
vos ginklams, ji galės pa
statyti da sunkesnių reika* 
lavimų Lietuvai.

Amerikos lie- 
sujudimas 

Lietu- 
kuri- 

Tik tą

$150 VERTĖS PASVEI
KINIMAS.

Pereitą savaitę buvo “Lai
svės” šėrininkų suvažiavi
mas. Ta proga L. Pruseika 
Chicagos “Vilny” rašo:

“šiandien iš Chicagos pa
siųsta ‘Laisvei,’ jos dalininkų 
suvažiavimą pasveikint—$150.

“Suvirs šimtas chicagiečių 
sveikina mylimą ‘Laisvę.’ Ne
abejojame, kad laisviečių su
važiavimas bus puikus.’’

Tai ve, kodėl komunistai 
gali išlaikyti du dienraščiu. 
Su pasveikinimais jiems at
eina po pusantro šimto do
lerių! Taip dirba žmonės

į Konfiskuota Aliejaus Pramonė.

|| President Cardenas

I View of Tampico oil terminal I

Vaizdelis parodo Meksikos prezidentą Cąrdeną, kuris paėmė valstybės nuosavybėn 
aliejaus pramonę, kurią buvo pasiglemžę Amerikos ir Anglijos kapitalistai, kuomet 
Meksiką valdė diktatoriai. Viršuje matosi aliejaus šuliniai, o apačioje—Tampico stotis, 
iš kur Meksikos aliejus buvo gabenamas Į užsienius.

DABARTINE LIETUVOS PADĖTIS IR 
AMERIKOS LIETUVIAI.

ĮSKAITO, RASI 

ŲS DUONOS NET

Gi Chicagos “Draugas” 
atranda vos tik 10,000 len
kų Lietuvoj.

Na, tai dabar jau bus vi
siems “aišku.”

Balsai Iš Laikinosios Mus Sostinės Kauno 
Ir Tikrosios Sostinės Vilniaus.

[j Amerikos i
Barnų SI

sti savo kalbon lietuviškus 
eilėraščius, pradeda gerti 
lietuvišką “krupniką,” val
go kaldunus ir džiaugsmin
gai laukia musų valdžios 
pasiuntinio. Tautiška spau
da! Nieko sau! Žmonės nu
sivylę ir pasipiktinę, bet ne
žino ką daiyti.

Kalbant apie tuos reika
lus, savaimi veržiasi reika
las šaukti Amerikos Lietu
vių Kongresą Scrantono 
mieste. Kongresas, apkal
bėjęs visus tuos reikalus, 
nustatytų kryptį, kaip Ame
rikos lietuviai turi laikytis.

Kad visa dabartinė avan
tiūra buvo Smetonos supla
nuota, tai nereikia daug ste
bėtis. Mat, Lietuvoje jis yra 
šiandien viešpats. O kad nu
pirkus sau malonių Ameri
kos lietuviuose, iie atsiuntė 
jiems kelis desėtkus ordinų. 
Žmonės, kurie gavo tokių 
“dovanų,” negi kritikuos 
>avo “valdžią.” Nors tai iš
rodo juokinga, visgi faktas. 
Tad šiandien jau nereikia 
tylėti. Nuo musų veikimo ir 
reikalavimo, atsiras dau
giau drąsos ir Lietuvos liau
dyje. Kada ponas Smetona 
bus priverstas tartis su ki
tais Lietuvos vyrais apie 
Lietuvos likimą ir jos poli
tiką, tada pas mus nebus to
kio nusivylimo. Bet iki jis 
vienas viską darys, mes visi 
busime nežinioj.

Tad aš dar kartą pabrė
žiu, kad Amerikos lietuviai 
turi judinti šį klausimą, kad 
jis butų aktualus.

Prie to da pridursiu, kad 
ir Susivienijimo reikalai tu
ri mums šiuo laiku rūpėti. 
Mes. turime balsuoti tik už 
tokius kandidatus, kurie y- 
ra pažangus žmonės ir ku
rių ordenais niekas negali 
papirkti. Reikalaudami de
mokratijos Lietuvai, mes tu
rime žiūrėti, kad ir musu 
organizacijos tvarkytus! de
mokratijos pagrindais.

O kas link kun. Mirono 
nuopelnų, apie kuriuos 
“Vienybė” rašo, tai galima 
pasakyti tiek: Mironas yra 

įkinkyt Lietu- geras preferanso lošikas ir 
prie to da turi typingo kuni
go būdą: tai nieko neveikti 
ir su panieka žiūrėti į darbi
ninkų luomą. Tai senų pa
žiūrų ir prie to dar lenkiškai 
aristokratiškos dvasios žmo
gus. PatricijusĮ

šiandien Lietuvos ir A 
menkos lietuviai pergyve
na sunkų momentą. Tai mo
mentas, kada taikos sutar
ties sąlygos diktuojamos 
kardu. Kiekvienas lietuvis 
yra nusivylęs. Jis stovi pa
žeminto) .vietoj. Jo ateitis 

1 neaiški. Daug kalbama, 
daug jaudinamas!, bet tik
iu išvadų nieks išpranašau- 
ti'nei pasakyti negali. Kuo-

’ met palyginama lenkų §pė- 
' kos su lietuvių turimom spė- 
1 kom, tuomet prieinama iš- 
i vados, kad kariauti lietu- 
jviui nebuvo galimybės prieš 
lenkus. Bet kad dabartinė 
Lietuvos valdžia sutveria 
neaiškią padėtį, tai irgi fak

sas. Mes visi lietuviai šian 
'dien jaučiame, kad Lietu
vos nepriklausomybei yra 
rimto pavojaus. Jei šitokiu 
momentu butų kas nors da
roma iš valdžios pusės, tai 

'gal tos visos abejonės kiek 
nors sumažėtu. Bet valdžia 
eina ta pačia linkme, kaip ir 
seniau: ji tik redo norą val
dyti ! Tai kelia dar didesnių 
abejonių mumyse ir mes tu
rime šiuo atveju ką nors da- 

'ryti. Bendras musų visū su- 
į pratimas veda prie išvados, 
i kad šiandien jau reikia pa- 
I miršti partijų skirtumus. 
' šiandien turėtų sueiti visi 
Iseniau Lietuvą valdę vyrai;
i visi kurie tik gyvi, kurie pa- 
I sirašė Nepriklausomybės

• už lietu- 
i vybę dirbo, kaip kitąsyk su
ėjo vyriausi kunigai ir pari- 
ziejai ir tarėsi dėl Kristaus 
likimo, taip ir lietuviai šian
dien susirinkę turėtų klausti 
vieni kitus, kas daryti?

Jeigu taip butų padaryta, 
tai baimė ir abejonė šian
dien musų nekankintų, kad 
ir dėl derybų su lenkais. 
Bet, deja! Toks būdas, toks, 
pasitarimas yra atidėtas ša
lin. Nors nekurie Lietuvos 
žmonės to reikalauja, val
džia to nepaiso. Jai ir Stul- 
ginskas ir Grinius ir kiti 
nieko nereiškia.

Šitaip dalykams stovint 
savaime siūlosi išvada, kad 
valdžia nori 
va į Lanki jos vežimą. To
kios išvados mes atsisakysi
me tik tada, kada Smetona 
sušauks Lietuvą valdžiusius 
vyrus ir sudalys Koalicinę 
Vyriausybę. Iki tas nebus 
padalytą, mes visi busime 
aptemę abejonėmis ir visi 
busime nusiminimo slegia
mi. ■ j

Pyktis ima, kad tūli Ame
rikos lietuvių laikraščiai,' ___
kaip “Vienybė,” visai šaltai neša, jog kardinolas Ha^es 
į tuos reikalus žiuri. Rašo meldžiasi, kad gen. Franco 
palankiai Lietuvos valdžios laimėtų karą Ispanijoj. Įsįi- 
politikai; ji net džiaugiasi, tėmykit, kokius piktadarius 
kad lenkai jau pradeda ver- remia romiški klerikalai!

Wilkes-Barre, 
Konferencija įvyk 

toro. Delegatų buve 
ne atstovavo 17 orj 
jjjeu7-!7 nariais. K 

pirmininku
V, Valukas, sekrete 
į, Saudargą. Į re 
komisija išrinkti 
vinsks>, J. Stankev 
Stanislovaitienė, M., 
tas ir J. Vilkelis.

Konferencija iš 
ėjo pavyzdingai, 
g®-, rezoliucijos: ( 
frjna šios šalies 
įsd užtartu Lietuv 
lenkai nori tižgrol 
Rezoliucija ■ Tautų 
kurioje reikalaujat 
si takų imperials 
ryt Lietuvą ; (3) 1 
ja okupuoto Vilnis 
Alų (rezoliucij; 
Ii spaudai); (4) 
zezoliucija lenkų 
(5) Užuojautos i 
kpanijos kovotoj 
fašizmą; (6) B 
Lietuvos valdžiai, 
liuosuotų visus 
kalinius ir grąžir 
spaudos ir orga 
laisvę, žodžiu, ka 
je butų atsteigta 
mokratija.

Šios visos rezo 
jokių pataisymu 
kurijų buvo vieni 
imtos. Bet,., bet 1 
vo perskaityta 
prieš Sovietu vald 
štumus, tai ant 
kokia 15 rauku, 
baisus lennasf

Tik pasidėkavo:

socialistų, buv. demokra-
tiškų bolševikų, kurie suda- laktą, kurie svetur 
rę demokratybės ir nepri- ‘..................
klausomybes fondą galėtų 
daug padėti Lietuvos liau
džiai. Ilgiau laukti negali
ma, nes jau Austrijos ir ki
tų šalių įvykiai parodė, 
kaip fašistai kraujageriškai 

v- _ _ , vu.. „v.« u,..... . elgiasi; Lietuva gali būti ki
kintos, kaip Vilniuj “Dzien- ta Austrija, nes kaip šušni- 
nik Wil.” “įžeidęs” Pilsud-įgas su klerikalais pražudė 
skį.) Ir sykiu perskaičiau Austriją, taip gali Smetona 
“Vilniaus žodžio” nr. 7. su savo tautininkais ir kleri- 
Koki gi skirtingi žodžiai ir kalais pražudyt Lietuvą, 
jausmai iš mus sostinių!...! ^az- Žilis.
Smetonos kalba pilna pagie- j ---------------
žos, neapykantos ir neteisy- a p f/ĄU,
bes; gi “Vilniaus žodžio” j 
skiltyse randam pilna per-' Gera žmogaus atmintis 
gyventų faktų, pilna meilės, nevisuomet reiškia gerą iš- 
pagarbos Lietuvos liaudžiai,1 mintį. Išmintingi žmonės 
nes “Lietuvos nepriklauso- dažnai turi prastą atmintį, 
mybę iškovojo pati liaudis,” , todėl ir mokyklose jiems 
kuri “paliko ištikima tėvų prastai sekasi. Taip buvo su 
kalbai ir tik ji kovojo dėl Danvinu ir daugeliu kitų. 
Lietuvos laisvės. Iš liaudies 7—-----
kilo vadai,” bet ne toki Laplandijoj,~ kur gyvena 
veidmainiai ir garbės troš-1 apie 400,000 žmonių, nėra 
kėjai, ardytojai, kaip Sme-1 nei vieno gydytojų. Laplan- 
toha,'o tokie kaip dr. Kudir- diją gulj Suomijos šiaurėj; 
ka, Biliūnas, Višinskis, dr. i šalis miškuota ir labai retai 
Grinius, M. Sleževičius, F. j apgyventa, miestų ir kelių 
Bortkevičienė ir <’ 
kitų.

,...... .. j. —---------- Smetona giriasi savo,
fą h'apgaudinėjo savo skai- “darbais,” bet kam tas karo , .
tytojus. stovis? Kodėl visi kalėjimai1, Šarvuoto karo laivo igu-

Laukaitis dabar t ‘ ner»ildvti. kodėl valstiečiai . susideda, paprastai, is 
pasiaiškinti per spaudą, ko
kiu budu tas laiškas, kuris 
buvo privačiai jam rašytas, 
pateko “Vienybei” ir buvo 
panaudotas tokiai nešvariai 
agitacijai? Kas iškraipė jo 
turinį ir apgaudinėjo visuo
menę, kad gavus p. Laukai
čiui daugiau balsų SLA. 

_ rinkimuose? Nejaugi trafi- 
Tiesa, ko teisėjas, dagi apdovano

tas “tautišku ordinu,” nori 
šitokiu šmugeliu laimėti rin
kimus?

Ponas Laukaiti, prašome 
tuojau pasiaiškinti!

“VIENYBĖ” PRISIPA
ŽINO.

Pereitam “Keleivio” nu
mery rašėme šioje vietoje 
apie “Vienybės” blofą, buk 
Bagočius “pašlijęs sveika
toj” ir “užleidęs savo vietą 
Laukaičiui.” Ji tvirtino, kad 
taip rašęs pats Bagočius sa
vo laiške “vienam baltimo- 
riečiui.”

Prispirta prie sienos. 
“Vienybė” turėjo parodyt 
tą laišką. Ir pereitą šešta
dienį, 2 balandžio, ji to laiš
ko turinį paskelbė. Pasiro
do, kad tas laiškas buvo ra
šytas p. Laukaičiui, bet ja
me nėra nei vieno žodžio, 
kad Bagočius atsisako nuo 
SLA. prezidento vietos ir 
kad užleidžia ją Laukai
čiui.

Priešingai, tame 
Bagočius sako:

“...you and I will be the op
posing candidates for the 
office of the president of our 
Alliance.” ■

Vadinasi! prispirta prie 
sienos “Vienybė” prisipaži
no, kad pirma ji skelbė blo-

laiške

Būdamas didelis patrio
tas (tik ne nacionalistas) 
perskaičiau “Lietuvos Ži
niose” Respublikos "prezi
dento” A. Smetonos kalbą, 
pasakytą “iškilmingame 

seimo posėdyje“ 16 vasario. 
(“L. Ž.” buvo priverstos į- 
dėti tą kalbą, nes. jei nebū
tų įdėjusios, tai but sutriuš-

KAIP POL

KARININKAI—VALS
TYBĖS IŠDAVIKAI. I

L. Pruseika “Vilny” rašo: i
‘‘Kuomet išvijo iš Ispanijos 

karalių Alfonsą ir įsteigė res
publiką, toj šaly buvo 20,000 
armijos oficierių Įr1800 gene
rolų, 8,000 oficierių atsisakė 
prisiekti respublikai. Juos pa
leido ant pensijos. 12,000 ofi
cierių prisiekė tarnaut respub
likai. Bet kuomet Franco su
kilo prieš respubliką, 10,200 tų 
oficierių sulaužė priesaiką ir 
perėjo prie maištininkų.

“Išdavikui priesaika nieko
• nereiškia.”

. Bet taip buvo ne vien tik 
Ispanijoj. Taip buvo ir Lie
tuvoje 1926 metais. r~‘ 
Lietuvoje neįvyko toks bai
sus vidaus karas, kaip Ispa
nijoj; bet jis neįvyko tik dėl 
to, kad demokratinė val
džia nenorėjo maištinin
kams priešintis. Jeigu ji ne
būtų geiuoju pasitraukus, 
butų įvykęs kraujo pralieji
mas. Karininkai buvo tam 
pasirengę.

daugybė nėra, žmonės veda klajoklių 
I gyvenimą, minta daugiau
sia iš medžioklės.

KARDINOLAS HAYES 
MELDŽIASI, KAD ŽMOG

ŽUDYS LAIMĖTŲ, jį
“New York Times” prtv

laimėtų karą Ispanijoj. Įsį>

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudo* nauju kny^a, 

į MYTAI APIE KRISTŲ 
v-ir-tz -vo a i iCTHvnir Knygoje rasite legendas apie Kristų KIEK YRA LIETUVOJE kaip jisai buvo jdie.vinta--, 

LENKU? . tapo Dievo sųnumi.| tikime | krjstų, tod
K-ii V-nšnvną fontininkoi žinoti kai|> aP'e Kristų susida- ivai vaisuvos laUlininKai lė žinosite kaip krikščionys pasisa- 

dabar pareikalavo Lietuvos vino nuo pasonų pa akų apie Kristų 
lenkams “pilnų teisių,” tai lrSonį vSa“onis*' 
jie ir pažymėjo, kad tikrų Įviais. Atrasite kad net Biblija 
lenkų Lietuvoje esą nema- ” 
žiau kaip 200,000.

Bet kun. Urbonavičius 
“Darbininke” sako, jog tai 
netiesa, jo turimomis žinio- 

tikrai pasišventę savo idė-.mis, Lietuvos ribose esą tik 
Jai. 175,000 lenkų.

ir kaip

I turini) 

pasisa-
J, 

o dabar 
bėdie- 

. . i neži
no kada Kristus gimę, mirė ir kada 
jisai buvo nukryžiavotas.

MYTAI APIE KRISTŲ knygų tu
ri 111 puslapiu. Kaina tiktai 35 cen 
tai. Galima gauti “Keleivio” afise 
ba pas

T. J. KUČINSKAS, 
3501 So. Union Avė., 

CHICAGO, ILL.

ba

perpildyti, kodėl valstiečiai . . .-. -
- ' skriaudžiami, d dvarpo- aPie 1400 junninkų.

niams grąžinami dvarai, i 
žemės, miškai? .Kam dekre-, 
to budu keičiama konstitu
cija ir liaudžiai dedami 
nauji retežiai? Kodėl pir- 
mįemsiems Lietuvos liau
dies švietėjams ir kovoto
jams už laisvę nėra balso? 
Kodėl jų partijos uždary
tos? Juk social-demokratai 
ir liaudininkąi pirmieji ko
vojo prieš caro jungą, kad 
Lietuva butų laisva ir ne
priklausoma! “Tautos va
das” pats save išsigiria, kad 

, buvęs “pirmuoju Lietuvos 
prezidentu,” bet nepasako 
teisybės, kad nei vienu ne
buvo išrinktas. Mes, ameri
kiečiai lietuviai, kaip nuo 
ilgu metų rėmėm Lietuvos ; 
nepriklausomybę, taip ii 
dabar turipie nenuilsti ir 
pagelbėti Lietuvos liaudžiai 
nusikratyti diktatūros. Tu
rime visi pažangesni ele
mentai susivienyti, susijun
gti ir įsteigti ar fondą ar or- ( 
ganizaciją, kuri dirbdama 
demokratybės principais 
gelbėtų ir remtų pažangią 
Lietuvos visuomenę.

I Musų pažangiųjų ameri
kiečių lietuvių tarpe yra ne
mažai buvusių sandariečių,

Lenkų Pair

ar

Demonstracija Prieš Lietuvą.

štai, kaip lenkų patriotai demonstravo prieš Lietuvą, kuomet jų valdžia pasiuntė ultima
tumą j Kauną. Gatvėmis buvo nešiojami plakatai su užrašais: “Wodzu-Marszalku, Pro- 
wadz nas na Kowno,” kas reiškia: “Vade- Maršale, Vesk mus ant Kauno.” O Smetonos 
valdžia tuo tarpu uždraudė Lietuvos žmonėms net ir protestų prieš Lenkijos ponus :pa- 
reikšti. šis paveikslas atsiųstas Amerikon oro bangomis.

ffARbWK.
Hardwicko n 

ra keisti dalyk; 
Gyventojų ėi 

JOO, kulių pu 
silkininkų, o k 
darbininkų, kuri 
apielinkės dirbi 
jn užsidarė ke 
gal. Didesnė ūki 
yra lietuviai, kur 
iii savo darbą Į 
iiisukius. Sustc 
rems, bedarbius 
ba šelpia WPA.

Kovo IŽ 'dieną 
finis balsuotojų 
mas ir . priėmė' * 
melu biudžetą, 
statoma kiek ku 
lėlio departamei 
Pinigu. 'n

Svarbiausis 
reikalavimas, k 
priimtas didžium 
Ui pašalpos dep 
kontrolė.

Dabar, trim są 
liau. tie, kurie yr 
suoti WPA. ir p 
šaukė kitą, specii 
ir nutarė atmesti 
besiiujų ukinin) 
mp, taip kad gale 
ir naudoti “taxpa 
lipus kaip jien 
■aipgi užsispyrė a 
ialaiTiną ištirti 
šelpimą, kad net 
les suktybės. <

Pereitais mete 
ūkininkai ir ūkini 
p vienbalsiai n 
prižiūrėtojas but 
'ytas, ir paskyrė 
hi $1,000. Bet w 
fialai ir selectm 
nutarimo nepaisė, 
Matymą ir elgėsi 1 
patinka šįmet vė 
džiumos nubalsuo 
tyli investigatorių 
diodo, kad musų 
labai paiso, ko 
n°ri, ir vėl šauki 
įmingą šį įnešim 
Jas susirinkimas ■; 
bettvillėj, kur gy
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KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS IIETUVIŲ GYVENIM AS KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Iš Amerikos Lietuvių Kongreso Wilkes- 
Barrių Skyriaus Konferencijos.
Wilkes-Barre, Pa.

Konferencija įvyko 20 d. 
kovo. Delegatu buvo 61, ku
rie atstovavo 17 organizaci
jų su 747 nariais. Konferen
cijos pirmininku išrinktas 
V. Valukas, sekretorium 
V. Sandarga. Į rezoliucijų 
komisiją išrinkti Ig. Kle- 
vinskas, J. Stankevičius, M. 
Stanislovaitienė, M.J. Kviet
kus ir J. Vilkelis.

Konferencija iš pradžių 
ėjo pavyzdingai. Priimtos 
šios rezoliucijos: (1) Tele
grama šios šalies valdžiai, 
kad užtartų Lietuvą, kurią 
lenkai nori užgrobti; (2) 
Rezoliucija • Tautų Lygai, 
kurioje reikalaujama nelei
sti lenkų imperialistam pra
ryt Lietuvą; (3) Rezoliuci
ja okupuoto Vilniaus krašto 
reikalu (rezoliucija taikoma 
tik spaudai); (4) Protesto 
rezoliucija lenkų valdžiai; 
(5) Užuojautos rezoliucija 
Ispanijos kovotojams prieš 
fašizmą; (6) Rezoliucija 
Lietuvos valdžiai, kad pa- 
liuosuotų visus politinius 
kalinius ir grąžintų žodžio, 
spaudos ir organizacijoms 
laisvę, žodžiu, kad Lietuvo
je butų atsteigta pilna de
mokratija.

Šios visos rezoliucijos be 
jokių pataisymų ir be dis
kusijų buvo vienbalsiai pri
imtos. Bet., bet kuomet bu
vo perskaityta rezoliucija 
prieš Sovietų valdžios šiurk
štumus, tai ant syk iškylo 
kokia 15 rankų. Prasidėjo 
baisus lermas!

Tik pasidėkavojant pir-

Imininko V. Valuko taktikai 
j ir bešališkumui, konferen
cija išliko nesuardyta... (V. 
Valukas nėra nei sklokinin- 
kas, nei socialistas.)

Dėl vietos stokos aš čia 
nerašysiu, kas, ką ir kaip 
kalbėjo arba užkymusiv. 
balsu rėkė. Atžymėsiu tik 
šiuos faktus:

(1) Konferencijai besitę
siant, ant vietos išrašyta 
mandatai “ekstra delega
tams,” buk tai nuo komu
nistų frakcijos. Reiškia, pa
dauginta sau balsų skaičiui. 
(2) Trys rezoliuciių komi
sijos nariai (Kvietkus, Sta
nislovaitienė ir Vilkelis) 
stojo už šią rezoliuciją, o du 
(Klevinskas ir Stankevi
čius) priešinosi. Reiškia, di
džiuma rezoliuciių komisi
jos nariu už rezoliuciją, to
dėl ii ir buvo skaitoma visai 
konferencijai. (3) Balsuo
jant rezoliuciją, daug dele
gatu, pasipiktinę triukšmu, 
susilaikė nuo balsavimo, o 
visai nedelegatai balsavo 
prieš rezoliuciją. Dėlei di
delio triukšmo ii- dėl nepa- 
ženklinimo delegatų, paša
linių negalima buvo sustab
dyt nuo balsavimo.

Po tokio nubalsavimo pa
skelbta, kad už rezoliuciją 
balsavo 15 delegatų, o prieš 
—40. Todėl rezoliucijų 
trys komisijos nariai skaito 
šią rezoliuciją kaip mažu- 
žumos priimtą rezoliuciją ir 
siunčia ją spaudai. Lai pla
čioji visuomenė perskaito 
ją ir lai padaro savas išva
das. Delegatas.

štai kaip dabar išrodo Ispani jos miestas Barcelona, kuri be paliovos bombarduoja Itali
jos ir Vokietijos orlaiviai, čia užmušta tūkstančiai moterų ir vaikų. Popiežius su savo 
kunigais šitą velnišką darbą teisina ir giria be jokios gėdos.

AR SLA. NARIAI ŠIAIS RINKIMAIS 
PASIDUOS KLAIDINAMI?

Šiandien ir aš gavau ba
lotą ir verkšlenančia kalba 
parašytą ilgą laišką. Visa 
tai gavau iš kažkokio “Sar
gybos Komiteto,” 138 
Grand st., Brooklyn, N. Y 
Laiške nurodoma kaip bal
suoti ir “gelbėti” SLA. iš 
“pražūties.”

Iki šiol aš netikėjau, kad 
fašistuojantis elementas ga
lėtų būti tiek žioplas ir ma
nyti, jog SLA. nariai pa
mirš visa tai, kas tautinin
kų viešpatavimo laikais bu
vo padaryta. O juk tie lai 
kai buvo dar tik prieš ket
verius metus. Tada tos pa
čios grupės žmonės, kurie 
dabar yra susibūrę į “Sar
gybos Komitetą" ir siunti
nėja tuos laiškus, buvo tiek 
nugyvendinę musų organi
zaciją, jog susidarė pavo-

kurie tinkamai sugeba rei
kalus tvarkyti. Fašistuojan- 
tieji tautininkai jau turėjo 
progos savo “gabumus” 
parodyti. Ir mes matome, 
jog jie musų organizacijai 
žalos padarė be galo daug. 
Todėl visi turime tam SLA. 
graborių “sargybos komi
tetui” pasakyti: šalin nuo 
Susivienijimo!

Juk kaip tik tos “sargy
bos” žmonės nugyvendino 
Susivienijimą nuo 22.000 
iki 14,000 narių. Maža to, 
jie savo laikais pasirūpino 
vienybininkus ir visokius 
Devenius apdalinti sandvi
čiais.

Jeigu tie žmonės, kurie y- 
ra susispietę į “sargybos ko
mitetą,” tikrai geidžia mu
sų organizacijai gero, tai 
kodėl jei slepia savo veidą

KAIP POLITIKIERIAI IŠNAUDOJA 
ŪKININKUS.

džiuma pašelpininkų ir 
WPA. darbininkų, kad ga
lėtų farmeriam, taip sakant, 
parodyt špygą.

Visa tai parodo, kiek yra 
iš ūkininkų, o kita pusė iš . teisybės musų miestely— 
darbininkų, kurie dirbdavo1 mes, lietuviai ūkininkai ir 
apielinkės dirbtuvėse, iki “taxpayeriai,” kurie mo
jos užsidarė keli metai at- kam po 50 dolerių taksų 
gal. Didesnė ūkininkų pusė' nuo tūkstančio ir kasmet Į- 
yra lietuviai, kurie per sun- mokam po kelis šimtus do
kų savo darbą įsitaisė gra

HARDWICK, MASS.
Hardwicko miestely da

rosi keisti dalykai.
Gyventojų čia yra apie 

2,400, kurių pusė susideda

apielinkės dirbtuvėse, iki

' _ i-)lerių, negalime pasakyti,
žius ukius. Sustojus dirbtu-'kaip musų uždirbti pinigai
vėms, bedarbius užlaiko ar-
ba šelpia WPA.

< •' 't-

Kovo 12 •’dieną buvo me
tinis balsuotojų susirinki
mas- ir priėmė -ateinančių 
metų biudžetą, kuriuo nu
statoma kiek kuriam mies-
telio departamentui duoti 
pinigų.

Švarbiausis balsuotojų 
reikalavimas, kuris buvo 
priimtas didžiumos balsais, 

,tai pašalpos departamento 
kontrolė.

’Dabar, trim sąvaitėm vė
liau, tie, kurie yra suintere
suoti WPA. ir pašalpa, su
šaukė kitą, speciali mitingą 
ir nutarė atmesti pusę svar
besniųjų ūkininkų nutari
mų, taip kad galėtų skirstyt 
ir naudoti “taxpayeriu” pi
nigus kaip jiems patiks; 
taipgi užsispyrė atmesti rei
kalavimą ištirti bedarbių 
šelpimą, kad nebūtų susek
tos suktybės.

Pereitais metais, 1937, 
ūkininkai ir ūkininkų sąjun
ga vienbalsiai nutarė, kad 
prižiūrėtojas butų pasam
dytas, ir paskyrė tam tiks
lui $1,000. Bet welfare ofi- 
cialai ir seleetmanai šito 
nutarimo nepaisė, atmetė į- 
statymą ir elgėsi kaip jiems 
patinka. Šįmet vėl buvo di
džiumos nubalsuota pasam
dyti investigatorių. Bet pa
sirodo, kad musų vadai ne
labai paiso, ko ūkininkai 
nori, ir vėl šaukia special; 
mitingą šį įnešimą atmesti. 
Tas susirinkimas įvyks Gil- 
bertvillėj, kur gyvena di-

turi but naudojami. Tie, ku-
rie nieko nedirbdami nau 
dojasi musų darbu, užsimo 
ka du doleriu į.metus ir ga 
Ii, nieko nepaisydami, iš
naudoti mus kiek tik jie no 
r i.

Labai liūdna, kad tujų 
tarpe dalyvauja ir vienas 
musų lietuvių jaunuolis, u- 

ikininko sūnūs. Mes jam pa- 
sitikėjom, stengėmės išrink
ai j miestelio vyriausybę, 
manydami, kad jis mus už
tars, bet po rinkimų jis tuoj 
persimainė ir nuėjo priešin
gai pusei tarnauti.

Faktai parodo, kad žmo
nių ant pašelpos (relief) y- 

1 ra du nuošimčiai visų gy
ventojų; bet ju užlaikymas 
mums kainuoja penkis ir 
pusę nuošimčių visų mies
telio išlaidų, ir prie to dar 
nepriskaityta nei senatvės 
fondas, nei WPA. reikala- 

ivimai. Aišku, kad “burdin- 
Į gieriam” išleidžiama du 
Isyk daugiau, negu reikia.

.-Na, lietuviai ūkininkai, 
ar ilgai mes galėsime tą 
jungą tylėdami nešti?

' • ’ Hardwickiete.

DR. MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p. p. 
ir nuo G iki 8:30 vakaro.

Šventadieniais: 10 iki 12 dieng.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

jus, kad kai kuriose valsti
jose ji bus uždaryta.. Ii 
šiandien tie ponai vėl greti
nasi Susivienijimą “gelbė
ti,” kai tik tas atsistojo ant

Mažumos Rezoliucija Dėl Sovietu Vai- .įpeJius ir perša 1V. „ r c rinkti fasistus i SLA. Pildo-(IziOS Šiurkštumo. mają Tarybą. Tais lapeliais
-------  j liko apdovanoti ir musų 
Angarietis “Priekalo” Nr. kuopos nariai. Kiek yra ži- 
10 rašė, kad Zalpis, Bučiu- noma, 

redaktorius), rys yra gavęs panašių lape- 
Dr. Matulaitis ir lių. Ar tie lapeliai atneš fa- 

kiti lietuviai yra trockistai, šistams naudos, tai da klau- 
išdavikai ir kitokie, ir jiemstsimas, bet kad daug narių 
jokio pasigailėjimo negali jais pasipiktino, tai faktas.

Ir mes iki šiam laikui ąš žinau, kad SLA. 173 
.- . .. ' kuopos nariai nėra fašistai,

\ eikiausia, kad ir jie lo jeįgU įr yra keliatas tokių 
neišmanėlių, tai labai ma
žai. Balandžio (April) 9 d. 
kuopos susirinkime bus Pil
domos Tarybos rinkimai ir 
nariai privalo balsuoti tik 
už pažangiųjų kandidatus, 
būtent: ant prezidento, adv.
F. J. Bagočius; ant vice- 
prez. J. K. Mažukna; ant 
sekretoriaus, J. Miliauskas; 
ant iždininko, K. P. Gugis; 
ant iždo globėjų, p-lė E. Mi- 
kužiutė ir J. Marcinkevi
čius; o ant daktaro kvotėjo, 
J. S. Staneslow.

Atiduodami 
už viršminėtus kandidatus, 
pasitarnausime netik savo 
kuopai, bet ir visai organi- vaizduoti. Jie elgiasi lygiai 
zacijai. SLA. Narys, taip, kaip republikonai, ku-

Amerikos Lietuvių Kon
greso Wilkes-Barriu apie
linkės skyriaus konferenci
ja, kuri įvyko 1938 metų 20 
kovo dieną, Wilkes-Barre, 
Pa., priėmė sekamą rezo
liuciją :

Pastaraisiais laikais jo- į but.
kioj kitoj valstybėj nėra ■ apie juos daugiau negirdi- 
tiek daug žudoma žmonių me. —-- -■
dėl politinių skirtumų, kiek bus jau sušaudyti. O jei ne, 
ju išžudo Sovietų Sąjungos tai mes reikalaujame, kad 
valdžia. i komunistų oficialiai orga-

Tarpe tūkstančių sušau-1 nai viešai praneštų apie tų 
dytų ir šimtų tūkstančių lai- musų brolių likimą, 
komų kalėjimuose ir kon-; 
centracijos stovyklose,

veik kiekvienas na
kas (“R. A. 
Serbentą,

Toks biurokratizmas nu-i 
yra'puldė Sovietų Sąjungos pa- 

didelė didžiuma komunistų sitikėjimą pasaulio žmonių 
partijos narių ir senų revo-1 akyse ! < į
liucionierių. ' Todėl, akyvaizdoje virš

Tiesa, komunistų valdžia išdėstytu faktų, mes protes- 
šaudomus senus revoliucio-1 tuojame prieš šaudymą po- 
nierius apšaukia: trockis- į litinių prasikaltėlių, prieš 
tais, šnipais, sabotažnin-, laikymą jų kalėjimuose ir 
kais, žmogžudžiais, parda- koncentracijos, stovyklose, 
vikais, diversantais ir kito- prieš varžymą laisvės žo- 
kiais vardais. Jeigu jau visa i džio, prieš uždarymą social
iai butų tiesa—nors mes ne-: demokratų ir kitu opozici- 
tikim, kad tūkstančiai senų nių partijų, 
revoliucionierių tampa par- j Apart šio protesto, ši kon- 
tijos, valdžios ir savo idėjų' ferencija kredituoja Sovie- 
priešai, — tai savaimi reikš-'tu Sąjungos plačiąsias žmo-, SCRANTON PA 
tų, kad- kas nors su ta parti- i nių mases už nuvertimą au- _ . '.........’

šavo balsus

ir bijosi viešai pasirodyti? 
Matyti, jų tas veidas yra 
pusėtinai murzinas iš pra
eities.

ti,” kai tik tas atsistojo ant Pagaliau, SLA. nariai tu- 
tvirtesnio pagrindo. retų kartą ant visados nu-

Taip, graboriai rengiasi rodyti tiems Hitlerio-Mus- 
Susivienijimą “gelbėti.” Jie 
jau užmiršo, kad per savo 
neapdairumą ir žioplumą 
padovanojo, jei taip galima 
sakyti, apie $30,000 Užu- 
nariui-Deveniui. Tie patys 
ponai sukišo “vienybinin- ■ 
kams” apie $35,000 ir gavo Į 
apgriuvusį namą. Tas per- 
imtas iš “Vienybės” laužas 1 
kainuos Susivienijimui apie 
$70,000, jei priskaityti pa
taisymus. O šiandien jei 
pusę tos sumos už tą namą 
butų galima gauti, tai butų 
labai gerai.

Ir tai dar ne viskas. Tau
tiškojo plauko valdyba pa
liko ir kitokių palaikų, ku
rie dar ir šiandien atsirūgs
ta. Būtent, ji supirko už 
$300,000 visai menkos ver
tės bonų.

Ir akivaizdoje visų tų 
faktų tie ponai vis dėlto 
drįsta pirštis SLA. nariams 
kaip “gelbėtojai” organiza
cijos, kurią jie beveik visiš
kai nugyvendino. Didesnį 
akiplėšiškumą sunku ir įsi-

solini-Smetonos ir kitų dik
tatorių garbintojams tinka
mą vietą, kad jie daugiau 
nebedrįstų smalą virti ir va
rinėti žemiausios rūšies in- 
trygas.

J. Marcinkevičius-Martin, 
Kandidatas į SLA. 

iždo globėjus.

LEWISTON, ME.
Kalbės “Keleivio” redak

torius.
Ateinančios subatos va

karą, 9 balandžio, Lewisto
ne kalbės “Keleivio” redak
torius, drg. S. MicheDonas 
iš Bostono.

Prakalbas rengia vietos 
lietuvių draugijų bendras 
komitetas, kad nušvietus 
vėliausius Lietuvos Įvykius.

Pradžia bus 7 valandą 
vakaro, šv. Baltramiejaus 
salėj, 387 Lincoln st.

Kviečiame visus lietuvius, 
kaip vyrus tai p ir moteris, 
dalyvauti šiame nepapra
stame mas-mitinge.

Draugijų Komitetas.

MIRĖ VINCAS DILGINIS.
Portage, Pa. Vasario 16 d, 

čia mirė Vincas Dilginis, sulau
kęs vos 50 metų amžiaus. Ve
lionis atvažiavo Amerikon pirm 
30 metų, visą laiką gyveno Por
tage ir dirbo anglių kasyklose. 
Susirgo darbe, parvežus na
mon įsivystė plaučių įdegimas 
ir po 6 dienų mirė. Iš Lietuvos 
paėjo iš Lankeliškių, 
kio apskričio. Buvo 
maus budo žmogus, 
sugyveno taikiai ir

; rie ragino piliečius balsuoti 
Į už Hooverį tuo metu, kai 
kraštas buvo pasinėręs į di- 

” . Hoovę- 
rio žadamas “gerbūvis” pri
vedė kraštą prie didžiau
sios finansinės katastrofos. 
Ir vis dėl to republikonai 
drįso jį piršti antram termi
nui. Kas iš to išėjo, visiems 
yra gerai žinoma. Reikia ti-

. 1 , v • » i I j . • • t • • tZ" il’l w • • • KI dclclo U U V U IJcto 11Hja ir jos valdžia yra bloga. \ tokratizmo ir panaikinimą Katalikų bažnyčioj misijos j2iau?ią depresija.
Dabartiniu laiku Sovietų I kapitalizmo ir dvarponių, prieš Lietuvą. rio žadamas “gerbt 

kalėjimuose ir koncentraci- ^temos. „ pa? mus atvažiavo; į Ro- vedė kraštą prie
jos stovyklose randasi daug Rezoliucijų Komisija: mos katalikų bažnyčią ka- sios finansinės katjos stovyklose randasi daug 
daugiau kalinių, negu jų 
buvo prie caro. Sulyg pra
nešimu, tik politinių kalinių 
yra 400,000. Kuomet buvo 
baigtas Volgos kanalas sta
tyti, tai 150,000 kalinių, 
dirbusių prie šių darbų, bu
vo >š kalėjimų paleista. Bet 
kiek jų dar liko—valdžia 
nepasako.

Antras dalykas, tai Sovie
tų Sąjungos balsavimai. Su
lyg Britanijos Darbo parti
jos dienraščio “Daily He
rald” korespondento, tie 
balsavimai buvo tokie:

Gruodžio 12 d. rinkimuo
se 1,300,000 Sovietų Rusi
jos piliečiu balsavo prieš

Mary D. Stanislovaitienė, žin koks misijonieriųs, ku- 
M.J. Kvietkus, J. Vilkelis.
P. S. — Trys (iš penkių) 

rezoliucijų komisijos nariai 
mato reikalą pridėti šį pa
aiškinimą: (1) Balsuojant 
šią rezoliuciją, prieš ją bal
savo tūli žmones, kurie visai 
nebuvo delegatai. -(.2) Už 
šią rezoliuciją balsavo 15 

1 delegatu, prieš—40 balsuo
tojų. Todėl mes skaitome 
šią rezoliuciją mažumos re
zoliucija ir siunčiame ją 
spaudai.

Rezoliuciių Komisija:
Mary D. Stanislovaitienė,

M. J. Kvietkus, J. Vilkelis.

rio pavardės netęko feužino- 
ti. Jis kalba lietuviškai, bet, 
kaip rodos, ta kalba yra iš
mokta, nelietuviškai skani- kėtis. kad SLA. nariai pasi- 
ba. Ir jo pamokslo turinys elgs ir su savo ‘‘gelbėtojais” 
yra nukreiptas prieš Lietu
vą. Jis sako; už Lietuvą aš 
nemirčiau, bet už Romos 
bažnyčia ir už kryžių visa
dos gyvastį atiduosiu!

Toliaus jis kalba: jus sa
kot, kad popiežius ita Ii jo
nas, o vyskupas airišis. O 
kas buvo Jėzus Kristus? 
Nugi žydas, o betgi jus jį 
garbinai!

Kažin, ką dabar į “Vie
nybę” parašys tautininkų 
kandidatas į SLA. iždo glo
bėjus Kerševičius, kuris 
tų pamokslų klausėsi. Jis 
yra karštas Romos katali
kas ir karštas tautininko“ 

Tai matot, kam 
‘Sargybos galvas rymiokai:

jos piliečiu balsavo
Staliną ir jo partiją. Be to,
2,136,000 balsavimo korte- . ....
lių buvo “sugadintu.” čSLA. nariai pacsipiltlinę ne-

Reiškia, milionai“ Sovietų tvaria fašistu propaganda, 
piliečiu su dabartine vai- Teko skaityti keliatą kar- 
džia nesutinka, bet jiems j tų “Keleivy” ir kituose laik- 
gręsia mirties bausmė trž i raščiuose, kad 
nasisakymą prieš valdžią bokšto” fašistai siuntinėja italams ir net žydams, tik 
bei valdančią partiją. (Mir- SLA. nariams baloto pa- ne Lietuvai, 
ties bausmei mes priešingi ------------------------------------------------------
iš principo. Bet kad milio- 
nai Rusijos piliečių neprita-
ria valdžiai, tai čia nėra | 
nieko nepaprasta. Nėra pa- 1 
šauly tokios valdžios, kuri f

ir-i gj 
Sovietu Sąjungoj ; %-IBI 

a

|K)
patiktu visiems.—Red.)

Kad ~ ‘ ~ J _ .
nėra laisvės, tai rodo dar ir 
šis faktas:

Minske ėjęs lietuvių kai- š 
ba laikraštis “Raudonas Ar- ® 
tojas” tapo uždaiytas. O

LOWELL. MASS.

taip, kaip Amerikos balsuo
tojai pasielgė su Hooveriu.

I

Šiuo atveju mane domina 
dar ir kitas dalykas. Domi
na mane kaip Susivieniji
mo narį ir 39-to seimo dele
gatą klausimas, iš kur tas 
SLA. graborių “sangybos 
komitetas” gavo musų or
ganizacijos narių adresus? 
Aišku, kad tuos adresus 
jiems suteikė kas nors iš 
centro. Ir manau, nėra sun
ku dasiprotėti, kas tas as
muo buvo. O juk išdavimas 
adresų tokiam tikslui yra 

K . priešingas fraternalizmui. 
"linkio Tildomoji Taryba turėtu šį 

dalyką ištirti ir. suradusi 
"-I kaltininką, ji nubausti.

-v « y

“Kcl.” koresp. I Aš nenorėjau SLA. rei- 
-------------------kalu kreiptis. į narius per

Knyga apie -valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 
receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis, kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
taisyti maistą, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų 
baląjįsuotą vitaminų kokybę.

Knygą sutaisė I\. Petrikienė, išleido A. L. D. L. D. 
Moterų Skyrius. Kaina $1.00.

Reikalaukite: VIRĖJA i

4G Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.I -

Vilkaviš- 
labai ra
sų visais 
niekados

nieko neužgaudavo. Mylėjo ap- 
švietą, daug skaitydavo laik
raščių ir buvo sekretorium Lie
tuvių Tautos Draugijos. Turėjo 
nuosavus namus. Paliko dide
liam nubudime savo mylimą 
žmoną Elenorą, 3 sūnūs ir 2 
dukteris. Palaidotas 19 vasario 
Lietuvių laisvose kapinėse. La
bai daug žmonių palydėjo į ka
pus. P-lė O. Savikiutė išlydint 
iš namų ir ant kapo pasakė pa
skutinį atsisveikinimą. Jos reik
šmingi žodžiai sujaudino publi
ką ir daugeliui nuriedėjo ašaros 
per veidus. Lai buna tau mielas 
drauge Vincai lengva ilsėtis 
toje laisvoje žemelėje.

F. Ražukas.

MIRĖ JONAS SEMETAU- 
SKAS.

Lewiston, Me. Kovo 1 d., pra
gyvenęs 49 metus, mirė Jonas 
Samatauskas. Apie 6 mėnesius 
sunkiai sirgo vidurių liga. Nuo 
pat atvažiavimo Amerikon, 
apie 35 m. jis išgyveno Lewis
tone ir visą laiką dirbo audek
linėse. Prie draugijų neprigu
lėjo. Kovo 3 d. palaidotas airių 
kapinėse. Paliko 3 sūnūs ir vie
ną dukterį Elzbietą.

B. M—kis.

rėjau tai daryti, nes gerai 
I žinau, kad p. Vitaitis šio 
| mano rašinio į “Tėvynę” 
| Į nedės. Štai, kodėl aš nuta- 
I riau pašalinėje spaudoje šį 
I j straipsnį paskelbti.
is j Jei mes SLA. nariai ne- 
| norime, kad kas mus vaidy
klų, tai nesiduokime klaidi- 
jg narni. Mums ne valdovai 

reikalingi, bet tokie žmonės,j?
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—Tfu, tfu! Kad tu su
rūgtum !...

-rKo taip spiaudai, tėve?
—Uskiuzmi, Maike! Aš 

einu užsimąstęs ir tavęs vi
sai nepamačiau.

—O kur taip žergi?
* —Einu pas Susiedą, 
ke. Man liežuvis 
džiūvo, o jis turi gerų lašų 
ant čeineryčių užpylęs.

—Ar be to apsieiti nega
lima?,

—Gal tu, Maike, ir gali 
apsieiti,, ale kai man senam, 
tai sveikiau išsigerti. Ant 
dūšios pasidaro geriau.

—Ar tavo, dūšia, tėve, ir
gi mėgsta šhapsą?

—Nespaviedok manęs, 
Maike, ba man ir be to mar- 
katna ant širdies.

—Sergi ?
—Ne, Maike, gromatą 

gavau nuo savo seno frento. 
Prašo, kad nuvažiuočiau 
pas jį į Bruktklyną.

—O ką tai reiškia, tėve, 
klyną įbrukt?

—Ne klyną įbrukt, ale 
į Bruktklyną. Tai toks mie
stas, Maike, kur tautiška 
gazieta prarijo 25 tūkstan
čius dolerių Susivienijimo 
pinigų ir paskui padarė ban- 
krutą, kad nereitėtų už tą 
demičių užmokėt.

—Reiškia, tu kalbi 
B rook lyną?

r-Šiur, Maike!
-—O koks ten reikalas, 

tėve, kad tu taip susirūpi
nęs?

—Jei tu toks cekavas, 
Maike, tai aš pasakysiu tau 
nors trumpai. Tame mieste 
gyvena senas mano frentas. 
Sakau senas, ba krajuje sy
kiu eidavom agurkų vogti 
ir paskui ant vieno šipo A- 
merikon atvažiavom. Ot,

vai- 
labai iš-

apie

Kiekvieną vieta, kurią 
mindo žmogaus koja, turi 
savo istoriją, ir jei nėra įra
šyta j istoriją ar padavimus, 
tai vis dėlto žymesni prisi
minimai iš lupų eina į lupas, 
karta kartai perduoda.

Be abejo, žinom iš pada
vimų, kad senovėj Dzūkijo
je buvo iškilę ir pagarsėję 
tų laikų miestai: 
Liškiava, f” 
Punia vadinami), 
Daugai ir kitos kunigaikš- 

| čių vietovės. Tais laikais A- 
lytus neminimas. Alytus bu
vo negimęs arba vaikas, ku
riuo niekas nesidomėjo. Se
nosios Lietuvos epochoj gal 
buvo eilinis kokio didžiūno 
dvaras.

Bet nieko nėra amžina. 
Žlugo garsus Pilėnai, Mer
kinė, Liškiava, apsnūdo 
Trakai ir Daugai. Tada ėmė 
klestėti Baltas miestas da
bar Alytum vadinamas, pa
sak padavimų, jame stovėjo 
5—7 bažnyčios.

Tačiau atėjo galas ir Bal
tajam miestui, žlugo ir jis, 
kaip žlunga kiekvienas mir
tingasis, bet vis dėlto pali
ko šaknis, iš kurių šiandien 
atžėlė ir išbujojo dabartinis 
Alytus, vadinamas net Dzū
kų sostine.

Alytus pakele galvą, 
prieš jį lenkiasi senosios 
dzūkų sostmiestės: Pilėnai, 
Merkinė, Liškiava. Alytui 
pavydi Trakai. Prieš dvide
šimt su viršum metų Trakai 
buvo dzūkų sostinė. Trakai 
nelaisvėj, ’ už tai Alytui į 
sveikatą: jis nepriklauso
mos Lietuvos gyvavimo lai
kotarpiu padvigubėjo; jis 
išsiavė iš vyžų, išsivilko iš 
rudinės, ir puošiasi vis mo- 
derniškiau, seka Kauną;, o 
Kaunas seka Berlyną, Pa
ryžių ir tt.

Sekti Kauno pėdomis, 
žinoma, Sunku, kadangi 
Kaunas nestovi, bet ar šiaip, 
ar taip — Alytus ’ nesnau-' 

rėk, ką tas mano frentas ra- džia, išbujojo ir dar bujoja, 
šo savo gromatoj. Sako, nu- Alytui pilnai pridera Dzu-

Mano frentas sako, kad te
nai labai sunkus čėsai.

—Tai paprastos naujie
nos, tėve. Kapitalistinėj sis
temoj visur darbo žmogui 
sunku.

—Ar tai tu rokuoji, Mai
ke, kad prie cicilistų val
džios butų geriau?

—Žinoma, tėve, kad ge
riau. Prie socialistinės tvar
kos kiekvienas dirbtų vi
suomenei reikalingą darbą 
ir niekas jo neišnaudotų. Ir 
tau, tėve, nereikėtų suply- 
šusiom kelinėm vaikščiot.

—O aš sakau, Maike, kad 
teisybės šiandien negali but 
ant svieto. No mader kokia 
bus valdžia, biedną žmogų 
vistiek nukrividys. Tik žiu-

ėjau pas kunigą Pakalni ir 
paprašiau, kad išmestų ko
kią dešimkę. Juk aš, sako, 
per dvidešimts metų duoda
vau ant mišių ir per kolek- 
tas Įmesdavau į krepšį po 
dolerį. Bet dvasiška asaba 
susiraukė, kaip tautiška na
ginė. Bažnyčia, sako, ubagų 
nešelpia. Eik, sako, pas sa- 
laveišius ir gausi pavalgyt. 
Į kleboniją daugiau nelysk.

—Cha, cha, cha!...
’ —Tai kas čia tau do per 

juokas, Maike?
—Juokas, tėve, kad tu 

jau pasenai, o vis da tiki, 
kad pas kunigą galima gau
ti paramos. Kunigo tikslas 
yra rinkti pinigus, o ne da
linti juos. J

/<4 PASAKOJA SENIAUSIAS ALY- I — Valstiečiai ar ėjo sa- 
TAUS GYVENTOJAS APIE ALYTŲ

durni, kad ėjo, nebuvo už 
ką jiems eiti. Ba tai ponai 
norėjo dar didesnės valios 
ant mužiku, už tai ir sukilo 
prieš ciecorių. Bet ka tada 
mužikai suprato ir žinojo, 
užsimuštai sodžiui nerasta 
gramatno žmogaus, ne taip, 
kaip dabar — kožnas pie
muo ims tau ir pasirasys. 
Ale narodas tada buvo ge
resnis. ; į j

Išėjau iš trobelės, tartum 
iš kokio muziejaus, tartum 
iš musų liaudies pasakose 
vartojamo 
posmo: 
boba.” 
dūzgia 
vežimas; Prie plento baltas 
namas, iš jo per atdarą lan
gą plaukia • radio. muzikus 
garsai. . Atsigrįžtu, ' matyti' k a,i: 
lūšnelė, kurioj kaip gyveno, | J1 
taip gyvena 10-tą desėtfcą I 
metų gyvenanti pora, Ji ne- 
siriaudoja nei elektra, nei I . 
kuo kitu; ji 'nešio'ja vyžas, | r.esn!° 
valgo juodą duoną su bbl- ls alky 
vėm, ir dėkinga Diedui ir 
valdovams, bile to neatima.

(“L. Ž.” Juozas Čyžius..

Merkinė,
Pilėnai (dabai 

,, Trakai,

kų sostinės vardas, nes Aly
tuje kunkuliuoja visoki dzū
kų reikalai, kiekvienas eili
nis dzūkas žino Alytų ly
giai, kaip savo bažnytkai
mį. Alytus diriguoja dzūkui 
miesteliams ir kaimams; 
Alytus žaliam sodžiui švy
turys — gero ir blogo. So
dietis iš jo pamėgdžioja 
madas, iš jo užsikrečia pa- 
leistuviavimu, bet iš jo se
mia ir kultūros peną.

Norėdamas ryškiau ap
čiuopti Alytų ir jį apibudin
ti vietos ir sodžių gyvento
jams; norėdamas paliešti 
geras ir blogas jo savybes, 
kurios daug kam žinomos ir 
nežinomos, pradžiai ėmiaus

prie lango. Mažyčių lange
lių šviesoj ižiuriu jo raukš
lėtą '• veidą, pamėlynavusią 
nos)'ir baltus, kaip sniegas, 
plaukus.

—-Turiu apie 90 metų ir 
visą gyvenimą praleidau A- 
lytuj,— Padeda kalbėti 
— Kai mažas buvau, kokis 
ten buvo Alytus, kaip sod
žius, bažnyčia stovėjo ii 
viena ar dvi krautuvės ii 
karčiama, bet seniau Alytui 
buvo' Septynios bažnyčios, 
vadinos “Bialo miasto”; tai 
buvo už anos Lietuvos. Ii 
dabar, tose vietose stovi 
kryžiai,, kur stovėjo bažny
čios.

— Kas tą “Bialo miasto’' 
sunaikino, — paklausiau.

—1 Susinaikino per Napo
leono vainą. Napoleonas 
nušlavė Alytų, pasakoja 
nuo'seniau.

— Nuo kada Alytus ėmė 
plėstis," — vėl paklausiau, t —i 4. ‘

— Bus apie 60 metų, nuo 
to laiko, kai rusai ėmė sta
tyti .kareivines. Tose vieto
se, kur , dabar stovi kareivi
nės buvo miškai. Miškuose 
ir statė. Per Nemuną jokio 
tilto nebuvo, 
“čaįkomis,” 
keltą.

— Gal ką 
papasakoti iš baudžiavos, 
ar “metiežiaus” laikų, ar 
pamenat? — kreipiausi į 
nutilusį senelį.

Baudžiavos gerai nepa
menu, bet ir baudžiavą nu
ėmus kokis ten buvo gyve
nimas! Atsimenu, kai po 
kryžium, kuris ir dabar sto
vi Vilniaus pusėje, rinkos 
aikštėje, starostos mušė 
mužikus už mokesčių nesu- 
mokėjimą. O iš ko gi mo
kės, kad neturėjo. Metiežą 
tai gerai atsimenu. Būdavo 
išeik į laukus, tai iš miško 
ar pakrantės iššoks metiež- 
ninkai ir klausia, ar nema
tyt maskolių; arba atjoja 
kazokų būrys ir klausia pa- i 
liokų, jei nenurodai, tai bi
zūnais ir ] x j 
nekaltų žmonių žuvo ir nu-Jais reikia pradėti tuojaus. Nu
kentėjo, — atsiduso už
gniauždamas pypkę.

— Ar buvo kokių susirė
mimų?

) — Buvo, bet koki ten su- 
j sirėmimai. Kai kazokai įjo-

1 jo į Alytų, metiežninkai Su
valkų pusėje išstatė medinę 
armptą ir kai šovė ir po ar- 
mota visi lankai pabyrėjo. 
Kazokai persikėlė per Ne
muną juos nuvijo į Staciš- 
kių laukus ir ten sumušė, 
suėmė, vienus iškorę, kitus 
išvarė į Sibirą, tik katras 
sutiko eiti į ruskių vierą, to 
nekovojo.

pirmo pasakos 
“Buvo diedas, ir su 
Netoli plentas, juo 
automobilis, tarška

perveždinėjo 
vėliau Įtaisė

nors galėtum

FARMERIAMS PATA
RIMAI.

Dabar laikas apsaugot sodą, 
kad obuoliai nekirmytų.

M. Bernatonis iš Burgetts- 
tovvno, Pa., klausia patarimo, 
kas reikia daryt, kad obuoliai 
ant medžių nekirmytų. Sako; 
“Turiu jaunų medžių, žydi gra
žiai, bet vėliau visi obuoliai su
kirmija ir nukrinta žemėn. Kas 
reikia daryt, kad jie nekirmy-
tų ?”

Klausimas pastatytas kaip 
lik laiku, nes kaip tik dabar yra 

ė laikas apsaugot vaismedžius, 
kad vaisiai nekirmytų.

1 Visų pirma reikia'žinoti, ko
dėl vaisiai kirmija. Jie kirmija 
dėl to, kad sodų kenkėjai pri
deda kiaušinėlių j mažus obuo
liukus. Iš tų kiaušinėlių išsivys
to kirmėlės ir sugadina obuo
lius.

Kenkėjų yra visokių rūšių. 
Jie pradeda veikti da medžiams 

kapoja. Oi kiek neišsprogus. Todėl ir kovą su

Sveikatos Skyrius
šį skyrių veda 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

SVEIKATOS IR INFORMACI
JŲ REIKALU.

* Susidomėjimas žmogaus svei 
kata yra gana senas ir svarbus 
klausimas. Įvairiais laikais ir 
pas įvairias tautas randame ži 
nių susijusių su sveikatos rei
kalais. Skaitydami kultūros is
torijos knygas, mes pastebime 
kad net daugelį šimtmečių at
galios, tautos buvo susirūpinu
sios geru sveikatos išlaikymu 
jos sustiprinimu bei atsparu 
mo didinimu. Aišku, laikui bė 
gani, pažiūros vienu ar kitu 
klausimu kdituliojasi. Mokslas !

i su visomis jo šakomis, nors vė- 1
> žingsniu žengdamas pir

myn. vis darė ir daro pažangą 
į ir daug kuo prisideda prie ge- 
| resnio musų sveikatos stoviu 

ymo. Kad butų galima 
praplatinti visas tas žinias, ku- 

i rios liečia žmogaus kūną, Ame 
rikos lietuvių daktarų draugija 
yra išsirinkusi švietimo Komi 
siją, kuri stengiasi ir pasiryžu
si supažindinti lietuvių visuo
menę su medicinos ir dentište- 
rijos mokslais ir jų naujausiais 
daviniais. Tam tikslui, tik kai 
kurių laikraščių leidėjų dėka, ji 
yra įvedusi sveikatos skyrių.

šia proga švietimo komisija 
nuoširdžiai dėkoja visoms toms 
redakcijoms, kurios neatsisako 
duoti pakankamai vietos dėl 
musų straipsnių. Tik vienas da
lykas tenka giliai apgailestauti, 
būtent, kad ne visa musų lietu 
viška spauda apsiima juos 
spausdinti, čia pravartu pami 
nėti, kad Amerikos lietuvių 
daktarų draugija ir jos švieti
mo komisija nesikiša į jokią po
litinę darbuotę. Draugijai pri
klausą gydytojai yra įvairių 
įsitikinimų. Religija ir politinis 
nusistatymas tai . grynai ąsme-

I niškas reikalas, todėl susirinki- 
1 muose tie klausimai niekados 
neliečiami ir kiekvienas narys 
tolygiai toleruojamas bei ger 
biamas. Tokiu budu gerbiant 
vienas kito pasaulėžiuras, susi
daro labai malonus ir draugiš
ki tarpusavio santikiai. žodžiu 
sakant, tikra harmonija. Ne 
pro šalį butų priminti, kad šiais 
metais Amerikos lietuvių dak
tarų draugijos pirmininkas yra 
Dr. R. Draugelis. Tai žmogus Į

I pilnas sumanumo, energijos ir Į 
Jo asmenybė, iš

kalingumą ir svarbumą dėl prii 
sidėjimo prie bendro . lietuvių 
švietimo ir kultūros darbo.* 
“Tantum possumus,- Quantum 
seimus’’ — lietuviškai tariant 
—mes sugebame atlikti tiek,i 
kiek žinome. Ne pasipelnymo 
ir ne pasigarsinimo išrokayi- 
mais'rašome į laikraščius; Taip 
pat nejįeškome viešo laikraš
čiuose pagyrimo. Mes jaučia
me, kad musų darbas, kuris pa
sirodo Sveikatos Skyriuje, yra 
grynai kultūrinis ir norime ti
kėti, kad plačioji visuomenė 
nesupras klaidingai. Tik tokios 
ir ne kitokios minties vedami 
drįstame su gryna sąžine vie
šai pareikšti, kad musų gydy
tojų straipsnių pasirodymas 
laikraščių skiltyse tarnauja vie
nam tikslui, būtent, lietuviško
sios bendruomenės labui ir jo
sios gerovei. O autoriai iš to 
gauna ne materialinį atlygini
mą, bet vien subjektyviu; 
džiaugsmą bei malonumą, kurį 
jie pergyvena išreikšdami ir 
perduodami savo mintis visuo
menės žiniai. Tat, kai tas dar
bas atsiekia savo tikslą ir pa
deda musų lietuviams padidin
ti jūsų sveikatos žinojimo aki
ratį.

švietimo Komisijos' sekr.
Dr. Br. J. Zubrickas, f ’ t f

Nuo redakcijos. — D-ras Zu
brickas apgailestauja, kad ne 
visa lietuvių spauda ąpšiiina 
talpinti musų daktarų, raštus. 
Tiesa, paskutiniais laikais iiJ 
‘‘Keleivis” jų nedėjo. O ar žinįjl 
kodėl? Todęl, kad jie išsigimė į 
kažin kokią nuobodžią belČtris 
tiką. Vietoj informacijų svei
katos klausimais, pradėta rašy-' 
ti tuščias pasakas apie “Nega-j 
liusi” Na. kaip sau norit,-bet 
Sveikatos Skyriuje pasakiniu į 
ne vieta. Prašome, duoti rimtų, 
pamokinančių ir trumpai para
šytų straipsnių, iš kurių skaity
tojams butų naudos, o mes bu
sime labai už juos dėkingi ir 
visuomet talpinsime.

Ko
• 1J

LAWRE1
Rezoiiucij 

Idas
Kovo 27 

masiniame si 
turiolika Lav 
gini-L U. 
P. Kliubas, 1 
pija, Liet. Suj 
ros Vaitu D-j; 
lino iršvent 
ALDLD. 37 ki 
kuopa, LDS. 
Sandaros 12 
Komunistu kt 
Choras ir 
Bendrovė.—i 
ėmė Lietuvos 
zoliuciją, kui 
ta Lietuvos ; 
ingtone u- Lit

- Rezoliucijo 
Lietuvos i 

bei grūmoja i 
nos prisės Lei 
lietiniai plėši! 
nusės Vokiet 
kai laiko kai 
vos galvos 
mes, Lawrt 
14 organizac 
testuojame 
lenkui ir h 
reikalaujam, 
trauktu savi 
kas nuo Liet 
somylįės. M 
visais; muir 
budais .' pa< 
žmonėms ‘gii 
kinių priešu 
Vokietijos t'i 

Mes šauki;
menkos liet

žmonėms tall 
jaus valandoj

Toliau mes 
stipriausia Li 
žangi ii'laisva 

dėl mes'rėikai 
Lietuvoje tuoja* 
steigta demoki 
tvarka; kad but 
kalėjimu visi, 
niai politiniai k; 
jie kartu su kita 
iiais ir seserimi 
reikalas bus, gi 
je ginti Lietuve 
somybę nuo Le: 
ku ir Vokietijoj 
ku.

Toliau rhes n 
Lietuva . turėt 
glaudžias sutait 
šomis demokra 
lybėmis, kaip 
Čekoslovakija, 
junga, Amerika 
taip pat ir su 
valstybėlėmis, k 
moja fašistinės

Šalin Lenkij 
intai!

Tegyvuoja b< 
iijos prekėms 
galutinai neat 
mačių į Lietuva 
lietuvai Vilniai 

Šalin Vokieti 
įlinkai! Mes, A

Isipirkit geležų ar sėklų krautu
1 vėj Lime Sulphur. Svaras kai
nuoja apie 30 centų. Sumaišy- 
kit tuos miltelius su vandeniu 
ir apipurškit kiekvieną vaisme
dį. kad varvėtų visos šakos. 
Ant dėžės ar maišiuko yra pa
aiškinta, kiek tų miltelių dėti į 
galioną vandens. ' ... , ,

Kai tik medžiai neržvdės tolerancijos. Jo asmenybė, iš Kovo 31 dieną, kaip ret- 
tuoi‘reikia juos apipurkšti Ar-' * tikro, papuošta gražiom ypati- kalavo lenkų militaristų uL 
senate of Lead nuodais. Kairėm, kas jį padaro labai ger- dimatumas, tarp Lietuvos R! 
obuoliukai žirnio didumo, vėl biamu m^imu draugu ir malo Lenkijos tapo Oficialiai at- 
apipurkšti tuo pačiu chemikalu. reprezentantu. Ne tik savo ” ’ -............
Liepos mėnesy apipurkšti da profesijai, bet ir lietuvių vi- 
sykį. Jei taip bus padaryta, ne- i suomenei yra ščyrai atsidavęs 
sukirmys nei vienas obuolys. 'ir dau« dė> josios darbavęsis.

— Nežiūrint kur jisai dalyvauja— 
ar tai draugų rateliuose ar vie
šuose susirinkimuose — jo kal-

j Gos visuomet esti gražios ir tu ■ 
ciningos. Jisai kaip ir visa vai vos tautininkai pateisins ka- 
dyba pageidauja pranešti, kad 
Amerikos lietuvių daktarų 
draugija neatstovauja kurią 
nors politinę partiją ir nėra 
kieno nors direktyvų, švietimo 
komisija būdama tiktai dalis 
tos draugijos užsiima vien mok 
aliniais klausimais ir už vis )a-

1 biausiai susirupinusi medicinos 
ir dentisterijos mokslų populia- 
rizacija.

Tiesa, Sveikatos Skyrius vei- 
• kė ir seniau, bet paskutiniu me

lu straipsniai nepasirodydavo 
taip dažnai. Ateityje švietimo ( 
komisija yra pasiryžusi ištai- 

J syti tą spragą ir nori regulia
riai prabilti į lietuvių. visuome- 

1 nę su medicinos ir dentisteri
jos klausimais. Tame skyriuje 

i straipsniu autoriai yra gydyto
jai. priklausą Amerikos lietu- 

' vių daktarų draugijai. Kiekvie
nas gydytojas laisva valia ap 

jsiima parašyti ir paaukoja tam 
tikra dalį laiko musų visuome
nei. Nei vienas iš tu auto; iii yra 
apmokamas arba kitokiu bildu 
atlyginamas. Tai grynas pasi- 

įšventimas dėl musų tautiečių, 
j Būdami gydytojais ir turėdami 
labai atgakomingas paręigas ,iš- 

1 pildyti, kiekvienas jaučia rei-

Kada Bus Atšauktas 
Lietuvoje Karo Sto

vis?
Smetonos valdžia su len

kais jau susitaikė. 1
Kovo 31 dieną, kaip rei-

steigti -diplomatiniai santi- 
kiai. Tą dieną Kaune Sme
tona priėmė Lenkijos atsto
vą Chanvatą, o Varšuvoj 
Lenkijos prezidentas Mos- 
cickis priėmė Lietuvos at
stovą : Kazimierą Škirpą.

Kažin, kuo dabar Lietu-
Kaip Nojaus Arka.

linti juos. Jeigu jis kiekvie- surasti seniausi Alytaus gy
liam tamsuoliui pradėtu po ventoją, kad šį tą nušvietus 
dešimtinę dalinti, tai iš ko iš praeities pergyvenimų, 
gi jis galėtų nats gyventi ir
gražią gąsųadine užlaikyti? Į man nurodė 90 metų amž.

—Ar tai tu. Maike. ro- senelį Petkevičių Joną, gy- 
kuoji. kad ir aš tamsuolis? veriantį užmiesty. Nueinu 

—Kas neša kunigams sa- Pas JI-
vo pinigus, kiekvienas yra J°, nerandu grįtelėj. tik 

_, sulinkusią, 
sukumpusią; - su ja nesusi
kalbu; laimei 
moteris, kuri 
kad senelė neprimato ir ne
girdi, o senukas išėjęs van
dens parnešti. Laukiu. Mo
teris šypsos, kad tai čia gy
venanti pora, kurios Abra
omas pametė sąrašą.

Bet štai kiūtina senelis, 
užlenda į užpečkį ir ten al- 

GENERAL ELECTRIC UŽ- SU0Ja-
DIRBO $63.546,762. ~ Jau Pa’’ėjo, — praneša

General Electric kompa-'S1,’“,'1“,"138' "“i16™ ri"’ka 
nija praneša, kad per 1937 nurodydama, kur es,s. 
.„„*..1 __ Lendu j uzpeckj, pnrnas

; į senelį primena 
matytą piešiniuose, 

neatrodau inteligenti- 
(poniškos) išvaizdos, 
pamatęs, nusiima ke- 
ir su nepasitikėjimu

Paklausiau vieną, kitą, ir

kiekvienas yra 
s, tėve. Juk tais'pi- randu senutę, 
paskui minta airiui? 

...„ ’(vyskupai, kardinolai ir lojaus peri į pnnieži;nis 
Jis, būda-1 _We]L M .k j , 

vo, atsigula skersai ežią ir 5jtain šneki taitum;n 
ritasi, o as su maišu paskui. frenlas Aš -į 
Besirisdamas jis atrasdavo 
kiekvieną agurką. Kai ant 
rytojaus I 
matydavo agurkus išvolio
tus, tai mislydavo, kad nak
tį velniai veselijas kėlė, ir 
tuoj nešdavo kiaušinių ku
nigui ant mišių.

—Atleisk, tėve, bet tu nu- 
krypai nuo temos. Pradėjai 
apie laišką, o atsidūrei Lie
tuvos agurkuose.

—Bek pardon. Maike, aš 
norėjau tau paaiškint, ko
kių mes baikų iškrėsdavom 
krajuje.

—U kaip su B rook lynu, 
tėve? Ar važiuosi tenai?

—Na, o kaip tu, Maike, 
i'okuoji: .važiuot, ar ne?

būdavo juokų, Maike, kaip tamsuoli
mudu tuos agurkus vogda
vom. Kai tik naktis sutem
davo, tai mudu tuojaus per 
tvorą ir į daržą.

n i gaiš
atsiranda 

paaiškina,
tu 
ne 

j frentas. Aš verčiau eisiu 
pas savo sudeda kokią bur- 

. -• . iną čeineryčių išsimest. Gurikaimo bobos pa-.b-įjį
—Viso labo, tėve.

metus ii padariusi į 
pelno $63,546,762. Ii 
pačiu laiku ji rėkia, 
valdžia reikalauja i 
mokesčiu.

gryno
r tuo žvilgsnis 

žyni 
Nors

Biblija sako, kad per visuotina.)] potvinj Nojaus arKa su
stojo ant Ararato kalno. Panašiu vaizdų galima šiandien 
pamatyti ir po Californijos potvinio. štai, parodytas čia 
namelis irgi buvo potvinio nuneštas ir paliktas ant kal
no. Jo savininkė Mrs. Randall su savo 6 metų amžiaus šu
neliu prigėrė. ’

ro stovį? Iki šiol jie vis tei
sindavosi, jog karo stovis 
esąs reikalingas prieš len
kus. Dabar gi jie su lenkais 
susitaikė, net Vilniaus išsi
žadėjo. Tai prieš ką dabar 
karo stovįs laikomas? Ar ne 
aišku, kad jis taikomas sa
vo šalies žmonėms terori
zuoti ?

ŽYDAI BĖGA IŠ DAN
CIGO.

Šiomis dienomis iš Dan
cigo pabėgo 3,000 žydų, neš 
naciai pradėjo malevoti jų 
krautuves raudonomis ir 
geltonomis spalvomis, o ant 
sienų prilipino plakatui, kad 
žydus reikia boikotuoti.; 
Nei vienas vokietys nepri
valąs nieko pas juos pirkti.

ŽEMĖ DREBĖJO.
Praėjusį ketvergą Ten

nessee valstijoj buvo jau
čiamas žemės drebėjimas.

mane 
pirę 
žiuri.

Pasiūlau užsirūkyti ir 
kviečiu prie stalo. Senio 
veidas nušvinta, kiūtina

IŠRADO MAŠINA VIŠ
TOMS PEŠTI.

Iš Washington© praneša
ma. kad šiomis dienomis te
nai buvo užpatentuotą nau
ja mašina vištoms nešti. Iš 
vieno galo vištą Įkiši cu vi
som plunksnom, o iš kito 
galo ji išeipa jau plika,.kaip 
nudiste. . .

šis vaizdas ąts 
įlinkus važiuoj 

ję ant šaligah

l
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s reikalingas priešė 
>. Dabar gi jie su lenkt 
Įtaikė, net Vilniaus B 
Įėjo. Tai prieš ką dak 
■o stovis laikomas? Ari 
ku. kad jis taikomais 
šalies žmonėms -lenT 
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ČYDA1 BĖGA IŠ DAN
CIGO.

Šiomis dienomis iš ft 
£0 pabėgo 3,000 žydąt 
iciai pradėjo malevoti 
■autuve' raudonomis j 
dtonomis spalvomis, o' 
enų prilipino plakatiŲ 
zdus reikia boikoto' 
ei vienas voki?tys ne 
aląs nieljo pas juos jiirt

IŠRADO MAŠINĄ Vii 
TOMS PEŠTI.

Iš Washingtono ppffl 
ia. kad šiomis dienom! 
ai buvo uŽDatentuotą B 
a mašina vištoms nešti 
■ieno galo vištą įkiši -d 
om plunksnom, o iš j 
jalo ji išeįna jau plikai 
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LAUKAITIS ĮŽEIDĘS \^as Mums Rašoma 
P1TTSBURGHO LIE- 

/ TUVIUS.
Baltimore, Md. — Tdisėr, 

(jas Laukaiti mažai balsų 
įgaus nuo Pittsburgho tauti
ninkų. Tokia kalba vaikš
čioja tarpe BaltimOrės lie
tuvių.

Kaip žinoma, čia buvo iš-(sutiks pasirašyt 8 ^alandų 
kilmingas Lietuvos nėpri- dieną. Tokį patį spaudimą 

I klausomybės paminėjimas ant darbininkų daro ir kitų 
(vasario 16 d. Atvyko n?ma- dirbtuvių bosai.
jža krūva Pitts.burgho lietu- 1 Dirbtuvės nulaiko darbus, 
vių tautininkų. Kaip jiems, atleidžia darbininkus ir vėl 
taip baltimoriškiams (auti- šaukia darban, kad kaip 
ninkams rūpėjo pirmiau-ia nors ųakrikdyt darbinin- 
ne iškilmės, bet pasitarimas, kuose vienybę. Todėl padė- 
kaip daugiau gauti balsų tis darbininkų sunki _ 
savo partijai laike SLAt rin
kimų. Toks originalis jų vi
sų tikslas buvo. Bet kai rei
kėjo tą norą, realizuot, tai, 
kaž kokia musė užtūpė vie
nam kitam ant nosies. Mu
sų trai'iko policijos teisėjas, 
Laukaitis, visada.lyg pasi
šiaušęs, dabar pasirodė vi
siškai neapkenčiąs pittsbur- 
ghiečių. Vienai veiterkai ji- Lukoševičius.
sai taip pasakė: “To hell J. V. Stilsono byla buvo 
with, those Pittsburghers.” kilusi iš to, kad jis, kaip ii 
(;“Į peklą su tais pittšbur- daugelis kitų, buvo priešin- 
gTiiečiąis”). Aplinkui dau- gus kaiūi.
gelis, tat girdėjo. Dėl to ma- Jo byla jau pasibaigusi ir 
noma, kad pjttsb.urghiečiai šiandien jis išteisintas, ta- 
už jį nebalsuos. ~~ čiau komitetas sako, kad

Baltimorietis. buvusiam Stilšono advoka- 
, -------------L-u. tui reikia da užmokėti $500.

SCRANTON PA Siunčiant aukas, čekiai
viena.agenta ateina kasdien !DautU „r,žl-ai aora ..>rderiai prašoma 
9 .rDiot;’’ Ca AngllJ sPauda gražiai apra-,raSyti A. Lukoševičiaus var-

egz. paidavinėti, bet še i,etuvių protesto mitmga. (lu> bet siųsti juos šiuo ad- 
Kovo 27 d. Scratono lie- resu: P. Kriaučiukas, 220 

tuviai buvo suruošė milžini- Leonard st., Brooklyn, N.Y. 
šką protesto" mitingą prieš 
lenkų militaristus, kurie už
simojo pasiglemžti Lietuvą.
Protesto mitinga parėmė ir jiur«t. . . . t *■ i n -i • Darbas tikukrainiečiai. Jų kalbėtojas už Vaitri ir 
pareiškė, kad 8,000,000 uk- li^ka)j. k|"ri]p 
rąiniečių, k u r i e gyvena _L_1—LJ 

Karčiamą ir Kepyklą

Korespondencij os
tuviai, suvienytomis spėko
mis padėsime Lietuvai ap- 

' ginti savo nepriklausomy
bę !

Te gyvuoja laisva Lietu
va ! f “ ‘

LAWRENCE. MASS.
Rezoliucija Lietuvos 

klausimu.
Kovo 27 d. sušauktam 

masiniame susirinkime ke
turiolika Lawrence’o drau
gijų — L. U. Kliubas, L. M. 
P. Kliubas, Tautiška Para
pija, Liet. Sūnų D-ja, Auš
ros Vartų D-ja, švento Lau- 
lino ir Šventos Onos D-ja,l 
ALDLD. 37 kuopa, SLA. 4ii 
kuopa, LDS. 125 kuopa, 
Sandaros 12 kuopa, Liet. 
Komunistu kuopa, Liaudies 
Choras ir Maple Parko 
Bendrovė.— vienbalsiai pri
ėmė Lietuvos klausimu re
zoliuciją, kuri buvo pasiųs
ta Lietuvos atstovui Wash
ingtone ir Lietuvon.

Rezoliucijos turinys toks:
Lietuvos nepriklausomy

bei grūmoja pavojus. Iš vie
nos pūsės Lenkijos imperia
listiniai plėšikai, o iš kitos. . . .
pusės Vokietijos hitlerinin-1 nių ir šmeižtų, 
kai laiko kardą ant Lietu-1 kad tų šmeižtų kas 
vos galvos iškėlę. Todėl | klauso. Jei klauso, 
mes, Lawrence’o lietuviai, 
14 organizacijų vardu pro 
testuojame prieš grobikus 
lęnkuš ir hitlerininkus, ir 
reikalaujam, kad jie ati
trauktų savo purvinas ran
kas nuo Lietuvos nepriklau- 
somyljės. Mes pasižadame 
visais; mums prieinamais 
budais ■' padėti Lietuvos 
žmonėms 'gintis nuo' išlau
kinių priešų Lenkijos n 
Vokietijos fašistų.

Mes šaukiam ir kitus A- 
mei'ikos lietuvius bendro
mis sęėkomis eiti Lietuvos 
žmonėms talkon šioje pavo
jaus valandoje.

Toliau mes manome, kad 
stipriausia Lietuva bus na- siunčiamas, įš Brooklyno fa- 
žangi ir laisva Lietuva. To- šistų šlamštąs, dykai jį išba
dei mes reikalaujame, kad liną atėjusiems " klientam-, 
Lietuvoje tuo,lauš butų at- , bet kartai's pasitaiko, kad 
štei'gta demokratinę sau-;nei uždyką žmohės neima, 
tvarka; kad butų paleisti iš Jei jau pas mus.taip darosi, 
kalėjimų visi anti-fašisti-jtai galima manyti, kad ir 
niai politiniai kaliniai, idant visose lietuvių apgyventose 
jie kartu su kitais savo bro-(vietose nekitaip. (Prenume-

------ -uixx.. raĮorjy “Keleivis” pas mus 
turi keĮiatą šimtų).

Fašistai pasigyrė, kad 
Trečioko pusantro tukstan 
čio dol. dovana buvo per- 
maža, tai reikią spėti, kad 
fašistų organas pasilaiko 
kitokiomis dovanomis; sy
kį kunigų “Amerika” išsi
tarė, kad “dovanos” ateina 
iš Lietuvos.

Pas mus' reikalinga kuo- 
daugiau socialištiškų pra
kalbų, kad galima butų dar 
didesnius dalykus nuveikti 
ir taipgi sykiu praplatinti 
Chicagos “Naujienų” dien
raštį: nors laikai pas mus 
prasti, bet dauguma galėtų 
ištesėti 5 dol. 
prenumeratai.

Sukruskime, 
; ir dar daugiau 
' mės.

Akron, Ohio.— Pas mus 
dirbama silpnai, 
miesto roberinių 
nori su unija 
Woods. Godrich 
ja gązdina darbininkus, kad 
iškelsianti dirbtuves Į kitus 
steitus jeigu darbininkai ne-

nes musų 
bosai lie

ta i kytis. 
kompani

Nacių Pučas Palaidojo Ilapsburgų Viltis

S. Penkauskas, 
Susirinkimo pirm.

HARTFORD, CONN.
Iš buvusių nepriklausomy

bes prakalbų.
Kažin kodėl iš Amerikos 

Lietuvių Kongreso skyriaus
darbuotojų niekas nepara
šė į mus progresyvišką spau
dą apie buvusias čia R. Mi- 
žaros ir “Keleivio” redak
toriaus Michelsono prakal 
bas 20 vasario. O prakalbos 

■buvo įdomios ir pilnos nau
jesnių faktų apie Lietuvos 
liaudies gyvenimą ir pir- 
mynžangą. Tuo tarpu gi 

j Brooklyno fašistų pakalikai 
i savo laikrašty pridrožė net 
keliatą špaltų visokių kolio- 

manydami, 
nors 

tai tik 
patys fašistų pakalikai, nes 
mus Hartfordo lietuviai fa
šistų šmeižtų neskaito. Fa
šistai savo lapo turi čia tik 
apie skaitytojus ir pas

'niekas neperka; agentas 
dejuoja, jog į savaitę pasi
taiko cik viena kopija išei
na, o kartais ir nei vienos; 
gi “Keleivio” ateina kelios 
dešimtys egž. -ir viskas vie
ną dieną. išeina. O reikia 
pasakyti, kad pas mus “Ke
leivio” agentų yra keliolika 
ir visur laikraščio pritruk- 
sta.

Tas agentai, kuriam yra

liais ir seserimis galėtų, jei 
reikalas bus, ginklu ranko
je ginti Lietuvos nepriklau
somybę nuo Lenkijos plėši
kų ir Vokietijos hitlerinin
kų.

Toliau nies manome, kad 
Lietuva „ turėtu sudaryti 
glaudžias sutartis su didžio
siomis demokratinėmis val- 
tybėmis, kaip Francuzija, 
Čekoslovakija. Sovietų Są
junga, Amerika, Anglija, o 
taip pat ir su mažosiomis 
valstybėlėmis, kurioms grū
moja fašistinės valstybės.

Šalin Lenkijos imperia- 
lį^tai!

Tegyvuoja boikotas Len
kijos prekėms kol Lenkija 
galutinai neatsižadės už
mačių j Liptuvą ir neatiduos 
Lietuvai Vilniaus!

Šalin Vokietijos hitleri-i 
ninkąi! Mes, Amerikos lie-'

B.G-nes.
Prašo aukų Stilsono bylai 

likviduot.
Mums prisiųsta atsišauki

mas, kuriuo visuomenė yra 
prašoma aukų Stilsono by
los išlaidoms padengti. Pa
sirašo komitetas: J.’Glavec
kas, P. Kriaučiukas ir A.

rąiniečių,
Lenkijoj, nekuomet nepri
tars Lietuvos pavergimui. Iš 
viso Europoj esą apie 45,- 
000,000 ukrainiečių, ir visi 
jie esą priešingi diktatūrai. 
(Nelaimė, kati musų Lietu
voje irgi diktatūra!) '

Kalbėjo Petras Pėstinin
kus, kun. M. Valadka, R. 
Mizara ir keliatas kitų, 
“Mes paaukosime viską, 
kad apginus Lietuvos lais
vę!” pasakė kun. Valadka. 
O R. Mizara pridūrė: “A- 
merikoje gimę lietuvių sū
nus važiavo Ispanijon ginti 
žmonių laisvę, jie važiuos 
ir Lietuvon, jeigu reikės.”

Vietos anglų spauda la
bai plačiai ir gražiai lietu
vių mitingą aprašė. “The 
Scrantonian Tribune” įdėjo 
ir kalbėtojų atvaizdus, kaip 
jie kalbėjo ant estrados. Y- 
pač gražiai išėjo kun. Va-

Reikalingi 2 Vyrai
Vienas prie visokio farmos darbo. 

Į Antras vidutinio amžiaus vyras pri- 
karves, turi mokėt melžti.

barnėje. Darbu atlygina 
gyvenimą. Rašykit ang- 
galit. Wallquisky (5 
Clark st., Gardner, Mass.

oyklos kad butų ir krautuvė. Norin
tieji parduot ar parandavut, prašau 
pranešt laišku skubiai. (I)

St. Babravičius.
Brooksvale avė., Mt, Carmel, Conn.

Penktas Puslapis

Schoenbrunn castle

^įiiiįnu

View of Vienna Franz Josef |

Archduke 
Fjancis Ferdinand 
frilled at Sarajevo

q Į Archduke Otto | •

Ferdinandas, kuris Sarajeve buvo nušautas (iš to prasidėjo-.Europos kai as). Vidury 
tom buvusį karo metu Austro-Vengrijos karalių Franą Juozą Hapsburgą (jis jau 
ręs). Dešinėje — jaunėsnysis UapsĮjųrgas, kurįs tikėjosi da užimti Austrijos sostą, 
padaryta? dabar nacių perversmas išblaškė visas Hajįsburgų viltis.

čia parodyti buvusios Austrijos imperijos palaikai. Viršuje matosi šenbruno pilis, kur 
gyvendavo—Austrijos karaliai. Apačioje., kairėje, parodytas buvęs sosto įpėdinis Pianas 

- ■ — • r ma
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P AJ IEŠKOJIMAI
Pajieškau mano moters ‘BRONĖS 

RINKUS. Kovo 5 d. išėjau į anglių 
kasyklas, kaip grįžau tai radau kaip 
vėsulos viską išdraskytą. *" 
viską, nepaliko nei burnai nusišluos- 
tyt skurlio ~ : ----
štampą.

Pasiėmė

ei cento nusipirkt 
Jass. valstijoj, apie 

turi giminaičių. Viduti
nio ūgio, apie 5 pėdų, 5 colių, apie 
175 svarus, plaukai nelabai tamsus, 
biskį yra žilų.. Vadinasi Bronė Ba- 
leckienė, bet jos tikra pravardė Bro
nė Rinkus. Kurie žinot kur ji randa
si, prašau pranešt jos adresą, busiu 
dėkingas kurie praneš. (6)

Wm. Rinkus
820 So. 17-th street, 'Herrin, 111.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau gyvenimui draugo »e;

jaunesnio 20 ir nesenesnio 30 metų, [but partneriu 
kuris butų turtingas n- gražus, ir1 ' ’
mylėtų laisvą- gyvenimą. Esu 20 me
tų amžiaus, gražiai atrodau, dirbu 
visokį darbą. Kurie mylėsite su ma
nim susipažinai, prašau prisiųsti pa
veikslą. Arčiau susipažinsime laiš
kais, paveikslą reikalaujant sugrą
žinsiu visiems. (I)

Miss Adelė Paulauskaitė
2120 Chapliu *st., Montreal, t anada.

Reikalingas Partneris
Kas mylėtų įsigyt gražų 6 šeimy

nų namą, gali .pinigiškai prisidėti ir 
i; norinti gali pirkt", 

i (parduosiu labai pigiai. Ešu pavienė 
moteris, dirbu dirbtuvėje, yiehai per
sunkti namą prižiūrėti. Platesnių ži- 

I nių parašysiu laišku: Nei uiRalingai 
įprašau nerašipūti. . * i (1) 

Miss E. Daniels
1351 Willoughby av., Brooklyjl.N.Y.

Miss E.
Willouglw

Jieškome Darbininko
,]>rič farmos dai'bo, mokame 2<Ndole 
i fų į mėnesį? Turi mokėti Inelžtr Jcar- 
ves ir su arkliais dirbti., paibaslžie- 
hią ir vasarą. Joe Pundiit : (4)

R. 6/ Charlotte, Mich.

Pajieškau rimtos draugiškos mer
ginos ap.siyedimui. nuo 18 iki" 25 me
tų amžiaus; arčihu susipažinsime 
laiškai'. Su laišku prašau prisiųsti ii 
paveiksią, kurį pareikalavus sugrą
žinsiu. Duosiu atsakymą tik ant 
rimto laiško. A. M. (5l

1S3 Menai .1., Montreal, Canada.

TĖMYTINA.

SVARBI NAUJIENA DĖL 
TŲ, KURIE SERGA IR 

NORI PASVEIKTI.
Jeigu diegliai kankina po krutinę, 

šonuose, skausmas galvos, nieko ne
laukdami gaukit Kazellio SPECIAL 
HERBS K. A. Tik ką naujai iš
rastos. Toji gyduolė gerai vei
kia. Suvalnina kad ir kiečiausius vi
durius. Reguliuoja ir taiso vidurius 
išvaro gesus, stabdo skaudėjimus po 
krutinę ir šonuose, valo kraują, stab
do galvos skaudėjimą ir galvos svai
gimą. Reguliuoja slapumą, gelbsti 
gerai dėl inkstų ligų ir strėnų skau
dėjimo. Padaryta iš daržovių ir žolių, 
neprilyginamai geresnė už visas ki
tas arbatas. Ji padarys tokį darbą, 
kokio joki kita gyduolė iki šiol nepa
darė. Garantija; pinigus sugrąžinsi
me, jeigu jums nepagelbės. Be to, ji 
labai pigiai kainuoja, tiktai 25c. už 
pakelį. Penki pakeliai už 1 dolerį, ar
ba 12 pakelių už du doleriu. Pakeliai 
vidutiniško didumo. Už 25c. galit pa
sidaryt geriausių gyduolių dvi kvor
tas ir daugiau. Taipgi turiu labai ge
rų vaistų nuo Reumatizmo, Neura!

iadkos atvaizdas SU iškel- gijos- Nervų-Išgasčio. Pasiunčiame . per pastą visur. J Kanadą pasiunčia-
į tom rankom. me 5 pakelius už $1.25. Pinigus ma-

, lončkite pasiųsti iš kalno. Adresuo 
kito taip:

KAZELL'S BOTANICAL CO., 
Bolanic Druggies

26 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS.

“Keleivio” Draugai! Pakal- 
binkit savo draugus užsi- 
prenumeruot “Keleivį.”

“Kel.” Koresp.

PAVOGĖ 3 ARKLIUS.
šiaudiniškių kaime, Ky- 

baitu apylinkėj, iš ukinin- 
pirmeiviai, 1 ko Bačinsko tvarto nakties 

darbuoki- laiku buvo pavogti 3 ark- 
Tautietis. liai.

“Naujienų”

Vieni Austrijoj Džiaugiasi, Kiti Žudosi

(į

mm....... mil

šis vaizdas atsiųstas Amerikon iš Austrijos oro bangomis. Jis parodo Hitlerio štuirni- 
niūkūs Važiuojant šarvuotais automobiliais per Insbruko miestą. Austrijos naciai susto
ję ant šaligatvių sveikina, juos, o Austrijos klerikalai žudosi savo namuose. ., ,

Pajivskoine tūvo broliu JONU 
DARAcUNO, iš amato kriaučius, gy
vena Chicago, III. Kovo 13 mirė jo 
brolis M. liarachuilas ir norėčiau su
žinot .Jono adresą. Kurie žinot kur 
jis randasi, malonėkit pranešt jo ad-

Miss Josephine Darachunas 
R. I, Box 358, Olympia, Wash.

Pajieškau pusbrolio PETRO VA- 
REIKIO, Kauno apskričio, Jonavos 
valsčiaus. Salininkų kaimo. Pirmiau 
gyveno Lincoln, N. H., dabar neži
nau kur randasi. Prašau atsišaukti, 
arba kurie žinote kur jis randasi, 
ma'ončsit pranešti jo adresą, busiu 
dėkingas. Turiu svarbų reikalą.

Pajieškau moteriškes ap'ivcdiniui, 
pageidaujama kad butų blaiva ir nc- 
senesnė 50 metų; aš esu 48 metų, tu
riu nebloga užsiėmimą. Meldžiu atsi
liept teisingoms ir prisiųst savo pa
veikslą. Butų gerai, kad atsilieptų iš 
netolimos apieliiikės. Nenoriu raši- 
nėt ant juoko. S. J. A. (5) 
530 Walpole street, Norwood, Mass

oš Myrtle st.

Pajieškau dėdės, mano tėvo brolio 
Petro Kapačiaus (angliškai Kopachl, 
1921 m. gyveno Detroit, Mich. Buvo 
ženotas. Iš Lietuvos — Ukmergės 
apskričio, Liduokiu parapijos, Medi
nų vienkiemio. Žinantieji nors ką 
apie ji malonėkite .pranešti laišku, 
busiu labai dėkinga. (5)
Mis Anna Kopach, % A. Linkus, 
166 South 2-nd st., Brooklyn, N. Y.

Pa'ic.škau sūnaus BRONIO ADO
MAIČIO, .iš Lietuvos paeina iš Pa
liepių kaimo, Betygalos vaisė-, Kau
no apskr. Pirmiau jis gyveno Syra- 
■usc, N. Y., dabar girdėjau apsigyve
no Scranton. Pa. Stambus vyrus, 
šviesus plaukai, ženotas su lenke. 
Kurie žinote jo adresą, prašau pra
nešti. Mrs. M. Rainiene, (5)

110 W. Thompson street.
Philadelphia, Pa.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIU IŠDIRBYSTES

ja ir dideliai skirtinga GYDUOLE I 
tiems žmonėms, kurie kenčia nuo , 
ECZEMA (nupuškiino), Poison Ivy, 
Atheletes (sutrukimo ir niežulio ko
jų pėdų), nuo nepagydomų niežulių, 
ir nuo daugelio kitų išbėrimų, toji 
MOSTIS labai pasekminga gyduolė. 
Kaina tos MOSTIES 70c. prisiub- 
čiant Money Orderį, C.O.D. 80 centų. 
Tą Stebėtiną Mostį galima gaut pa
rašant pas:

KACHAN LABORATORIES, 
NORTHBORO, MASS.

pu

Dvi Farmos Pardavimui.
Viena, 120 akelių, 80 akerių dirba

mos, 40 ganyklos su geru mišku, 
dėlė, graži stuba, geias šulinys, 
delis -odas, prie gero kelio, apie 
sč mylios nuo miestuko. Kaina 
$2,700.

Antra, 100 akerių žemes, 20 akru j 
ariamos, o kita dalis, geras miškas ir j 
gera ganykloms, pusėtina stuba ir j 
garadžus, prie gero kelio, apie 3',į I 
mylios nuo miestuko. Kaina $1,600. Į 
Platesnių žinių norint, klauskite lais- j 
ku. (4)

Mrs. Joseph Dombrowski

PARSIDUODA FARMA
175 akerių gėros žemės, 

rių miško, o kita dirbama, 
stuba, barnė, vištinirikai, 
saileris kornams, karvės, pm 
avių, kiaulių ir pulkas vištų, 
ris ir kiti farmos padargai, 
už $2,700. Imokčt $l,80o. Klauskite; 
Mrs. Z. Adams, Berlyn, Md. ’ (1

jų ake-
5 ruimų

j WORCESTER, MASS.

I CHESNEY'S
: CANTEEN
! GERIAUSI IšSIGĖRIMAI 

IR VALGIAI.
I Visokia Degtine, Likeriai, Vynai
• ir visokių išdirbysčių ALUS.
Į VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS
j RŪŠIES.
Į PATARNAVIMAS GERAS!
• Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS"
Į pavieniais numeriais,
190 MILLBURY STREET

WORCESTER. MASS.

NAUJA VAISTŲ KNYGA 
SVEIKATA LIGONIAMS

Gydymas visokių ligų šaknimis, 
Augmenimis, Žievėmis, žiedais, Sėk
lom ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. Kai
ru su prisiuntimu $1.00. Pinigus ge
riausiai siųst Money Orderį, arba po
pierinį dolerį laiške. Adresas:

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS. i

Juodgalviai, rudi 
galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun- 
čiu j visas dalią 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą.

GEO.
BENDORAIT1S 

520 Wilson St., i 
Waterbury, Conn.J

KURIE NORI TIKRAI GERO ALAUS ATSIGER
TI—PABANDYKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS. 

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

218 W.

A Pound

l’iin . dčHcipus, 
assorted fi//i>igs.

Fruit flavored centers, hon y nougatines, 
nut clusters, fudges, er im caramels,, 
peppermints and other popular fillings.

BROCKERT BREWING CO., Inc.
TELEFONAS SI LAFAYETTE ST.,
Worcester—5-4334 WORCESTER. MASS.

Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road, 
South Boston, Tel. SOUth Boston 2271.

Old Homestead
//and fashioned Chocolates

At all retail drug and candy stores
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PANEVĖŽIO APYG. TEISMAS NUEAU-\ 
D Ė I ŽIAURIUS LINČIUOTOMS.

Mados Kuriamos Vyrams Įtikti.

. ■ , . . T I
vandeni pradėjo gerti. Jo, 
galva buvo kruvina. Strel- ’

Arba kaip 4 Pušaloto vals- 
čiauc ūkininkai nukankino _ 
savo kaimyną Blinkevičių. čiunas paėmė slapią skep

Pušaloto valsčiuje perei 
tą vasarą buvo šiurpulingas 
įvykis. 
Pazuku

Moterims Pasiskaityt
’ * SI SKYRIŲ TVARKO 

M. MICHELSONIENĖ. 

tą ii* jo galvoje esamą žaiz-, 
dą apvalė.

—Uš grįčios Blinkevičių 
■'šsi.vedėtn laukan. Jis buvo 
vis dar silpntfs. Davėm nau
jo vandens, o kai pastebė-( 

■ om mėlynes ir žaizdas, nu- 
arėm jį kiek pagydyti: 

at
nešti kamparo ir denatura- 
lo. Tuo tarpu jau buvo pa
kinkytas mano arklys ir pa
sikrovę į ratus Blinkevičių 
nuvažiavom pas Strelčiuną. 
Čia atneštą kamparą susku- 
’.inėjom, o Strelčiunas, ske
petaitę pasidažydamas į de- 
naturata. vežime esantį 
Blinkevičių pradėjo trinti 
aip, kad net ratai dardėjo.

Nuo šių vaistų jo žaizdos 
nei kiek nepakitėjo. Bijo- 
om, kad nepaeitų gangre

na. Minų tikslas buvo Blin
kevičių pristatyti policijai, 
aigi nieko nelaukdami mu

du su 'Rutkausku jį vežėme 
Pušaloto link. Kelyje Blin- 
kevičius vis mažiau bekal
bėjo. Manėm, kad tai nieko 
blogo, — jis galėjo apsime- 

į. sti negaluojančiu. Kiek su- 
1 stojom Voverynės vienkie- i / 
—y. Čia vienas praeivis ir 
klausia:

—“Ką jus vežat?” Aš at-

Keturi Užubaliu ii 
..... .... . kaimų ūkininkai, 
būtent Alfonsas Pauliuko- 
nis. Benediktas Strelčiunas, 
Feliksas Rutkauskas ir Jur
gis Barisas, žiauriai nukan
kino savo kaimyną Mykolą Rutkauską pasiuntėm 
Blinkevičių. Jie torturavo jį 
7 valandas, pakol jis visiš
kai neteko gyvybės.

Nukankintojo Blinkevi
čiaus lavoną nuvežė į puša- 
loto policiją ir pareiškė, kad 
buvo sugavę vagį ir atvež- 
dami policijon sudavę į ku
prą, kuomet jis norėjęs pa
bėgti- Nuo to jis nustoję.- 
alsuoti.

Padarius teismo, medici
nos apžiūrėjimą ir skrodi 
mą Mykolo Blinkevičiaus 
kūne rasta daugybė kraujo 
įpludžių, 9 nubrėžimai kak
toje, nudaužyti antakiai, sė
dimoji vieta sudaužyta taip, 
kad žaizda susiliejusi į vie
ną bendrą plotą ir užsitęsu
si net į pryšakį; oda pajuo
davusi su žymiais nubrau
kimais ir kraujo išsilieji
mais. Praplovus rasta krau
jo įpludžiai po oda ir į rau- 
menis vietomis iki 3 cm. gi-j 
kimo. Galvoje buvo padary- 
tos dvi didelės žaizdos. Abi (sakia^: 
žaizdos siekė kaulo plėvės. . ' . 
Plėvėje rastas didelis krau- Į 
jo įpludis.

Perskaičius kaltinamąjį 
aktą, davė savo parodymus 
pirmasis iš kaltinamųjų Al
fonsas Pauliukonis:

—Ponai teisėjai! Kaltu 
neprisipažįstu, bet pasaky- jam sakome: 
r-.»« « 1 z z T~> • v •— Ponas viršaiti, papra-, 

syk policijos viršininką, kad 
Blinkevičiaus apžiūrėjimui ' 
jis nekviestu gydytojo,— 
mes jį pagavom vagiant ir 
mušėm.”

—Tada Blinkevičius dar 
kiek sujudėjo ir sako:

—“Dovanokit, aš mirš
tu.”

—Kai pasiekėm miestelį, ėjo ir pakviestasis Barisas. 
Blinkevičius buvo jau nebe
labai gyvas. Mes tuoj 
braukšt pas felčerį, šis ap
žiurėjo, po oda įstūmė vais
tų ir dar į aptieką parašė re
ceptą. Už vaistus aš sumo- į krautuvę 
kėjau tris litus. Blinkevičių 
judinom, siubavom už ran
kų, bet jis anei ai... sustin
go. Lavoną padėjom į areš
tinę ir viskas. Prašau pasi
gailėti. Aš dar nebaustas.
Turiu šeimą...

Kalt. Strelčiunas:
—Gerbiamas teismas, aš ti vaistų,'

| —“Žiurkę vežam, kuri 
■ lando po svirnus.”

—Kai priartėjom prie Pu
šaloto, Blinkevičiaus ran
kos buvo šaltos, bet jis vie
na akimi dar mirksėjo. Žiū
rime, pakelėje viršaitis va
goja žemę runkeliams. Mes

siu visą tiesą, kaip atsitiko. ■ 
Laikiau stirnelę; ta stirnelė 
kažkur pabėgo, o jos jieš- 
koti išsiunčiau savo tarnus. 
Piemuo Bulkė Petras tos 
stirnelės bejieškodamas, 
prie kelio, netoli krūmų ii 
sodybos, atrado du maišus 
rugių ir vieną—kviečių. Ki
lo įtarimas, kad tuos grudus 
bus pavogęs ir čia paslėpęs 
Mykolas Blinkevičius. Visi 
įtarinėjom, kad jis čiupinė
ja musų svirnus. Mes visi 
kaltinamieji prie šių grudų 
budėjome ir laukėme, kas 
ateis jų atsiimti. Birželio 6, 
apie 23 vai. budėjantis Fe
liksas Rutkauskas pamatė, 
kad prie tos- vietos, kur pa
dėti grudai, atėjo ir įtarti
nai sukinėjosi lauktasis My
kolas Blinkevičius, Jis pą- 

‘.kvięlė manė ir Strelčiuną. 
Įvykio'.vieton ■ aš atėjau su 

.šautuvu. Dviems vakaruški
ninkams padedant, mes 
Blinkevičių greit sulaikėme. 
Blinkevičius nenorėjo pasi
duoti, aš paleidau viena šū
vį. Blinkevičius su Strelčiu- 
nu susikibo, ko pasėkoje 
Strelčiunas kažkokiu daik
tu Blinkcvičiui natokšt į 
galvą, o šis vietoje suvirto. 
Tada Blinkevičių nusiva- 
rėm i mano klojimą, o čia 
nutarėm mušti minkštai: iš 
grįčios atsinešiau kibirą 
vandens ir dvi virves: pava
dį ir vadeles. Numovėm 
Blinkevičiui kelnes, užpa
kalinę jo dali suvilgėm van
deniu ir aptiesėm vandeny 
suvilgytais marškiniais. Vir
ves sumazgėm po keliolika 
mazgu. Kol visa tai buvo 
pat uosta, Rutkauskai pa
kvietė Barisą.

Mušėm visi keturi pakai
tomis, kol Blinkevičius gru
dų pavogime prisipažino ii 
pasisakė, kad tuos grudus 
pavogęs iš Kazio Rutkaus
ko. Po prisipažinimo klau
sėm, kur iis dėjo prie io 
svirno pritaikytuosius rak
tus, bet kai to nepasakė, fa 
pakartoiom. Kiek te muši
mas truko n .-beprisimenu, 
bet žinau, kad po to Blinke
vičių atsivedėm i mano grį- 
čią. Čia jam davėm vandens 
nusiprausti. Blinkevičius Į 
dubenį tiesiog suvirto, o f 
kiek pasiprausęs, tą patį į

Kitty Carlisle
Į Dolores Del KŪTĮ

čia keturios judžių aktorkos iš Hollywood© demonstruoja vėliausias madas. Jos sako, 
jog naujos mados kuriamos vien tik tam, kad lengviau butu galima patraukti vyrų akį.

kaltas nesu. Kada sulaikė- bet jis mirė. Prašau manęs 
me Blinkevičių, jis kėsinosi 
mane mušti, tada aš tik gin
damasis akmeniu smeigiau 
jam į galvą, nuo ko jis par
virto. Klojime lupome visi. 
Kai vedėm į klojimą, Blin- 
kevičius mėgino pasprukti, 
bet jam buvome surišę ran
kas. Prašau manęs pasigai
lėti.

Kalt. Rutkauskas Fel.:
1 —Kai pastebėjau prie ke
lio besisukinėjantį Blinke
vičių, tada pakviečiau Pau- 
liukonį ir Strelčiuną. Strel- 
čiunas pirmiausiai Blinkevi- 
čiui spyrė nagine į galvą. 
Kai mes visi trys Blinkevi
čių atsivedėm į klojimą, at

pasigailėti...
Kalt. Barisas Jurgis:
—Aš senas, man 64 me

tai, pasigailėkite manęs, po
nai teisėjai. Kai mane pa
kvietė į klojimą, radau at
neštą kibirą vandens, lem
pą ir virves. Kai visi mušė, 
tai ir aš prisidėjau. Suda
viau kelis kartus virvele, 
bet nemaenai. Kokia čia 
mano ranka... Prašau pasi
gailėjimo.

Prie šių keturių kaltina
mųjų buvo prijungtas ir 
penktas----Felikso Rutkau
sko brolis, Kazys Rutkaus
kas, bet visi kaltinamieji jo 
dalyvavimą mušime panei
gė-

Liudininkų eilėse pir
miausiai buvo apklausta žu
vusiojo žmona, Grasė Blin- 

paskui visi mušėm. Po su- kevičienė. Ji pastebėjo, kad 
muštojo negalavimų nuėjau vyro pasigedo anksti rytą, 

ir nupirkau dvi bet kai kaimynų nurodoma 
bonkas denatūrato 
šmotelius kamparo. 
Blinkevičių vežėm ' 
lotą,, jis buvo silpnokas, aš 
jį laikiau i

Pirmiausiai Barisas su Blin- 
kevičium gražiai paduoda
mas ranką pasisveikino, o 
paskui visi mušėm. F

jKASGIR
| (Nuoinuiųkoreip

Liūdnas Uk 
kamsPfluasa

SAUGOK1TĖS NEDAV1R- LAIKAS PRADĖT KOVĄ 
TOS ---------------- - ---------- ----------

Musų 
mėgsta kiaulieną, bet neži
no, kad tai labai pavojingas 
maistas. Kiaulienoj dažnai 
gyvena parazitinė kirmėlė, 
mokslo kalboje žinoma tri- 
chinos vardu. Kada žmogus 
gauna tų kirmėlių, tai sako
ma, kad jis serga trichino- 
zio liga.

Lietuvoje šitą kirmėlę da- išsirita iš kiaušinėlių, 
bar pavadino kaspinuočio j 

; vardu, r"" y 
ilgas kaspinas.

Kaspinuočių pasitaiko pas 
visus gyvulius, bet daugiau- 

isia pas kiaules, todėl visų 
pirma apie kiaulinį kaspi- j 
nuotį čia ir pakalbėsime.

Tokios kiaulės mėsa, 
pač raumenys, liežuvis ir: 
inkstai yra pilni trichinos 

1 kiaušinėlių, kurie atrodo |mmui vunone meuzillga, U). 
j it balti, nedideli taškeliai j kandyS taiko kiaušinė' 
įaudonoj mėsoj. Jei šitokia jju? padė’ti ten, kur ju vikš- 
mesa bus valgoma nedavir- ranJ butų maisto. '

Visus vilnonius audeklus, 
vilnas, rubus, kailius, odas 
ir kitus daiktus reikia ypa
tingai nuo kandžių saugoti. 
Visus šiuos daiktus reikia 
nuolatos gražiomis saulėto
mis dienomis išnešti laukan 
ir gerai išplakti — išvėdinti. 
Išvėdintus daiktus sunešus i 
kambarį reikia išbarstyti 
naftalinu arba iškloti taba
ko lapais (kas turi). Nafta
lino ir tabako kvapas nu
baido kandis ir jos ten ne
gali padėti kiaušinėlių.' Bet 
jau padėtų kiaušinėlių ne
sunaikina.

Kandžių kiaušinėlius ir 
vikšrus gerai naikina nepa
stovi temperatūra — dideli 
šalčiai ir didesni karščiai. 
Prie 20—10 laipsnių tempe
ratūros žiemos laiku dalis 
kandžių bei vikšrų žūva. 
Todėl šaltomis dienomis 
taip pat patartina įvairius 
vilnonius daiktus lauke iš
vėdinti. šiltomis saulėtomis 
dienomis, ypač kai prieš 
saulę buna apie 110 laips
nių šilimos, vikšrai per 20 
minučių visiškai žūna.

Dabar, pavasarį, visos 
šeimininkės turėtų susirū
pinti ir gražiomis dienomis 
viską iš kambario išnešti 
laukan, gerai išvėdinti ir iš
dulkinti. Tuo tarpu kamba
riuose visur išvalyti ir išpli
kyti karštu vandeniu.

Nevartojamus vilnonius 
daiktus (vasarai) galima 
apsaugoti nuo kandžių su
dėjus į dideles sandariai

KIAULIENOS.
žmonės geriausia

SU KANDIMIS.
Jau dabar galima paste

bėti kambariuose kandžių, 
kurios, ne naikinamos gali 
pridaryti daug žalos. Laks
tančios kandys dažnai esti 
nebekenksmingos, nes daž
niausiai laksto patinėliai ir 
padėjusios kiaušinėlius pa- 
teles. Žalos pridaro kandžių 

i vikšrai (kirmėlaitės), kurie

„„„ Kandys kiaušinėlius de-ka,V. da 1-4 kartus per metus ir 
daugiausia vasario, kovo, 
gegužės ir liepos mėnesiais. 
Per 7 dienas iš kiaušinėlių 

‘ y išsirita vikšrai, kurie ir ga
dina musų turtą. Kiekviena 

I patelė padeda iki 200 kian- 
•Yj žinelių. Taigi, nenaikinant 
" kandžių gali prisiversti labai 

'.jSidaug. Kandžių vikšreliai 
-"įminta vilnone medžiaga, to-

Radviliškis- Šiam 
čiuje ir plačioj a| 
pava-aris šįmet gai 
nas. Nois pavasaris 

. ras ir pirmieji pąi 
P^rido, sniegą m 

jau nušildė, bet k 
sniegu ir geros ukin 
lys sunyko, nes kai 
Įas išėjo į lauką ] 
ąvo žiemkenčių pa 
tisąi nusiminė: m 
tėra rugių neišge 
daugiausia ingiu k 
iodo, lyg linai; nu! 
žiūrėjęs šaknis 
kad ir jie išgedusic 
apylinkėje šie meta 
treti hloę metai 
uipro eitais metais 
sunaikino beveik' 
sėlius, pernai Ii 
daigino ragius ir 
kas labai sugadini 
derlių ir šiaudus ai 
šįmet sniegas išpud

Be to, ūkininkai 
susirūpinę ir dėl 
nes daugelis jo ne 
nuo pradžios balai 
nesi'o vaiys gyvuli 
nykią. Bet kažin 
bus?

Paskutinėmis e 
būtent kovo 6 ir 1, 

j vėjai ne tik stogus 
I kė, bet daug kam ir 

mis gegnėmis nukėlė 
gelį medžiu išlaužė 
nors if pavasario s 
ristiek nerami artoje

Mineraliniu trąšu 
kai nebeįstengs bent 
nes daugumas visą i 
pinigu išleis pašara.

VAGIŲ GAUJA, K.
VOGĖ tlK AVIS 

ta ir kelinių ;
i totaj valsčių uk'r 

smiliai nukentėjo 
arip ragą Iš tvartų 

BTOgti 100 avi 
ifjtėj) per 20 ūki 
hi išaiškinta, kai 

vagia J. Bražinskas, 1 
slis, Br. Brazinski 
& Tamulienė (m 
iįdansios pavogt 
ii, o Čekiškės pirki ij 
i fabergas ir 
Minias vogtas a\ 
pMavf.
I® apygardos, te 
IMa lir'A. T 
ūKdė po penkeriu 
Mokiųjų darbų I 
ą Juzinskienę vien 
kas paprasto kalėji: 
^gą ir Janke 
Išėjus metus sun 

1 kalėjimo, o Tar 
& 
kąstieji padavė 

skundu- Run 
anądien tą byl

ĖRitenbergą ir 
šteisino, o Bra 
imuliui bausm 

ketvertu 
darbu, kalėjin 

po 10 mėiješit 
iškalėtų.

^OCĖAPYTALAL' 
BAŽNYČIĄ.

Mukio miestely, 
S valsčiuje, na 
^težinomi žmonė: 
Tkatalikų bažnyčią 
X dukielikus ir rr 
g-Plėšikai dar b; 
^i ir g po bažn 
t\nisį, ‘bet nepav 

naktį taip pat 
įplėšti ’ ir Apyts 
EIS*1 iie prašės 
C^un, bet krauti 
'^i neįsileido.

^PRIDARĖ DA
nuostolių.

ir 8 dienomis 
apskrity siautė k 

įj?tdra, kuri nud 
Skarns daug sto

I ta, nedarukyta ar nedakep 
■ ta, tai galima bus užsikrėsti 
kaspinuočiais. Viriai, Į žmo
gaus žarnas patekę, nume
ta kalkinį kiautelį, prisika
bina tam tikrais čiulptukais 
prie žmogaus žarnų sienelių 
ir visą laiką čiulpia maistą. 
Čia jie užauga keliolikos 
pėdui ilgio, visą laiką erzina 
žarnų sieneles, iščiulpia 
daug jau pagaminto žmo
gaus organizmui maisto. Be 
to, nuolat nuodija organiz
mą savo išmatomis.

Kaspinuočio kiaušelius 
nesunku pastebėti sergan
čio juo žmogaus išmatose. 
Nuo kaspinuočio apsisaugo
ti nesunku: reikia kiaulieną 
valgyti tokią, kuri yra gerai 
iškepta, išvirta arba išrūky
ta, nes nuo virinimo, kepi-

reikalavo po 15 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo, Bari
mui — 10 metų ir K. Rut
kauskui tiek, kiek teismas 
ras reikalinga. Esą daugelio 
valandų sunkus kankinimas 
iki mirties reikalingas ata
tinkamo atpildžio.

Per prokuroro kalbą vie
nas kitas iš kaltinamųjų 
pradėjo -ašaroti.

Paskelbtas sprendimas, 
kuriuo nubaudžiami: 
čiunas ir Rutkauskas po 8 
metus s. d. kalėjimo, “ 
liukonis — 6 metais, oau- . • - ••sas 4 metais. Blinkevičienei i ^™s' nepavojingi

Strel-

iš nuteistųjų priteisiama 
353.90 Lt. vyro laidojimo 
išlaidų ir po 40 Lt. kas mė
nuo iki gyvos galvos arba 
jos ištekėjimo. Kazys Rut
kauskas išteisinamas.

Tiesiog į Klaipėdą.

Lcl, Il Co I1UU \ 11 IIIIIIIU, INcJJl“ 

n ■ mo ir rūkymo viriai žūsta ir 
Dili 1" zj i zs.' T7” ’ OI

j vicii’Ooi iiGpciVC)jiligl. V 11 Ičil
jau nuo 140 laipsnių šilimos 
žūsta. Žmogui kaspinuočio 
viriai daug daugiau pavo
jingi už patį kaspinuotį.

Viriai, pakliuvę į žmo
gaus vidurius, ten nelieka, o 
slenka į akis, smegenis ir ki
tus svarbius organus. Dėl to 
žmogus gali susirgti sun
kiom ligom arba net mirti.

Reikia pažymėti, kad yra 
valgių, kurie kaspinuotį 
silpnina, tai bus svogūnai, 
česnakai, silkės.

Dėl kaspinuočio buvimo 
žmonės dažnai jaučia skau
smus viduriuose, vemia, bet 
kaspinuotį esant retai įta
ria, tų negerumų priežasti
mis laiko ką "nors kitą. Tik 
išmatų tyrimas 1......... . ............ .
rodo apie šio parazito būvi-1 Medikes "dėžes?

Lancastria.
Star praneša 
populiarus jų 
tiesiog plauks

ir tris nuvažiavo į Pušalotą parsi- 
Kai “ ' “ ' „ .

į Puša- Vyro palaidojimas su viso- 
. . \_ mis iškilmėmis kainavęs 

jį laikiau Už parankės ir 400 litų. Prašė juos iš kalti- 
kalnieriaus. Jis buvo išskė- narnujų priteisti. Be to, pa- 

; tęs rankas. Miestelyje Blim i’eįškė jieškinį po 80 litų 
kevičiui ėjau į vaistinę pįL;k?,.<pėnesiui iki-,gyvos galvos, 

supiaū už rauku, . Ūkis praskolintas, 
— skelbiamos jo Varžytines,— 

nębgtjarinti iš ko gyventi. 
Littdintnkas Vaišvila, Pau- 
liukonio'; tarnas, vaizdžiai 
nupasakojo,5 kaip Blinkevi- 

(į^čiųs buvo'-Aotavojamas at
vedus jį iš klojimo: Strel- 
čiunąs virtuvėje ji mušės į 
veidai nešvariu autu, o Rut 
1 etiškas \ kažkokiu pintiniu 
bizūnu.

Tolime nių liudininkų pa
rėdymai buvo skysti.

Fasibaigir apklausiniams, 
išsamų kaltinimą patiekė I 
prokuroras K. Bukauskas. ■ 

Jo žodžiais, visi kaltina-i 
mieli nėra nei susinratimo| V. J. Vehičiui.—• Tams- 
stokos, nei staigiu išsišoki-!*08 pranešimas apie New 
mu aukoA Jų atliktas bai- Britaino mitingą atėjo .per
šaus kankinimo darbas bu-D’ėkd. negalėjome prieš ba- 
vo iš anksto apgalvotas, da-, ’indžio 3 įdėti. 
;ytas keršte sumetimais. Vi- 

• si kaltinamieii su žuvusiuo
ju turėjo nebaigtas sąskai
tas. ji nuolat įskundinėjo, 
bet ka> visas bvkis su juo 
pralošė, sugalvojo nauią at
sikratymo būdą: įscenizavo 
vagystę, o tuo pasinaudoda
mi ir prisidengdami nedarė 
b'nčo teismą su baisiais kan
kinimais, kokių dar nepasi
naudojo nei vienas žmog 
žudys. Blinkevičiau; kan
čios prilygsta Kristaus kan- 

I čioms. Baigdamas savo kal
bą, prokuroras kaltinamie
siems ’’ ' r'1 '
čiunui

Saulėtame Floridos Pajūry.

N
:h

■> A-

*|Oį

Gražioji šokikė, Viviana Faulkner, mankštinasi Miami 
Beach pajūry.

vežti, jį atrado nebegyvą.

mis iškilmėmis kainavęs

Plauks Laivas
Cunard White 

lietuviams, kad 
laivas Lancastria
į Klaipėdą. Iš New Yorko tasai 
puikus jūrių milžinas išplauks 
Gegužės 21 d., o iš Bostono, Ge
gužės 22 ciieną. ri. ‘

Kelionė Lietuvon su Lancas
tria bus nepaprastai interesin
ga. Laivas trumpai sustos Ply 
mouth, Anglijoj ir Ostend, Bel
gijoj, paskui ji plauks Į Lietu 
vos Baltijos jurą per gražųjį

tiksliai nu-1 uždaromas skrynias arba 
■^lfn^nvF ...cdk-.cc dzžci. ‘Gerai išga

mą žmogaus kūne. Narni- Įytus jr išdulkintus drabu- 
nuys vaistais kaspinuočio ^jus sudėti eilėmis ir išbars- 
pasalinti jokiu budu nega- (tyti naftalinu arba iškloti 

. - t ’tabako lapais. Drabužiai tb-
Valgant apyzalią jautie- rj sausj įr dėžę su jais

ną, galima užsikrėsti jauti- laikyti taip pat sausai. Lai- 
Darankumais I Klninėch niu J<asPlnuocnl’] ^l,.ris lsa'3: komus spintose drabužius 

!^kyp7 .ffa žmogaus viduriuose iki ieikia nuolatos išvėdinti. ‘ 
0 1 30 pėdų ilgio. | ' .

Valgant nedavirtą ar ne-| Karštas prosas taipgi ge- 
dakeptą žuvį, galima užsi- ras vaistas. Kad drapanose 
krėsti žuviniu kaipinuočiu, neliktų gyvų vikšrų, prieš 
kuris žmogaus žarnose kar- sudedant jas skrynion pa
tais užauga . iki 50 pėdų il
gio.

Tačiau pavojingiausias iš 
visų kaspinuočiii yra šuni
nis kaspinuotis. žmogų juo 
užkrečia šunes.

Šiuo parazitu serga daž-

Lancastria, puikus Atlantiko 
laitas, 16.250 tonų įtalpos, ne
perseniai moderniškiausiaĮi per
taisytas ir pasižymi savo gro-

iis atplauks Birželio 3 d., 
Helsinkus Birželio 4 d.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

turtina todėl perbraukti 
karštu prosu.

Kai kas naftalino kvapo 
- labai nemėgsta, o ypač kai 
juo atsiduoda drabužiai. 

(Todėl prieš velkantis kokį 
drabužį reikalinga jį geraiJ. P. Dadėliui. Dvi dai- S1U0 parazitu serga claz- oianuz} leiaannga jį getai 

nas cunaudosim’>, bet kitu Iniausiai vaikai ir dideli šu- j išvėdinti ir išdulkinti vėjo 
dvieju nespau-dinsim “Kel-!nU mėgėjai, kurie be jokios perpučiamoje ir saulėtoje 
neriu Talka” ir “Apvaikš- baimės glosto, glamonėja j vietoje. Naftalino kvapas 
ęiojant 16 Vasario spaudai šunis. Glostant šunį, šio kas- greit lauke išgaruoja, todėl 

pinuočio kiaušeliai nuo šuns jo bijotis nėra ko. O. S.
odos ir plaukų prilimpa prie 0 nuo jųJ. Baltrušaičiui. — Už glostytojo ranku, c...... .

straipsnius ačiū ; įdėsime dėl ;tok‘os švaros, kada ne- 
juos vėliau, nes į šį numerį .įjpJaujama ranku, patenka nespėjome. . . - .. _ . .

F. J. Živatui. — Tilps se- šunimis elgtis atsargiai. Ne
ka nčią savaitę. Ačiū
Gulivero Keliones į Nežino- 

______  mas Šalis.
Pauliukoniui, Strel- 1, Labai graž.‘ g. interesinga apysa-

• r-' i T) n, i Ka, pilna sujaudinimo. Su paveiks-ir Fel. Rutkauskui lais. Kaina  ..........................  50c.

ir Į žmogaus vidų. Todėl su

laikyti jų palaidų, kad nesi- 
trintų ir negulinėtų trioboj. 
Drausti vaikams glamonėti 
šunis. Paglosčius šunį, ne
pamiršti nusiplaut rankas.

J. Brundza.
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I KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
| (Nuo muių korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.

Vilniaus Vaizdas ir Lietuvos Kariuomenė.

PRADĖT KOVA 
KANDIMIS.

bar galima paste- 
įbariuose kandžią 
le naikinamos gal 
daug žalos. Laks.

:andys dažnai esti 
esmingos, nes daž- 
laksto patinėliai ii' 

>s kiaušinėlius pa ! 
ios pridaro kandžiu 
kirmėlaitės), kuri* 

5 kiaušinėlių.
s kiaušinėlius tk 
artus per metus ii 
i a vasario, kovo.1 
ir liepos mėnesiais 
?nas iš kiaušinėli, 
ikšrai, kurie ir ga 
su turtą. Kiekvieni 
įdeda iki 200 kiau- 
Taigi, nenaikinart 
gali prisiveisti labai 
vandžių vikšreliai 
none medžiaga, toj 
ys taiko kiaušinė 
iti ten, kur jų rife 
;ų maisto.
vilnonius audeklus, 
įbus, kailius, odai 
laiktus reikia ypa- 
io kandžių saugoti 
ios daiktus reikia 
gražiomis saulėto 

omis išnešti laukai 
šplakti — išvėdinti 
is daiktus sunešus 

reikia išbarstyt 
i arba iškloti tabs- 
; (kas turi). Nafta 
abako kvapas iro 
ndis ir jos ten ne 
it i kiaušinėlių.'Be 
■tų kiaušinėlių ne 
L v .1 
ių kiaušinėlius i 
ferai naikina nep 
iperatura — dine! 
r didesni karščiai 
-10 laipsnių tempe 
įiemos laiku dak 
bei vikši-ų žiro 

alfomis dienoi 
patartina įvarai 

; daiktus lauke š 
Šiltomis saulėtom 

ypač kai prie 
na apie 110 laips 
ios, vikšrai per J 
visiškai žūna.
, pavasarį, visa 
kės turėtų susins 
gražiomis dienom 

> kambario išnešti 
gerai išvėdinti ir iš 

Tuo tarpu karate- 
sur išvalyti ir išpli
stu vandeniu.
rtojamus vilnoni® 

(vasarai) galimi 
ti nuo kandžiui 

dideles sandariai 
įas skrynias arte 
dėžes. Gerai išvi 
išdulkintus Urali
eti eilėmis ir išbarė 
ftalinu arba iškloti 
apais. Drabužiai tt- 
ausi ir dėžę su jais 
aip pat sausai. Lai 
spintose drabužiu? 

uolatos išvėdinti.
is prosas taipgi gų 
tas. Kad drapanos 
gyvų vikšrų, prie 

t jas skrynion p* 
todėl perbrauk

trosu.
:as naftalino kyap 
mėgsta, o ypačJ® 
siduotla drabužiai- 
iries velkantis M • 
reikalinga jį g^| 

i ir išdulkinti vėjo 
amo j e ir saulėtojo 

Naftalino kvapą* 
ūke išgaluoja, ting
is nėra ko. O.>

Liūdnas Ūkiniu- | Baisi Meilės Tra
kams Pavasaris. aedija.
Radviliškis. Šiame vals

čiuje ir plačioj 
pavasaris

Gudonys. Šių metų kovo 
įvyko baisi meilės 

kuri sujaudino
apylinkė; 4 dieną 

įmet gana liud- tragedija, 
nas. Nois pavasaris anksty- visą apylinkę. Vladas Bar- 
vas ir pirmieji paukšteliai1 kevičius, 26 metų jaunuolis, 
parskrido, sniegą nuo laukų 
jau nušildė,. bet kartu su 
sniegu ir geros ūkininko vil
tys sunyko, nes kai ūkinin
kas išėjo į lauką pažiūrėti 
savo žiemkenčių pasėlių, ta> 
visai nusiminė: mažai kui 
tėra rugių neišgedusių, c 
daugiausia lugių laukai at
rodo, lyg linai? nukloti. Pa
žiūrėjęs šaknis pamatai, 
kad ir jos išgedusios. Šioje 
apylinkėje šie metai bus jau 
treti blogi metai iš eilės: 
užpraeitais metais čia ledai 
sunaikino beveik visus pa 
sėlius, pernai lietus su
daigino rugius ir kviečius, 
kas labai sugadino grudų 
derlių ir šiaudu.-: apipudė, o 
šįmet sniegas išpūti ė rugius.

Be to, ūkininkai yra labai 
susirūpinę ir dėl pašarų, 
nes daugelis jo neužteks ii 
nuo pradžios balandžio mė
nesio varys gyvulius į ga
nyklą. Bet kažin žolės ai 
bus?

Paskutinėmis, dienomis, 
būtent kovo 6 ir 7, baisus 
vėjai ne tik stogus apdras
kė, bet daug kam ir su viso
mis gegnėmis nukėlė ir dau
gelį medžių išlaužė. Todėl, 
nors ir pavasario sulaukus, 
vistiek nerami artojo širdis. 

Mineralinių trąšų ūkinin
kai nebeįstengs benųpirkti, 
nes daugumas visą atsargą 
pinigų išleis pašarui.

Gudonių kaimo, buvo įsi
mylėjęs M. Baliukaitė, Be- 
straigiškių kaimo. Kovo 4, 
nutarė aplankyti savo myli
mąją. Nuėjęs pas ją, dėl ne
žinomos priežasties išsitrau
kęs brauningą lovoj ją mir
tinai peršovė. Iššokęs pei 
langą ir nubėgęs pas kai
myną pats nusišovė. Mano
mą, kad tai įvyko dėl nesu
tartų vestuvių. V. Balkevi
čius buvo neturtingas naš
laitis ir Baliutaitės tėvai sa
vo dukters už jo nenorėjo 
leist, nes ji buvo pasiturinti 
ūkininkaitė.

UKMERGĖJ REIKIA 
LAISVŲ KAPINIŲ.

Ukmergėj vis daugiau at
siranda laisvamanių.

Nesenai čia mirė vienas 
atsargos karininkas, kuris 
prieš mirtį pareiškė, kad jis 
norįs būti palaidotas be ku
nigų patarnavimo. Dėl to 
Ukmergės dvasiškija nela
bai norėjo leisti jį palaidoti 
Ukmergės Rymo katalikų 
kapinėse. Todėl randasi gy
vas reikalas įsteigti Ukmer
gėje laisvas kapines. Be to, 
turėtų susiorganizuoti Uk
mergės laisvamaniai, kurių 
čia jau gana daug yra.

j Gen. Stasys Dirmantas

ir dabartim Lietuvos Karo minisiei} gen. 
kariuomenė. Ant popieros ji išrodo labai narsi

Viršuje matome Vilniaus va 
Apačioje maršuoja lietuvių

Kiek Lietuvoje Gy
ventojų?

Centralinis statistikos biu
ras paskelbė, kad šiemet 
sausio 1 dieną neprikl. Lie
tuvoje buvo 2,549,668 žmo
nės. 1937 metų sausio mėn. 
1 dieną buvę 2,526,535 
žmonės. Tokiu budu per 
praėjusius metus Lietuvoje 
priaugo 23,133 žmonės.

Kaunas dabar turi apie 
130,000 gyventojų, Klaipė
da apie 50,000, Šiauliai — 
30,000, Panevėžys — 25,- 
000 gyventojų. Paskutinis 
Lietuvos gyventojų surašy
mas buvo padarytas 1923 

___ (O1<1 uu™, « metais. Nuo to laiko kasme- 
nuc taip toli ir reikia malkas tinį gyventojų skaičių cen- 
—1 y. [tralinis statistikos biuras
j---------------- 1 nustato pagal gimimų ir mi-

20 ūkininkų. 1 APIE MERKINĘ 1ŠŠUTO 'rimu metrikas ir pagal kai 
’ ’ RUGIAI.

Merkinės apylinkės ūki
ninkai nusiminę, nes pasi
rodo, kad per žiemą po 
sniegu iššuto jų pasėti ru
giai ir kviečiai. Mat, snie
gas apsnigo da šlapią, ne
įšalusią žemę iš rudens.

I Apie Biržus tokios pat ži-

MALKŲ VAŽIUOJA NET 
UŽ 40 KILOMETRŲ.
Kamajai, šios apylinkės 

ūkininkai uždarbiauja vež
dami Kamajų pieninei mal
kas iš Šimonių girios, esan

čios už 40 kilometrų.
! Rokiškio apskrity malkų

VAGIU GAUJA, KURI 
VOGĖ TIK AVIS.

Kauno ir Kėdainių apskr. ' ...______  „
kai kurių valsčių ūkininkai' šią žiemą trūksta, 
smarkiai nukentėjo .1 
avių vagių. Iš tvartų buvo' vežti, 
išvogta ajfte 100 avių, nu-! 
kentėjo per "UrBnV., I

Buvo išaiškinta, kad avis 
vagia J. Bražinskas, A. Ta- Į 
mulis, Br. Brazinskienė ii 
Stasė Tamulienė (moterys 
slėpdavusios pavogtas a- 
vis), o Čekiškės pirkliai Lei- 
ba Ritenbergas ir Srolis 
Jankeliupas vogtas avis su- 
pirkinėdavę. t

Kauno apygardoj, teismas njosr 
- n —,.i;

į kuriuos kitus davinius. To
kiu budu sužinomas visai 
tikras gyventojų skaičius ir 
jų priaugimas. Tiktai mies
tų gyventojų skaičius tik
sliai nustatyti be surašymų 
yra sunkiau, nes miestuose 
tie skaičiai nuolat keičiasi.

Tab.

J. Bražinską irrA. Tamulį 
nubaudė po penkerius me- 
tyjąvSfenkiujų darbų kalėji- 
h>o,. Brazinskienę vieneriais

IŠPLĖŠĖ IŠ AVILIŲ 
BITES.

-- -= . .. - Šuklių kaime, Vilkaviš- 
nietais paprasto kalėjimo, o Kio apskrity, nakties laiku 
Rųteųbe/^gą ir Jankeliūną buvo išplėštas iš Silvestro 
Jpo dyėjus metus sunkiųjų Stankevičiaus avilių bitės.
iRįtepbe/gą. ir Jankeliūną

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

Dvidešimtmečio minėjimo 
Iškilmių Lietuvoje proga 

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA 
IrLIETUVIŲ LAI V O kORČ I U AGEN TU 
SA.JUNGA AMERIKOJE, Ine.

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesioginę Ekskursiją į LIETUVĄ 
MODERNIŠKUOJU BALTU M.S GRIPSHOLM 
Išplauksiu New Yorko GEGUŽĖS 2.8 d. 
PerGOTHENbun.GĄ,nepersėdant į KLAI PĖDĄ

Tuo pačiu motorlaiviu “(iripsholm” 
Antra ekskursija, kuriai asmeniškai vadovauju \ LA
DAS M'JČINŠKAS, Švedų Amerikos Linijos lietuvių

Kelionė: GoTIIENFll 
Iš Stockholmo laivu MAR1EHOI..M"

Birž.Bal. 1G. (idfcjž. 3, Ge
riausia .Iun's patarmių 
SWEDISH AMERICAN LINE 

15 J Bovl?<on St.. B'-ton. Ma-s.

MAR1AMPOLĖS KAPUO-1 MAŽEIKIUOSE SUDEGĖ 
SE NUSIŠOVĖ TEISMO 5 METŲ VAIKAS.

SEKRETORIUS. I ......... - -
Mariampolės Rymo kata-j - — - • ■ - - 

likų kapuose anądien nusi
šovė Alytaus Apylinkes tei
smo ipotekos skyriaus sek- 
retorius — knygų vedėjas £vcM^va Q
Antanas Juškevičius. Spė- ngS name]į0 stogas, o po 20 
jama, kad žudėsi del revizi- j ) • -• ■ ’ • • •

retorius

Mažeikių miestely 6 kovo 
Li sudegė K. Liliugienės 6 me- 

itų amžiaus vaikutis. Motina 
užkure krosnį ir išėjo mies- 
....... Po pusvalandžio pa
stebėta, kad dega Liliungie-

x . • x I minučių atvykus gaisrinin- 
jos metu rastų pinigų tru- Į<amg namelis jau baigė 
kurnu. Paliko zm,pną n 6 jegtį įr> ugnį kiek dar už
valktis. liejus, iš po griuvėsių iš-
SUDEGĖ NUO DEGTlNĖsil'ilukt.a?rbeVelk. V1Sa‘ SUf.e’ 

Vilkaviškio apskrity, Lthungtenes sunoks,
vito parapijos, sudegė nuo i Nudegė taip pat \isi buvę 
degtinės šiaudiniškių kai-' daiktai. Namelis buvo ne
mo ūkininkas Turaitis. I apdraustas.

"GERAI! KODĖL NEPRISIDET 
PRIE EKSKURSIJOS. KURIAI A 

VADOVAUJU S.S. LANCASTRI?

ŠIAIS METAIS 
Aš VAŽIUOJU 
Į LIETUVĄ!

Plauk tiesiog į

uąrbų kalėjimo, o Tamulie- 
išteisino.

Nubaustieji padavė ape
liacinius skundu- Rūmams., 
kuyie anądien tą bylą ii 
sprendė.
t ftųmai Ritenbergą ir Jan
keliūną išteisino, o Bražins
kui ir Tamuliui bausmę sų- ; 
mažino ligi ketveriu metų 
sunkiųjų darbų, kalėjimo ii 
įskaitė po 10 mėijesių ligi 
teismo, iškalėtų.

APVOGĖ APYTALAUKIO 
BAŽNYČIĄ.

Apytalaukio miestely, Kė
dainių valsčiuje, nakties 
laiku nežinomi žmonės ap
vogė katalikų bažnyčią Pa
vogė. du kielikus ir mons
tranciją. Plėšikai dar bandė 
' .............. > bažnyčia

bet nepavyko. 
Tą pačią naktį taip pat no
rėta apiplėšti ir Apytalau
kio krautuvę: iie prašėsi įsi
leisti' vidun, bet krautuvės 
šeimininkai neįsileido.

NUSILAUŽĖ KOJĄ.
Panemunėlis. Šio mieste

lio gyv. Levendavičius, va
žiuodamas iš’Kazliškio, nu
silaužė koją. Suteikus pir
mąją pagalbą nuvežtas Ro
kiškio apskrities ligoninėn.

S. S. LANCASTRIA per KIEL KANALĄ 
Išplauks iš New Yprk’o gegužes 21 d.

štai yra Jum< jlcra proifa aplankyti Lietuvą 
vieninteliu laivu, kuris plauks tiesiog j felai- 
(įūdą per vaizdingą Kiel Kanalą. Pasitenkin
kite itera ir patogia kelione, kur?.ii asmeniš
kai vadovauja PIJUS BUKšNAITJS, Cunard 
White Star linijos lietuvių skyriaus vedėjas.

>■ CUNARD WHITE l
••TO3 BOYLSTON ST.. BOSTON.

Patogus kambariui, gražus viešieji 
būriai, plaukiojimo baseinai, geras v 
pramogos, mandugils puturnas imas ir gi 
vaizdai plunkiant per pagarsėjusi Kiel 
nuli). Smulkesnių informacijų kreipkitės 
savu vietinį agentą arba

Ka- 
pat

UŽ ABORTUS 3 METAI 
KALĖJIMO.

Kauno priemiesty Šan
čiuose gyveno pil. O. Mo- 
cienė, kuri gelbėdavo mer
ginas “iš bėdos.’’ Vieną 
merginą “begelbėdama” 
Mccienė nusiuntė i aną pa
saulį. Tą merginą gelbėti 
Mocienę įprašęs pil. Laba- 
šauskas.

Mocienė su Labašausku 
buvo patraukti tiesom

Kauno apygardos teis
mas jų bylą sprendė ir Mo
cienę nubaudė trejais įlie
tais, o Labašauską viene
riais metais sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

MEILĖ NEŽINO KERŠTO.
Prieš porą metu Zarasų 

miesto policininkas C. drau
gavo su panele Š. ir ją norė
jo vesti, bet p-lė Š. tuomet 
pažadėjo tekėti už kito vai
kino ir jau buvo pradėtos 
rengti vestuvės. Pirmasis 
vaikinas C. buvo labai įsi
mylėjęs panelę Š. ir, neno
rėdamas kad ji už kito te
kėtų, patiko kartą ją va
žiuojant kelyje ir keliatą 
kartų į ją šovė. Laimingai 
jos nenušovė, o tik sužeidė. 
Panelė Š. buvo nugabenta į 
Zarasų ligoninę, kur po kiek 
laiko ji išgijo. C. buvo su
imtas ir teismas už pasikėsi
nimą nužudyti žmogų nu
baudė keleliais metais kalė
ti. Dabar jis bausmę jau at
liko ir šiomis dienomis su ta 
pačia panele Š., kurią pirma 
norėjo nušauti, susituokė.

IŠ ROKIŠKĖNU ME
DŽIOKLĖS.

Per medžioklės sezoną šį
met Rokiškio urėdijos miš
kuose nušauta ožių 11, la
pių 80, kiškių 677, jerubių 
9, barsiukų 1 ir tetervinų 15. 
Be to, dar pasisekė nušauti 
ir keliata vilku.

ŠIAULIUOSE IŠNIEKINO 
ŽYDŲ KAPINES.

Kauno laikraščiai prane
ša iš Šiaulių, kad tenai žydu 
kapuose rasta, išvartyta 12 
paminklu ir antkapių. Pa
minklai labai brangus ir vi
si yra šlifuoto akmens ar 
marmuro. Du paminklai vi
siškai sudaužyti. Apie tai 
pranešta policijai, kuri ve
da stiopų tardymą. Šiaulių 
žydų tarpe didelis jiasipik- 
tinimas. Manoma, kari tai 
yra katalikų darbas.

TELŠIUOSE PERSIŠOVĖ 
GIMNAZISTAS.

Vasario 11 naktį Telšiuo
se persišovė 7 kl. mokinys 
Po v. Mačernis. Jis šovėsi į 
dešinę krutinės pusę. Kulka 
pramušė plaučius, kliudė 
plėvę ir įstrigo nugaros odo
je. Tuoj buvo iškviestas gy
dytojas Zenkovičius, kuris 
suteikė pirmą pagelbą. Li
gonio padėtis visą laiką te
bėra kritinga, guli be sąmo
nės.

IŠTRĖMĖ LAUKUVOS 
VALSČIAUS SEK

RETORIŲ.
Tauragės apskr. komen

dantas ištrėmė iš Tauragės 
apskričio buvusį Laukuvos 
valsčiaus sekretorių M., ku
ris viršaičio buvo atleistas 
už blogą elgėsi.

SUĖMĖ ATSIŽYMĖJUSI 
ARKLIAVAGĮ.

Šiomis dienomis policija 
sulaikė arkliavagį Adomą 
Jankauską, kuris Trakų, 
Alytaus ir Ukmergės ap
skrityse vogdavo arklius.

NUSINUODIJO ŽYDŲ 
TEATRO ARTISTĖ.

Kauno Higienos pirty nu
sinuodijo žydų teatro artis
tė Liuba Šubaite.

Durtuvai Sanuoja Diktatorių.

įsilaužti ir k po 
esantį rūsį, 1

AUDRA PRIDARĖ DAUG 
NUOSTOLIŲ.

Kovo 7 ir 8 dienomis Pa
nevėžio apskrity siautė labai 
smarki audra, kuri nudras
kė ūkininkams daug stogų. I

Del informacijų kreipkitės į:

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

Prop. J. AMBRAZIEJUS
163 Grand SI.. Brooklyn. N. Y.

A. S. TREČIOKAS
314 Walnut St.. Newark, N. J.

JOHN SEKYS
433 Park St.. Hartford. Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand St.. Brooklyn, N.Y.

G. A. KYBA
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Pažangiejie Amerikos 
Lietuviai!

LIETUVOS LIAUDIS IR .JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI. .

Švietimo tikslui yra įsteigtas ir jau 14-ti metai leidžia
mas Rimtus Mokslo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesi
nis Iliustruotas Žurnalas KULTŪRA.
"KULTŪRĄ” REDAGUOJA GARBĖS PROEESORIUS 
P. LEONAS. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos 
mokslininkai, rašytojai, veikėjai, todėl ‘‘Kultūros’ turi
nys yra rimtas, įdomus ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir 
pažįstamiems Lietuvoje 1937 m. žurnalų “KULTŪRĄ" 
arba IŠSIRAŠYKITE JĮ PATYS, nes “KULTŪROJ” ra
site daug raštų, kurie įdomus perskaityti ir Amerikoje 
gyvenantiems.

Be to, "KULTURQS'’ žurnalai 1937 m. duoda savo pil
nai užsiiųokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingą 
dovaną—įąjliai iliustruotą. įdomų įžymiojo anglų rašy

tojo U. SIIAW Romaną “Juoda Mergaitė .įieško Dievo."
“KULTŪROS" metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu

voje metams tik 16 litų, pusmečiui 8 litai. Amerikoje 
metams $4; pusei metų §2.

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.
Kiek Vokietijos žmonės myli Hitlerį, tai galima matyti ir 
iš šio paveikslėlio. Be durtuvu apsaugos jis bijosi tarp 
žmonių pasirodyt. J
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Vietines Žinios
BUVO TREČIAS LIETU

VIU PROTESTO MI
TINGAS.

Bankietas Ispanijos didvy
riams pagerbti.

Šios subatos vakarą, 9 ba- 
_. _ .. . . landžio, Brunswicko vieš-Didziule Faneuil sale pnsi- į kg bankictas demo. 

kratinės Ispanijos didvy
riams pagerbti. Bankiete 
dalyvaus nesenai iš Ispani
jos parvažiavęs leitenantas 
Robertas Raven, kuris su 
ginklu rankoje kovojo te
nai prieš kruvinąjį fašizmą 
Bus taipgi Ispanijos respub 
likos konsulas Gavarilla Al- 
verdi ir daug progresyvės 
Inteligentijos.

Lietuviai turės sau atski
rą stalą žuvusio Juliaus 
Baublio garbei. Baublys bu
vo iš Worcesterio nuvykęs 
ginti Ispanijos žmonių lais
vę. ' Gauta žinia, kad ban
kiete dalyvaus vienas lietu
vis. kuris dabar tik sugrįžo 
iš Ispanijos karo lauko.

Prie lietuvių stalo daug 
svečių jau užsiregistravo. 
Užsiregistruoti galima da 
iki penktadienio vakaro pas 
Friends of the Abraham 
Lincolno Brigade, 12 New
bury .st., Boston. O penkta
dienio vakarą da bus gali
ma užsiregistruoti pas Igną 
Kubiljuną po numeriu 376 
Broadway, South Bostone.

Iš kalno neužsiregistra- 
vUs, bankiete dalyvauti ne
bus galima. Bilieto kaina— 
$2.50 vienam asmeniui.

• Bankieto Vieta;/ Bruns
wick Hotel. 250 Boylston 
street. Pradžiai 7:30 valan
dą vakaro. 1

Visus kviečia rengimo 
komisija: Ig. ■ Kubiliūnas, 

Bess Jones 
Howard Bailey.

rinko pilnutėlė žmonių.
Pereitą nedėldienį Fa

neuil salėj buvo Bostono 
lietuvių protesto mitingas 
prieš Lenkijos tautininkus. 
Tai jau trečias toks masinis 
musų žmonių susirinkimas. 
Patį pirmutinį protesto mi- 

Amerikos 
bosto- 

Jis įvyko 
South Bostono lietuvių sa
lėj. Antrą mitingą turėjo 
katalikai, o pereitą nedėl
dienį susirinkimas .buvo su
šauktas visų srovių bendro
mis pastangomis. Čia daly
vavo socialistai, komunis
tai, katalikai ir šandarie- 
čiai. Faneuil salė prisirinko 
pilnutėlė žmonių. Kalbėjo 
d-ras Laidžius, adv. Šalna 
ir adv. Bagočius. Buvo ke
lintas ir svetimtaučių kalbė
tojų.:

u Gerai, kad mes gyvenam 
demokratinėj Amerikoj ir 
galini prieš Lietuvos skriau
dikus, laisvai savo protestą 
pareikšti. Lietuvos žmo
nėms tautininkų diktatūra 
neleidžia prieš Lenkijos po
niją ' protestuoti. Kaune 
žmones mėgino prieš Var
šuvos smurtininkus užpro
testuoti, bet pono Smėtonos 
policija juos, išvaikė. <

Kažin, ar nesupyks Sme
tonos valdžia, kad ameri
kiečiai taip smarkiai prieš 
lęnkjjš protestuoja? Bet te
gul sau pyksta, je.i nori! 
Mes, Amerikos lietuviai, jos 
nepaikom. Mums rupi Lie
tuvos žmonių laisvė, o ne 
Smetonos simpatijos lenkiš
kam fašizmui. Koresp.

tingą surengė 
Lietuvių Kongreso 
niškis skyrius.

Dorchestcrio lietuvių Kliu
bo bankietas pavyko gerai.

Kovo 27 d. buvo Dorches
terio Lietuvių Piliečių Kliu
bo bankietas. Įdomu pažy
mėti, kad du metai atgal ke
turi draugai sumanė įkurti 
savo apielinkėj kliubą ir 
tuojaus stojo į darbą, kad 
sutraukus Do'rchesterio lie
tuvius piliečius i viena ne- 

’ • Tas
nes 
turi 

daugiau šimto narių. Spar
čiam jo augimui daugiausia 
padėjo darbštusis Wm. Am- 
sie, plačiai žinomas real es
tate ir apdraudos agentas. 
Taip pat nemaža prie to pri
sidėjo energinga ir gabi jo 
žmona Ona ir simpatinga 
panelė Rose Morris.

Svečių į bankietą prisirin
ko pilna svetainė, vyrų, mo
terų ir merginų. Prie ska
niai paruoštų užkandžių 
buvo graži muzikos pro
grama ir pasakyta eilė kal
bų apie tai, kad vieningai 
dirbdami lietuviai galėtų 
nuveikti dideliu darbų.

Principalis kalbėtojas bu
vo adv. Šalna. Kiekvienas 
•autėsi esąs tarpe draugų ir 
'aisvąi dalinosi mintimis. 
Tai buvo pavyzdingas Dor- 
ehesterio lietuvių vakarėlis.

Reporteris.

partinę organizaciją, 
jiems labai pavyko, 
šiandien Kliubas jau

SVARBI PASKAITA ŠIR
DIES KLAUSIMU. , 

Balandžiu 10, 
karo, Lietuvių 
Piliečių Kliubo 
376 Broadway, 
ne, d-ras Pilka, 
širdies specialistas, aiškins 
širdies ypatybes ir jos nuo
vargį.

Rengia ALDLD. 2 kp. 
moterų skyrius ir kviečia 
visus atsilankyti ir išgirst 

‘apie taip svarbų visų žmo
nių organą. Pasinaudokit ta 
proga, kurios nevisuomet 
galime turėt. Įžanga veltui.

' Rengėjos.

nuo i va- 
Amerikos 

svetainėje, 
So. Bosto- 
pagarsėjęs

Adv. F. J. Bagočiaus 
paskaita.

Nedėlioj, Balandžio (Ap
ril) 10 d., nuo 7:00 vakare, 
Lietuvių M. Žinyčios svetai
nėj, kalbės adv. Bagočius.

Paskaitos tema: Kodėl 
Žmogus Patampa Krimina
listu. Labąi reikšminga te
ma. Reikėtų visiems su tuo 
susipažinti. Ignas Kubiliū
nas pamargins ją. Įžangos 
nebus. SLA. 188 kp. valdy
ba kviečia visus ateiti.

General Electric kompa
nija West Lynne nutarė 
dirbti 4 dienas į sąvaitę. 
Žmonės dirbs tiek pat va
landų, bet tik 4 dienas, kad 
galėtų turėti 3 dienas liuos- 
laikio. Mokestis irgi bus ta 
pati. Tenai dirba 7,000 
žmonių.

Į Brattle streeto restora
ną nežinia kas paleido per 
’angą šūvį. Kulipka pramu
šė stiklą ir Įlindo j sieną.

Uzpereitą sąvaitę Massa
chusetts valstijoj automobi
liai užmušė 11 žmonių.

VERTI PRISIMINIMO.
Balandžio mėnesy sukan

ka 4 metai kaip p-nai Min
kai oro bangomis teikia lie
tuviams muzikos, dainų ir 
kalbų. Dėka jų, nėra šioje 
apielinkėje žymesnio dai- 

pereitais i nininko, muziko, kalbėto- 
1937 metais nuo kiekvieno jaus arba choro, kurių Be
rūkstančio vertės nuosavy- tuviai nebūtų girdėję per 

p-nų Minkų leidžiamą ra-1 
dio pusvalandį.

Bostone aukščiausi taksai.
Niekur Jungtinėse Valsti

jose didmiesčių gyventojai 
nėra taip plėšiami, kaip 
juos plėšia Bostono airiai 
politikieriai. Štai palygini
mas, kiek kur žmonės mo
kėjo mokesčių

bės:
Bostone ........
Chicagoje .....
Detroite .......
Clevelande ..
Baltimorėj ...
Los,Angeles .
New Yorke....
Philadelphijoj
St. Louise .....
Jeigu visus mokesčius, i 

kuriuos sumoka namų savi
ninkai, sudėti krūvon ir ben
drą sumą padalinti lygiai 
visiems gyventojams, tai 
kiekvienai galvai išpuls:

Bostone ..............
New Yorke'’.........
Los Angeles ......
Baltimorėj .....
Chicago j .......
Philadelphijoj
Detroite .’........
St. Louise .....
Clevelande ...
Kur tik miesto 

daugiau airių 
tenai didesnis graftas ir 
žmonės daugiau apkrauti 
mokesčiais.

... $38.70 
... 31.12

29.75
28.60 

... 28 13 

... 26.40 
... 25.39 
.... 23.63 
:.. 23.55

$71.96 
64.03 
36.91 
36.79 
35.33 
35.22 
32.60 
31.51 

.. 26.94 
, valdžioje 

politikierių,

NORWOOD, MASS.
“Už Vilnių.”

SLA. 2 apskr. pastango
mis 13 kovo čia buvo pa
kviestas iš Worcesterio p. 
Dirvelio vadovauj amas 
“Aušrelės” choras pastatyti 
scenoje operetę “Už Vil
nių.” Veikalas perdaug šo- 
vinistiškas ir perdaug jame 
tų betikslių šukių “valio.” 
Vaidintojų buvo gerų ir 
silpnų. Senio patriarko rolė 
suvaidinta gerai. Neblogai 
pasirodė ir lenkomanas su 
savo “panie tego,” o taipgi 
ir Amerikietis. Muzikalė 
veikalo pusė išėjo gerai.

Musų parengimuose nevi
suomet tokį dainavimą ten- 

Ponas Dirvelis 
choro vedėjas, 

reikalo pirm.
parugojo, kad § 

Jo ma- R 
esama R

ka išgirsti, 
yra gabus 
Tiktai be 
Kriaučialis 
publikos permažai. 
nymu, Norwoode 
5,000 lietuvių. Bet turbut tą 
žmogų kas nors klaidingai 
painformavo, nes čia išviso 
gyventojų skaitoma tik apie 
20,000, o lietuvių vos apie 
500. Po operetės aušrinin
kai kiek pasidrūtinę apati
nėj svetainėj • išvyko į So. 
Bostoną, kur turėjo statyti 
tą pačią operetę. ’ Dalyvis.

butų trukumą. Dabar jau 
atėjo laikraščiai iš Lietuvos 
kuriuose aprašoma apie po
nų Minkų lietuvišką radio 
programą, kuri buvo trans
liuojama į Lietuvą 
22 dieną. 
Lietuvoje 
palankiai ir pasigiria, kad 
toji programa Lietuvai davė 
žymaus pagarsinimo.

Paėmus visą tai bendrai, 
reikia pažymėt, kad p-nų 
Minkų radio programa lie-i 
tuviams yra ryškiai pasitar-, 
navus.

Gegužės 1-mą dieną, gru
pė lietuvių rengia p-nams 
M inkams puikų bankietą 
pagerbimui jų darbo. Rei
kėtų tame bankiete visiems 
lietuviams dalyvauti.

S. N-nas.
Valdžiai reikalingi amat- 

ninkai.
Mus prašo pranešti “Ke

leivio” skaitytojams, kad 
valdžios laivyno dirbtu- 

——b—i vėms Bostone reikalingi šie 
1 amatninkai: patternmake- 
riai, plieno liejikai (molde- 

. r. j. inkus riai), plytų mūrininkai ii'j 
Nebuvo lietuvių apvaikš- akmens mūrininkai'. Algos 

čiojimo, prie kurio p-nai mokama nuo $1.03 iki $1.36 
Minkai nebūtų prisidėję. į valandą. Dirba 40 valan- 
Per 4 metus jie davė lietu- du į sąvaitę. 
viams 208 pusvalandžius T 
muzikos, dainų, kalbų ir ži- fikacijos: 
pių ir tą viską gavome dy
kai, tik nusistatant savo ra
dio paskirtu laiku.

Kibk jie gavo už tą savo 
darbą pagyrimų ir simpati
jos, nežinau; bet visokios 
kritikos tikrai gavo nema
žai. Tačiaus reikia pasakyt, 
kad Minkų radio pusva
landis yra tikrai demokra
tiškas ir visiems lietuviams 
prieinamas, be jo pas mus

vasario 
Visi laikraščiai 
prisimena labai

kuriu lie-

Radio programa.
Badandžio 10, Bostono 

lietuvių radio programa nuo 
9:30 ryto, bus sekanti: (1) 
Joe Peters ir jo Blue Ram
blers orkestrą iš Gardner, 
Mass.; (2) Marijona Koju- 
tis, dainininkė iš Lowellio. 
Bus transliuojama per stotį 
W0RL (920 kil.).

GAUKITE 
Permanent Wave 
su moderniškomis mašinomis.

Gražiausias 
Sugarbaniavimas 

CASPERS BEAUTY 
SALON

83 L STREET, arti 4-th Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU 1615

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomii ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kanip. Inman <t. arti Central ikr.

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas 11114
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. DIIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vaksta.
187 SUMMER STREET,

LAWRENCE, MASS,

KEL
DABBO ŽMOJ

Prennmer
Amerikoje ..... 
Pietų Amerikos

Kanadoje ir kit

Prmmtnt 
Amerikoje .........

Kanadoje ir kita 
Valstijų .....

Apskelbimų luii 
Kreipiantis su b 
adresuokite:

KEL

25] Brosdvsj,

Reikalaujamos šios kvali- 
: aplikantai turi 

but šios šalies pilieęiai, ne-j 
jaunesni kaip 20 ir nesenės- 
ni kaip 48 metų. Turi but 
baigę savo amato 4 metų 
mokyklą arba dirbę prie to
kio darbo nemažiau kaip 4 
metus.

Blankų aplikacijoms gali
ma gauti Bostono Paštę, 
ruimas 1040, pas U. S. Civil 
Service menedžerį. Kreip
tis tuojaus. 

NAUJAS GERŲ ČEVE- 
RYKU STORAS.

Juozapas G. Pečiulis, gerai 
žinomas So. Bostono lietuviams, 
atidarė Naują Čeverykų Storą, 
po num. 447 Broadway, South 
Bostone. Pas jį galėsite gauti 
čeverykų visai savo šeimynai. 
OVER GLOBE eeverykus ir ki
tų žymių išdirbysčių vyrams ir 
augantiems 
rims Arch 
pavasarinių 
sirinkimas. 
čiams čeverykučių. 
viai užeikit pas J. PEČIULĮ, 

447 Broadway, So. Bostone.

vaikinams. .Mote- 
čeverykai vėliausių 
madų ir didelis pa- 

Taipgi ir vaiku- 
Visi lietu-

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS. 
Office Te). So. Boston 0948.

RES. 251 CHESTNUT AVE., 
Jamaica Plain, Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

B*l> Sale
WALLPAPER

Mes užkviečiame jus peržiūrėt vėliausios mados Sienų popieras — 
Pamatyt naujos grožybės atvaizdus — Pastudijuot moderniškas 
dekoracijas — Tūkstančiai pavyzdžių yra išstatytų su kainom nuo

7c. UŽ ROLĮ IR BRANGIAU

SPENCER-KELLOGGOQC TERPENTINAS OQC
LINSEED ALIEJUS Oūv TYRAS '

PARSIDUODA R
TAISYMO IR VALYMO DRAt'A- R 

NŪ DIRBTUVĖ. Gera vieta geram o 
triaučiui. 1052 ’Dorchėstef avė., V

DORCHESTER, MASS. n

Reikalingas Darbininkas 
PRIE VIŠTŲ EARMOS.

Darbas lengvas, užmokestis geras, 
/a'gis geriausis. Doras, blaivus, no- 
intis dirbt vyras, gali turėti darbą 

*nt visados. Atsišaukit greit pas lie- 
uvį farmer): ’ John Zitke (5) 
65 Galen st., Brockton, Mass.

Dulkes Namuose 
Gaspadiniu Bėdos

PRAŠAL1NKIT JAS BE SUNKUMŲ.
Gęriąusia Mašina išvalymui Namu, kuri padaro 
101 skirtingą darbą. Gali IŠVALYT KARPETAS 
ir išmazgot krėslus, firankas, sienas, Manketus, 
kaldras, matracus, paduškas, visus. drabužius, pia
nus, radios, radiatorius. Automobilius išvalo ir nu- 
pentina. Sunaikina visokius namuose gyvius, žo
džiu, ji pritaikyta bile reikalui.

Atvežame j jūsų namus parodyt, ką su ja gali
ma padaryt. Jeigu nepatiks, nepirksit.

Tik 20c. į dieną kol išmokėsiu Geresnės už ją 
nėra.
Rašykit arba telefonuokit. Atvežame ųž 50 mylių 
nuo Bostono

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4649

PENTORIAI
GALONAS 

geriau-

kalni. .Mes atstovąujam National Lead—
Dutch Boy produktus—Waterproof Pentis

Bceco Produktus—Ir taipgi vieninteliai 
atstovai Eastern Paint & Varnish Produktų

FLAT WHITE PENTAS
• Galionais parsiduoda už

1.19 — 1.59 -t- 1.75 — 1.90
2.10 — 2.25 — 2.60 .

Jeigu jus neturite įrankių, mes patenki
nančiai apkįrpsime .-ienų popierų kraštus 
dykai. Musų plektrą kirpėjas atkirps tei
singiausiai.

GLOSS WHITE ENAMELS
Su jais užbaigsit darb;j kaip norėjot. 

Galionais parsiduoda už

1.59 — 1.89 — 2.00 — 2.25
2.50 - 2.75 - 2.95 - 3.35 - 4.19

STIKLAI IR DANGAI LANGAMS.
Mes numėruojam .Jurfų landus; patląjv1.110 
dangas 'ant užsakymo ir įdedami. ’• 
—Be extra mokėjimo — Vienos Dięnos 
Patarnavimas.
Pilna eilė meisterių; pentinimui brušiai ir 
įrankiai žemiausiom kainom.

VARNISH v isokicnis reikalams
Galionais parduoda už

1.25 - 1.50 - 1.75 - 2.25 - 2.50
2.75 — 3.50 — 4.50 — 6.50

Viši STORAI ATDARI NUO 7 RYTO. VELTUI

JM » (OMPA\Y
2150 Washington St., BOSTON. HIGhlands 4321 
669 Mass. Ave., CAMBRIDGE. TROwbridge 4800
1552 Hancock St., QUINCY. GRAnite 5500 
416 Moody St., WALTHAM. WALtham 1343

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų. Vestuvių, Grupi 
Paveiksiu^.

PADIDINA IR 1NFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON. MASS.

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.
Galima susitarti telefonu:

' Norwood 0212

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (storage) už 

nuošimčiu nuo daiktų vertes.
1854 DORCHESTER AVE., 

Arti Ashmont Stoties
DORCHESTER, MASS.

Tel. TALbot 5208.

2

NORINT PIRKT AR PARDUOT

GERIAUSIA PAS

Edw. L Hopkins
362 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTONE

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir i to 

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama

326 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4tiix

|~l”*28(>21 Gyv/Yl 13*2’i

į Dr.Joseph A.Gaidi$\ 
OPTOMETRISTAS

I Valandos: 9 iki 12
! nuo 2 iki 5,
1 nuj> 7 * iki 9.

. Seredom 9 iki 12
J ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS
f Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 
j niu laiku sugrąžinu šviesu. Išeg- 
į zaminuoju ir priskiriu akiniuį.
j 114 Summer Street,* 

LAWRENCE, MASS.
1

Tel. SOUth Boston 2660
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

Subatom iki 5 p.p. 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietį) 

tik susitarus.
SEREDOMIS iki 12 dieną 

Ofisas “Keleivio” namp.
251 Broadway,jĮj 

tarp C ir D street 
SO. BOSTON,

DR. G. L. KILL0BY
60 SCOLLAY SQUARfe, Room.22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ,
Vai. nuo 9 rytį iki 7 vak. kasdien. | 
Nedčliom, nuo 10 ryto iki L

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiekinU 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D.

447 Broadway, So. Boiton, Mase.—=----
Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTS
VALANDOS: 9-6 ir 7-9< f

678 Massachusetts Ave.,*' 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

APTIEKA
Mes užlaikome visokią Vaistą Ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių Žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos, ir Kalvari- 
jiškio Medicinos Vyno. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas it 
teisingas patarimas. Vaistus nu
siunčiant ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.
H. Cabit (Reg. Aptiek.)

100 DORCHESTER STREET 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 27»l

Plieno N 
dėll

REPUBLIC sti 
PRIIMT ATG 

• ŽMONI

Be to, ši korpo 
snerkta už stre 

ir riaušių pr 
Republic Steel 

ja sulaužė Wagr 
q astuoniuose; 
se ir turi but ūžta 
f turi priimti a 
dubininkų, kur 
pašalinus dėl pe 
Įtreiko, ir prival 
Cantono ir Massi 
hj darbininkams 
ą laiką, kuomet 
gužės mėnesį jil 
nusi tenai savo 
norėdama sugr 
uniją.

Be to, kompan 
daryti savas “w 
kiose Ohio valsti 
vėse, ir turi priin 
27 darbininkus, 
pašalinti už CIO 
ganizavimą.

Šitokį sprendi 
Darbo Santikiy T, 
shingtone. Tai yr 
ir gerai pritaikyt 

tai kompanijai, ki 
jwlwI atkaklia 
jo prieš 
ftitiky.

Darbo Santy 
nustatė šitokius 
nijos prasiženį 
IVagnerio Įstaty 

L Ji dominavt 
agentų sudaryta, 
kad neįsileidus 
paiiy darbininki 
rijos. >

2. Ji pašalino 
linkus už CIO u 
nizavimų.

SOUTH BOSTON
CAFETERIA

249 BROADWAY, 
South Bostone.

SMAGI VIETA PASIVAISINT 
Visokių Stiprių ir Minkštų 
Gėrimų ir Užkandžių. 
Gera miera, puikus patarna- Į 

vimas. Vakarais, specialiai pa
ruošiami užkandžiai.

Puikų patarnavimą užtikrina- ‘ 
me. Vieta gražiai įrengta. Pra
šome visų užeit pas mus pavie- 
sėti.

BAY VIEW

Krank Zarveckas
Vincas Balukėmis

MOTOR SERVICE

©
Telephone 

So. Boaton 
1 1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taingi taisome Automobiliai b 
Trakus visokių išdirbysči*.

Peter Trečiokas L* 
Joa Kapočiunu — savininkai.

Taisymo ir dor..on»travimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

Kam?. East Eighth St.
GO. BOSTON, MASS.

■ ■ ■ ■ 1 1

3. Ji uždarė ( 
Jlassillono mieste 
dirbtuves, kad 
tenai darbininkų 
rijas.

L Ji samdė šn 
šnipinėtų ir gąs< 
narių veikimą.

0. Ji kwstė 
stengėsi panauc 
uniją vietos biž 
raidžią.

d. Ji pristatė ( 
miestelio valdžiai 
či) ir sarginančių 
bininkams atakuo 
Ui palaikė 

miestelio ‘“law a 
sąjungą, kuri tikri 
Įo juodašimčių o 
? streiku© jantieir 
Kukams mušti.
i Ji dalyvavo 

^šaudyme, per ki 
bėriai Massillono 
Kmušti ir nežino 

buvo šūviais a 
f® dujomis 

policijos pusė 
Cistas nei vier 
ianas. Be to, 165 

čia buvo be 
^ty Areštuoti ir 
^kaltinimo laikon 

kas yra prieši 
^įstatymams i 
“rijai.

sprendimas 
!*public Steel k< 
te dirbtuves tik 0' 
“M Jis nepaliečia 
J® Ojicagoje, kur 
,?®džiai su polic 
Wjrial Day ūži 

lojančių dari


