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REPUBLIC STEEL TURI 
PRIIMT ATGAL 5,000 

° ŽMONIŲ.
Be to, ši korporacija pa
smerkta už streikų laužy

mą ir riaušių provokavimą.
Republic Steel kompani

ja sulaužė Wagnerio įstaty
mą astuoniuose atsitikimuo
se ir turi but užtai nubausta. 
Ji turi priimti atgal 5,000 
darbininkų, kuriuos buvo 
pašalinus dėl pereitų metų 
streiko, ir privalo atlyginti 
Cantono ir Massillono mies
tų darbininkams už sugaiš
tą laiką, kuomet pereitą ge
gužės mėnesį ji buvo užda
riusi tenai savo dirbtuves, 
norėdama sugriauti CIO 
uniją.

Be to, kompanija turi už
daryti savas “unijas” pen
kiose Ohio valstijos dirbtu
vėse, ir turi priimti atgal da 
27 darbininkus, kurie buvo 
pašalinti už CIO unijos or
ganizavimą.

Šitokį sprendimą padarė 
Darbo Santikių Taryba Wa
shingtone. Tai yra spaudus 
ir gerai pritaikytas smūgis 
tai kompanijai, kuri pereitą 
pavasari atkakliausią kovo
jo prieš plieno darbininkų 
streiką.

Darbo Santykių Taryba 
nustatė šitokius tos kompa
nijos prasižengimus prieš 
Wagnerio Įstatymą:

1. Ji dominavo jos pačios 
agentų sudarytas “unijas,.” 
kad neįsileidus dirbtuvėn 
pačių darbininkų organiza
cijos. '

2. Ji pašalino 27 darbi
ninkus už CIO unijos orga
nizavimą.

3. Ji uždarė Cantono ir 
Massillono miesteliuose savo 
dirbtuves, kad sugriovus 
tenai darbininkų organiza
cijas.

4. Ji samdė šnipus, kad 
šnipinėtų ir gąsdintų CIO 
narių veikimą.

5. Ji kurstė riaušes ir 
stengėsi panaudoti prieš 
uniją vietos biznierius ir 
valdžią.

6. Ji pristatė Massillono 
miestelio valdžiai virkdan
čių ir sarginančių dujų dar
bininkams atakuoti.
t.7. Ji palaikė Massilono 
miestelio “‘law and order” 
sąjungą, kuri tikrumoje bu
vo juodašimčių organizaci
ja streikuojantiems darbi
ninkams mušti.

8. Ji dalyvavo darbinin
kų šaudyme, per kurį 3 strei- 
kieriai Massillono miestely 
užmušti ir nežinomas skai
čius buvo šūviais ar nuodin
gomis dujomis sužeistų, 
nors policijos pusėj nebuvo 
sužeistas nei vienas polic- 
manas. Be to, 165 darbinin
kai čia buvo be jokių va- 
rantų Areštuoti ir be jokio 
apkaltinimo laikomi kalėji
me, kas yra priešinga šios 
šalies įstatymams ir konsti
tucijai.

Šis sprendimas paliečia 
Republic Steel korporaci
jos dirbtuves tik Ohio vals
tijoj. Jis nepaliečia jos fab
riko Chicagoje, kur jos gal
važudžiai su policija per 
'Memorial Day užmušė 10 
streikuojančių darbininkų.

Dėl šitos žmonių skerdynės 
bus atskira byla.

Panaši byla laukia ir 
Bethlehem plieno korpora
ciją.

Prieš Inland Steel korpo
raciją Darbo Santykių Ta
ryba išnešė sprendimą 6 ba
landžio. Tai kompanijai 
duotas įsakymas tartis dėl 
darbininkų algų ir valandų 
su CIO unijos atstovais, o 
susitarus, padaryti raštišką 
sutartį, kad paskui korpo
racija negalėtų duoto žo
džio sulaužyt arba užsigint.

Plutokratų spauda šito
kiu patvarkymu baisiai pik
tinasi. Kokiomis teisėmis, 
girdi, valdžia kišasi į pra
monės reikalus ir duoda ka
pitalistams nurodymus, kaip 
ir su kuriomis darbininkų 
unijomis jie privalo tartis? 
Girdi, jei kompanija bus 
priversta šitą reikalavimą 
išpildyti, tai John Lewds su 
savo CIO bus pasiekęs per 
Darbo Santykių Tarybą ly
giai to, ko jis norėjo pernai 
pasiekti per plieno streiką.

Dėl to aukso vilkai ir 
staugia prieš Roosevelto 
“newr deal!”

Kiniečiai Uždavė 
Skaudų Smūgį Ja

ponams.
Kinijos valdžia šį pane- 

dėlį išleido oficialų prane
šimą, kad jos kariuomenė 
uždavusi skaudų smūgį ja
ponams ties Tsinanu ir dalį 
to miesto jau užėmusi. Jei
gu šitame pranešime yra 
nors pusė teisybės,, tai jis 
butų labai reikšmingas, nes 
trauktis japonams iš Tsina- 
no atgal butų tikra katas
trofa, kadangi geležinkelis 
jų užnugary yra išdrasky
tas keliose vietose, ir jie ne
gali gauti nei sustiprinimų, 
nei patys gali pabėgti. O 
reikia neužmiršti, kad tik 
sąvaitė tam atgal japonai 
tikėjosi iš Tsinano pasiek
sią už 150 mylių į pietus 
gulintį Taierchwangą ir pa
statysią pavojun visą kinie
čių apsigynimo liniją Gel
tonosios paupiu. Vietoj to, 
dabar jie patys atsidūrė ki
niečių, siųstuose.

KAS TREČIAS ŽMOGUS 
CLEVELANDE GYVENA 

IŠ PAŠALPOS.
Vėliausios žinios sako, 

kad Clevelando mieste kiek
vienas trečias žmogus gyve
na iš WPA teikiamų pašal
pų. Musų korespondentas 
drg. J. Jarus praneša, kad 
šiomis dienomis Fisher Bo
dy Co. tenai paleidusi iš 
darbo da 1,200 darbininkų. 
Dabar tos kompanijos dirb
tuvėj dirba tik keliolika 
žmonių. Pernai šiuom laiku 
tenai dirbo pilną laiką keli 
tūkstančiai darbininkų.

Pradėjus fašistams imti 
viršų Ispanijoj, jie darosi 
drąsesni ir kituose frontuo
se. Hitleris jau pagrobė Au
striją ir pereitą nedėldienį 
padarė plebiscitą šitam žy
giui užgirti. Ir, kaip Berly-

padrąsinimų Ispanijos 
lojalistams.

Londone pereitą nedėl
dienį buvo milžiniška de
monstracija prieš fašizmą 
ir už pagalbą Ispanijos lo
jalistams. Dalyvavo dau-

Kaip Eina SLA. Vir
šininkų Rinkiniai.

Iki šiol teko gauti žinių iš 
52 balsavusių kuopų. Davi
niai štai kokie:

Prezidento urėdui:

Liaudies Fronto Valdžia 
Francuzijoje Rezignavo

DIDELIS SNIEGAS MAI- 
NE’O VALSTIJOJ.

Pereitą subatą ir nedėl- 
dienį Maine’o valstijoj 
smarkiai snigo. Apie Le- 
wistona prisnigo apie 6 co
lius, o Aroostooko kauntėj 
sniego buvo net 12 colių. 
Keliai pasidarė neišvažiuo
jami. -•

nas sako, 49,251,538 vokie- giau kaip 120,000 žmonių, 
čių balsavo už Austrijos Vieno lordo duktė pasirodė 
prijungimą, o tik 452,180— mitinge su Hitlerio svastika 
prieš. prie savo krutinės, tai be

Dabar Berlyne esą svars- mažko nebuvo nulinčiuota.
tomą, koks bus sekantis Policija turėjo gelbėt ją iš 
Hitlerio žingsnis. Jo pro- įniršusios liaudies rankų, 
gramoje esą da 3 “neuž- Mitinge kalbėjo darbiečių 
baigti” punktai, būtent: vadai Attlee, Cripps ir

(1) 3,500,000 vokiečių Fletcher. Minia jiems karš-
Čekoslovakijoj. tai plojo. Bet didžiausios

(2) Prijungimas prie Vo- ovacijos buvo sukeltos
kietijos “lenkų korido- D-rei Summerskill, kuri 
riaus.” j papildomuose rinkimuose į

(3) Prijungimas Klaipė- parlamentą buvo išrinkta
dos krašto, kuris dabar yra didele balsų dauguma prieš 
Lietuvos rankose. konservatorių kandidatą.

Taigi Klaipėdos Vokieti- kas Chamberlaino partijoj 
jos naciai (tautininkai) ne- padarė slegiančio nusimi- 
išsižada. Ir jeigu tik jiems nimo.
pavyks Ispaniją visiškai su- Demonstracija nusiuntė 
triuškinti, tai neužilgo ateis Ispanijos respublikos prezi- 
eilė ir Klaipėdai. jdentui Negrinui padrąsi

nančią telegramą, o prieš 
Anglijos valdžios^ vadą 
Chamberlainą išnešė smer
kiančią rezoliuciją, pareikš
dama. kad Chamberlainas, 
pardavęs savo dūšią fašįs-

F. J. Bagočius ....... 1302
V. Laukaitis ....:...... 602
K. Jurgelionis ....... 62
Viceprezidento urėdui:

' J. K. Mažiukna.......  1293
V. Bukšnaitis...........  645

Sekretoriaus urėdui:
J. Miliauskas ........... 901
M. J. Vinikas...........  875
J. Andziulaitis .......  143

Iždininko urėdui’;
K. P. Gugis ............ 1246
A. S. Trečiokas....... 602
B. Simokaitis ........... 72

Iždo globėjai:
E. Mikužiutė............. 1212
J. Marcinkevičius .... 929
S.. Mockus ...............  872
V. Kerševičius .......  468
J. K. Urbonas...........  126
M. P. Soponis........... 73

Daktaras kvotėjas:
Dr. J. S. Staneslow 1127 
Dr. S. Biežis ............ 600
Dr. S. Staniulionis .... 73

J a poni ja Bi josi Ka
ro Su Sovietais.
Associated Press žinių 

agentūra praneša, kad Ja
ponijoj kas diena pradeda 
didėti karo su Sovietais bai
mė. Valdžios vadai ir visuo
menės veikėjai Japonijoj 
pradeda įsitikinti, jog karas 
su Rusija neišvengiamas. 
Pradėdami karą prieš Kini
ją, japonų militaristai tikė
josi lęngvai su Kinija apsi
dirbsią ir galėsią tenai įsi
taisyti stiprias pozicijas 
prieš Rusiją. Bet dabar iš
rodo, kad Kinijoj japonai 
gali išeikvoti visas savo spė
kas ir Sovietai tada galės 
lengvai juos sudoroti. Šitą 
pavojų japonai supratę tik 
dabar, ir todėl jie esą labai 
susirūpinę. Paskutiniais lai
kais jiems jau ir Kinijoj 
pradeda nesisekti. Ir butų 
labai gerai, kad, perdaug 
apžioję, tie akyplėšos už- 
springtų.

Norėjo Uždaryti 
Visą Ameriką.

Pittsburg, Calif. — Vieti
nės plieno ir sardinkų kom
panijos čia paskelbė savo 
grąsinimą, kad jos uždary
siančios vienai dienai visas 
savo dirbtuves, jei Kongre
sas pripažinsiąs Roosevel- 
ui “diktatoriaus” galią. Jie 
norėjo, kad jų pavyzdžiu 
oasektų visos šalies kapita
listai ir pradėtų uždarinėti 
netik dirbtuves, bet ir krau
tuves. Tai savotiška reakci
ninkų propaganda prieš 
Rooseveltą, kuris stengiasi 
įplaužyti kapitalo diktatu- 
ai ragus.

tams, “neteku teises kalbėti 
Anglijos žmonių vardu.”

Persiorganizavo Is
panijos Vyriausybė.

Pereitą savaitę Barcelo- 
noj persiorganizavo Ispani
jos respublikos vyriausybė. 
Svarbiausia permaina esan
ti ta, kad karo ministeris In- 
dalecio Prietu pasitraukė, o 
jo vieton paskirtas Juan 
Negrin. Ministerių didžiu
mą sudaro socialistai; ko
munistas įneina tik vienas 
(pirma buvo du). Dabar 
daugiau įsileista kitų kai
riųjų partijų žmonių, imant 
politinėmis grupėmis, da
bartinis kabineto sąstatas 
yra toks: 4 socialistai, 1 ko
munistas, 2 kairieji republi- 
konai, 1 Katalonijos repub- 
1 ikonas, 1 baskų nacionalis
tas, ir po vieną nuo dviejų 
darbininkų sąjung'ų. Tuo 
pačiu laiku Madrido unijos 
įsakė visiems savo nariams 
tarp 31 ir 35 metų amžiaus 
stoti armijon.

Čionai yra priskaityti bal
sai ir tokių giynai fašistiškų 
kuopų, kaip 14 Clevelando, 
318 Worcesterio ir 64 Balti
ni o rėš.

A r Duos Vokietija 
Amerikai 64 Mi

lionus?
Austrija buvo skolinga 

Amerikai $64,493,480. A- 
pie 26 milionus dolerių iš 
tos sumos buvo- skolinga 
pati Austrijos valdžia Jung
tinių Valstijų valdžiai, o 
apie 38 milionus dolerių į- 
vairųs Austrijos miestai ir 
kompanijos skolingos Ame
rikos piliečiams už visokius 
bonus. Kadangi Vokietija 
dabar Austrijos valstybę 
panaikino, tai Washingto- 
no vyriausybė pareikalavo, 
kad Vokietija užmokėtų A- 
merikai Austrijos skolas. 
Amerikos ambasadorius 
Berlyne jau įteikė šitą rei
kalavimą vokiečių valdžiai.

CHICAGOJ SUDEGĖ 
VIEŠBUTIS SU ŽMO

NĖMIS.
Pereitą sąvaitę Chicagoje 

ugnis sunaikino Hotel Cen
ter triobėsį prie 1426 West 
Madison gatvės. Kartu su 
viešbučiu sudegė 7 žmonės, 
kurie tenai nakvojo. Vieš
bučio namas buvo jau se
nas, keturių aukštų mūras, 
be jokios apsaugos nuo ug
nies. Nebuvo net centralinio 
aliarmo.

DR. TOWNSEND TURI 
EIT KALĖJIMAN.

Dr. Townsend, kuris pa
garsėjo savo $200 mėnesi
nės pensijos planu, buvo 
nuteistas 30-čiai dienų kalė
jimo užtai kad atsisakė aiš
kintis Kongreso komisijai. 
Jisai apeliavo į Vyriausį 
Teismą, prašydamas tą bau
smę panaikinti, bet Vyriau- 
sis Teismas jo prašymą at
metė. Taigi užsispyrėlis se
nis dabar jau turės eiti ka- 
'ėjiman, jeigu prezidentas 
Rooseveltas jo nepasigailės.

IŠŠAUKĖ 100 KARTŲ 
UGNIAGESIUS.

Bostono priemiesty Rox
bury buvo suimti 3 vaikė
zai, kurie vieno mėnesio lai
kotarpy be reikalo iššaukė 
100 kartų ugniagesius. Ug
niagesių viršininkas sako, 
kad kiekvienas ugniagesių 
išvažiavimas kaštuoja mies
tui $100.

CLEVELANDO LIETU
VIŲ TELEGRAMA 

SMETONAI.
Amerikos Lietuvių Kon

greso Clevelando skyrius 
nusiuntė p. Smetonai šitokią 
telegramą į Kauną:

“Ponas prezidente: Šiuo 
svarbiu momentu mes, tūks
tančiai organizuotų lietuvių 
Ohio valstijoj, visi stojame 
už savo tėvynę Lietuvą. Ta 
pačia proga mes primenam, 
jog dabar yra patogiausis 
laikas grąžinti Lietuvai de
mokratinę sątvarką ir pa
leisti iš kalėjimų politinius 
kalinius, kurie yra labai rei
kalingi Lietuvos nepriklau
somybei išlaikyti.”

Po telegrama pasirašė 
skyriaus pirmininkas S. Če-' 
rauka ir sekretorius J. Pet
rauskas.^

Plačiau Clevelando mi
tingas yra aprašytas drg. 
Jono Jaraus koresponden
cijoj, kuri telpa šiame “Ke
leivio” numery.

ŠALIAPINAS MIRĖ.
Paryžiuje šį antradienį 

mirė Šaliapinas, visam pa
sauliui žinomas rusų daini
ninkas

130,000 DARBININKŲ 
PARYŽIUJE PASKEL

BĖ STREIKĄ.
Darbo Konfederacija su 
5,000,000 narių pasisakė 

prieš fašizmą.
Francuzijoj įvyko kaip tik 

tas, kas pereitos sąvaitės 
“Keleivy” buvo numatyta. 
Parlamentas užgyrė socia
listo Blumo reformos suma
nymą, bet reakcinis senatas 
jį atmetė. Nebegalėdama 
toliau veikti, Liaudies Fron
to vyriausybė su Leonu Blu- 
mu priešaky rezignavo. Pre
zidentas Lebrun paskyrė 
buvusį krašto apsaugos mi
nister} Daladierą, kad suda
rytų naują kabinetą.

Daladier (ištark: Dalad- 
jė) priklauso radikalų par
tijai, kuri buvo prisidėjusi 
prie Liaudies Fronto, tačiau 
jo sudarytoji nauja vyriau
sybė Liaudies Fronto jau 
neatstovauja. Komunistų jis 
visai nekvietė, , o socialistai 
atsisakė į tą valdžią eiti. Jie 
prižadėjo ją remti, bet tik 
ta sąlyga, kad ši valdžia neis 
prieš darbininkų reikalus.

Iš prddžių Ųalądier buvo 
jąu užsimoję:? sutriuškinti 
Paryžiaus darbininkų strei
ką, ir Amerikos kapitalistų 
spauda ją.ų laižėsi iš džiaug
smo/ kad nors sykį Paryžiu
je bus padaryta “tvarka.” 
Bet socialistams pastačius 
tokią sąlygą, Daladier tuoj 
nuleido vuodegą ir jau 
“tvarkos” nemano Paryžiu
je daryti.

Tuo tarpu streikas Fran- 
euzijos sostinėj sparčiai 
plinta. Pereitą subatą tenai 
streikavo, 60,000 darbinin
kų, o šį panedėlį streikierių 
skaičius siekė jau 130,000. 
Užsidarė 100 fabrikų, tų 
tarpe ir keliatas tokių, kurie 
gamina ginklus armijai.

Streikas yra grynai poli
tinio pobūdžio. Tai yra dar
bininkų protestas prieš 
Francuzijos buržuaziją, o 
ypač prieš juodašimtišką se
natą, kuris privertė socialis
to Blumo vyriausybę rezig
nuoti. Taigi galima sakyti, 
kad streikas yra nukreiptas 
ir prieš Daladiero valdžią. 
Sustreikavę darbininkai iš 
fabrikų neina,, bet laiko jas 
okupavę. •

Francuzijos Darbo Kon
federacijos pirmininkas 
Jouhaux pareiškė, kad jei
gu bus reikalo, tai visoj 
Francuzijoj bus paskelbtas 
generalinis streikas. Konfe
deracija turi 5,000,000 na
rių ir visi jie stoja už Liau
dies Frontą.

Ryšium su šitais įvykiais 
reikia pažymėti buržuazijos 
nenuosakumą. Ji piestu šo
ko prieš Blumo kabinetą, 
kam jis reikalavo sau laisvų 
rankų finansų politikoj. Ji 
rėkė, kad tai reiškia “dik
tatūrą.” Bet dabartinis ka
binetas irgi ruošiasi reika
lauti sau tokios pat galios 
finansų reikalams tvarkyti, 
kokios reikalavo Blumas, 
tačiau dabar buržuazija ne
lipa ant sienų iš baimės 
prieš “diktatūrą.”

Šitaip dalykams stovint, 
ponas Daladier ilgai nešei
mininkaus. Liaudies Fron
tas parlamente jį parblokš.

Bet kas tuomet bus? Išrodo, 
kad Francuzija eina prie 
diktatūros. Tik klausimas, 
kokia ji bus—kairiųjų ar 
dešiniųjų?

Ispanijos Protestas 
Francuzijai ir Ang

lijai.
Pereitą sąvaitę Ispanijos 

vyriausybė pasiuntė Fran
cuzijos ir Anglijos val
džioms protestą dėl jų “he- 
sikišimo politikos.” Ši poli
tika yra baisiai neteisinga 
Ispanijos respublikai, nes 
kuomet Francuzija su Ang
lija neparduoda Ispanijos 
respublikos valdžiai jokios 
karo medžiagos, tai fašisti
nė Italija su Vokietija ga
bena Ispanijos maištinin
kams netik ginklus ir amu
niciją, bet ir kareivius.

Anglijos maineriai pradė
jo agituoti įuž generalinį 
streiką, kad1 privertus, savo 
juodašimtišką valdžią atsi
sakyti nuo to veidmainiško 
“nesikišimo” ir leisti Ispa
nijos . vyriausybei pirktis 
Anglijoj ginklų. Jeigu kitos 
unijos pritartų generali
niam streikui, tai angliaka
sių unija tuojaus tokį strei
ką paskelbtų. Bet, kaip ro- 
Idos, tarp Anglijos darbinin
kų irgi nėra vieningumo. 
Tuo tarpu Italijos ir Vokie
tijos karo mašinos baigia 
Ispanijos respubliką griaut.

Skerdžia Savo Tautą 
Katalikybės Labui.
Šį panedėlį telegrama iš 

Ispanijos fašistų “sostines” 
Burgos sako:

“Kuomet demokratinio 
pasaulio jaunimas vaikščio
ja nusiminęs ir nemato tiks
lo gyvenime, tai generolo 
Franco jauni vyrai kulka- 
svaidžiais ir rankinėmis 
granatomis narsiai skina 
kelią katalikiškai Ispanijai. 
Jie kariauja už tikėjimą. 
Gerbdami senovės tradici
jas, jie guldo savo galvas už 
monarchiją ir bažnyčią. Sa
vo stiprybę jie semia iš 16- 
tojo šimtmečio Ispanijos. 
Šitie jauni Franco vyrai sa
vo krauju išrašė ir darbinin
kams įstatymą. Tai įstaty
mas prieš marksizmą ir už 
totalitarinę (fašistinę) val
stybę.”

Vadinasi, generolas Fran
co su popiežiaus agentais 
skerdžia ispanų tautą, kad 
atsteigus 16-to šimtmečio 
Ispaniją, kuomet liepsnavo 
šventosios inkvizicijos lau
žai ir kunigai degino gyvus 
žmones.

SPROGIMAS PERPLĖŠĖ 
LAIVĄ PUSIAU.

Londone gauta žinių, l.ad 
Atlanto rytuose graikų gar
laivį “Kyllene” ištiko nelai
mė. Jo viduje įvykęs sprogi
mas ir perplėšęs laivą į dvi 
atskiras dalis. Daugiau ži
nių tuo tarpu r- ouvo.

ALABAMOj 90,000 ŽMO
NIŲ Be PASTOGES. , 
Iš Aiabamos pranešama, 

kad Jei potvinių tenai 90,- 
OOu žmonių pasiliko be pąr

Jstogės _
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Ką Padarė Fašistų Orlaiviai Ėarcelonoj. PAVERGĖJŲ TALKININKAI.

3 APŽVALGA l
KIEK TAUTININKAI PA- AIRIAI UŽIMA LIETU-
DARĖ NUOSTOLIŲ SU

SIVIENIJIMUI.
SLA. centro sekretoriaus 

Viniko suflioruojamas, Stri
maitis “Vienybėj” šnekr 
apie SLA. nuostolius. Gir
di:

“Jus (dabartiniai SLA. vir
šininkai) pardavėt $191,00C 
bondsų už $124,509. Vadinasi 
padaryta maždaug $66,50C 
nuostolių

“Esate nutarę parduot ki 
tus du bondsus maždaug sv 
$15,000 nuostolių, ir da patvir- 
tinot Standard Statistics re
komendaciją parduoti $72,75C 
bondsų už $49,107, maždaug 
su $23,000 nuostolių.

“Reiškia, jus likviduojate 
bondsus, kurie padarė organi 
zacijai nuostolių daugiau kaip 
$100,000,000.”
Taip, tai yra didelė orga

nizacijai skriauda! Bet Stri
maitis su Viniku čia užtyli 
faktą, kad šitą skriaudą 
Susivienijimui padarė bu
vusi p. Gegužio SLA. Pildo
moji Taryba. Juk ne kas ki
tas, tiktai ji sukišo organi
zacijos pinigus Į tuos šun- 
bonius, kuriuos, dabar tenka 
parduoti su tokiu dideliu 
nuostoliu! O parduoti juos 
reikia verkiant, nes jeigu 
neparduosi ir lauksi ilgiau, 
tai galėsi nei cento už juos 
negauti!

Jeigu ryšium su tais bo- 
nais galima dabartinę SLA. 
Pildomąją Tarybą kiek nors 
kaltinti, tai tik tiek, kad ji 
nepatraukė buvusių prie 
SLA. vairo tautininkų teis
man ir nepareikalavo iš jų 
atlyginti Susivienijimui pa
darytus nuostolius. Juk 
SLA. konstitucijoj aiškiai 
yra pasakyta, kad Susivie
nijimo pinigus galima in
vestuoti vien tik i valdžios 
bonus, tačiau prie p. S. Ge
gužio to visai nebuvo žiūri
ma ir organizacijos pinigais 
buvo perkami visokie “cats 
and dogs.”

Negana to, gegužiniai 
tautininkai tais laikais lei
do ir tai pačiai “Vienybei” 
suėsti daugiau kaip $30,000 
SLA. pinigų.

O kur “paskolos” tokiems, 
tautininkų frentams, kaip- 
Dęvetfis, Užunaris, Kama-j 
miškas ir kiti?P *

Kodėl p. Vinikas nepasu- 
flioruoja savo frentui Stri
maičiui, kad jis paskelbtų 
“Vienybėj” šitus faktus?

NEI ŽMONIŠKUMO, 
NEI GĖDOS.

Apie kruvinąjį Ispanijos 
galvažudį Franką visi jau 
žino. Bet šito, turbut, da 
niekas negirdėjo:

“Visas generolo Franko gal
vojimas ir elgesys visiškai de
rinasi su Leono XIII mintimis 
apie katalikišką valstybę... 
Šiandien gen. Franko namuo
se kasdien kalbamas rožan
čius, laikomos šv. mišios... To
dėl nenuostabu, kad ir visoj 
kariuomenėj viešpatauja reli
giškas užsidegimas... Veržiasi 
i priešų eiles pirmas tankas su 
Jėzaus širdies paveikslu, ant
ras tankas su angelo sargo 
ženklu... O kiek daug kitų gra
žių pavyzdžių pastebima tų 
karžygių eilėse.”
Ar žinot, kas taip rašo? 

Ogi Lietuvos jėzuitų “žvai
gždė” 1-mam šių metų nu
mery.

Gerai da, kad mažai kas 
pasauly moka lietuvių kal
bą. Jeigu kultūringų tautų 
žmonės perskaitytų šitokį 
laukinį Lietuvos jėzuitų lai- 
žymąsi kalbant apie Ispani
jos žmonių kraują, jie galė
tų padaryt išvadą, kad Lie
tuvoje gyveną da kanibalai.

VIŲ KUNIGŲ VIETAS.
Brooklyno tautininkų lai

krašty skaitome, kad lietu
vių parapiją New Yorke 
iau užėmęs airių kunigas. 
Todėl tas. laikrarštis klau
sia :

“Kažin kodėl musų katali ' 
kiškieji laikraščiai, nei Ame- , 
rika, nei Darbininkas, dau
giau nieko nerašo apie New 
Yorko lietuvių parapijos liki
mą.

“Kaip žinoma, tą parapiją 
yra įkūrę lietuviai, atvykę į 
Ameriką daugiau, kaip prieš 
trisdešimts metų. Tai buvo 
pirmoji lietuvių bažnyčia, pir
moji parapija- šiame didžiulia
me mieste. 1

“Per visą laiką toje New 
Yorko lietuvių parapijoje bu
vo lietuvis klebonas kunigas 
šeštokas. Ir tik vėliausiu lai
ku, kun. šeštokui pasitraukus 
iš tos parapijos, vyskupas 
staiga paskyrė airį kunigą, 
kuriuo New Yorko lietuviai 
pradžioje buvo labai nepaten
kinti.

“Argi New Yorko lietuviai 
jau apsiprato su tuo airiu?) 
Kodėl nieko nesako musų ka- j 
talikiškieji laikraščiai? Kodėl 
nereikalaujama, kad tai senai 
lietuviškai parapijai butų pa
skirtas lietuvis kunigas?”

Niekas lietuvybei tiek 
skriaudos nepridaro, kiek 
Romos katalikų bažnyčia. 
Lietuvoje per šimtus metų 
ji bruko musų žmonėms 
lenkų kalbą, o Amerikoje ji 
stengiasi paversti lietuvius 
airiais. Jeigu “apieros po
nui Dievui” reikalaujama 
da lietuviškai, tai pamaldos 
visuomet laikomos senai 
jau mirusia, niekam nesu
prantama lotinų kalba. Ge
ra tenai bet kokia kalba, tik 
ne lietuvių.

PRISIRINKĘS AUKŲ, KU
NIGAS PIRKO DVARUS 

LIETUVOJE.
“Lietuvos Žinios” prane

ša skandalingą Švėkšnos 
praloto Maciejausko aferą 
su “katalikiška” gimnazija, j 
kuriai jis rinko aukas Ame-i 
rikoje. Jis važiavęs net tris] 
kartus Amerikon aukų tai 
gimnazijai rinkti. Ir už tuos 
savo žygius ėmęs sau po 
30,000 litų “atlyginimo.”

Tiesa, gimnazija Švėkš
noje buvo pastatyta, bet tuo 
pačiu laiku pralotas Macie- 
jauskas ir dvarų sau prisi
pirko, Klaipėdos mieste pri
sistatė sau namų. Kai jam 
pritruko šitoms spekuliaci
joms kapitalo, tai jis skoli
nosi iš žmonių^ pinigus neva 
gimnazijai, bet naudojo 
juos savo reikalams. Todėl 
kreditoriai dabar kabinasi 
prie tos gimnazijos. Kaip 
rašo “Lietuvos Žinios”—

"Atvyko į Švėkšną Nau
miesčio teismo antstolis apra
šyti Švėkšnos gimnazijos rū
mus už privatines skolas 
Švėkšnos praloto J. Macie
jausko. Tie rūmai, kaip ir vi
sas gimnazijos turtas, nėra 
Maciejausko, nes prie jo jis 
nėra nei litu prisidėjęs, o pel
nęs per gimnaziją daug, bent 
kelias dešimtis tūkstančių li
tų.

“Dabar jo kreditoriai kabi
nasi priė musų gimnazijos 
turto, nes Maciejauskas, sko
lindamas Klaipėdos krašte 
sau dvarams pirkti ir Klaipė
dos mieste namams statyti 
pinigus,, kreditoriams sakėsi 
skolinąs Švėkšnos gimnazijos 
namams statyti.”

O tuo tarpu tą gimnaziją 
pastatęs Švėkšnos valsčius, 
ir kun. Maciejtiuskas nepri- 
dėjęs prie jos nei vieno ni
kelio.

Taip rašo Kauno dienraš
ty Švėkšnos gimnazijos pir
mininkas Juozas Rupšys ir

čia da vienas vaizdas iš nelaimingos Barcelonos. Net iš gatvėkario liko vieni tik grobiai.
Namai priešakinių sienų jau visai neturi, riogso tik vidurines pertvaros.

sekretorius P. Paulauskas.
Tai ve, kokią košę kuni

gai verda iš tų aukų, kurias 
jie renka visokiems “šventa- 
blyviems” tikslams!

O VISGI “TĖVYNĖS” AD
RESAI PAVOGTI.

Strimaitis “Vienybėj” mė
gina aiškintis, kad fašistų 
“Sarbybos Bokštas” nevo
gęs “Tėvynės” adresų. Bet 
aiškinasi labai žioplai. Gir
di :

“Jei Tėvynės skaitytojų ad 
resai butų dingę, tai SLA. na
riai ir šiąip Tėvynės skaityto
jai negautų SLA. organo. Aš 
esu SLA. narys ir reguliariai 
gaunu tą laikraštį.”
Bet laikraščio adresai nė

ra kumelė, kurią pavogus 
nebūtų kuo važiuot. Laik
raščio adresai buna susta
tyti iš metalinių raidžių, 
nuo kurių galima padaryti 
kad ir milijoną nuotraukų, 
ir raidės pasiliks kaip buvu
sios, tik nuotraukos gali but 
pavogtos. Taigi apie tokias 
adresų nuotraukas ir eina 
kalba.

Kad tos nuotraukos buvo 
slapta padarytos ir pavog
tos, tai parodo tas faktas, 
kad visi SLA. nariai, kurie 
tik gauna “Tėvynę,” gavo 
ir fašistinės “Sargybos Bok
što” propagandos.

Jei p. Strimaitis gali pri
siekti Smetonos vardu, kad 
jis tų adresų nėra vogęs, tai 
reiškia, kad juos išvogė kiti 
“Sargybos Bokšto” kavalie
riai, ; kurie stovi arčiau prie 
“Tėvynės.”

Ne Demokratija, Bet 
Fašizmas Pražudė

demokratija kasmet stiprė
ja, darbininkų namai ant 
kiekvienos gatvės auga ir 
darbininkiška armija eina 
didyn, 1934 m. vasario mė
nesy, Mussolinio ir popie
žiaus pakurstyta užpuolė 

'darbininkus, suardė namus, 
išžudė geriausius vadus ir 

. kovotojus už Austrijos tau
tos nepriklausomybę ir lai
svę. Jau nuo vasario mėne
sio skerdynių demokratai ir 
socialistai sakė, jog Austri
ja pražuvus, bet musų lie- 

| tuviški fašistai, pasitikėda
mi Mussoliniu ir Hitleriu, ir 
sykiu savo “tautos vadu” 
Smetona, to nematė ir pro- 
gresyviškai musų spaudai 
netikėjo. Bet dabar ir jie tu
rėtų matyt, kad ką Dolfusas 
ir Sušnigas pradėjo, tą Hit
leris pabaigė.

Ar aišku, ponas Jurgėla!? 
Jeigu vis da neaišku, tai 
kam dar savo durnelius fa
šistus “mokini” ir jiems 
“aiškini” apie pačiam ir ki
tiems savo pasekėjams ne
suprantamą demokratiją?

J. Dagis.

Lietuvos Lenkijos 
Konfliktas Angli
jos Parlamente.

Laikraščiai dabar prane
ša, kad Londone apie da
bartinę padėtį Lietuvoje bu
vo pasklidę visokiausių 
gandų, kurie skelbė api° 
galimą Lenkijos militarinę 
akciją prieš Lietuvą. “Daily 
Herald” rašė, kad Latvijos 
ir Estijos vyriausybės da
rančios stiprų spaudimą i 
Lietuvos vyriausybę, kad 
priimtų Lenkijos reikalavi

mus. Varšuvoje buvę kalba
ma, kad tuo atveju, jei Len- 

) kija nusistatytų daryti rim
tus žygius, esąs galimas pa

skelbimas atsišaukimo į lie
tuvių tautą, kuriame butų 

! pranešta, dėl kurių priežas
čių lenkų kariuomenė esan
ti priversta okupuoti Lietu
vos teritoriją. Lenkai kvies
tų lietuvius pasirinkti tokią 
vyriausybę, kuri sutiktų su
sitarti su Lenkija. Vos tik 
tai busią pasiekta, lenkų 
kariuomenė tuoj išeisianti 
iš Lietuvos, nes Lenkija ne
turinti Lietuvos atžvilgiu 
jokių teritorinių reikalavi
mų. Pagal kitas žinias, Len
kija neįteikusi jokio ultima
tumo, o tik notą, kad butų 
sutvarkyti diplomatiniai 
santykiai. “Daily Mail” ra
šė, kad Lenkijoj įvykusios 
demonstracijos buvusios la
bai priešingos Lietuvai. Bet 
Lietuva nesikarščiavusi. An
glijos spauda, apskritai, iš
kelia Latvijos ir Estijos 

I tarpininkavimą konfliktą 
I sprendžiant. “Daily Tele
graph” rašė, kad Estijos 

1 tarpininkavimu Lietuvai į- 
teikta nota esanti parašyta 
draugišku tonu, ir Lietuvai 

I nebusią sunku ją priimti ba- 
■ ze Lenkijos ir Lietuvos san- 
I tykiams sutvarkyti.

Šis konfliktas susilaukė 
■atbalsio ir Anglijos parla- 
I mente. Chamberlainas pa
reiškęs, kad Anglijos vy- 

! riausybė padariusi atatin- 
' kamus žygius Varšuvoje ir 
' nurodžiusi Lenkijos vyriau
sybei, kad Anglija norėtų 
matyti Lietuvos ir Lenkijos 
lokalinį konfliktą taikiai ir 
greit išsprendžiant. Anglija 
padariusi visus žygius, ku- 

I rie šiuo momentu tinkami.

Austrijos Valstybę.
Nors mums lietuviams 

Austrija mažai beapeina, 
mes jos likimu mažai inte- 
resuojamės, nes jau nuo 
pradžios 1934.metų ją pra
žudė Dolfuso-šušnigo kata- 
likiškai-fašistiška klika, bet 
vištiek reikia tarti žodis, nes 
musų lietuvių fašistų dalis, 
susispietus prie Brooklyno 
fašistų organo “Vienybės” 
(nors tiek gerai, kad ją ma
žai kas teskaito!) kaltina 
dėl Austrijos demokratiją. 
Štai, fašistas P. Jurgėla įdė
jo savo rašinį, buk “Demo
kratija pražudė Austrijos 
valstybę,” buk Anglijos ir 
Francuzijos demokratijos 
negelbėjusios Austrijos nuo 
Vokietijos (kodėl ne nuo 
Hitlerio ir jo nacionaliz
mo?).

Nors į tokias fašistų nesą
mones nereikėtų domės 
kreipti, bet negaliu iškęsti 
prisiminęs, jog Austriją 
pražudė ne kas kitas, kaip 
tiktai krikščionys fašistai 
tokie kaip Dolfusas ir šuš- 
nigas. Jų nacionalistiškai- 
katalikiška partija, maty
dama jog Austrijoje social-
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Ir šiandien kunigai prisi
mygę tvirtina, kad popie
žius trokšta taikos, kad jis 
smerkia karą ir visokius 
žiaurumus, kad jis visu sa
vo autoritetu “gina tautų 
laisvę.” O gal ir yra žmo
nių, kurie tuo tiki. Tad pa- 
žvelgkime į faktus, paklau
sykime, ką jie sako. Štai ita
lų laikraščiai stambiomis 
raidėmis paskelbė žinias a- 
pie iškilmingą kviečių kam
panijos šventę, įvykusią 
Romoje. Šventėje dalyvavo 
60 Italijos, vyskupų, apie 
2,000 prelatų, kanauninkų 
ir kunigų. Udinės vyskupas 
visos dvasiškijos vardu pa
reiškė, kad bažnyčia nuo
širdžiai bendradarbiauja su 
fašizmu, siekiančiu užka
riauti imperiją ir vykdančiu 
autarkiją, didesnei Romos 
garbei, kuri yra krikščiony
bės centras ir imperinės Ita
lijos sostinė. Vienas kuni-
gas vėl visos dvasiškijos 
vardu pareiškė, kad Italijos 
dvasiškija pasiryžusi dirbti 
su fašistine valdžia ir drau
ge ginti jos imperialinę di
dybę nuo visų priešų.

Argi reikia didesnio at
virumo. Vyskupai, kunigai, 
prelatai visi urmu pripažįs
ta Abisinijos pavergimą ir 
gieda himnus abisinų lais
vės duobkasiams, užgiris jų 
žiaurius žygius. Ar tai įvy
ko be popiežiaus žinios, be 
palaiminimo? Aišku, ne. 
Juk jis gali atvirai pareik 
šti, kad svetimų žemių gro
bimus jis smerkia, puolikų 
žygiams nepritaria. Kodėl 
jis to nedaro? Todėl labai 
teisingai yra pasakęs kaize
rio generolas Klauzevitz, 
kad “Dievas visada eina su 
stipriaisiais batalijonais,” 
atseit su tais, kurie gali savo 
kumščiu sudaužyti silpnes- 
nias. Taip elgiasi ir Kris
taus vietininkas. Ir jis eina

i’ime rinkų eksportui, todėl 
turime eiti į Kiniją. Todėl 
mes kreipiamės į viso pa
saulio katalikus ir prašome, 
kad jie mus suprastų, įver
tintų musų pastangas ir 
nuoširdžiai mums padėtų.” 
Juk toks atsišaukimas yra 
lygus nusikaltėlio pasiteisi
nimui, kuris užkluptas plė
šikaujant, teisinasi: “Mano 
ūkis mažas, aš neturiu daug 
pinigų, todėl užmušiau savo 
kaimyną, kad papildyti sa
vo kišenę. Prašau mane iš
teisinti ir pagirti.” Tačiau 
nė vienas teismas jo nepa
girtų ir jo niekšingų nusi
kaltimų nepateisintų. Vati
kanas elgiasi priešingai. Jis 
ne tik nesmerkia japonų 
žiaurumų, bet iškilmingai 
priima jų atstovus, siunčia 
palaiminimą admirolui Ya- 
mamotai ir pro pirštus žiuri 
į krauju paplukdytą Kiniją. 
Yamamoto rašo, kad katali-
kų bažnyčia skiria “pateisi
namą karą nuo nepateisina
mo.” O popiežius tyli, vadi
nasi, aiškiai pripažįsta gro
bikų agresiją “pateisinamu 

.karu.” Iš to turi būti kiek
vienam aišku, kad bažnyčia 
ir jos vadovai yra tikrieji 
pavergėjų talkininkai ir 
bendradarbiai.

Dabar fašistai sprogdina 
Ispanijos respubliką, bom
barduoja ir degina miestus, 

,žudo žmonės. Šitą razbajų 
popiežius irgi laimina. Ir jo 
kunigai, lyg užsukti gramo- 

■ fonai, triubija iš visų saky
klų, kad Ispanijoj fašistai 
giną katalikų bažnyčią nuo 
“raudonųjų.” Hitlerio or
laiviai ir laukiniai Afrikos 
maurai gina katalikybę! Ar 
gali but didesnis melas?

Jeigu gen. Franco gaujos 
ištikrujų gintų katalikybę, 
tai jos neskerstų Baskijos 
katalikų Ispanijoj.

su pavergėjų brigadomis, i Bet jeigu Ispanijoj yra 
Japonai žiauriausiai nio- “raudonųjų”, tai katalikiš- 

koja Kiniją, griauna mies- koj Etiopijoj jų visai nėra, 
tus, naikina brangiausias O ar popiežius užtarė Etio- 
vertybes, žudo beginklius pijos katalikus, kuomet ita- 
moteris, vaikus ir senelius, liškas fašizmas pradėjo 
Tuo piktinasi visas kultu- juos žudyti? Ne, jis ir čia 
ringas pasaulis. Boikotuoja laimino ne žudomuosius, 
japonu prekes ir pan. O ką bet žudikus.
daro Vatikanas? Štai japo- Visi šitie faktai, parodo, 
nų admirolas Yamamoto, kad Romos popiežius su sa- 
kuris yra katalikas, visų Ja- vo kunigais visuomet ir vi- 

I ponijos katalikų vardu sur talkininkauja pavergė- 
skelbia pasauliui: “Mes su jams.

SVEIKINAME SU ŠVENTĖMIS .
AMERIKOS LIETUVIUS :

SOUTH BOSTON
SAVINGS BANK

' ;t •*, « 1 4- Jj?
ĮSTEIGTA 1863 

j H •«
<368 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON.

Kviečiame ir jus-— '' »•'*.
Kaipo nuolatinio darbo pasekmė, 
šioji Banka yra ištobulinta duoti pil
ną patarnavimą ir bile vienam iš jus, 
kurie dar nesat mus depozitoriais, 

» tai kviečiame kad ir jus musų depo
zitoriais taptumėt.

HOME
NATIONAL BANK
°f BROCKTON

34 SCHOOL STREET
Narys Federal Deposit Insurance Corporation
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H
Iš masin

Kovo 27 d 
• graso skyrii 
“Lietuvių Ži 
gė masinį m 
protestą pri 
džią dėl (lai 
ant Lietuvos.

Mitingui v, 
uis ir visų g 
J. T. Vitkus, 
mitingą jis p 
Įspūdingą k< 
dabartinę I 
ir kvietė vis 
pažiūrų skirti 
ną darbą ir 
kokia tik gal 
ga palaikynn 
mos ir pilnai 
Lietuvos.

Buvo sudi 
vos himnas 
garba žuvusit 
už Lietuvos i 
bę. Abiejose 
se plevėsavo 
liavos.

Tuomet k 
Chesnulis. J 
švietė Lietu 
aiškiai priroi 
kija puolė 1 
Lenkija nebi 
leno pritari) 
pati viena b: 
žingsnį dary 
neturėtu pan 
neilgai truki 
leris gali pul

Antras k 
žydų rabinai 
pasakė gra 
smerkdamas 
žingsnį. Nora 
Amerikoj gū 
vai pareina 
dėlto ir jis 1 
kaipo savo t( 
smerkia ne iii 
ir kitus Europe 
kurie naikinu 
Vienu žodžiu.

fašizmą ir fašis 
Trečias kalb 

ka, vietinis ve 
Mažeika pla< 
Lietuvos padėt, 
niiis vietos lie 
kimus. Kadang 
ka yra komuni 
narys, tai dėlto 
ir apie komuniz 
nė Sako, kai 
Lietuvos pavojž 
komunistai ste 
visais ir koyoją 
kėsinimąsi" pull

i--' 
Toliau bbvo i 

zoliucijos, kuri 
siųstos Liedavos 
tai; Eltai ir į 
ną Amerikos u 
kalų sekretoriui, 
tarimo nuo užpi 

Auku surinkt 
dengimui $38.00

Fašistai stengės 
pakenk

Kaip tik spauc 
dė lenkų pasikė 
Lietuvą, A. L. 
skyrius tuoj suš; 
lėto pasitarimą, 
komiteto dalyvav 
giau vietos veikėj 
D-ras J. T. Vitkų 
šis ir kiti. Tuojau 
buvo nutarta pas 
tonai telegramą 
masinį mitingą. Ii 
laiku buvo atsikrt 
tmriškų fašistų vi 
L S. Karpių ir ki 
buvo pasakyta, ka 
paimta ir kad me: 
®e juos sykiu daly 
tta mitinge. Be 
atstiko. Vietoj a 
n«i protestą vien 
f® mitinge, kur 1 
galima sutraukti 
tūkstančių lietuvii 
surengė savotiške 
Smarką trimis, 
Pirmiau, norėdami 
tiu pakenkti prog 
Petingui. Tiesa, ] 
^onių ir tenai. M
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KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVI U G YVENIM AS

CLEVELAND!) ir APIEL1NKES ŽINIOS
toks svarbus momentas,1 
kad žmonės eina visur, ne
žiūrint kas ir kokiais tiks
lais juos kviečia. Bet tai bu
vo labai nedoras sabotažas 
iš fašistų pusės.

Keliom dienom prieš tą 
jomarką p. Karpius savo 
“Dirvukėj” pranešė: bukit 
atsargus ir niekam aukų ne
duokit Lietuvos reikalams, 
nes bus daug visokių apga
vikų, kurie norės aukas rin
kti savo politiškiems reika
lams.

Tačiaus Karpius rinko au
kas nieko nepasiklausęs ir 
be jokių įgaliojimų. O kas 
žino, kad jis nevarys savo
tiškos politikos tais pini
gais? Ir dar nieko nepasi
klausęs atidavė Vilniui va 
duoti surinktus pinigus j 
ginklų fondą.

Kada A. L. Kongreso sky
rius išleido lapelius, kad 
Įvyks didelis masinis mitin
gas Lietuvai ginti, tai polici
ja tuoj nuėjo į Lietuvių salę 
žiūrėti, kas ten tokį “bai
sų” mitingą rengia. Mat, 
policija buvo painformuo
ta, kad tą mitingą rengia 
komunistai žmonėms kurs- 
tyt. Kas gi toki nedorą skun
dą galėjo policijai paduoti, 
jeigu ne fašistai? Bet Kon
greso. komitetas nenusigan-

Iš masinio mitingo.
Kovo 27 dieną A. L. Kon- 

' greso skyrius bendrai su 
“Lietuvių Žiniomis” suren
gė masinį mitingą ir išnešė 
protestą prieš lenkų val
džią dėl dalumo spaudime 
ant Lietuvos.

Mitingui vadovavo darbš
tus ir visų gerbiamas D-ras 
J. T. Vitkus. Atidarydamas 
mitingą jis pasakė gražią ir 
Įspūdingą kalbą. Nušvietė 
dabartinę Lietuvos padėtį 
ir kvietė visus lietuvius be 
pažiūrų skirtumo stoti Į vie
ną darbą ir teikti pagelbą, 
kokia tik gali but reikalin
ga palaikymui nepriklauso
mos ir pilnai demokratinės 
Lietuvos.

Buvo sudainuota Lietu
vos himnas ir išreikšta pa
garba žuvusiems kareiviams 
už Lietuvos nepriklausomy
bę. Abiejose estrados pusė
se plevėsavo Amerikos vė
liavos.

Tuomet kalbėjo adv. P. 
Chesnulis. Jis plačiai nu
švietė Lietuvos praeitį ii 
aiškiai prirodė, dėlko Len
kija puolė Lietuvą. Jeigu 
Lenkija nebūtų gavusi Hit
lerio pritarimo, tai vargiai 
pati viena butų drįsusi tokį 
žingsnį daryti. Bet Lenkija 
neturėtų pamiršti, kad gal 
neilgai trukus tas oats Hit- .do ir mitingą surengė. Žmo- 
leris gali pulti ir ją.

Antras kalbėtojas 
žydų rabinas Cohn, 
pasakė gražią kalbą, 
smerkdamas lenkų patriotų 
žingsnį. Nors kalbėtojas yra 
Amerikoj gimęs, bet jo tė
vai pareina iš Lietuvos, tai 
dėlto ir jis Lietuvą skaito 
kaipo savo tėvų žemę. Jis 
smerkia ne vien lenkus, bet 
ir kitus Europos diktatorius, 
kurie naikina demokratiją. 
Vienu žodžiu, jis pasmerkė 
fašizmą ir fašistus.

Trečias kalbėjo J. Mažei
ka, vietinis veikėjas. Drg. 
Mažeika plačiai nupiešė 
Lietuvos padėtį ir dabarti
nius vietos lietuvių nesuti
kimus. Kadangi drg. Mažei
ka yra komunistų partijos 
narys, tai dėlto jis šiek tiek gauti, 
ir apie komunizmą užsimi
nė. Sako, kad dabartinio 
Lietuvos pavojaus valandoj 
komunistai stoja sykiu su 
visais ir kpyoją^prieš lenkų 
kėsinimąsi“ pulti ant Lietu
vos/ '' L A .į. "L

Toliau btivo’skaitytos re- 
poiiūčijošv kurios buvo pa
siųstos Lietuvos prez. Sme
tonai/Eltai ir į Washingto- 
ną Amerikos užsienio rei
kalų sekretoriui, prašant už
tarimo nuo užpuolikų.

Auku surinkta lėšų pa
dengimui $38.00.

buvo 
kuris

pa

nių prisirinko tiek, kad dau
giau negalėjo i Lietuvių sa
lę tilpti. O Karpius nei vė
liavos neiškėlė tokiame pa
rengime.

Tai matote, kiek fašis
tams rupi lietuvių vienybė! 
Jie trokšta tik medalių ir 
tuščios garbės, bet kuomet 
reikia ginti savo šalį, tai jie 
koją tam pakiša. Kitaip da
rom mes, pažangieji lietu
viai. Neatsižvelgdami į da
bartinę Lietuvos valdžią, 
nežiūrėdami kad didžiuma 
Lietuvos gyventojų jos ne
apkenčia, mes vistiek stoja
me gelbėti Lietuvą nuo už
puolikų. Valdžią galima 
bus vėliau pakeisti, bet pra- 
žudžius tautos nepriklauso
mybę, jau butų sunku ją at-

Jonas Jarus.

NEKROLOGAS.
MIRĖ PRANAS LUKAIS.

New Kenesington. Pa. Kovo 
24 dieną pasiekė mus liūdna ži
nia, kad negailestinga mirtis 
pakirto da vieną “Keleivio” 
draugą, kuris virš 20 metų bu
vo. jo nenuilstantis rėmėjas. 
Mirė sulaukęs vos 44 metų'. Ve
lionis Pranas gimė Lietuvoje, 
Jankonių kaime, Krosnos vals
čiuje. Amerikon atvažiavo 1910 
metais ir dirbo anglių kasyklo
se. Kaipo jaunam ir nepribren
dusiam prie sunkių darbų, gy
venimo pradžia Amerikoje bu
vo gana sunki. 1918 m. buvo 
paimtas Amerikos kariuome
nėn ir išsiųstas Į karės lauką 
Francuzijon. 1919 m. grįžo vėl 
atgal ir apsigyveno mažai ap
gyvento.] lietuviais kolonijoj 
New Kensingtoą. Pa. ir dirbo 
Aluminum Co. Jis pasirinko 
savo geriausiu draugu “Kelei
vį” ir nesiskyrė su juo lig mir
čiai. Buvo laisvų pažiūrų, my
lėjo apšvietą. prigulėjo prie 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo ir uoliai dirbo 10 kuopoje. 
Maloniu elgesiu ir draugišku
mu jis įsigijo daugybę draugų 
netik pas lietuvius, bet ir sve
timtaučius. Mirus Pranui jo 
grabą'aplankė tūkstančiai žmo- 

name mitinge. Bet štai kas nių, net iš tolimesnių kolonijų 
atsitiko. Vietoj ateiti ir iš
nešti protestą vienam bend
ram mitinge, kur butų buvę 
galima sutraukti keliatą 
tūkstančių lietuvių, 'fašistai 
surengė savotiškos rūšies 
jomarką trimis, dienomis

Fašistai stengėsi mitingui 
pakenkti.

Kaip tik spaudoje pasiro
dė lenkų pasikėlimas prieš 
Lietuvą, A. L. Kongreso 
skyrius tuoj sušaukė komi
teto pasitarimą, kur prie 
komiteto dalyvavo ir dau
giau vietos veikėjų, kaip tai 
D-ras J. T. Vitkus, p> Ker
šis ir kiti. Tuojau ant vietos 
buvo nutarta pasiųsti Sme
tonai telegramą ir rengti 
masinį mitingą. Ir tuo pačiu 
laiku buvo atsikreipta į lie
tuviškų fašistų vadovybę, į 
K. S. Karpių ir kitus. Jiems 
buvo pasakyta, kad salė jau 
paimta ir kad mes kviečia
me juos sykiu dalyvauti vie-

atvyko draugų pasakyt pasku
tinį sudiev. Į kapus palydėjo 
daugybė mašinų ir kapuose 
laukė būrelis velionio draugų.

Kapinėse, kaipo buvusiam 
veteranui, kareiviai atidavė pa
garbą šūviais ir trimito liud- 

pirmiau, norėdami tuo bu-, nais garsais. Ilsėkis Pranai ra- 
du pakenkti progresyviam miai Amerikos žemelėj, o mes 
mitingui. Tiesa, prisirinko tavo draugai ilgai tavęs nepa- 
žmonių ir tenai. Mat, dabar mirsime. Elizabeth Daniels.

Šiomis dienomis čia buvo 
SLA. 68 kuopos susirinki
mas ir SLA. centro viršinin-

Ikų rinkimai. Į visus urėdus
laimėjo pažangieji 
datai. Pavyzdžiui:

i Prezidento, urėdui:

kandi-

1 F. J. Bagočius .... ...... 26
W. F. Laukaitis . ..... 13
K. Jurgelionis __ ..... 0

Viceprezidento urėdui:
J. K. Mažukna ..... .....  28
V. Bukšnaitis ......

Sekretoriaus urėdui:
.....  11

J. Miliauskas ..... .....  21
M. J. Vinikas ...
J. Andziulaitis . ..

.....  10

..... 6
Iždininko urėdui:

K. P. G ūgis .......... ...... 28
A. S. Trečiokas .. .... 10
B. Simokaitis ........

Iždo globėju urėdui:
........ 1

E. Mikužiutė ...'.. ....  27
J. Marcinkevičius .... 20
S. Mockus ......... u1
V. A. Kerševičius . .... 10
J. K. Urbonas ...... .... 5
M. P. Saponis ......

Daktarui kvotėjui:
...... 3

Dr. Stanislovaitis .. .....  29
Dr. Biežis .............. ...... 7|
Dr. Staniulionis .. .... 3
Tam pačiam susirinkime 

SLA. 68 kuopa išrinko ir 3 
delegatus į seimą. Štai jie: 
St. Žukauskas, K. Maseins- 
kas ir F. Amšėjus—visi tiys 
pažangus vyrai. U 
NORTHAMPTON^ MASS.

“Keleivio” 12-tame nu
mery patėmijau neteisingą 
žinutę, reikalu šv. Juozapo 
Dr-stės. Man'rodos, kad Al. 
Rožė neteisybės pripasako
jo link baliaus draugystės. 
Teisybė, šv. Juozapo dr-stė 
buvo surengusi šokius, bent 
svaiginančių gėrimų netu
rėjo. Kadangi svečių buvo 
užtektinai ir nekurie norė
jo gurkšnoti, taip kaip Ro
žė ar Antanas, tai bėgo pas 
paliokus, nes jų kliubas 
viešai pardavė visiems. Bet 
ką turi su tuo draugystė? 
Antras dalykas, niekas po 
prievarta į šokius nebuvo 
varomas ir jokios bausmės 
niekam neuždėta. Šv. Juo
zapo dr-stė jau gyvuoja 35 
metai ir turi daugiau šimto 
narių ir gražaus kapitalo. 
Turi savo kliubą ir visi gra
žiai sugyvena ir niekam 
skriaudos nepadarė. Man 
rodos, Rožė geriau turėtų 
susipažinti su draugystės 
veikimu, tai nereikėtų 
menkniekių i laikraščius ra- 
šinėt. Northa’mptono lietu
vių jaunuomenė girtina, ji 
nesibijo lietuvių vardo ir 
nesigėdina jeigu juos kas 
nors lietuviais vadina. Su
laukę 18 metų, prisirašo 
prie draugystės ir labai ge-

LEE PARK, PA.
Pažangieji laimėjo SLA. 

rinkimus.
Lcė Park miestelis. guli 

netoli nuo Wilkes Banių.

POUND5
WEIGHT

FULL 3 POUNDS© 1934, P-P Corp.

NĖRA TYRESNIO 
malto kai senas Blue 
Ribbon, kožna sudė
tinė vertinga. Ir gau
nate 3 didelius sva
rus kada paprašote 
Blue Ribbon Malt— 
jo didžiausia vertė 
—buvo vakar, šian
dien ir visados!

KAS VEIKIAMA CHICAGOJE.

Lietuvių Rezoliucijos Lietuvos Klausimu
RUMFORD, ME.

Rumfordo lietuvių mitin
gas Įvyko 27 kovo, šv. Roko 
svetainėj. Žmonių susirinko 
daug. Kalbėjo Jonas Kau- 
lavičius, Jonas Viskontas, ..  .......
Adolfas Monkavičius, An- ‘pmasinf mitingą, nutarėm: 

Narys, tanas žiužas, Zigmas Saba-, Kadangi Lietuvos nepri- 
'liauskas, Stasys Puidokas kiausomybė dideliame pa
ir Margareta W. Manson. vojuje;
Kalbėtojai reprezentavo 7 ...............
organizacijas.

Buvo priimta ii' pasiųsta 
lenku- valdžiai šitokia 
testo rezoliucija:
Polish Embassy, 
Washington, D. C.

We, 700 American
zens of Lithuanian descent, visais mums galimais bu- 
gathered at a mass meeting dais ginti Lietuvos nepri- 
at the Rocco Hall, March klausomybę nuo priešų;
or io-?e Mes priešinamės tiems

elementams Lietuvos vy
riausybėj, kurie traukia Lie
tuvą prie pasidavimo Len- 
ki.ial, ir raginame Lietuvą:

Pirma, dėtis Į kolektyvę 
akciją su demokratinėm ša
lim prieš karo kūrėjus, ku
rie yra ir Lietuvos, priešai, 
užsimoję ant jos nepriklau
somybės ;

Antra, prašalinti iš Lietu 
vos vyriausybės Lenkijos 
šalininkus;

Trečia, duoti demokrati
nes teises ir laisves Lietu

vos žmonėms, nes tas reika-

Rezoliucija Lietuvos Vy
riausybei pasiusta šitokio 
turinio:
Lithuanian Embassy, 
Washington, D. (’.

Mes, Rumfordo lietuviai, 
susirinkę šių metų 27 kovo

pro-

citi-

Kadangi Lenkijos milita- 
ristai ryžtasi pavergti Lie
tuvą, o Vokietijos imperia
listai tyko ant Klaipėdos;

Dėlto mes griežtai smer
kiame Lenkijos žygius kaip 
ir Vokietijos užmačias i 
musų kraštą;

Mes taipgi pasižadame 
_____ j mums galimais bu-

27, 1938, hereby express! 
our greatest indignation 
against the Polish aggres
sion upon Lithuania, which 
not only destroys Lithua
nia’s independence but 
will, eventually', plunge all 
Europe into bloody war.

We emphatically demand 
that you immediately com 
municate our message to 
your government, asking it 
to halt any further aggres
sion upon our fatherland.

Signed: «
PreSi, John Kaulavičia,
Sec., Margaret W. Manson, ]jnga vieningam krašto gy- 
TreAs., Stanley Puiduokas. • nįmuj nepriklausomybės 

Šios šalies prezidentui išlaikymui.
Rooseveltui pasiųsta šitokia: Mes taipgi 
rezoliucija:
Hon. Franklin D. Roosevelt, 'tTi:bie.n.(.1įį. 
President if the U. S.,

rai darbuojasi, nekurie už-. Washington, D. C. 
ima net aukštesnes vietas. Į ~ '
r .

rengimus vasaros metu ir vi
si buna patenkinti.

Lazdzijų Dziukas.
RUMFORD, MAINE.

Rumfordas savaimi nedi- 
J 1 • * A 1 * A * LilCI L1 LiC IJCCAVTJ L/kJlXV-V •
dehs miestelis, gyventojų urg-ecĮ jn yOur speech of 
skaitoma apie 8,000; lietu- Ocstober 5, 1937, for 
vių pnskaitoma apie 600, ir - - -
apie 200 yra Amerikos pi
liečiai ir turi savą Piliečių 
Kliuba. Minėtas Kliubas 
pradėjo veikti prieš penkio
lika metų, bet miesto politi
koj viešai nedalyvaudavo. 
Pastaruoju laiku pradėjo 
veikti stipriau ir miesto rin
kimuose išstatė net savo 
kandidatus. Jonas Koris ant 
School Board, Stanislovas 
Yankauskas ir Juozapas 
Yokubaitis ant seleetmanų, 
Antanas Koris ant asseso- 
riaus. Nors rinkimuose lie
tuviai nelaimėjo, bet vienas, 
kitas lietuvis kitais rinki
mais gali but išrinktas. Ku
rie nori tapt Amerikos pilie
čiais, Kliubas pagelbi.

Ad. M.

j The recent Polish aggres- 
Draugija surengia kelis pa- gjOn upon Lithuania, as well 

as Hitler’s invasion of Aust
ria, is bound to lead to a 
grave situation in Eastern 
Europe.

I Your timely action in line 
with the true peace policy,

con
certed action by the peace 
loving nations against fas
cist aggressors, will help 
preserve peace and spare 
many human lives.

We, the American citi
zens of Lithuanian descent, 
gathered at the mass meet
ing on March 27, 1938, at 
the St. Rocco Hall to dis
cuss the events taking place 
in Europe, and the Polish I 
aggression upon our father- 
land, call upon you to act 
immediately to prevent fur
ther attacks of the fascists 
upon Democratic Nations.

Signed:
Pres., John Kaulavičia, 
Sec., Margaret W. Manson, 
Treas., Stanley Puiduokas.

_ ___raginame vi- 
[sus Amerikos lietuvius veik- 
1 ti bendrai šiame kritingame 
Lietuvai momente ir ginti ją 
nuo priešų.

Lietuvos gynimas yra sy
kiu ir taikos palaikymas. 
Tad visi, kas priešingas ka
rui privalo stoti Lietuvos 
gynimui.

Pasirašė:
Pirm., John Kaulavičia, 
Sek., Margaret W. Manson, 
Ižd., Stanley Puiduokas.

Draugysčių vardai irgi 
buvo parašyta po kožna re
zoliucija, būtent:

1. šv. Roko Draugystė,
2. Liet. Ukėsų Kliubas,

Chicagoj prastos lietuvių 
radio programos.

1 Chicagoj yra labai daug 
lietuviškų radio pusvalan
džių — daug daugiau, negi 
kituose miestuose. Bet visi

i menkos vertės. Dainom ii 
muzikai daugiausiai varto
ja rekordus, ir duoda vien 
tik šokių muziką. Gi šokių 
muzika tinka tik šokiams, 
kitaip ji buna labai nuobo
dus dalykas. Kultūringam 
klausytojui nėra ko klausy
tis tokių programų.

Kadangi ^varbiausis tų 
programų tikslas yra viso
kių biznių 
iš jų 
menas.

Kartą klausiu 
del i o programos, 
da S. Bartkienė, 
mas išgirdau keistai skam
bančius, žinomos dainos žo
džius: “Kur tas šaltinėlas,, 
kur aš jauna? gėriau? Kur 
ta mano bernužėlis, katrą 
aš mylėsiu? Jau ta šaltinė
las, žoleli užaugo, Jau ta 
mano bernužėlis, iš kito iš
ėjo.”

Niekas nereikalauja iš to
kių dainininkių balso tech
nikos, bet turėtų bent žo
džius teisingai ir gražiai iš
tarti.

Pati “anuonserka” vis sa
ko: “už tik vieną dolerį,” 
vietoje: “tik už vieną dole
rį.”

Kitoj vietoj ji sako: “Ge
ležinkelis žmogų užmušo...”

Anksti iš ryto, ar vėlai va
kare, visi lietuviški “anoun- 
seriai” prašo klausytojus 
pasišokti. Jie mano, kad 
žmonė? vien tik šokiams gy
vena.

Praeitą pirmadieni suki
nėdamas savo radio patai
kiau ant didžiausio triukš
mo. Atrodė lyg butų indijo- 
nų vestuvės, kuomet jie šok- glaudes ir Naujo Susivieni
jami aplink degantį laužą jimo surengtas šaunus ba- 
pildo savo laukines ceremo
nijas. Pasiklausęs supratau, 
kad tai yra “lietuviškas pro
gramas.” Na, sakau, “artis
tai” susimušė radio stoty. 
Bet tuojau pradėjo kalbėti 
“anounserka” ir pareiškė, 
kad viskas yra tvarkoj. Pa
aiškinus. apie geriausią lie
tuvių “draugą,” tūlą Gold- 
bergą, kiek jis lietuviams 
gero padaręs, vėl pakvietė 
visus “artistus.” Tie vėl 
pradėjo juoktis, čiaudėti, 
sukauti ir visokiais balsais 
“dainuoti.” Ir per visą va
landą taip rėkavo, miški
niais balsais dainavo.

Ant galo “anounserka” 
paskelbė “lietuviškas vaka
ruškas.” Kiek aš atsimenu, 
tai tokių vakaruškų da ne
girdėjau. Tai yra labai pai
ka programa ir ji nieko 
bendra su menu neturi.

Kartą ir Juozo Budrike 
. radio programoj girdė i au 

labai nevykusį dalyką. Vai
kinas dainuoja: “Jojau die
ną jojau naktį,” o rekordas 
griežė Suktinio meliodiją.

skelbimas, 
pasidaro

tai 
čigoniškas

viene žy- 
kurią ve- 

Klausyda-

3. SLA. 299 kuopa,
4. LDS. 28 kuopa,
5. Lietuvos Dukterų D-tė,
6. ALDLD. 34 kuopa,
7. Lietuviu Amerikos Pi

liečių Draugystė.
Sekretorė M. W. Manson.

FINANSUOJAME NAMUS
Pirkit— Budavokit — Perdirbkit — Pataisykit. 
SECURITY FEDERAL DIRECT REDUCTION LOAN 
Tai yra Saugiausias Planas Namams Finansuoti.

Ištobulintas per ilgus metus patyrimo.
Aplikantams duomama greitas patarnavimas.

■rtUECURITy z
12 SI lftf£D€flALSAV,NGSAND LOAN ASSOCIATION^

~ of -BROCKTON
40 LEGION PARKWAY, BROCKTON, MASS.

Rekordas užima akompani- 
Įsto vietą, bet ne tą griežia, 
ką dainininkas dainuoja.

Šaltimieras gi pradeda se
kti Vanagaičio jovališką 
“meną.” .Jo programos su
sideda iš vienos armonikos 
ir jo paties uksėjimo. Ir jis 
aiškina, kad jo programos 
“įdomiausios.” Gerai, Povi
lai, kad pats sau taip gali ti
kėti; bet klausytojai visai 
ką kita mano. Jie mano, kad 
armonika ir tiksėjimas yra 
labai prastas duetas.

Peoples ir Progress radio 
pusvalandžiai buna kiek 
Įvairesni. Jie vartoja rekor
dus, bet dažnai dainuoja ir 
visokie dainininkai, nors 
daugumas dainininkų buna, 
pradiniai, jų balsai da ne-* 
nustatyti, žali. Tarp tų pra
dinių dainininku dainuoja 
ir keli seni, kurie taipgi ne
pasiekė tobulo dainavimo 
technikos. Negali būti geri 
dainininkai be .gero balso 
nustatymo. Dainininkas ne
gali įsigyti dainavimo tech
nikos, jeigu jis netinkamai 
vaitoja balsą Todėl ir tie 
seni dainininkai nėra geri 
dainininkai. Jie moka tik 
dainas dainuoti, bet nemo
ka balso valdyti. Jie dar 
tebevaro vienodu balsu: 
kaip pradėjo, taip ir užbai
gia. Žinoma, taip dainuo
jant gera interpretacija ne
įmanoma.

Patyręs Dainininkas.

BENLD, ILL.
Užmirštas kampelis.

Labai mažai buna iš šio 
miesto žinių laikraščiuose, 
taigi noriu nors kelis žo
džius pabrėžti ir pranešti, 
kad mes čia da nesam visai 
išmirę. Buna da ir vestuvių 
ir krikštynų. Nelabai senai 
čia buvo Aukščiausios Prie-

liūs. Žmonių buvo daug ir 
visi gražiai linksminosi. Li
ko ir pelno. Tik kažin kodėl 
musų wilsonieciai kaimynai 
neatsilankė. Gal jau užmir
šo šokti?

Kiek vėliau pas mus Įvy
ko gražios vestuvės. Juozas 
Gentautas iš Gillespie susi
tuokė su našle K. Zapukie- 
ne (Norbutaite). Vestuvės 
buvo labai linksmos. Buvo 
į valias ir bavarsko ir>očyš- 
čenkos. J: ; t

-Vestuvių galėtų būti Įr 
daugiau pas mus, nes yra da 
ne viena* našlė, ir yra apie 25 
“bečleriai.” Bet kai paklau
si, kodėl jie nekuria šeimy
nų, jie atsako: “O kam man 
už dyką bobą šerti? Keną 
binzų moku ir pats atsida- 
ryt; iš bėdos galiu ir pork- 
čiapo išsikept, tai kam man 
ženytis?”

Turėtų čionai atvažiuoti 
Maikio tėvas ir pamokinti 
našles, kaip tuos kavalie
rius atvesti į susipratimą.

V. Leonavičienė.

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI IŠSIGSRIMAI ] 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai 
ir visokių išdirbysčių ALUS. 
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS! '

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
pavieniais numeriais.
90 MILLBURY STREET

WORCESTER, MASS.

DR. MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p. p. 
ir nuo 6 iki 8:30 vakaro.

Šventadieniais: 10 iki 12 dieną.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Lietuvos Demokratines I SVEIKATOS KAMPELIS
Opozicijos Pareiškimas

' —Alou, Maike! Linksmų šabu atsirado sinka. Taigi 
Vęlykų! [dabar tu matai, Maike, kad

—O kokia tau iš to links- tinginiai padaro daug gero, 
mybė; tėve? | —Šitaip galvojant, tėve,

—Išganytojas svieto kel- galima butų pasakyti, kad 
sis iš numirusių! Ar tai ne ir automobiliai atsirado 
linksma naujiena, vaike? Į ačiū tinginiams, kurie tin- 

—O kada tai bus? 'gėjo pėkščiom vaikščiot.
i —Tai bus ateinantį ne-1 —Siur, Maike, o kaip tu 

'dėldienį, Maike. O jeigu mislini! Žinoma, kad tingi 
moksliškai, tai 17-ta Apri- niam reikėtų už tai medali 
liaus, 'duoti. Aš galiu tau da pasa-

—i-Tai reiškia, šįmet jis kyti, ką'man pasakodavo 
pavėlavo atsikelti? mano tėvukas, Dieve duok

—O kaip tu tą išfigeria- jo dūšiai amžiną atilsį, 
vai, Maike? ‘ I —O ką jis pasakodavo?

—Juk pernai Velykos bu- —Jis pasakodavo, vaike, 
vo 28 kovo, tėve, ar ne taip? kad jo laikais da nebuvo 
■. —Nu, tai kas? gončų, tai jis išėjęs medžio-
; —Reiškia, pernai KristUš ti pats turėdavo zuiki vytis, 
prisikėlė trim savaitėm ank-'Jo Susiedas irgi buvo dide- 
sčiaū... " | lis strielčius, ale ir didelis

—Et, Maike. tu perdaug 
viską kritikuoji. Ot, verčiau 
eik ir prikask man sliekų, 
ba rytoj iš ryto aš noriu eit 
žuvaut.

—O kodėl tu pats, tėve, 
nenori sliekų kasti?

—Aš jau persenas, Mai
ke; man sunku pasilenkt.

—Geriau prisipažink, tė
ve, kad tingi.

—Jes, Maike, gal ir tavo 
teisybė. Ale aš tau pasaky
siu, kad ir tinginiai ant svie
to reikalingi.

—Aš su tuo nesutinku, 
tėve.

—O aš tau galiu su pri- 
klodais pridavadyt, vaike, 
kad jeigu tinginiu ant svie
to nebūtų, tai šiandien ir 
sinku kičiniuoše nebutu. 
Jessa!

—Ne tinginiai kinkas j 
vedė, tėve.

—O kas, jeigu ne tingi
niai? Juk ir tavo knygose 
tur but yra parašyta, kad 
Dievas sutvėrė žmogų be. 
kelnių ir nedavė jokių tul- 
šių. Pakol rojuje gyveno, tai 
burdas buvo gatavas ir pa
čiam dirbti nieko nereikėjo. 
Ale kai žmogus papildė pir
mutinį grieką ir buvo iš ro
jaus išmestas autsaid, tai 
tada reikėjo viską pačiam 
darytis. Ar netaip, Maike, 
tavo Biblija rašo?

—Aš Biblijos neskaitau, Į 
tėve.

—Enivei, Maike, tu žinai,' 
kad iš rojaus išvytas Ado
mas amerikanckos sinkos 
neturėjo. Jam reikėjo van-' 

(denį nešiotis iš rivės su ke-} 
pure. Bet vienas Adomo sū
nūs buvo didelis tinginys, Į 
Maike, ką tingėjo vandenį! 
nešioti. Taigi jis išsikasė 
.-ulinį prie savo auzos. Bet 
jis buvo toks leizė, kad ir iš 
šulinio tingėjo viedrą iš
traukti. Taigi jis išrado 
I umpą. O kitas tinginys iš
rado paipą n įvedė vandenį 
tiesiai i kičįną Ir tokiu spa-

tinginys, tai jis išmokino 
savo šunį, kad vytųsi pas
kui zuikį. Ir iš to atsirado 
visi gončai. Taigi tu, Maike, 
nekritikuok manęs, kad aš 
tingiu sliekus kasti. Tu ma
tai, kad tinginiai yra padarę 
daug gerų išradimų.

—Gerai, tėve, o ką gero 
tu esi išradęs visą amžių 
tinginiaudamas?

—-Dabar, Maike, negali 
nieko gero išrasti, ba viskas 
jau išrasta. Tik neišrastas 
da keturkampis ratas, ale 
tą tai jau aš tau palieku iš
rasti.

—Ne, tėve, d a ne viskas 
išrasta. Netobula da ir tas, 
kas išrasta. Da viskas reikia 
gerinti ir daug kas nauja iš
rasti. Pavyzdžiui, reikia iš
rasti būda pakinkyti į dar
bą juros bangas suvaldyti 
audras, pašalinti žemės dre
bėjimus, sunaudoti saulės 
šilima namams šildyti ir tt. 
Aš tikiu, kad visa tai bus iš
rasta. bet tą išras tiktai 
darbštus žmonės, o ne tin
giniai.' Ir mašinas žmonės 
išrado ne dėl to, kad jie tin
gėtų dirbti, bet dėl to. kad 
jie no> i daugiau darbo at
likti. Tinginiai, tėve, nieko 
nepadaro, tik tabaką be 
reikalo gadina.

—Gud bai, Maike.

40 ŽMONIŲ ŽUVO PER 
AUDRAS.

Per audras vakarinėse ir 
pietinėse valstijose pereitos 
savaitės pabaigoj žuvo 40 
žmonių.

TAUTA1 IR VYRIAU
SYBEI.

Suprasdami gyvenamoje 
momento visą Lietuvos atei
čiai svarbą ir todėl su visa 
tauta skausmingai išgyven
dami jai šiomis dienomi? 
padarytą didį pažeminimą, 
mes, kaipo savo krašto pi
liečiai, laikome savo kilnią
ja pareiga pasakyti tautai ii 
vyriausybei, kad situacija, 
kurioj ’šiandieną randasi 
musų kraštas, yra išimtinai 
pavojinga. Musų įsitikini
mu, noimalių su Lenkija 
santykių užmezgimas buvo 
ir yra Lietuvos interesas; 
bet mes suprantame, kad 
būdas, kuriuo jie liko at
naujinti, nėra vertas musų 
garbingos savo didinga pra
eitimi tautos, Vytauto Di
džiojo vadovautos tautos.

Per vienuolika metų da
bartinė vyriausybė turėjo' 
daug patogių ir Lietuvai pa ' 
lankių progų atnaujinti nor
malius su Lenkija santykius 
Lietuvai garbingu budu. 
Dabartinė vyriausybė savo 
užsienių politikoje neparo
dė nei reikiamo sumanu
mo, nei tarptautinės situa
cijos gilaus supratimo ir da- ( 
vė Lenkijai progos tą situa
ciją panaudoti Lietuvos gar
bę pažeminančiu budu.' 
Skaudus ultimatumo forma 
kirstas Lietuvos vyriausy
bei smūgis per ją pasiekė ir 
pačią tautą.

Tas, kas šiomis dienomis 
atsitiko, yra ne tiktai skaus
minga musų tautai, bet ir 
labai pavojinga, nes jau ar
timiausioj ateity slepia sa
vy daug skaudžių netikėtu
mų. Savo politika privedu- 
si prie esamos padėties, kad 
kaimynas ryžosi tvarkyti 
santykius su mumis ne kaip 
lygus su lygiu, bet ultimaty- 
vės notos keliu, dabartinė 
vyriausybė atidarė lengvą 
kelią ir tolimesniems pana
šiems veiksmams iš Lenki
jos pusės. Prievartos paže
minta vyriausybė negali at
stovauti Lietuvą ir ginti jos 
reikalus. Konsoliduoti tautą 
jos ateičiai pavojaus valan
doje, surišti ją ir paskatinti 
vieningam žygiui, sukelti 
jos pajėgumą ir padaryti at
sparią jos laukiantiems sun
kiems bandymams, gali tik 
nauja, koalicijos pagrin
dais sudaryta ir visus musų 
valstybiškai nusistačiusius 
sluoksnius atstovaujanti vy
riausybė. Nes dabartinė vy
riausybė per vienuolika me
tų skelbusi tautos vienybę, 
ne tik jos neįgyvendino, bet, 
atstūmusi tautą nuo valsty
bės reikalu rupinimo, ją su 
skaldė, suniveliavo, pasi
stengė padaryti iš jos palai
dų vienetų masę, kad tik 
lengviau valdytų.

Savo policiniu režimu ji 
sud.emoralizavo tautą, mai
tindama ją cenzūros per
koštomis žiniomis, slopin
dama kiekvieną kritišką 
mintį ir gyvą iniciatyvą, sis- 
tematingai atpratindama 

visuomenę domėtis ir su
prasti valstybės reikalus ir 
reikalaudama aklo savo 
darbams pasitikėjimo. To
kia politika vedė musų tau
tą prie politinio neveiklu
mo ir jos atsparumo maži
nimo, slopino jos pasiryži
mą ir tai mes su visu skaus
mu turime šioje valandoje 
konstatuoti.

Norint stiprinti tautos pa
jėgumą, sukurti tikrą tautos 
vienybę, kaip to griežtai 
reikalauja dabartinis mo
mentas reikia:

1. Kad dabartinė vvriau-
sybė nedelsdama atsistaty
dintų; |

2. Kad butų sudaryta" 
nauja, tautos pasitikėjimą 
turinti, visų valstybiškai nu- j 
sistačiusių grupių koalicijos 
pagrindais vyriausybė; 'I

l 3. Kad naujoji vyriausy- 
1 bė, rūpindama einamuosius 
reikalus, kartu neatidėlio
jant ruoštų kraštą tokiai 
demokratinio valdymosi 
tvarkai, kuri, atitikdama 
tautos dvasią ir per dvide
šimts metų jos įgytus paty
rimus, garantuotų musų 
kraštui ramybę, pastovu
mą, gyvą, laisvą musų tau
tos vystymosi jos politinia
me, kultūriniame ir ekono
miniame gyvenime.

Tautiečiai! Šiuos žodžius 
jums pareikšdami, tikimės, 
kad gyvenamojo momento 
svarbą suprasdami mes visi 
sugebėsime sudalyti vieną 
glaudžią šeimą, kurioje ne
bus vietos jokiems provoka
ciniams ekscesams, kurie 
šiuo momentu galėtų būti iš
naudoti musų tautos ir vals
tybės nenaudai.

Pasirašo:
Buvęs Lietuvos Resp. Pre

zidentas Dr. K, Grinius.
Buvęs Lietuvos Resp. Pre

zidentas A. Stulginskis.
Buvęs Ministeris Pirmi

ninkas Ant. Tumėnas.
Buvęs Ministeris Pirmi

ninkas M. Šleževičius.
Buvęs ministeris Bistras. 
Buv. ministeris Karvelis. 
Buv. minist. Krupavičius. 
Buvęs 1918-1919 m. tei

singumo ir vidaus reikalų 
ministeris P. Leonas.

Pasirašęs nepriklausomy
bės aktą ir III-jo Seimo vi
cepirmininkas S. Kairys.

Vyt. Didžiojo Universite
to pro-rektorius profesorius 
A. Purenąs.

Asmuo, kuris prisiuntė 
“Keleiviui” šitą proklama 
ciją, prideda nuo savęs da 
šitokį pareiškimą:

Gerbiamieji! Prisiunčiu 
Tamstų laikraščiui demok
ratinės opozicijos vadų pa
sirašytą, slaptai atspaudin-

J ’ ’ į sąryšy su 
šukei- 

ii

Nereikia staiga pulti iš 
šaltos vietos į labai šiltą ar
ba iš šiltos į šaltą. Tokia 
staigi temperatūros perinai-! 
na labai sukrečia visą kūną, 
o juo labiau kvėpavimo or
ganus, na ir nusilpnina jų 
atsparumą slogoms.

Nereikia stovėti, sėdėti 
arba miegoti oro srovėje. 
Kambario langą .reikia ati
daryti tik iš vienos jo pusės 

puola ir pakirsti arba kar-; ar^a Sai°> r)^ac a °!0 sioye 
tais ir visai pribagti bando..netrauks. Bet nount kam-, 

.. . . ’. i barį gerai išvėdinti, žino-
Ziemą^reikia šiltai apsi- ma> kac]a žmonių jame ne-

KAIP REIKIA SAUGOTIS 
SLOGŲ.

Nereikia sušlapti, persi-

No. 15. Be

Santykius užmegsti ’ butų „ ....
reikėję, bet tą reikėjo senai saldytų jiuvargti, nusigerti 
padaryti. Užtat gėdos ir la- ’’ 
bai pavojingo precedento 
butume išvengę. Smetonos 
šaika tą žinojo, bet slėpė 
nuo visuomenės pirma, patį 
ultimatumą, o kai nebega
lėjo slėpti, tai tuoj pat nu
tarė jį priimti. Viskas buvo 
daryta ne gėdai išvengti, 
bet valdžiai išlaikyti. Po 
pirmos panikos, “vadų” 
tarpe įsivyravo džiaugsmas. į

j ir naktimis valkiotis. Nege
rai ir namie susėdus niekus 
plepėti, be jokio reikalo įsi
vakaruoti, o paskui neturėti 
kada gerai išsimiegoti. 1 Nu
vargusį, ištižusį, neišsimie
gojusį — žodžiu, neatsiga
vusi kūną bile liga greičiau
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tarpe įsivyravo džiaugsmas, vilkti. Drabužiai turi būti |3ėra galima atidarinėti lan-Į 
. Lietuvoje upas prislėgtas. įšilti, bet nesunkus, ,taip, gus iš visų pusių arba galų. 

Kaip išplakti turime priimti kad kūną bei eikalingai ne- q jgįgu kambarys teturi lik 
santykių “sunormalizavi- vargintų ir neparmuštų,1 vjeną’ langą, tai norint kam
iną. Derybos jau keli mė- kaip jautį sunkus jungas. Į-)apj jrgi-ai išvėdinti, reikia 
nėšiai su lenkais buvo ve
damos, bet viešumoj “va
dai” gynėsi, kad “be Vil
nius jokių santykių su len
kais nebus.” Šiandieną 
jiems ne Vilnius, bet port
feliai svarbiau gelbėti.

Ateities perspektyvos nė
ra gražios, nes ultimatumas 
bet kuria proga ir vėl galės 
būti pasiųstas. Ar bejieškant 
“globėjų” Berlyne, nebus 
nuo vilko bebėgant užbėgta 
ant meškos, sunku šiuo tar
pu kas pasakyti, nes “va
dai” laiko paslaptyje savo 
busimą politiką. Faktas į- 
domus, kad kaip tik buvo 
sužinota apie ultimatumą, 
Kaune ir provincijoj “my 
lautininki” būriais buvo be
traukia rašytis į lenkiškas 
organizacijas. Visi nususę 
bajorėliai, kurie po Chodo- 
kauskų globa dedasi Lietu
vos “elitu,” staiga atkuto, 
pajutę pasieny lenkiškus le- 
gijonus. Tokį “moralinį vei
dą” teikė smetoninė val
džia pavojingiausią Lietu
vai valandą.

Kas toliau? Lietuvos de
mokratiniu (uždarytų,, bet 
krašte gyvų) grupių vadai 
ir musų nepriklausomybės 
veteranai rodo kėlią; tik 
ros vienybės, masių suinte
resavimo Lietuvos valsty
bės likimu demokratiškame 
režime, atsargios užsienių 
politikos be “garsių žo
džių,” bet turinčios tikslo 
išsaugoti musų krašto ne
priklausomybę drumstoj 
Europos atmosferoj. Ar ka- 
pituliantai tautininkai tuo 
keliu norės eiti?

Atsakymas jau duotas, 
žinojo jog pakeistas lenkų Kapituliantai nesitrauks, 
ultimatumas nereikalauja jei nebus priversti. Jie tau- 
Smetonos atsistatydinimo, 1 tos pasipiktinimą ultimatu- 
kas pirmam ultimatumo te- mu, tautos norą būti nepri- 
kste buvo įrašyta, .. .apsi- klausoma jau mobilizuoja 
džiaugė ir paskubėjo uiti- savo režimo ir savo sauva- 
matumą priimti. Tos šaikos lės išlaikymui. Diktatūra 

’ ■’ ’ —:----- , : ' bet nuvirsta,
lietuvių užda

vinys turėtu būti atkreipti 
dėmesį į tai,' kad Lietuva 
šiandieną kenčia dvigubą 
gėda: del ultimatumo ir del 
kapituliantų režimo. J. J.

tą atsišaukimą 
lenkų ultimatumo 
tais gėdos, atsakomybės 
ateities klausimais.

Smetonos vyriausybė 
opozicijos reikalavimą 
sakė .. .pasilikdamd ir 
liau vietoje, lyg nieko nebū
tų įvykę. Tik viens kits mi
nisteris pakeitė portfelius.

Smetonos klika, kada su- ;

at- 
to-

akyse nieko ypatingo neį
vyko, bile tik “tautos va
das” čielas.

Ne paslaptis yra, kad ul
timatumą lenkai butų atsiė
mę, jei Kaune butų susida
riusi nauja vyriausybė.

. 1 .. J . uiti- savo režimo ir 
išlaikymui.

nesitraukia, 
Amerikiečių

Popiežic 
lis į Hi

Negera, jeigu drabužiai per 
šilti; tada žmogus daug 
prakaituoja ir slogomis grei
čiau suserga. Kiekvienas 
žmogus, rodos, turėtų apsi
vilkti taip, kaip jo sveika
tai geriausiai tetinka.

barį gerai išvėdinti, reikią 
vieną jo dalį aukštyn pa
kelti, o kitą žemyn patrauk
ti ; tada šaltas ir tyras oras 
įeis pro apačią, o šiltas.ir 
suterštas išeis pro viršų. 
Miegant, žinoma, yra ge
riausia, jeigu tik viena ląn- 
go dalis tėra pravira, saky
kime, viršutinė žemyn pa
traukta.

Nereikia vieną kartą per 
daug kaklą apvynioti, o ki
tą visai pliką palikti. Žie
mos metu geriausia visados 
vienodai laikytis.

Labai gera yra žiemą 
naujus pusbačius (čevery- 
kus) dėvėti. Seni, mat, grei
tai permirksta, o kojos tada 
sušlampa, na ir slogoms var
tus į kvėpavimo aparatą at-

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI

A. W.—Senatvės pensija 
mokama tik tiems, kurie 
dirba pramonėj ir kurie mo
ka nuo savo uždarbio tam 
tikrą mokestį į senatvės 
fondą. Ūkininkai, namų 
tarnautojai ir bažnytinių 
organizacijų ar labdaringų 
įstaigų darbininkai tokios 
pensijos negauna. Tamsta'Į“..' “-raffaktas “nore w ir 
sakai, kad moki $3 taksų,' 
bet nepaaiškini už ką ir 
kam juos moki, todėl jokios 
išvados iš to negalime pa
daryti.

S. Pociui. —Nedarbo pa
šalpą (unemployment com
pensation) gali gauti tik tai 
tas, kas 1937 metais iš 9 mė
nesių išdirbo nemažiau kaip 
6 mėnesius ir uždirbo ne
mažiau kaip $160. Pašalpą 
galima gauti tik išbuvus 3 
savaites be.darbo. Bet jei
gu tamsta sergi ar esi sužei
stas ir negali dirbti, tai to
kios pašalpos negali gauti. 
Tai]) sako įstatymas.

J. Kinderiui. — Laišką ir 
“pikčerį” gavom, bet “Ke- 
leivin” nedėsime. Labai a- 
čiu, kad parėmėt Maikio tė
vą.

P. Klisevičiui. — Ačiū UŽ 
prisiųstas karikatūras, bet 
sunaudoti jų negalėjome.

Kuomet 1 
ra prarijo 1 
žiaus va!( 
"Osseivator 
rimo apimt 
manuoti, k 
užėjo ant A 
čios.” Paskr 
laikraštis ėr 
ir vėl abej 
ėmė daryt 
žodžiais:

“Krikščioi 
bė žino, kai 
mis įvykius, 
laika esti si

Tai yra iš 
rio aucį: mei 
(’žia, užmii 
smagumą, 1 
kėdavome u 
torijoje bem 
su svietiškai 
sada juos rė 
ramumą mus

Austrijos 
bės panaikir 
vadina “įv 
"šeši milion; 
bar, per įvyl 
pa vokiečių

Pripažinęs 
lerio valdž 
meldžia Vist 
kordatas U 
Vokietijos ( 
m.) butų pt 
Jei tik po] 
galės Austri 
ir rinkti jam 
piežiaus dvt

rodo keistoka, kad apačia 
(kojos) sušlampa, o viršus 
(galva) dėl to susirgti gau-; 
na. Šiaip ar taip, bet šaltom 
dienom patartina ne tiktai 
gerus pusbačius dėvėti, bet 
ir kaliošus, ypač kai šlapia.

Rūpestis baisiai vargina 
žmogaus visą kūną ir tarsi 
stumte stumia į ligų nasrus. 
Todėl nereikia rūpintis, nes 
rūpestis nieko nepadėk 
nieko gerą nepadarys. Tjp- 
sa, sunku, baisiai suriku 
nusikratyti, bet vis dėlto 
stengtis reikia.

Sloga susirgus, sakysiu, 
ligonis visados daugiau lai
mės pas gydytoją eidamas, 
nei pats gydydamasis. Pa
čiam besigydant, gana daž
nai sloga įsiseni, o paskui 
ją seka chroniškas bronchi
tas (įsisenėjęs kvėpuoja
mųjų vamzdžių įdegimas) 
arba, pagaliau, 
(asthma). Kartais su slogo- 

R. Elyashui.—Ačiū už vis- mis eina ir plaučių uždegi
mas. Tada jau gydytojas 
būtinai reikalingas.

Žiemos metą gana daž
nai slogos nebūna, slogos, 
bet gripas arba ir influenza. 
Tada, žinoma, jau ne tiktai 
kvėpavimo aparatas buna 
ligos suimtas, bet ir visas 
kūnas. Galvą skauda, kau
lus gelia, šiurpas arba kaiš
tis krečia, prakaitas pila, o 
visas organizmas pagležęs, 
nusilpęs, tarsi paskutinioji 
diena jau nebetoli butu... 
Tokiu atveju reikia gulti lo
von ir tuoj šauktis gydyto
ją. Žinoma, puodu nuo gil
tinės nepasivoši, bet vis dėl
to gyvybė yra brangi ir ją 
gelbėti reikia...

Pagaliau, kaip ir pats 
skaitytojas matys, aš čia 
nieko nesakiau apie skurdą 
ir žalingą sveikatai aplin
kumą. kurioje tenka darbo 
žmonėms dirbti. U nesakiau 
dėl to. kad mano patarimai 
čia jokios reikšmės neturė
tų. Juk negalima patarti 
darbininkui, kad jis darbį 
mestų, kada jis tik iš to dar
bo patsai pragyvena ir šei
mą užlaiko; negi galima 
patarti vargdieniui šiltus- 
naujus rūbus nusipirkti, ka
da jo kišėniuoęe jau senai, 
šalti vėjai švaistosi... p 
skurdas ir netikusi aplinka, 
ypač tam tikrose darbavie-, 
tėse, kur tiršta dulkių ir ža
lingų duju, labai daug pa
deda aštrioms slogoms atsi- 
rasti, o paskui ir dusuliui.

Dr. Š. Margeri*.

AUTOMOBILIAI MA
ŽIAU UŽMUŠA ŽMONIŲ.

Washingtono žiniomis, 
per tris šių metu mėnesius 
129-niuose šios šalies did
miesčiuose automobiliai už
mušė “tiktai” 1,832 asme
niu. Pernai per tą patį lai
ką buvę 2,340 užmuštų.

Čia Žuvo 1,000 Nekaltu Žmonių

štai kaip išrodo Barcelonos miestas po fašistu bombardavimo, šituose namuose buvo 
užmušta 1,000 žmonių ir visų jų lavonai sudegė. Romos katalikų kunigai džiaugiasi, 
kad fašistams taip sekasi griauti respublikos miestus ir žudyti žmones.
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Įvairios Žinios.
Lenkijos valdžią, kurioje i 
reikalaujama nekliudyt Lie
tuvos nepriklausomybės ii* 
grąžint Vilnių Lietuvai. 
Taipgi pasiustas prašymas'

Popiežiaus Išpažin
tis į Hitlerio Ausį.

MONTELLO. MASS.
Protesto mitingas prieš 

fašistus.

i S. V. sekretoriui Hull, kad 
i sudraustų Lenkijos valdžią 
'dėl jos plėšraus grasinimo 
.užpult Lietuvą.
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Kuomet Hitlerio diktatū
ra prarijo Austriją, popie
žiaus valdžios, organas 
“Osservatore Romano,” ne
rimo apimtas, pradėjo ai 
manuoti, kad “šešėlis jav 
užėjo ent Austrijos bažny 
čios.” Paskui tas popiežiaus 
laikraštis ėmė gaivinti vilt) 
ir vėl abejoti, o pagaliau 
ėmė daryt išpažinti šiaip 
žodžiais:

“Krikščioniškoji labdary 
bė žino, kaip užmiršti liud 
nūs Įvykius, jeigu dvarine 
taika esti sugrąžinta.”

Tai yra išpažintis i Hitle 
lio auci: mes, popiežinė val
džia, užmiršime visą ne
smagumą, kaip visada mo 
kėdavome užmušti savo is
torijoje bendro sugyvenimo 
su svietiškais valdonais; vi
sada juos rėmėme, bile tik 
ramumą musų dvasiai davė

Austrijos nepriklausomy
bės panaikinimą popiežius 
vadina “Įvykusiu faktu.” 
“Šeši milionai katalikų, da
bar, per Įvykusį faktą, tam
pa vokiečių tautos dalimi.”

Pripažinęs Austriją Hit
lerio valdžiai, popiežius 
meldžia Visagalio, kad kon
kordatas tarp Vatikano ii 
Vokietijos (padarytas 1933 
m.) butų paliktas, ramybėj. 
Jei tik popiežiaus kunigai 
galės Austrijoj daryt bizni 
ir rinkti jam pinigu?, tai po
piežiaus dvasia bus rami.

J. Baltrušaitis.

. GRĄSINO NUŠAUTI 
AMERIKOS AMBA-

! SADOR1Ų.
Tūlas Buchanan paraše 

iš Londono vienam ameri
kiečiui laišką, kur taip kita 
ko sako: “jeigu tu neatsi
prašysi už- padarytą man 
skriaudą, tai aš nušausiu jū
sų Amerikos Ambasadorių 
Londone.” Londono polici
ja Buchananą suėmė, bet su 
juo esą sunku susikalbėti. 
Matyt, žmogus pamišęs.

LENKAI NUŽUDĖ ŠNIPĄ.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad tenai tapo nužudytas 
tūlas Vladislovas Manil (gal 
Manelis?), dirbęs kaip šni
pas kaimyninės valstybės 
naudai.

Brocktono Lietuvių Tary
ba, kuri atstovauja beveik 
risas vietos lietuvių organi
zacijas, 28 kovo buvo su
rengus protesto mitingą 
iries Lenkijos ir Vokietijos 
?ašistus, kurie kėsinasi į 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Mitinge dalyvavo apie 500 
Žmonių. Pirmininkavo Dr. 
3udreckis. Pii miltinis kal
bėjo adv. Verečka, o paskui 
įdv. Bagočius, kuris pasakė 
)uikią prakalbą apie Lietu
vą ir Amerikos lietuviu?.

Paskui buvo priimtos pro- 
esto rezoliucijos prieš Len
kijos ir Vokietijos patriotų 
grobikiškus tikslus. Nutar- 
a parašyti Lenkijos ir Vo
kietijos ambasadoms reika
lavimą, kad jos panaudotų 
visas galimybes sulaikyti 
savo šalis nuo ginkluoto 
smurto prieš Lietuvą. Susi
rinkimas išreiškė norą, kad 
rezoliucijos butų nusiųstos 
prezidentui Rooseveltui ir 
ibiem šios valstijos senato- 
iams. (Siuntinėti tokias re

zoliucijas jau pervėlu, nes 
Smetonos valdžia išpildė 
visus Lenkijos fašistų reika- 
avimųs.-—Red.)

Buvo renkamos aukos lė
šoms padengti ir surinkta 
524.06. Matas Kemzūra au
kavo $1, V. Zinkevičius ir 
D. Pagojus po 50 centų, o 
'vili smulkesniais.

Antanas Jakavonis.

WEST LYNN, MASS. 
Parengimai.

Moterų Kliubas bdvo su
rengęs vakarienę ir koncer
tą, kuris pavyko gerai. Kon
certo programą pildė Ig. 
Kubiliūnas, ' p-le Sidariutė 
ir jaunimo choras. Kalbą 
pasakė J. Klimonis.

Kovo 28 buvo protesto 
prakalbos prieš lenkus gro
bikus. Kalbėjo vietos komu
nistų sekretorius angliškai 
ir skaudžiai pasmerkė len
kų grobikus, kurie puolė 
mažiukę Lietuvą ginklo jė
ga, ir kartu smerkė visą fa
šizmą, kuris stumia pasaulį 
į pragaištingą karą. Lietu
viškai kalbėjo karo vetera
nas J. Klimonis, nenuils
tantis vietos* veikėjas. Buvo 
priimta rezoliucija prieš

Balandžio 10 buvo masi
nis vietos lietuvių protesto 
mitingas prieš lėni.u.?.

Sino Senelis.

Kas Mums Rašoma
Perkūnas trenkė bažnyčioj 

velnią.
Lcu'.rville, Ky. — Seno

vės žmonės sako, jog per
kūnas trenkia bažnyčion tik 
tada, kada velnias jon įlen
da. Bet kaip išrodo, tai iš vi
su triobėsių, velnias geriau
sia mėgsta bažnyčią, nes 
kada tik užeina perkūnija,' 
tai visada muša Į Dievo na
mus. Štai koks atsitikimas 
buvo anądien čia musu mie
ste: vienoj pusėj gatvės cto- 
vi milžiniškas dangoraižis, 
18 aukštų triobėsys, Brown 
Hotel, o ant viršaus, da pa
statytas plieninis radio bok
štas. Rodos, perkūnui čia 
turėtų but geriausis “cie- 
lius.” Bet ne. Jis aplenkė tą 
didelį pastatą, o savo šūvi j 
paleidę j nedidelę bažny
čią, ant kurios stovėjo kry
žius, sudaužė visą bokštą ir, 
nuvertė jį gatvėn. Taigi iš
rodo, kad velnias čia buvo 
Įsitaisęs sau prieglaudą. 
Kaip sau norit, į tokias vie
tas pavojinga vaikščiot.

A. Olekna.

Lietuvių jaunimo žurnalas 
jau spaudoj.

Balandžio mėnesį sukan
ka lygiai metai, kaip Ame
rikos lietuvių jaunuoliai pra
dėjo ruoštis leisti savo žur
nalą, “Voice of Lithuanian- 
Americans.” Šiandien tas 
žurnalas yra jau spaudoje ir 
15 balandžio pirmas jo nu
meris žada jau išeiti į pa
saulį. . žurnalas leidžiamas 
visų pirma tam tikslui, kad 
čia gimęs lietuvių jaunimas 
turėtų kur rašinėti ir savo 
talentus vystyti. Jame tilps 
moksliški straipsniai, apy
sakos, eilėraščiai ir kitokie 
dalykai. Jo kaina metams, 
$1.50, o pusei metų—-$1.00. 
Adresas toks: Lithuanian- 
American Publishers, Box 
38, Sta. W, Brooklyn, N. Y.

BOSTONO MUTUAL 
LIFE RAPORTAS.

Uniformuoti Razbaininkai.

Detroite policija anądien užpuolė piketuojančius strei-
' kienus prie Federal Screw Works dirbtuvės ir pradėjo 

skaldyt jiems galvas. Dvylik i žmonių buvo sunkiai sužei
sta. Vienas užpuolikų čia parodytas irgi sužeistas. Mat'd 
kai kurie darbininkai gyųėsi. ’ " ..............

Parodo naują turtu prieauglį.

Bostono Mutual Life Insu
rance kompanijos prezidentas 
Jay R. Benton pateikė 38 meti
nį raportą, kuris parodo žymų 
tos Kompanijos' prieauglį.

Gruodžio 31, skaičius apsi
draudusių siekė 261,974 ypatas, 
priaugo per metus ant 8.594. 
Apdrauda padidėjo iki $83,- 
078,530. Pripažinto perviršio 
buvo $12,618,076.68, priaugo 
per paskutinius vienus metus j 
$645,852.74.

Principalį turtą sudaro bond
sai. notos ir stakas $7,570,771.-! 
68, į minėtą sumą įeina obliga
cijos Suv. Valstijų $2,581,340.- 
97; steitų, įpiėstų ir kaimų, 
bond-ai $131,387.94; Public 
Utility bondsų $2,562.537.25; 
Gelžkelių bondsai $1,298,595; 
įvairus bondsai ir notos $390,- 
827.50; Common . ir Preferred 
šlakai $180,895.50.
Kitos sumos susidaro iš įvairių 
kitokiu saugių turtų.

Neišdalinto net prieauglio 
buvo $571,929.05. -Jis pridėtas 
updraudų rezervui.Svarba tame, 
1 ad minėta apdraudos kompa
nija visuomet skubiai išmoka 
mirties apdrauda ir kitas pa
šalpas. O "nuolatinis kompani
jos augimas parodo, kad turi 
gerą atsparą, visuomenėje.

Reikalingi 2 Vyrai
Vienas "rle visokio farmos darbo. 

Antras v-'dutinio amžiaus vyras pri-j 
žiūrėt karves, turi mokėt melžti. 1 
Darba- tik barnėje. Darbu atlygina 
už valgį ir gyvenimą. Rašvkit ang
liškai kurie galit. Wallquisky (5 

R. F. D. 1, Clark st., Gardner, Mass.

Po Audros Illinojaus Valstijoj.

• Injured being cared for in a Peoria, Hi., hospital' , •
Čia matome ligoninę "South Tekino miestely, Illinojaus valstijoj,, kur audra anądien 11 
žmonių užmušė ir 100 sužeidė. Buvo sugriauta apie 300 namų.

CHICAGO, ILL.
Budriko radio programa._______ 'i

Vieną septintadienį su pasi
gerėjimu klausausi Budriko* 
radio programos iš stoties1 
WGFL. Man buvo kibai malonu! 
girdėti orkestrus maršus, pol-l 
kas, valcus, mazurkas ir kitus' 
grojus, bet ypatingai mane su-1 
interesavo Makalų šeimos see-' 
niškas vaizdelis, gyvai paimtas, 
iš dabartinio musų gyvenimo',, 
kur širdies jausmai paima viri, 
šų ant proto ir veda dalyvius 
prie katastrofos, čia kaltiniu-! 
kais yra vyrai. Motina rengiasi 
nupirkti savo augintinei ■ Rute-I 
lei paltelį, kad jai nebūtų šalta 
vaikščiot mokyklon, o tėvas su 
sunum užsimetė nupirkti “fur- 
coatą” ir nupirko jį už $110.00 
paimti) iš pinigų- skirtų biznio: 
reikalams. Tuo tarpu oras at-' 
šilo ir nęra progos tas fureoa-! 
tas dėvėti’, o čia biznis -į ii mažę-, 
jo ir sunui su tėvu tenka galvą; 
f ūkti kaip tą biznį pagerinti, \ 
jieškoti kostumerių net už Chi-į 
cagos ribų, daugiau kamuotis, i 
mažiau miegoti ir savo, sveika-į
tą naikinti. Tai ištikro labai! 
pamokinantis vaizdelis.

Ketvergais Budriko radio .

JURA IŠPLOVĖ DAUG 
PINIGŲ.

Ties Winthropo mieste
liu, netoli nuo Bostono, pe
reitą sąvaitę jura išplovė 
keliaią senoviškų 10 doleri
nių, vadinamų “aukso certi- 
fikatų.’’ Būriai žmonių tuoj 
susirinko pajūry jieškot 
daugiau pinigų. Kiti leidosi 
laiveliais toliau nuo kranto. 
Ir iki šiol rasta jau daugiau 
kai]) $200. Kai]) tie pinigai 
pateko į jurą, niekas neži
no.

PERSHINGAS SVEIKSTA.

Jeigu ne daktarai, generolo 
Pershingo, kurio atvaizdas čia 
parodytas, veikiausia jau nebū
tų. Jis jau buvo visai apmiręs ir 
nejudėjo. Tačiau daktarai jį at
gaivino ir dabar jis stiprėja.

I SULIEJO RŪGŠTIMI 11
• AUTOMOBILIU.i

I Yonkers, N. Y.—Nežino
mi vandalai čia suliejo stip
ria rūgštimi 11 automobi
lių, kurie buvo laikomi tuš

1 čia me lote. Rūgšties butą 
tiek stiprios, kad pradegi
no metalą kiaurai. Policija 
mano, jog tai bus padarę 
garažininkai, norėdami pri
versti automobilių savinin
kus samdytis garažus.

. STOUGHTONE
Septynių ruimų šluba, automatiš- 

: k.i šilima, saulėtas ruimas, sietais 
apkalti porčiai, garadžius, vienas 
akeris žemės, 18 medžių sodas. Dau
giau informacijų noilint, klauskite 
pas 126 Canton street, Stoughton, 
Mass.

ATSIVEDIMAI.

j PAJIEŠKOJIMAI
I PRAŠAI' PAAIŠKINT. “Keleivio” 
' num.. 14 tilpo skelbimas buk aš pa- 
Į jieškau sau gyvenimo draugų, tur- 
į tingų ir tt. Minėtas skelbimas buvo 
'pasiųstas be mano žinios. Beabejo, 
asmenys, kurie pasinaudojo .manu 
vardu ir antrašu be mano žinios, yra 
labai žemos pažiūros ir begėdiškos 

i drąsos. Patariu tokiems, žiūrėti sa
vęs, ir mano ateičia lai nesirūpina.

Adelė Paulauskaitė '
2426 Chapleau avė.,

- Montreal, Canada.

Pajieškau rimtos draugiškos mer
ginos apsivediniui, nuo 18 iki 25 me
tų amžiaus; arčiau susipažinsime 
laiškais. Su laišku prašau pri iųsti ir 

- pųyOjįktUij. kuri pareikalavus kųgrą- 
; žinsiu. Duosiu atsakymu tik ant 
rimto laiško. A. M. • (5)
183 Menai st., Montreal, Canada.

I ------------------------------------------------------
! Pajieškau moteriškės apt įvedimui, 
I pageidaujama kad butų blaiva ir ne- 

,i senesne 50 metų ; aš esu 48 metų, tu- 
1 riu neblogų užsiėmimų. Meldžiu atsi- 
i licnt teisingoms ir pritiųst savo pa
veikslų. Butų gerai, kad atsilieptų iš 

j netolimos apielinkės. Nenoriu raši- 
nėt ant juoko. S. J. A. (5) 
530 Walpole street, Norwood, Mass.

Pajieškau mano moters BRONĖS 
RINKUS. Kovo 5 d. išėjau j anglių 
kasyklas, kaip grįžau tai radau kaip 
vėsulos viską išdraskytų. Pasiėmė 
viską, nepaliko nei burnai nusišluos- 

l tyt skurlio ir nei cento nusipirkt 
štampų. Ji yra Mass, va'stijoj, apie 

| Lawrence’u turi giminaičių. Viduti- 
' nio ūgio, apie 5 pėdų, 5 colių, apie 
į 175 svarus, plaukai nelabai tamsus, 
, biski yra žilų. Vadinasi Brone Ba- 
jleckienė, bet joę tikra pravardė Bro
nė Rinkus. Kurie žinot kur ji randa
si. prašau pranešt jos adresų, busiu 
dėkingas kurie praneš. (6)

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

Pajieškome tūvo brolio JONO 
I DARACUNQ, iš amato kriaučiųs, gy
veno Chicago, III. Kovo 13 mirė jo 

t brolis M. Darachunas ir norėčiau su
žinot Jono adresų. Kurie žinot kur 
jis randasi, malonėkit pranešt jo ad
resų, arba pats lai atsišaukia. (6) 

Miss Josephine Darachunas
R. 4, Box 358, Olympia, Wash.

programai buna iš stoties WH-1' 
FC, 1420 k. nuo 7 iki 8 vakaro,; 
o penktadieniais ir septintadie-; 
niaši iš stoties WAAF, 920 k." 
4 vai. po pietų, šitie programai" 
yra girdimi toli už Chicagos ri-j 
bu ir kas turi radio savo na-“ 
muose, gali smagiai laiką pra
leisti pasiklausydamas šitų 
programų. % [

Jos. F. Budnikas turi Bridge-! 
porto apiejinkėj didžiausią'j 
krautuvę naihinių rakandų ir 
įvairių muzikalių instrumentų.“ 
Ypatingai žymų pasirinkimą: 
radijų accordijonų ir i kitokių..; 
Kainos žemesnės negu kitose; 
Chicagos krautuvėse, o Sąlygos/ 
prieinamos visiems. Kainos yC 

.patingai labai nužęmintėę šią. 
■Sąvaitę ir. !kas pirks namelius 
j daiktus ar radijas, cla’ug pihigų 
Į sutaupys.-:^. Reporteris.

Pajieškau Vakacijai Vietos
Ant fanuos pas gerus žniofies vie

nai ypatai, New Yorko arba Newj 
Jersey valstijose, netoliau 101) mylių j 

'nuo Ne'V. Yorko. Turėčiau gaut pa-< 
1 kankamai pieno, kiaušinių, sviesto ir 
1 atskirų kambarį. Kurie turit tokių] 
I vietų prašau pranešti grttftai. nes 
I nuo 1-nios Mojaus noriu persikelti 
į ant farmos. JOHN URBAN

212 So. 1-st street, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau merginos apsivedimo tik
slu, nuo 20—30 metų senumo. Su pir- 

i mu laišku prašau prisiųsti ir paveik- 
I slų, kurį pareikalavus šugrųžinsiu. 
Aš gyvenu Kanadoje. P. J. N. (0 

253 Broadway, So. Boston, Mass.

K»ip lnp(» suvienytu
riu? Aiškia’ iS^uldvti

i įstatymai su reikalingais klausimais b
I atsakymais lietuvių ir anglų kalbose
i Antra peržiūrėta it pagerinta
I

BROCKTON
SAVINGS BANK

MAIN ir Kampas COURT STREET 
Depozitus priimam nuo $1 iki $4,090. 
Sujungtus Įdėjimus nuo $1 iki $8,000.

“Ta Banka ant Kalno”

f SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
! TAI LIETUVIU 1ŠD1RBYSTĖS
r
i-c. A?

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTŪSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING CO., Inc.
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST.,
Worcester—5-4334 WORCESTER, MASS.

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

Pajieškau dėdės, mano tėvo brolio 
petro Kapačiaus (angliškai Kopaehl, 
1921 m. gvveno Detroit, Mich. Buvo 
ženotas. Iš Lietuvos — Ukmergės 
apskričio. L’duokbi paranijos, Medi
nų vienkiemio, žinantieji nors ką 
apie ji malonėkite pranešti laišku, 
busiu labai dėkinga. (o)
Mi-s Anna Kopach, % A. Linkus, 
166 South 2-nd st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau sunaus BRONIO ADO
MAIČIO, iš Lietuvos paeina iš Pa
liepių kaimo. Betygalos vaisė., Kau
no apskr. Pirmiau jis gyveno Syra
cuse, N. Y., dabar girdėjau apsigyve
no Scranton. Pa. Stambus vyras, 
šviesus plaukai, ženotas su lenke. 
Kurie įinote jo adresa. prašau pra
nešti. Mrs. M. Rainienė, (5)

110 W. Thompson street.
’ Philadelphia, Pa.

LIETUSIAI f ARMERIA1 '
Kurie pameiet savo farmas, neno 

rite ant jų gy'eųli, p-veskite nia», 
aš esu beturtis mokei neišgaliu, bet. 

! pasidaryčiau sau gyveninių. Senis 
I žmonės arba našlės, kurie sutiktu 
■ mėt, aš apsiimčiau užlaikyti jeigu 
man pavestų savo farmų.

Jos Ramonas
340 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.

JIEŠKAU SENYVŲ ŽMONIŲ
Kurie mylėtų gyvent ant far.mo^.. 

landos aš neimliu, malkų turiu savo;' 
aš esu vienas be šeimynos, našlys,’ 
60 metu. Gali atsisaukt ženoti arba 
sena moteris, jaunos ncatsišaukit. 
Kurie norėtų kartu gyventi, atsi ] 
šaukit, plačiau paaiškinsiu per laiš
kų. A. Machuta .

R. 2, Box 42, Branch, Mich. ,

LINKĖJIMAI SU ŠVENTĖMIS
Perduodami Per Metus Su Patikėtinais Bankiniais 

Patarnavimais
LIETUVIAMS — AMERIKIEČIAMS

The PEOPLES' 1
SAVINGS BANK 1

.. . BROCKTONO CENTRE ... ;
I

Patarnavimo Centras ;
Taupymams.

A Pound peppermints and other popular fillings.

Old Homestead
Hand /'adtoned Chocolates 

at all retail drug and candy stores



Šeštas Puslapis/VĮoterims Pasiskaityt
X A ŠI SKYRIŲ TVARKO 

 M. MICHELSONIENĖ.
PRASIDĖJO VAJUS UŽ 
GIMDYMO KONTROLĘ.

American Birth Centro 
League, kurios centras ran 
dasi New Yorke, pereitą sa
vaitę piadėjo rinkti pinigus 
praplėtimui gimdymo kon 
trelės darbo. Yra nusistaty
ta surinkti $263,990. Ūž 
tuos pinigus bus steigiama 
daugiau klinikų, kur mote 
rims bus teikiamos infor
macijos apie gimdymo kon 
trelę. New Yorke aukom* 
rinkti susidarė tam tikras 
komitetas, kuris pasivadinę 
“Citizens Committee for 
Planned Parenthood.”

Vyriausis šito judėjimo 
tikslas yra siekti planingos 
šeimynos, tai yra tokios šei
mynos, kuri leistų vaikus i 
ši pasauli iškalno nustatytu 
planu, o ne aklai, be jokios 
tvarkos ir kontrolės. Juk 
prastas bus tas ūkininkas, 
kuris už ves daugiau gyvu
lių, negu jis gali išmaitinti. 
Tai ką jau sakyti apie to
kius tėvus, kurie atveda tiek 
vaikų, kad negali jų nei iš
maitinti, nei žmoniškai ap
rengti, nei išmokinti. Galvi
jus ūkininkas gali da par
duoti, jeigu pašaro pasiro
do permaža, bet vaikų juk 
neparduos!. Nelaimingi bu
na tokie tėvai, bet da nelai
mingesni jų vaikai.

Taigi, noroms-nenoroms 
tenka žiūrėti, kad šeimynos 
butų kuriamos planingai ir 
tiksliai. Ir šituo reikalu jau 
pradedama rūpintis. New 
Yorko organizacija, kuri 
dirba ši kilnu darbą, turi 
jau daugiau kaip 500 narių. 
Tai vis pažangioji inteli
gentija : daktarai, mokyto
jai, protestonų dvasiškiai 
rašytojai ir šiaip šviesaus 
proto visuomenės darbuoto
jai.

Dabartiniu laiku Jungti
nėse Valstijose iš viso via 
374 klinikos, kurios teikia 
moterims informacijų apie 
gimdymo kontrolę. Bet jos 
pasiekia tik apie 200,000 
moterų per metus.

’ Šviesti moteris šituo klau
simu yra neapsakomai sun
ku, nes tam kilniam darbui 
atkakliai priešinasi Romos 
katalikų bažnyčia, reakci
niai Įstatymai ir. kitokio? 
tamsios spėkos. Pavyzdžiui, 
Massachusetts valstijoj ne

senai buvo areštuotos ir nu
baustos po $100 kelių tokių 
-klinikų vedėjos. Kiti pana
šus centrai čia turėjo užsi
daryti patys, kad išvengus 
persekiojimų.

Fanatikai, kurie prieši
nasi gimdymo kontrolei, y- 
ra tiek akli ir tamsus, kad 
nemato, jog jų užsispyrimas 
neša vargingoms šeimy
noms daugiau vargo ir ne
laimių. Tik pasiklaųsykit, 
ką sako New Yorko gimdy
mo kontrolės organizacijos 
vedėja Mrs. Potter: “Ne vi
siems yra žinoma, kad čia, 
New Yorko mieste, iš kiek
vieno 100 mirusių motinu. 
17 mirštd nuo abortų, tai 
yra dėl to, kad joms nežino
ma gimdymo kontrolė. Ir 25 
nuošimčiai moterų, kurios 
atvežamos i New Yorko li
gonines, yra susirgusios mė
ginant nusikratyti nėštumo. 
Jos irgi kenčia dėl gimdy
mo kontrolės nežinojimo.

“Gimdymo kontrolė ne
reiškia kūdikių naikinimą. 
Ji reiškia mokslini gimdy
mo planą, kuriuo einant tė
vai gali turėti vaikų tiek, 
kiek nori, arba kiek jų gali 
žmoniškai išauginti^ Kuo
met šitokio plano nėra, tai 
vaikai gimsta visai nepagei
daujami. Ir dėl to tiek daug 
motinų griebiasi abortų, ge 
ria net visokius nuodus, kad 
tik nusikračius nėštumo.

“Kuomet motina nežino 

gimdymo kontrolės ir kas 
netai susilaukia po kūdiki, 
ai ji vistiek negali visus 
uos užauginti. Iš 1,000 to
lių kūdikių, 147 numiršta 
netų nesulaukę. Bet kur 
tudikiai gimsta kas dveji 
netai, tenai iš 1,000 numir
šta tik 99. Vadinasi, mirtin
gumas sumažėja 33 nuošim- 
iais.”

Amerikos 'Gimdymo Kon- 
rolės Lyga šiomis dienomis 
šleido knygelę pavadintą 
The Most important Thing 
n the World,” kuri parodo, 
:ad Amerikoje šiandien y- 
a 6,000,000 vaikų netinka- 
nai maitinamų; 1,000,000 
'aikų yra nesveikomis šir- 
imis; 850,000 vaikų yra 
ilpnapročių; 400,000 vai- 

,<ų serga džiova; 300,000 
/ra suparalyžiuotų ir kito
kių palėgėlių. Ir visi šitie 
nelaimingi vaikai priklauso 
didelėms skurdžių šeimy
noms.

Toliau šita knygelė paro- 
odo, kad užlaikymas to

kiems vaikams kalėjimų, 
beprotnamių, ligoninių ii 
visokių prieglaudų per me
tus Amerikos visuomenei 
atsieina $1,000.000,000.

Ir visa to akyvaizdoje, vi
sokie progreso priešai, o 
ypač Romos katalikų kuni
gai, kurie patys vaikų neau
gina, piestu stoja prieš gim
dymo kontrolę.

LIETUVOS PREZIDEN
TUI IR VYRIAUSYBEI 

REZOLIUCIJA.

Mes, South Bostono Lie- 
uvių Moterų Kultūros Kliu
dąs, susirinkusios šių metų 
J balandžio dieną po nu
neriu 376 Broadway ir atsi
žvelgdamos Į kliringą Lie- 
uvoš padėti, konstatuoja

me :
1. Kad dabartinė Lietu- 

zos vyriausybė, nors dalinai 
:r peisiorganizavusi, tačiau 
oasilikdama iš tų pačių 
Žmonių, kurie negarbingai 
nusileido Lenkijos smurti
ninkams, yra susikompro- 
nitavud netik lietuvių liau
dies, bet ir viso pasaulio 
akyse;

2. Kad dabartiniu laiku, 
daugiau negu kada nors, y- 
a reikalingas lietuvių tautos 
-olidarumas, nes be jo Lie
tuvos nepriklausomybei pa
vojus gręsė ir gręs;

3. Kad Lietuvos nepri
klausomybės geresnei ap
saugai yra būtinai reikalin
ga užmegsti tampresnius 
ryšius su demokratinėmis 
valstybėmis ir kuo toliausia

Šešios Biturės,” Kurios Vasario 22 Dainavo Lietuvai Per Radio

Iš kairės į dešinę: Felicija Grendeliutė, Lilia Sinkevičiūtė (Sank), iš So. Bostono; Eu. 
geni ja Vaigauskaitė, iš Cam bridge’aus; Emilija Rudokiutė, iš So. Bostono; Akvilė Siau- 
riutė, iš Dorchesterio ir Marijona Dusevičiutė, iš Roslind ale.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Maudymosi Kostiumai Šiai Vasarai.

Ateinančią vasarą maudymosi kostiumai turėtų but nebrangus, nes materijos juose
bus visai nedaug.

reikia laikytis nuo fašisti
nių valstybių.

Visa tai turėdamos galvoj, 
nutarėm reikalauti:

1. Kad dabartinė Lietuvos 
vyriausybė, kuri atstovauja 
tiktai vieną partiją ir prie 
to da labai menkutę, pasi
trauktų i šalį ir užleistų sa
vo vietą demokratinei val
džiai, sudarytai koalicijos 
pagrindais iš visų Lietuvoje 
esamų politinių partijų at
stovų ;

2. Kad Lietuvos žmonėms 
butų grąžintos visos demo
kratinės laisvės, kaip žo
džio, spaudos, susirinkimų, 
organizacijų, taip ir kitos;

3. Kad butų paleisti iš ka
lėjimų VISI 
nę santvarką 
niai kaliniai, 
kijos šnipus 
hitlerininkus;

4. Kad Lietuva užmegstų 
glaudesnius ryšius su So
vietų Sąjunga, Francuzija, 
Jungtinėm Valstijom ir ki
tom demokratinėm valsty
bėm ;

5. Mes, Amerikos lietu
viai, prisiekiam lietuvių iš
eivijoj ir visais galimais bu
dais remti Lietuvos žmonių 
kovą už Lietuvos nepriklau
somybės išlaikymą ir demo
kratinės santvarkos atstei- 
gimą.

Pirm. E. Čeikuvienė.

už demokrati- 
kovoję politi- 
išskyrus Len- 
ir Vokietijos

Pastaba prie rezoliuci- IŠ LINCOLNO BATALJO- 
jos: Sprendžiant iš esamų 
žinių, fašistinė Smetonos 
vyriausybė senai jau flirta
vo su Lenkijos fašistais ir 
galų gale negarbingai su 
jais susibičiuliavo. Mes ta
čiau manom, kad Lenkijos 

l imperialistai ta bičiulyste 
‘ ilgai nesitenkins ir prie pir
mos progos pareikalaus sau 
daugiau privilegijų Lietu
voje. Ir nežiūrint kas Sme
tonos valdžiai pirminin
kaus, jo švogeris Tūbelis ar 
dvasiškas vadas Mironas, ji 
visuomet bus palanki Len
kijos ponijai.

Tuo gi (arpu Lietuvos 
darbo liaudis nenurims. Ji 
bruzdės lygiai prieš savuo
sius išnaudotojus, kaip ir 
išorinį priešą. Todėl Lietu
vos liaudžiai gręs naujos re
presijos ir kalėjimai. Lietu
vos darbo žmonės atsikvėps 
lengviau tik tada, kai tenai 
bus atsteigta demokratinė 
tvarka. Kad tatai paskubin
ti. mes siūlom visoms Ame
rikos lietuvių organizaci
joms užgirti aukščiau pa
duotą arba kitą panašaus 
turinio rezoliuciją nusiųsti 
ją Lietuvos valdžiai.

Pirm. E. Čeikuvienė.

NO NEDAUG KAS LIKO.
“New York Times” ko

respondentas praneša iš 
Barcelonos, kad buvęs ame
rikiečių savanorių Lincolno- 
Washingtono bataljonas Is
panijoj labai nukentėjo pa
skutinėse kovose apie Leri- 
dą. Išlikę tik keli vyrai gyvi.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud 
galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun 
čiu į visas dali. 
Suvienytų Vuisti 
jų ir į Kanadų 

GEO.
BENDORAIT1S

520 Wilson St., 
Waterbury, Conn.

GERIAUSIAS

PAVASARIO VAISTAS
PADAROMAS NAMIE

Jus galit pasidaryt savo pavasarinį 
udrutinantį vaistų namie kur van

denį turit dykai. Paprastai, pamir
kyk Cheney’s Herb Mixture kaip ar- 
rata. Cheney’s Herb Mixture sudaro 
vienų iš sveikiausių, ištikimiausių 
skiing tonikų kokie tik žinomi. Jis 
usideda iš lied Clover, Sassafras, 

rariekly Ash. Cascara Sagrada Bark, 
Yellow Dock, Sarsaparilla Root ir 

liuosaiWinte rgreen Herbs ir vi kas 
r sausai sumaišyta.

CHENEY’S 
BLOOD HERB 

MIXTURE
Susideda iš kitokių gerai gydančių 
žolių, kurios labai gerai veikia ir pa- 
liuosuoja vidurius.

Yra daugiau gerų vaistų vienam 
pakely negu šešiose bonkose papras
tų vaistų. Blood Herbs iš pačios gam
tos laboratorijų—pievų ir miškų— 
jie buvo geriausi kraujo valytojai ir 
pava ariniai vaistai močiutės laikais 
ir jie yra geriausi šiandien. Su šiuo 
stebuklingu sudėtiniu visa systema 
susitvirtina. Išvalykit krauju ir jis 
nugalės ligas.

Nuo rheumatizmo, nuo perdaug 
uric rūgščiu, sutvirtinimui pilvo, žar
nų, inkstų ir kepenų — jis geras nuo 
odos ligų ir išbėrimų.

VIENO BAKSELIO
Cheney’s Herb Mixture
PADAROMA DVI KVORTAS 

Kainuoja 25c. per pašta 35c 
G. S. CHENEY CO. 
Vaistininkai ir žolių Specialistai.
15 Union Street, Boston

Reikalaukit Pilno Listo Cheney*® 
Užtikrinančių Vaistų.

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

: The Montello ! 
I Federal Savings !
! Mes Pasiūlom Lietuviam! 
t TIESIAI SUMAŽINIMUI !
{ MORTGIČIAUS PLANĄ. j
> Tinkamiausias Paskolos Planas i
j Pasiūlomas Pirkimui, Būdavo ji- j 

I i mui, Perdirbimui arba Apmokėji- t 
! Į mui Gyvenimui Namams— j
I I IKI 20 METŲ IŠMOKĖJIMAI ' 
I Į menesiais (per paštų jeigu t 

norit). j
j j GREITAS PATARNAVIMAS I 

t PADAVUS APLIKACIJĄ. j 
I 1 Ij - Montello Federal Savings;

: and Loan Ass’n.

IŠ TARPTAUTINIO KONGRESO UŽ
TAIKA IR DEMOKRATIJA. 

i-

Šių metų vasario pabai
goje Pittsburgh? Įvyko tarp
tautinio pobūdžio suvažia
vimas už taiką ir demokra
tiją. Raportas apie ši suva- 

jžiavimą buvo patiektas ir 
Pittsburgho apygardos Lie
tuvių Draugijų Sąryšio 

' (Amen Liet. Kongreso Sky
riaus) konferencijai. Taigi 
paduosiu čia iš to raporto 
keliatą ištraukų, kad supa
žindinus platesnę musų vi
suomenę su tuo, kaip kitų 
tautų žmonės kovoja prieš 
karą ir fašizmą.

Ketvirtas suvažiavimas 
Amerikos Lygos Prieš Karą 
ir Fašizmą Įvyko Pittsbur- 
ghe 26—28 lapkričio dieno
mis, 1937 m. Čia Lyga pa
keitė savo vardą; dabar ji 
vadinasi: “Amerikos Lyga 

(už Taiką ir Demokratyhę.” 
i (American League for 
Peace and Democracy).

Delegatų buvo 1,416.
Jie atstovavo 4 milionus 

žmonių su viršum. Per me
tus Lygos narių skaičius pa
didėjo vienu milionu.

Šiame Kongrese dalyva
vo 413 darbininkų unijų de
legatų, kurie atstovavo
l, 622,321 unijistą. O 1936
m. delegatų nuo unijų butą 
tik 28Č, kurie atstovavo 
603,511 unijistų.

Farmerių skaičius šioje 
Lygoje taipgi smarkiai pa- 

' kilo per metus. Trečiame 
Į kongrese organizuotų far
merių delegatai atstovavo 
61,471 narį, o ketvirtame 

' kongrese — jau 163,036.
Taipgi plačiai atstovauta 

’ Įvairios kitos organizacijos 
j ir kliubai, kaip va: profesi- 
Į nės, religinės, jaunimo, ra
sių, fraternalinės (pašel- 
pinės) ir moterų grupės.

Broliškų delegatų, arba 
svečių, buvo iš daugelio ša- 

1 lių.
Čekoslovakų draugijų są

ryšio atstovas; Korėjos de
legatas; Armėnijos para* 
mos Amerikinio komitetų 
atstovas; Vokietijos atsto- 

Ivas rašytojas Ludwig Renn, 
kurį nacių valdžia išvijo iš 
jo tėvynės ir kuris kovojo 
prieš fašistus ir nacius Ispa
nijoje, būdamas ten Tarp
tautinės Brigados koman- 
dierium; Japonijos atsto
vas Kubota; Kinijos atsto
vas; Brazilijos atstovė, jau
na moteris Marina Lopez, 
kuri turėjo bėgti iš savo tė
vynės nuo fašistų valdžios; 
Kanados Taikos ir Demo- 
kratybės Lygos broliškasis 
delegatas Hazen Sise; Ku
bos delegatas Marinello. Šis 
kalbėjo ispaniškai, o minė
tas vokietys Renn išvertė jo 
kalbą angliškai. Kiti visi 
kalbėjo angliškai. Be to, 
kalbėjo japonė Matsui. Ji 
apie Japonijos prekių boi
kotą užsiminus, pasakė, kad 
Kova prieš Japonijos mili- 
tarizmą pagelbės ir laimę 
atneš netik Kinijos žmo
nėms, bet ir pačios Japoni
jos žmonėms.

Didžiosios Britanijos at
stovu buvo vienas studen
tas, kuris pasakė: “Musų 
konservatyvė valdžia links
ta prie fašizmo, bet aš ga
liu tvirtinti, kad žmonės ei
na ir buriasi priešais fašiz
mą.”

GERIAUSIŲ LINKĖJIMŲ
SU ŠVENTĖMIS

AR REIKIA JUMS 
MORTGIČIAUS 
ANT STUBOS?

Ši banka skolina pinigus mortgičiams ant 
gerai subudavotų stubų, kurios yra gerose 
residencijų vietose.CAMBRIDGEPORT
SAVINGS BANK

CENTRAL SQUARE CAMBRIDGE, MASS.- -  .------
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Buvo du kongresmanai iš 
Washingtono: John T. Ber
nard, Minnesotos atstovas 
ir Jerry J. O’Connel, taipgi 
nuo Minnesotos valstijos. 
Pastarasis kalbėjo iš vaka
ro, masiniam susirinkime. 
Jam einant Į Duquesne Gar
den svetainę, “katalikų ra
dikalų” grupė ji pikietavo. 
Dėl to kitas kongresmanas, 
Bernard, šeštadienio sesijoj 
pasakė: “Man gaila, kad 
mano draugas O’Connell 
vakar turėjo eiti per katali
kų picket line. Mudu ahu 
esava katalikai.”

Jis pasisakė, kad septy
netą metų mokinęsis para
pijos mokykloj, Francuzi- 
joje.

Skaityta laiškas nuo Min
nesotos gubernatoriaus El- 
merio A. Bensono.

Laiškas nuo Kinijos dik
tatoriaus Čian Kaišeko mo
teries. Ji stoja už demokra
tiją.

Kalbėjo masiniam susi
rinkime Ispanijos ambasa
dorius dr. Rios.

Tom Mooney atsiuntė te
legramą iš kalėjimo. Jo pa
ti dalyvavo kongrese.

Farmers’ Holiday Asso
ciation delegatas, farmerys 
Mike Kostenko iš North 
Dakotos, pranešė, jog jie 
susiorganizavę depresijos 
laiku, kad apgynus savo 
nuosavybę nuo bankininkų 
ir valdžios licitacijų. Sako, 
tik priešų propaganda aiš
kina, jog tarp farmerių ir 
darbininkų negalinti but 
vienybė.

Jurininkų atstovas Becker 
pareiškė: “Neleisime ga
benti ginklų užpuolikėms 
tautoms.” (Griausmingas 
plojimas ir šauksmai.)

Amerikos Lygos už Taiką 
ir Demokratybę prezidentu 
yra dr. Harry F. Ward, me
todistų kunigas. Jo idėjos 
demokratiškos. Jis ir kiti 
kalbėtojai pažymėjo, kad 
Amerikoj demokratybė vie
tomis silpnai gyvuoja, o vie
tomis jos dar beveik visai 
nėra. Ypač nėra jos ne
grams daugelyje valstijų.

Lygos kongresas, rodos, 
pirmą syk pasisakė už de
mokratijos praplėtimą, ne 
tik už jos išlaikymą. Kon
gresas mato dvigubą pavo
jų: “užsienini karą ir nami
nę tyronybę.” Šitą tyrony- 
bę, turbut, nebus galimą, ki
taip pavadinti, kaip fašiz
mu. Šitas pavojus didės y- 
pač dėl to, kad fašizmas au
ga, organizuojasi slaptai ir 
po gražių žodžių priedan
ga. Daugelis demokratybės 
šalininkų to pavojaus ne
mato ir taip duoda progą 
jam augti, Įsigalėti.

Kongresas nebuvo nusi
minęs. Jis padėjo realius 
pamatus “Amerikos žmonių 
mobilizacijai demokratiją 
ir taiką ginti.”

Kongresas buvo tiek pasi
tenkinęs padidėjimu darbi
ninkų atstovybės, kad, ro
dos, pirmenybę jai davė.

Kaip čia, taip ir visuose 
demokratybės šalininkų ra
teliuose vyrauja Įsitikini
mas, jog tik darbininkai, 
gerai susiorganizavę, galės 
nuslopinti kylantį fašizmo 
pavojų. J. Baltrušaitis.

(Nuo muši

Baltosiom
Pirklyba

Šiomis die 
gėj buvo spr 
mos nedoryb 
ninkės Pad i: 
meilužio Gut 

Padisonien 
iis jau senai 
sekami, kol į 
i policijos ra 

Padisonie 
kviesdavosi į 
vės prostitub 
karusi” tarp 
tarpininkavir 
merginų atly 
tikrą “procei 
nas jai pade, 
Padisonienė 
save iš Tauji 
šią ir čia pa 
gyvenusią 13 
tf ir privertu 
vauti..

Pagaliau, 
aikštėn ir P 
teko j teismą 
meilužis. A 
mas Padison 
3 metais si 
kalėjimo, o C 
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mo. Likęs t 
nienės berni 
bus atiduotai

KAIP ATL1 
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Ligi šių m 

nusavintos ž 
ko leisdavo iš 
miško. Jei sa 
nuomotos 
niam rikiui, 
žemės kiek 
dunda 7 ha. 
mos reikalai 
vintą l,72,0( 
ploto išskyiv 
įoratines ir 
kurias nereil 

< «44,550 h’a 1 
ginti. Iki šių 

' jau atsilygint 
ha, kas sūdai 
lygintinos žer 
duotojo atly 
siekia 12,487, 

Nuo šių i 
duoti pinigais 
1 ha, jei žemė 
prieškarinėmis 

Be žemių, k 
į tos ir atiduo 
Į riams, dar nu

Toledo mieste (0 
kuojančių darbiu 
pitalistų spauda,
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE 
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

South Pekino Miestelis Audrai Praūžus.
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Baltosios Vergijos 
Pirkly b a U km erge j

Šiomis dienomis. Ukmer
gėj buvo sprendžiama žino
mos nedorybės namų savi
ninkės Padisonienės ir jos 
meilužio Gųtermano byla.

Padisonienė ir jos meilu
žis jau senai buvo policijos 
sekami, kol pagaliau pateko 
Į policijos rankas.

Padisonienė paprastai 
kviesdavos-i pas save iš gat
vės prostitutes ir “tarpinin-’ 
kavusi” tarp jų ir vyrų. Už 
tarpininkavimą imdavusi iš 
merginų atlyginimą — tam 
tikrą “procentą.” Guterma- 
nas jai padėdavo. Nesenai 
Padisonienė atsiviliojo pas 
save iš Taujienų vals. kilu
sią ir čia pas savo gimines 
gyvenusią 13 metų mergai
tę ir privertusi ją paleistu
vauti. .

Pagaliau, viskas iškilo 
aikštėn ir Padisonienė pa
teko į teismą. Kartu ir jos 
meilužis. Apygardos teis
mas Padisonienę nubaudė 
3 metais sunkiųjų darbų 
kalėjimo, o Gutermaną — 9 
mėnesiais paprasto kalėji
mo. Likęs 3 metų Padiso
nienės berniukas, manoma, 
bus atiduotas į prieglaudą. 

t _____
KAIP ATLYGINAMA UŽ 

NUSAVINTAS ŽEMES.
Ligi šių metų už 100 ha 

nusavintos žemės arba miš
ko leisdavo išsikirsti ligi 1 ha 
miško. Jei savininkas turi iš-

KA1P VIRBALIUJE BU
VO APVOGTAS AMERI

KIETIS J. MICKEVIČIUS.
Pajevonio miesto gyven

tojas, nesenai grįžęs iš A- 
nerikes J. Mickevičius, 
grįždamas iš Vilkaviškio 
užsuko pas savo pažįstamą 
Virbaliuje ir nuėjo į trak
tierių pasivaišinti.

Traktieriuje susidarė di
desnė gi upė vyrų, kurie gė
rė ir valgė už Mickevičiaus 
pinigus. Rengiantis namo 
pil. Stasys Tiškus ir Pranas 
Norkus pradėjo Mickevi
čiui'už “fundą” labai dėko
ti, o atsisveikinant apsikabi
nę bučiavo. Bučiavo taip 
meiliai, kad Mickevičius nei 
nepajuto, kai iš jo kišenės 
ištraukė 980 dolerių. Pa- 
įgrobtus pinigus Tiškus su 
Norkum paslėpė žemėje, 
bet policijai pavyko pas 
Tišku rasti .$15, o pas Nor
kų $265.

Mariampolės apygardos 
teismas Tiškų nubaudė dve
jais metais sunkiųjų darbų, 
o Norkų vieneriais metais 
paprasto kalėjimo.

CHULIGANAI UŽPUO
LĖ KULTŪRINGĄ VA

KARĖLĮ.
Kuršėnų vals.., Repšių 

kaime pas ūkininką Baroną 
vieną vakarą susirinko jau
nimas pasiskaityti laikraš
čių ir pašokti. Iš Kuršėnų 
atėjo neprašyta mušeikų 
gauja, vadovaujama brolių 
Dikevičių ir Pelenio, užpuo
lė besilinksminančius uki-

nuomotos žemes kulturi- ninkaičius, supjaustė kai
niam ukiui, tai jam iš tos kuriems rubus ir apkūlė, 
žemės kiekvieno 100 ha Policija perdavė mušeikas 
duoda'7 ha. Žemės refor- apskrities viršininkui nu
mos reikalams iš viso misa-' bausti administratyviu bu- 
vinta 1,72,000,134 ha. Iš to du.
ploto išskyrus valdines, ma-' ----------------
joratines ir kt. žemes, už APSIVEDĖ IR TUOJ NU- 
kurias nereikia atlyginti, ŽUDĖ ŽMONĄ.
944,550 ha lieka dar atly-1 Kovo 1 Šiaulėnų valsčiu- 
ginti. Iki šių metų pradžios je tūlas S. Visockis vedė Si- 
jau atsilyginta už 435,580 nušaitę, gavo bažnyčioj pa
ha, kas sudaro 4G nuoš. at- laiminimą ir... po 3 dienų, 
lygintinos žemės. Ligi šiol kovo 4 d., Dirželiškių miš- 
duotojo atlyginimo vertė kely, beeinant pas jauno- 
siekia 12,487,000 litų. sios tėvus svečiuosna, susi-

Nuo šių metų pradėta ginčijo ir mirtinai peiliu sa- 
duoti pinigais po 24 litus už vo žmoną subadė. Nuvežta 
1 ha, jei žemė neapsunkinta pas motiną, Sinušaitė-Visoc- 
prieškarinėmis skolomis. (kienė mirė, o vyras taip pat

Be žemių, kurios nusavin- mėgino nusižudyti, įsidrės- 
tos ir atiduotos naujaku- kė peiliu, paskui kėsinosi 
riams, da-r nusavinta apie, pasikarti, bet buvo policijos

{ĖJIMŲ
S
AR REIKIA JUMS 
MORTG1ČIAUS 
ANT STUBOS?
igus mortgičiams ant 
bu, kurios yra gerose

1EPORT
BANKAMBRIDGE, MASS. Toledo mieste (Ohio valstijoj) buvo žiaunų kovų tarp strei

kuojančių darbininkų ir policijos. Dabar, kaip skelbia ka
pitalistų spauda, tenai paskelbtos “paliaubos.”

Wreckage of homes in Pekin, IU. o
Štai kaip išrodo South Pekino miestelis (Ilinojaus valstijoj, kuomet pro jį praūžė aną
dien smarkus viesulas.

GILIEJI LIETUVOS 
EŽERAI.

I 
Nesenai į Zarasus buvo' 

užsukęs bematuodamas Ry- Į 
tų Aukštaitijos ežerus, prof.' 
Pakštas. Jis išmatavo Žara-1

GIRTAS BUTŲ PALAI
DOTAS KAIP NUMI

RĖLIS.
Netoli nuo Medučių 

mo, Rokiškio apskrity, 
--------------------------------------  Į Ragelių vieškelio buvo ras- 
sų Osos ežerą. Giliausia vie-!tas gulintis žmogus. m

kal
ant

-V gulimas Žmogus. TllO
ta rasta tarp Didžiosios sa-1 vieškeliu vaikšto daug kė
lus ir plento, maždaug į išsi-; leivių, visi jie tą gulintį 
kišusį pusiasalį nuo plento žmogų bandė judinti ir kel- 
pusės. Ten yra 37 ir pusė.ti, bet tas gulėjo kaip negy- 
metrų gilumo. įVas, nerodydamas jokių gy-

Iš kitu, prof. Pakšto išma-|v/J?®s ženklu. Tuojaus pa
triotų Zarasų apskrity eže-!sklld? gandas, kad
ru, giliausias yra Viensavul vleskeho rastas negyvas 
ežeras, 50 metrų gylio. či-! fm°gus. Aplinkiniai gyven- 
čirių—42 m., Avilių—tik n>n

metrų. ’
Giliausias ežeras Lietuvo

je, kaip žinome, yra Tau
ragnų ežeras, kuris turi 61 
metrą gilumo, kas reiškia 
apie 190 pėdų.

NUŠOVĖ SAVO MYLI
MĄJĄ IR PATS Nu

j tojai pradėjo eiti “nabaš- 
|ninko” pažiūrėti. Bet paga
liau į prievakarę “nabaš- 
ninkas” pradėjo judinti 
strėnas ir atsikėlęs parkiu- 
tino namo. Pasirodė, kad 
tai butą Kurkliečiu kaimo 
pensininkas K., kuris gavęs 
pensiją ir gerai “užuliojęs,” 
sumanė pernakvoti grynam 
ore.

PALANGOS BURMISTRU 
| IŠRINKTAS DR. JONAS 

ŠLIUPAS.I
Aną savaitę Palangos 

miesto taryba burmistru iš- 
1 rinkus palangiškį pramoni- 
' ninką Staknį, bet apskrities 
į viršininkas p. Staknio nepa
tvirtino.

Vėliau buvo antras posė
dis, kuriame balsų daugu
ma išrinktas d-ras J. Šliu
pas. Šalia d-ro Šliupo buvo 
išstatyta ir vaistininko Bag- 

' donavičiaus kandidatūra.
D-ras J. Šliupas prieš ku

rį laiką kelerius metus jau 
buvo Palangos buristru.

PONAS IŠKONEVEIKĖ.
SAVO TARNAITĘ.

Gegužės 3 d. Kauno apy
linkės teismas tardys pono 
H. Kairausko bylą. Jis kal
tinamas iško.neveikęs savo 
tarnaitę, kuri po to nusižu
dė.

Mirė Šimtametė Į 
Senutė.

Šiomis dienomis Mariam-Į 
polėj mirė šimtametė senu-, 
tė Marija Krušinskaitė, su-' 
laukusi 10-1 metų amžiaus. 
Velionė iki mirties turėjo 
gerą atmintį ir apie praėju
sius laikus nuolat papasa
kodavo jaunuomenei įdo
mių dalykų. Jinai buvo ki
lusi iš nusigyvenusio bajoro 
šeimos, kūdikystėje neteko 
motinos, o ištvirkęs ir pra
sigėręs tėvas ją paliko par 
duotam dvare ir pats dingo 
Lenkijoj. Marija Krušins
kaitė užaugo su baudžiau
ninkų vaikais, ėjo baudžia
vą, kol pagaliau 1865 m. 
atsirado Mariampolėje ir 

pradėjo diibti, patarnauda
ma rusų karininkams su ku
rių šeimynomis paskui gy
veno Petrapily, Maskvoj. 
Jos atsiminimai buvo spaus
dinti seniau ir “L. Ž.” Senu
tė Krušinskaitė prieš mirtį 
buvo nepaprastai nusilpusi 
ir gyveno skurdžiai.

UŽ NUŽUDYMĄ EIGU
LIO PO 8 METUS KA- Į 

LĖJ1MO.
Kazlų-Rudos vai. buvo , 

nužudytas eigulis Jurgis 
Jankauskas. ,

Už eigulio nužudymą tie- 
son patraukti ir apygardos 
teismo nubausti po 8 metus 
sunkiųjų darbų kalėjimo K. 
Velička ir K. Umbara’s. Nu
baustieji padavė kasaci

nius skundus Rūmams, bet 
Rūmai judviejų skundus at-' 
metė.

Šiaulių Miestas Sto
vi Ant Didelio Mū

šio Pun ko.
- Šiomis dienomis. Dvaro 
gatvėj, Šiauliuose, iškasta 
da 2 žmonių kaulai.

Prieš keliatą metų, nuka
sant Višinskio gatvę, taip 
pat buvo atkastos ištisos ei
lės karstų, kuriais tada su
sirūpino “Aušros” muzie
jaus istorinis skyrius ir pa
darė reikalingų fotografa
vimų, tyrimu bei užrašų. 
Pernai, tvarkant sklypų 
naujosioms savivaldybės 
kapinėms ties Aleksandri
ja, Vilniaus gatvės gale, 
taip pat buvo rasta palaido-* 
jimų žymių, senoviškų gin
klų ir papuošalų. Kadangi 
paminėtos vietos yra viena 
nuo kitos toli ir visai prie
šinguose miesto kraštuose, 
tai susidaro įspūdis, kad vi
sas Šiaulių miestas stovi ant 
kažkokių senovės kapinių 
ar didžiulio mūšio lauko.

O gal tai kokios egidemi- 
jos ar badmečio aukos?

PLAKTUKU PERKIRTO 
VIRŠAIČIUI LUPĄ.
Tula pil. Adamavičiene 

Morta kažkokiu reikalu 
kreipėsi į Alytaus valse, vir
šaitį Juknevičių, bet viršai
tis, matyt, jos pageidavimų 
nepatenkino, tai Adamavi- 
čienė smogė plaktuku, ir 
tuo smugiu perkirto viršuti
nę lupą.

M. Adamavičiene protiš
kai nesveika.

Demokratinėj Čekoslovakijoj.

SIŽUDĖ.
Seirijų valse. Streigiškių 

kaime tūlas darbininkas sa
vo laiku tarnavęs samdiniu 
pas Pr. Balutį įsimylėjo į jo 
dukterį Mariją ir ją kalbino 
tekėti už jo. Bet jis buvo 
neturtingas ir mergina už jo 
netekėjo, tai kovo 4 naktį 
jis atvyko pas Balučius ir 
savo mylimąją nušovė. Pas
kui ir pats nusišovė.

PER SAUSIO MĖNESĮ 
LIETUVOJE PRIAUGO 

2,383 ASMENYS.
Centralinio Statistikos 

Biuro duomenimis, šįmet 
sausio mėnesy visoje valsty
bėje buvo 1,693 jungtuvės, 
gimė 5,241 kūdikis, mirė 
2,858 asmenys ir? priaugo 
2,383 asmenys.

NUBAUDĖ PLENTO DAR-
BININKUS UŽ PASI

PRIEŠINIMĄ POLICIJAI.
Prieš kurį laiką Babtuo

se plento darbininkai J. Bi
zauskas ir Koropka ėmė

MARIAMPOLĖ SKĘSTA 
PURVYNE.

Paskutiniu laiku Mariam- 
polėje daugely negrįstų ga
tvių nepaprastai daug pur
vo. Aušros, Kareivinių, Var
po ir daug kitų gatvių die
nos metu veik nepereina 
mos. Naktį šitos gatvės 
menkai apšviestos, kas dai 
sunkina jose judėjimą.

MARIAMPOLIEČIA! PA
TYS PASIDARO PINIGŲ.

Paskutiniu laiku Mariam- 
polėje vis daugiau pasiro 
do netikrų monetų po 5 iri 
po 10 litų. Nors monetos pa-1 
dirbtos ne visai vykusiai, 
tačiau mažiau akylus žmo
nės nevisuomet laiku apsi
žiūri, dėl to įr pinigų dirbė
jams vis tik vyksta monetas , 
išleisti.

SALADŽIAUS BYLA BUS 
2 GEGUŽĖS.

Gegužės 2 d. Kauno apy
linkės teismas svarstys buv. 
mokytojo J. Saladžiaus by
lą, kaltinamo už nužudymą 
mokytojo Vaičiulaičio.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios ryšies smulkius pa- 

| aigarsi ainius, kaip tai: pajiesko- 
j imtis apsivediniy. pairtus prane- 
<inms pn Ha rimtis. pirkimus, 
skaitome po 3c už žodi už syki. No
rint (a pitj anL'arsinimp pntalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
’•Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
a psi vedimu, kurie skaitomi po 3c. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškoji mus giminiu ir drau
gų skaitome tik po le už žodį.
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Jeigu norit, kad apgarsinimas

Iš visų slavų, čekoslovakai yra pažangiausia ir demokra
tiškiausia tauta. Dabar, kad Vokietijos fašistai pradėjo 
Čekoslovakijai grūmoti, čekoslovakai pareiškė, kad fašis
tams jie nepasiduos, čekoslovakus pasižadėjo ginti taipgi 
Francuzija ir Sovietų Rusija, čia matome Čekoslovaki
jos prezidentą Benešą tarianties su savo armijos vadais.

K. PETRAUSKUI NUPIR
KĘ DVARĄ.

“V.” rašo, kad aną dieną 
dek. kun. Mironas su K. 
Petrausku atvykę į Telšius 

triukšmauti, o kai nuovados užbaigti dvaro pirkimo rei- 
i nura- kalų. Esąs nupirktas Rainių 

tai juodu pradėjo dvaras keli kilometrai nuo 
mėgino Telšių, apie 150 ha su trio-, 

bomis.

viršininkas mėgino 
minti, I 
priešintis ir net 
smurtauti.

Kariuomenės, teismas Bi
zauską nubaudė vieneriais 
metais, o Koropka šešiais' 
mėnesiais paprasto kalėji
mo, bet Koropką nuo baus
mės atlikimo atleido.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga, ?

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legendas apie Kristų, 
kaip jisai buvo (dievintas, ir kaip 
tapo Dievo sunumi.

TIKIME J KRISTU. todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagonų pasakų apie kriptų, 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar 

■ krikščionys vadina pagonis bedie
viais. Atrasite kad net Biblija neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukryžiavotas.

i MYTAI APIE KRISTU knyga tu
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen
tai. Galima gauti “Keleivio” afise ar
ba pas

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

CHICAGO, ILL.

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais

TIK SEPTYNIOS DIENOS

arba pajieškojimas greitai tilptij. 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį.

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimų su paveikslu, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADVVAf

SOUTH BOSTON, MASS.1 LIETUVĄ
BREMEN • EUROPA

Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa. 
Bremerhavene užtikrina patogių kelionę j Kaunu.

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HAKISA • DOTTSCHLAND
HAMBURG ° NEW YORK
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagėlbčsime jums išgauti svečių 

, ir immigracijos vizas dėl jūsų giminių iš Europos.
Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba

252 BOYI.STON ST.. BOSTON, MASS.

HAMBURS-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

Pažangiejie Amerikos 
Lietuviai!

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

Švietimo tikslui yra įsteigtas ir jau 14-ti metai leidžia-' 
mas Rimtas Mokslo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesi-: 
nis Iliustruotas žurnalas KULTŪRA.
“KULTŪRĄ” REDAGUOJA GARBĖS PROFESORIUS; 
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. žurnalą “KULTŪRĄ” 
arba IŠSIRAŠYKITE Jį PATYS, nes “KULTŪROJ” ra
site daug raštų, kurie įdomus perskaityti ir Amerikoje 
gyvenantiems.

Be to, “KULTŪROS’’ žurnalas 1937 m. duoda savo pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingą 
dovaną—dailiai iliustruotą, įdomų įžymiojo anglų rašy

tojo B. SHAW Romaną “Juoda Mergaitė Jieško Dievo.”
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu

voje metams tik 1G litų, pusmečiui 8 litai. Amerikoje 
metams $ 1; pusei metų $2.

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.
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NORWO3DO SLA. KUO
POS REIKALU.

SLA. 131 kuopa Norwoo- 
de jau atliko centro virši
ninkų rinkimus ir išsirinko 
delegatus į busimąjį SLA. 
seimą.

Viršininkų rinkimų davi
niai tokie:

Į prezidentus adv. Bago- 
čius gavo 33 balsus, o Lau
kaitis—15.

J viceprezidentus Mažuk- 
na gavo 31, Bukšnaitis gavo 
17 balsų.

Į sekretorius 
28, Vinikas 17, 
tis 1.

Į iždininkus 
Trečiokas 13, Simokaitis 2.

Į iždo globėjus Mikužiutė 
27, Marcinkevičius 22, Moc
kus 20, Kferševičius 17, So
poms 2.

Į daktarus kvotėjus Dr. 
Stanislovaitis 33, Dr. Biežis 
13, Dr. Staniulionis 1.

• Musų SLA. kuopa turi 61 
narį ir gali rinktis du dele
gatu į seimą. Taigi išsirinko 
dr-gą P. Mučinską ir drau
gą P. Blažį. Abudu darbš
tus ir pažangus vyrai. Jiedu 
gavo po 27 balsus. Sanda- 
riečių siūlomi į delegatus J. 
Pečiulis ir K. Mickunas ga
vo tik po 13 balsų ir todėl 
nepraėjo. Kuopietis.

Miliauskas
Andziulai-

G ūg is 31

Reikalauja ištirti suktybes 
bedarbių šelpimo admi

nistracijoj.
Massachusetts valstijos 

Darbo Partija, kuri oficia- 
’iai vadinasi “Labor’s Non- 
Partisan League,” buvo su
šaukus Bostone konvenciją, 
kurioj buvo atstovaujama 
162,569 organizuotų darbi- 
linkų. Tarp kitko, konven
cija pasmerkė dabartinį 
Mass, gubernatorių už jo iš- 
ižimą ir nemokėjimą vesti 
valstijos reikalų; toliau 
<onvencija pasmerkė re- 
uublikonų partijos politi
kierius, kurie veda begėdiš
ką politiką prieš darbinin
kų organizacijas ir stengia
si visokiais budais diskredi-į tuvėms*’ reTkafingi" yra'kal- 
uoti Social Security Aktą. | viaį kurie yra 4
Konvencija priėmė stiprią 
•ezoliuciją ir nusiuntė j 
Kongresą su reikalavimu, 
kad Kongresas paskirtų 
specialę komisiją ištirti ne
darbo kompensacijos admi
nistracijoj suktybes Massa
chusetts valstijoj. Rezoliu
cija pažymi, kad skiriami

Radio programa.
Bostono lietuvių radio

D-ras Jakimavičius paskir
tas $7,500 vietai.

Šiomis dienomis pasibai- programa ateinant] nedėl- 
gė dviejų Massachusetts “ ‘ ......... —
valstijos sveikatingumo vir
šininkų tarnybos laikas, ir 
gubernatorius Hurley 
abiem urėdam paskyrė nau
jus žmones. Vieną iš tų jis 
paskyrė South Bostono lie
tuvį daktarą Jakimavičių, 
kuris angliškai savo pavar
dę rašo Jakmauh. Šitoj tar
nyboj sveikatingumo komi- 
sionieriui mokama į metus gė‘”jau 3,000 akru plotas. 
$7,500 algos. Bet sakoma, I ---------- 1—
kad gubernatoriaus pasirin-l NAUJAS GERŲ ČEVE- 
kimui busią daug opozici-' —” "
jos, nes politikieriai tokion

dieni per stotį WORL (920 
kil.) kaip 9:30 lyto bus se
kanti: (1) Al Stevens or
kestrą iš So. Bostono; (2) 
Veronika Putvinskaitė-Bel- 
kienė, dainininkė iš Mon- 
tellos.

Truro apylinkėj, ant Cape 
Cod, Massachusetts valsti
joj, užsidegė miškas ir išde-

Kubiliui pavesta vesti nau
jas kursas.

Mes gavome Suffolk uni
versiteto katalogą 1938- 
1939 metams, iš kurio pasi
rodo, kad p. B. F. Kubilius, 
South Bostono lietuvis, yra 
paskirtas tenai vesti visą 
palyginamosios nugarkauli- 
nių gyvūnų anatomijos kur
są. Šis kursas aiškina, kaip 
iš žuvų išsivystė pienžin- 
džiai gyvūnai, o paskui ir 
žmogus.

Simpsonas mirs elektros 
kėdėj.

Edwardas Simpsonas, kū
jus, nes poiiuiueriai lumun Juozapas G. Pečiulis, gerai HS nušovė, du Watertowno 
svarbion vieton nori patys žinomas So. Bostono lietuviams,; policmanu, šiomis dienomis 
sibriauti.

RYKŲ STORAS.
Juozapas G. Pečiulis,

Velykų Ryto ir Vakaro i 
Programa Lietuvių Žinyčioj |

Iškilmingos ceremonijos 
įvyks Nedėlioję, April-Bal. 
17 dieną nuo 11:00 ryto.

Margų kiaušinių progra
ma įvyks 7:00 vai. vakare.! 
Visi busite patenkinti su 
vakaru, nes jis jus prajuo
kins ir pralinksmins. Nėra 
įžangos. Prašome visų atei
ti Velykų ryte ir vakare.
Liet. M. Žinvčios Valdyba.

Reikalingas Darbininkas 
PRIE VIŠTŲ FARMOS.

Darbas lengvas, užmokestis geras, 
valgis geriausis. Doras, blaivus, no
rintis dirbt vyras, gali turėti darbą 
ant visados. Atsišaukit greit pas lie
tuvį farmerį: John Zitke (5) 

65 Galen st., Brockton, Mass.

Tel. TRObridge 6330 ?

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi* ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kanip. Inman it. arti Central »kr.

CAMBRIDGE, MASS.

Talefonu 11114 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakari. 
117 SUMMER STREET, 

LAWRENCE. MASS.

DARBO i

Pren 
Amerikoje 
Pietą Amer 

Kanadoje
Prenut 

Amerikoje . 
Kanadoje ir 

Valstijų . 
Apskelbimų 
Kreipiantis 
adresuokite!

K
253 B road v

j atidarė Naują čeverykų Storą,1 bus nužudytas elektros ke
po num. 147 Broadway, South ( dėj.

Valdžiai reikalingi kalviai. Bostone.
Jungtinių Valstijų ginklų čeverykų visai 

arsenalas iš Watertowno OVER GLOBE čeverykus ir k v
(netoli Bostono) prašo mus tų žymių išdirbysčių vyrams ir gatvekaris užmužė 15 metų 

į pranešti, kad arsenalo dirb- augantiems vaikinams. Mote- j amžiaus vaikiną.
1 *----=— .. i.„i; rjms Arch čeverykai vėliausių

metus to pavasarinių madų ir didelis pa- 
amato mokinęsi arba 4 mę-'sirinkimas. Taipgi ir vaiku- 
,us prie tokio darbo dirbę, čiams čeverykučių. Visi lietu- 

$6.72 į dieną ir viai užeikit pas J. PEČIULĮ, 
447 Broadway, So. Bostone.

Pas jį galėsite gauti į ---------------
savo šeimynai.! Seaver streeto ir Hum- 

• Įboldt avė. kertėj, Roxbury,

NO. 16

Klaipi

Mokestis: 
dirbti reikia 5 dienas į są- 
vaitę. Norint to darbo, rei
kia paduoti aplikaciją. Ap
likacijos blankų galima 
gauti Bostono pašto, butas 

.iją ixwu oxxwx«x..1|fo4Q Reikįa prašyti aplika-
Lyrinėtojai nebūtų darbi-. cįjos for position of black- 
ninkų reikalu priešai ir su- srnįth įn Watertown Arse- 
sektu suktybių nepašieptų na] ;
sukčių, naudai. ‘ ' * •'

Jieškau Darbo
Už gaspadinę, mažame miestely 

arba ant farmos kur nėra mažų vai
kų. Esu 45 m. amžiaus, našlė, be 
vaikų. Esu nepijokė ir gera gaspadi- 
nė dėl gero žmogaus. Iš toli prašau 
nerašyt. H. Guda,

‘ 5 Burrill st., Walpole, Mass.

I A. J. NAMAKSY
1 Real Estate & Insurance j

411 W. BROADWAY,
I SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. So. Boston 0948. į
RES. 251 CHESTNUT AVE., ! |

Jamaica Plain, Mass.
I Res. Tel. Jamaica 1028-M. J Į

LINKSMŲ ŠVENČIU VISIEMS
LIETUVIAMS LINKI

Bl instr uB’ s
--;— Newbury gatvėj banditas 

Dorchestery plėšikai pašo- užpuolė grožmenų krautu- Į 
ve 2 žmones. Vę įr pavogė $150, bet kad

Pereitą subatą Dorches-| mergina pardavėja jo nesi- j 
itery plėšikai užpuolė žydo vytų, jis liepė jai nusireng- 
Personiko bučernę prie Tai- ti, ir tik tuomet išėjo, 
bot avė. Savininkas pagrie- 
bęs didelį peilį banditus iš
vijo, 
žiavo 
rieše ir pradėjo į bučernę 
šaudyt. Jie sužeidė savinin
ką ir vieną praeivę moterį. 
Piktadariai pabėgu.

Village and Grill

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų. Vestuvių, Grupi 
Paveikslu;.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON. MASS.

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.
Galima susitarti telefonu:

Norwood 0212

|"TeL 28624 Gyv. 31132

\I)r.Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

I Valandos: 9 iki 12
1 nuo 2 iki 5,
’ nuo 7 iki 9.
! , Seredom 9 iki 12
i ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS
• Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 
j mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
| zaminuoju ir priskiriu akinius.
i *■, •j 114 Summer Street, 

LAWRENCE, MASS.

kie

Kiek vėliau jie atva- nų dirbtuvė. 
automobilium ketu- Plaučiui.

PARSIDUODA
TAISYMO IR VALYMO DRAPA- 

_ __ Gera vieta geram
1052 Dorchester avė..

DORCHESTER, MASS.

Valdžiai reikia daugiau 
amatninkų.

Mljs prašo pranešti, kad 
karo laivyno dirbtuvėse Bo 
stone .reikalingi geležies ka- 
potojai (chippers and calk
ers), kurie moka kaltais ge
ležį kapoti. Be to, reikalin
gi ir tokie, kurie moka piau- 
styti geležį gaziniais degin-
tuvais (gas cutters and gas Jatulių sūnūs išlaikė kvoti- 
burners). Mokama nuo 80 
centų iki $1.03 į valandą;] 
dirbama 40 valandų į savai
tę. Aplikantai turi but Jung
tinių Valstijų piliečiai, taiq> 
20 ir 48 metų amžiaus, ge
ros sveikatos ir turi gerai 
mokėti tą darbą dirbti. 
Blankų aplikacijoms gali
ma gauti Bostono pašte, bu
tas 1040. Išpildytas blankas 
reikia nusiųsti šiuo adresu: 
The Recorder Board, 
ęcl States Navy York, 
ton, Mass.

Unit-
Bos-

mus.
Stoughtono lietuviai susi

laukė jauno vaistininko — 
tai Bernardas Jatulis, žino
mo Stoughtono lietuvių vei
kėjo ir vaistininko sūnūs. 
Jaunas Jatulis dabar lanko 
Massachusetts College of 
Pharmacy, bet mokyklos da 
nebaigęs jau išlaikė valsti
jos kvotimus į farmaceuto 
asistentus.

GAUKITE
Permanent Wave

su moderniškomis mašinomis.
Gražiausias

Sugarbaniavimas
CASPERS BEAUTY 

SALON
83 L STREET, arti 4-th Street'. 

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU 4645

VALGIAI VISUOMET ŠVIEŽUS. 
GERIAUSI BOSTONE! KAINA STEBĖTINAI ŽEMA.

Kas mylite gardžiai pavalgyti, 
Užeikite pas Blinstrubą.

VAl DOVI LIS- E LOO R SHOW
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNIS

40—50 ypatų Dalyvauja parengimuose vakarais.
Garsi Muzika. Draugiškos vakaruškos, Visiems daug smagumo.

Kurie nori turėt tikrą PASISMAGINIMĄ,
' ■ UžfclKIT PASISVECIUOT PAS BLINSTRUBUS

Kampas D STREET ir BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste.
Priimam priežiūrai (storage) už

2 nuošimčiu nuo daiktų vertei.
1854 DORCHESTER AVE., 

Arti Ashmont Stoties
DORCHESTER, MASS.

Tel. TALbot 5208.
_ " . ~

{NORINT PIRKT AR PARDUOTI I
NAMUS ARBA INŠURINT J

GERIAUSIA PAS I

!Edw. L Hopkins!
! 362 W. BROADWAY j

SOUTH BOSTONE

Tel. SOUth Boston 2660
DAKTARAS

4. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dien» 
Nuo 2 iki 9 vak.

Subatom iki 5 p.p. 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
SEREDOMIS iki 12 dienų 

Ofisas “Keleivio” name.
251 Broadway, ; , 

tarp C ir D street ,
SO. BOSTON, MA^S.

DR. G. L. KILL0RY 
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 I 

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 rytį Iki 7 vak. kasdien, j 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitieainu 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laiku.
J. L. PAšAKARNIS, O. D.

447 Broadway, So. Boston, Mass.
Tiktai vienintelis pavaduotojas

jieškoBostono universitetai 
$22,000,000.

Keturios didesniųjų Bos
tono kolegijų ruošiasi plėsti 
savo įstaigas ir statyti nau
jus triobesius. Technologi
jos Institutas planuoja iš
leisti tam tikslui $12,000,- 
000, Tufts kolegija $2,000,- 
000 ir po keliatą milionų 
Bostono universitetas ir 
Northeastern universitetas. 
Išviso norima sukelti $22,- 
000,000 šitų mokyklų pra
plėtimui.

Ugniagesių viršininkas ga
vo metus kalėjimo.

Buvęs Weymouth o ug
niagesių viršininkas Bacon 
tapo nuteistas metams kalė
jimo už vagystes. Jisai pa
duodavo miestui klastuotas 

Į sąskaitas už neva nupirktus 
ugniagesybos Įrankius ir 
gaudavo už tai pinigus, nors 
ištikrujų jis tų Įrankių visai 
nepirkdavo.

Policija suėmė daug' “ne
švarios” literatūros ir nuo
traukų, kurios buvo parda
vinėjamos mokyklų jaunuo
liams.

Dulkes Namuose 
Gaspadiniu Bėdos

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

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

Tik 20c. į dieną kol išmokėsit. Geresnės už ją 
nėra.
Rašykit arba telefonuokit. Atvežame už 50 mylių 
nuo Bostonu.

ROLAND KETVIRTIS & C0.
322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 4649

yra stiklui

tai kitas stiklas

IŠ KRANO
PARODYK Į TĄ KRANĄ

BONKOMIS
(12 ANCŲ IR PILNOM KVORTOM

’ 8rew«ęl į>y „HAFFEN!<5FFĘR CO„..iXcv Boston.- Moss., BREWERS .SINCE ,(8/0. (1

P1CKW1C
ALE

PICKWICK ELIAUS

t {

į Jums Reikalingas;
Automobilis!Į t

j Bet jus pirmiausiai
j Apžiurėkit
i FOR I) Ą. i
j Šių metų Fordas turi didelių pa- j 
j gerinimų. Eina iki 27 mylių ant 1 | 
I galiono gazolino. Sutaupysi daug j 
j pinigų. Jei turi seną karą, mes J 
! duosim gerą kainą. Atvažiuok pas | 
linus ir klausk J. PETERSONO, j 
j Aš lietuvis. Galiu suseivint jums j 
j nemažą nuošimti. Parduodam ♦ 
l FORDUS ir LINCOLN-ZEPHY- j 
j RUS—naujus ir pavartotus.

Hayward
MOTORS, Ine.; 

! 1019 Commonwealth Av.! 
! BOSTON.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 
TYTOJAI.
(Insured
Movers)

Pcrkraustom 
čia pat ir į to 

liinas vietas.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTĖ
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Ave., ’ 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

APTIEKA
i Mes užlaikome visokių Vaistų ir 

Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių Žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos, ir Kalvari- 
jiškio Medicinos Vyno. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiain ir per paštų. AtminkitS 
musų adresą.
H. Cabit (Reg. Aptiek.)

100 DORCHESTER STREET 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618
-
^REPUTACIJA
S GERO CHARAKTERIO 
o0 IŠTIRTAS PATARNAVIMAS

PER METUS
įį REAL ESTATE

Charles P.
MOONEY 

į) INSURANCE 
8 

445 BROADWAY
South Boston

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone 
So. Boston 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai Ir 
Hydraulic Brekaie.

Taipgi taisome Automobiline it 
Trokus visokių išdirbyečių.

Peter Trečiokas b 
Joe K a pociunae — savininkei

Taisymo ir demcn»travimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St 
GO. BOSTON, MASS.

REIKALAI 
KINTI K/

Be to, nori I 
linta visa li

g 
I ‘Associated 

ša iš Klaipėc 
liniukai tena 
kada ateis H 
duos juos iš ‘ 
laisvės.” Žii 
komis akimis 
rai gyvena “i 

Reikia prų 
kiškas eleme 
krašte yra la 
geriausia pai 
krašto seime 
yra tik 29 ab 
jų vokiečiai, 
seimelio nuti 
arba atmeta 
mas gubern 
vokiečiai ne| 
sau įstatymų 
Subematorius 

žia. Lietuv 
savo suman; 
nes šeimely j 
kiečiai. Dėl 
Krašto'seime 
jį vadina Lai 
beveik nieko

"Aįes turif 
Aus ■ kojas, 

į sociąteA Pre 
has seimeli 
kiečių lyder 
Landtage a 
tačiau negal 
kio įstatym 
naudai, nes 1 
kį sumanym 
tuviškas gub 
jaus jį atmet 

Todėl voki 
kad ateitų 1 
jungtų K lai] 
kietijos, kai 
anądien su A 

Ir reikia 
Hitleris šitok 
ja, tik laukia 
landos. Kai J 
pastatė Liet 
nantį ultimati 
koncentruoti 

į menę Kauno 
! Klaipėdos Kr 

tuojaus buvo, 
toiizuota naci 
lik lenkai būti 
ną, naciai 1 
griebę Klaipėc 

Bet kai 19 .
tautininkai L 
ninkams negi 

į leido, tai vol 
kai (naciai) ; 
kelti skandalą 
savo armiją at 

Bet kas ga 
kad vokiečiai 
jos priekabės 
vos? Štai, pi 
Klaipėdos seinr 
lavo, kad Kaur 
tp Klaipėdoj k; 
hs vargina kra 
lintų iš tena 
žvalgybą. Kai 
kalavimą atme 
žinot, kuo tas u

POPIEŽIUS P. 
HITLERĮ Į S 
Kaip žinia, 

nesį Hitleris 
žinoti Romon p 
i svečius; taig 
nusiuntė naciu 
kvietimą, kad b 
“joje jis užeitų 
Pečiuoti, Sėhr


