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s^. Valandos; 9 iki 

nuo i iki i. 
nuo 7 iki į) 
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ir susitarus.

lKIŲ DAKTARAS 
defektuotas akis ir tiiH 
cu sugrąžinu šviesą, lit) 
>ju ir priskiriu akiniu,

I Summer Street, 
AWRENCE, MASS.

gTl. kilu
LLAY SQUARE, Rons! 
'N. Telef. Lafayette 217. 
rba Somerset 2044-J 
jISTAS KRAUJO INK? 
IR NERVŲ LIGŲ, j 
to 9 ryt. iki 7 vak. kutą 
>m, nuo 10 ryto iki L

Apskelbimų kainų klauskit aišku. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

NO. 18 Keleivio Telefonas
SOUth Boston 3071

LIETUVYS
OMETR1STH

aminuoju akis, priifc 
is, kreivas akis atitari 
blyopiškose (aklose) iį. 
įgrąžinu šviesą tinklą

! PAŠAKARNIS, 0.1 

roadway, So. Boston, Mu

artin Walulis
FURRIER

JVAM KAILINIUS, KO 
1, REIPUS, MAFFtt

I 
negu ; pirktumėt mieft 

-n priežiūrai (storaąe) i 
šimčiu nuo daiktą roti

DORCHESTER AVE, 
Arti Ashmont Stota 
JRCHESTER, MASS. 
J^ALbot 6208.
: !</ 
.......... .......... .
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is Reikdlin
Automobilis} 

- i 
jus pirmiausiai 

žiūrėkit 
FORDĄ. 
Fordas žymiai pagerink 
is ir ilgesnis. Eina iki! 
ant 1 galiono gazolino. S!

daug pinigą. Jei turi 
ą, mes duosim gera laa 
iok pas mus ir klausti 
ISONO. Aš lietuvis. Gi
rt jums nemažą nuoiiE 
dam FORDUS ir 
ZEPHYRUS — naujus i 
įtus.

^YWARD
MOTORS, Ine
Commonwealth A’

BOSTON. j

kPTIEKA
■laikome visokią Vaistą i 
ių. Nuo Patrūkimo, Kosti 
įėjimo Strėnų, Kraujo Vi 
Reumatizmo, Slaptingą b 
p-pat visokių Žolių, Upei 
ių iš Lietuvos, ir Kaire 
dedicinos Vyno. Musą >ptf 
oriausias patarnavimai i 
as patarimas. Vaistui t> 
m ir per paštą. Atmint 
įdresą.

^abit (Reg. Aptiek! 
DORCHESTER STREFt 
UTH BOSTON, MASS.
o. Boston 2629, 2173 ir 8»

BAY VIEW
TOR SERVUI

...... —

EBAKER AUTOMOB1UI 
TROSŲ AGENTŪRA, 

inos Stebėtinai Pigina 
Dideli pagerinimai ir 

Hydraulic Brokoli.

i taisome Automobiliu * 
įkas visokių išdirbyaSą.

■r Trečiokas Ir 
Kapočiumi — lavinhU

io ir deraonitravimo 
HAMLIN STREET 

imp. East Eighth St 
O. BOSTON, MASS
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Japonams Kinijoj Gręsia 
Kita Šiurpi Katastrofa

800,000 KINIEČIŲ ARMI
JA PRADĖJO NAUJĄ 

OFENSYVĄ.
Jai vadovauja prityrę seno
sios Vokietijos generolai.
Einant “Keleiviui” spau- 

don, telegramos iš Šancha
jaus sako, kad japonų armi
jai gręsia kita katastrofa. 
Šantuno provincijos pietuo
se kiniečiai pradėjo puoli
mą 7 mylių frontu ir japonų 
linijos tuojaus pradėjo irti. 
Šitam ofensyvui kiniečiai! 
turi sutraukę 800,000 karei
vių.
* Japonai norėjo “nuplau
ti” savo gėdą, kuri jiems 
buvo padaryta ties Taier- 
chwangu, kur kiniečiai su
naikino jų 62,000 kareivių 
armiją. Tuo tikslu paskuti
nėmis dienomis japonai su
traukė čia didelių sustipri
nimų ir pradėjo kiniečių 
pozicijas pulti. Kiniečiai at
rėmė 10 labai piktų atakų. 
Tuo tarpu jiems pribuvo 
daugiau pajėgų, ir jie iš ap
sigynimo perėjo i užpuoli
mą. Japonai pradėjo trauk
tis visu frontu atgal, bet iš 
užpakalio kiniečiai ir vėl 
stengiasi atkirsti jiems ke
lią. Tanchėngo mieste japo
nai esą jau apsupti iš visų 
pusių ir iš čia ištrukti jie ne
galėsią.

Paskutinėmis dienomis 
kiniečiams jau pradėjo ge
rai sektis. “New York Ti
mes” korespondentas pra
neša, kad jiems padeda se
nosios Vokietijos strategai, 
pagarsėję Ludendorfo mo
kyklos militaristai, gabiau
sio tipo profesiniai karve
džiai, kuriuos iš pradžių 
gen. Čian Kai-šekas buvo 
parsikvietęs Kinijon kaiu 
instruktorius savo armijai. 
Jų tarpe yra inžinerijos, ar
tilerijos, aviacijos ir kitokių 
ekspertų. Vyriausis Kinijos 
armijos vadas dabartiniu 
laiku esąs gen. baronas 
Aleksandras von Falken- 
hausen, geriausis strategas, 
kokį Vokietijos militariz- 
mas yra kada nors davęs.

Iš pradžių Kinijos armi
jos vadas Čian Kai-šekas 
nenorėjo jų klausyti. Jis sa
kė, jus geri mokytojai, bet 
kaip vesti karą su japonais, 
tai aš geriau žinau. Bet kai 
jis jsitikino, kad jis daug 
nežino, tįai pavedė vadovy
bę vokiečiams. Ir dabar ja
ponai pradėjo gauti j kailį. 
Gali but, kad Japonija ir 
bus Kinijoj sumušta.

DARBININKŲ MUŠTY
NĖS PRIE CHEVROLET 

FABRIKO.
Munice, Ind. — Kaip pra

neša kapitalistų spauda, pe
reitą sąvaitę čia įvyko dar
bininkų riaušės prie Chev
rolet automobilių fabriko. 
Sakoma, kad prie fabriko 
išėjo pikietuoti apie 100 ne
priklausomos unijos narių. 
Juos puolė penki šimtai 
CIO unijistų ir išvaikė. Pir
mieji pikietininkai subėgo į 
dirbtuvę. Taigi išrbdo, Kad 
tie “nepriklausomieji” pi
kietininkai buvo kompani
jos žmonės ir pikietavo 
prieš CIO.

Masiniai Areštai Fa
šistinėj Italijoj.

Mussolinis suėmė 6,000 
žmonių, kad apsaugojus 

Hitlerį.
Gegužės 3 dieną Italijon 

atvyko Hitleris. Kad jo kas 
nenušautų, Mussolinis liepė 
iškalno jau apstatyti visus 
kelius, kuriais nacių erštas 
turėjo važiuoti. Ginkluoti 
juodmarškiniai krėtė visus 
automobilius, kurie tik va
žiavo Romon ar iš Romos, 
ir iš visų važiuotojų reika
lavo asmens dokumentų. 
Visi nužiūrėti asmenys bu
vo areštuojami. Sakoma, 
kad jau iki 1 gegužės buvo 
suimta apie 7,000 žmonių, 
kurie bus laikomi kalėjime 
iki Hitleris išvažiuos. Ro
moj Hitleris ketina pas Mus- 
solinį viešėti iki 6 gegužės, 
o iš čia važiuosiąs į Neapolį.

Brazilija Uždraudė 
Nacių Propagandą. 
Brazilijos prezidentas Ge- 

tulio Vargas pasirašė dekre
tą, kuriuo Brazilijoj drau
džiama visokia svetimšalių 
propaganda. Nevalia rengti 
viešų demonstracijų, sakyti 
prakalbų arba nešioti kokią 
nors uniformą. Vokietijos 
ambasadorius Karl Ritter 
buvo įteikęs Brazilijos val
džiai reikalavimą, kad vo
kiečių naciams Brazilijoj 
butų padalyta išimtis, kitaip 
sakant, kad jų tas dekre
tas neliestų. Bet Brazilijos 
valdžia šitą reikalavimą at
metė, nes tas jos dekretas 
daugiausia ir yra prieš na
cius atkreiptas. Brazilijoj 
yra dideliu vokiečių, italų 
ir japonų kolonijų, kur jie 
palaiko savo kalbą ir papro
čius.

Antra Nelaimė Ang
lių Kasykloj.

Mažutį St. Clair miesčiu
ką, netoli nuo Pottsvillės, 
Pa., pereitą sąvaitę sukrėtė 
smarkus sprogimas St. Clair 
Coal kompanijos kasykloj, 
kur dirbo 600 mainerių. 
Ekspliozija įvyko už valan
dos po to, kai darbininkai 
nusileido kasyklos gilumon. 
Aštuoni maineriai buvo už
mušti, o 10 skaudžiai ap
degė.

Tai buvo jau antra kasy
klos nelaimė vienos sąvaitės 
laikotarpy. Keliatas dienų 
prieš tai sprogimas užmušė 
apie 50 mainerių minkštųjų 
anglių kasykloj netoli nuo 
Grundy, Va.

Matė Sovietų Lėktu
vą Krintant Van

deny n.
Yra vilties, kad žuvę rusų 
lakūnai bus atrasti netoli

Alaskos.
Skaitytojai turbut da ne

bus pamiršę, kad pereitą 
vasarą prapuolė be žinios 
Sovietų lėktuvas, kuris 
skrido per šiaurės ašigalį į 
Ameriką. Juo skrido pagar
sėjęs rusų lakūnas Leva- 
nevskis su penkiais kitais 
savo ekspedicijos drau
gais.

Ilgai po to buvo žuvusių 
lakūnų jieškoma, bet jokių 
pėdsakų niekas nerado. Da
bar tačiau gauta žinių, ku
rios gali rusų žuvimo pa
slaptį išaiškinti. Amerikos 
valdžios radio stoties Alas- 
koj viršininkas užtiko kelia- 
tą eskimosų, kurie sakosi 
matę pernai didelį orlaivį 
krintant į vandenį ties The
tis sala. Mašina nukritusi ir 
tuoj nuskendusi, palikdama 
daug aliejaus ant vandens.

Datos, kada tai atsitiko, 
eskimosai negali pasakyti, 
nes apie mūsiškį laiko skai
čiavimą jie nedaug tenusi
mano, tačiau iš jų pasakoji
mo išrodo, kad tai galėjo 
būti apie rugpiučio vidurį, 
vadinasi, kaip tik tuo laiku, 
kuomet Levanevskio ekspe
dicija turėjo lėkti Alaskos 
pakraščiu.

Ispanijos Ambasa
dorius Išvyko.

Pereitą sąvaitę netikėtai 
iš Washingtono išvyko Is
panijos respublikos amba
sadorius prof. Fernando de 
los Rios. Jis pasakė sugry- 
šiąs apie gegužės vidurį. 
Paskutiniais laikais Ispani
jos respublikos draugai da
rė didelio spaudimo Wash
ingtono valdžiai, kad ji nu
imtų ginklų embargo ir leis
tu Ispanijos vyriausybei 
pirktis karo medžiagos šio
je šalyje. Taigi kai kas spė
ja, kad Ispanijos ambasa
dorius bus išvykęs namo ry
šium su tuo klausimu.

Washingtono valdžia pa
laiko oficialius santikius ly
giai su teisėta Ispanijos vy
riausybe, kaip ir su gen. 
Franco maištininkais. Prie 
Ispanijos vyriausybės yra 
paskirtas Jungtinių Valsti
jų ambasadorius Bowers, o 
gen. Franco fašistų užimtoj 
teritorijoj veikia keli Ame
rikos konsulai.
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Rinkimai. Normaną Thomasą. LaFollettai Vėl Užsimojo
SLA. viršininkų rinkimai Jersey City, N. J.—Perei- Ox '

pasibaigė 30 balandžio.
Tikrus jų davinius sužinosi- zacija čia 
me tik tada, kai tam tikra 
komisija suskaitys visus 
balsus. Per korespondentus 
mes turime žinių tik iš 98 
kuopų. Jos yra tokios.

Už prezidentą:
F. J. Bagočius .....
V. F. Laukaitis.....
Kl. Jurgelionis .....

Už Vice-Prezid
J. K. Mažiukna.....
V. Bukšnaitis .....

Už Sekretorių:

Jersey City, N. J.— 
tą subatą socialistų organi- 

norėjo apvaikš- 
čiot Pirmosios Gegužės i 
šventę. Kadangi juodašim-1

Steigti Naują Partiją
LA GUARDIA JAI NE

PRITARIA.

2128
1115

79

2143
1121

M. J. Vinikas ..... 1533
J. Miliauskas ....... 1485
J. Andziulaitis ....... 200

Už Iždininką:
K. P. Gugis . .:...... 2053
A. S. Trečiokas....... 1074
B. Simokaitis ....... 120

Už Iždo Globėjus t

E. Mikužiutė........... 2013
St. Mockus .:......... 1554
J. Marcinkevičius 1340
V. A. Kerševičius .... 1003
J. K. Urbonas ....... 170
M. P. Soponis ....... 85

Už Dr. Kvotėją:
J. S. Stanislovaitis 1896
S. Biežis ............... 1061
S. Stanulionis ....... 220
Kaip sakėm, tai yra tik 

98 kuopų balsavimo rezul
tatai. Iš 159 kuopu žinių kol 
kas nėra. Taigi klausimas, 
kaip bus su Viniku ir Moc
kum? Paduoti čia daviniai' 
iš 98 kuopų rodo, kad rinki
muose jiedu gavo daug ma
žiau balsų, negu nominaci
jose, tuo tarpu kai jų opo
nentai Miliauskas ir Mar
cinkevičius gavo žymiai 
daugiau. Taigi, jei tų 159 
kuopų bus balsuota taip, 
kaip balsavo tos 98, tai ga
lutiniai rezultatai turėtų but 
maž-daug tokie:

Miliauskas ............
Vinikas ...j...........
Mikužiutė ...........
Marcinkevičius .... 
Mockus ...... .........
Kerševičius ............
Jeigu taip bus, tai 

rinkimus bus laimėjęs 
pažangiųjų “šleitas.”

3700 
3600 
3800 
3600 
3500
2100 
SLA. 
visas

STAMBUS BIZNIS PRI
ŽADĖJO ROOSEVEL- 

TUI PARAMĄ.
Pereitą sąvaitę Roosevel- 

tas buvo pasišaukęs Wash- 
ingtonan stambių korpora
cijų atstovus ir tarėsi kas 
reikėtų daryti pramonei at
gaivinti. Vaistų sergančiai 
kapitalizmo sistemai jie ne
turi, todėl nutarta dažniau 
laikyti tokius pasitarimus. 
Tokiems pasitarimams mes 
pilnai pritariam ir remsime 
juos, pareiškė Amerikos 
aukso karaliai.

DAR 3 SOVIETŲ GENE
ROLAI ESĄ NEMA

LONĖJ.
Amerikos spaudos kores

pondentai praneša iš Sovie
tų, kad per Pirmąją Gegu
žės tenai paaiškėję, jog dar 
(trys stambus armijos vadai 
yra pašalinti. Vienas jų esąs 
gen. Dybenko, Leningrado 
karo apygardos komendan
tas, kuris pasmerkė sušau
dyt maršalą Tuehačevski ir 
septynis kitus raudonosios 
armijos lyderius kaip “troc- 
kininkus” ir “fašistus.” Dy
benko buvo stambi revoliu
cijos figūra. Jam koman
duojant, Baltijos karo lai
vynas 1917 metais atstatė 
savo armotas į caro žiemos 
rumus Petrograde.

Kiti du pašalinti esą mar
šalas Jegorovas ir koman- 
dyras Bielovas,

Sudužo Italų Lėktu
vas Su 19 Žmonių.

Pereito nedėldienio nak
tį Italijoj sudužo didelis 
lėktuvas, kuriuo 19 žmoniii 
gryžo Romon iš Albanijos 
karaliuko Zogo vestuvių, 
kurios įvyko pereitą seredą 
Albanijos sostinėj Tiranoj. 
Keleivių tarpe buvo 10 ita
lų, o likusieji buvo kitų ša
lių piliečiai: 4 vokiečiai, 1 
anglas, 1 amerikietė mote
ris, 1 lenkas ir tt. Albanijos 
pasiuntinys Italijai irgi žu
vo. Katastrofa įvyko apie 
70 mylių nuo Romos.

DIDELĖS IŠKILMĖS 
MASKVOJE.

Pirmą Gegužės dieną 
Maskvoje buvo nepaprastai 
didelės iškilmės. Su orkest
rais ir būgnais per Raudo
nąją Aikštę perėjo 1,000,- 
000 išsirikiavusių žmonių. 
Ėjo kariuomenė, ėjo sporto 
ir darbo organizacijos. Da
lyviai labai nuvargo, todėl 
2 gęgužės diena buvo poil
sio ir linksmybių šventė. 
Fabrikai nedirbo, raštinės, 
krautuvės užsidarė ir visa 
Maskva linksminosi.

tiška vietos valdžia leidimo 
nedavė, tai socialistai nuta
rė laikyti mitingą be leidi
mo ir išbandyti ar stambaus 
kapitalo bernai gali laužyt 
šalies konstituciją ir varžy
ti žodžio laisvę. Kalbėt bu
vo pakvięstas Socialistų 
Partijos vadas Norman 
Thomas. Bet kaip tik jis at
vyko, policija jį pagrobė, 
apmušė ir smurtu išgabeno 
iš New Jersey valstijos. 
Norman Thomas policijos 
labai nekaltina. Sako, ji pil
dė majoro rfague įsakymą. 
Bet jis kaltina tą reakcijos 
įrankį Hugue ir žada areš
tuoti jį už “kidnaping,” kas 
yra kriminališkas prasikal
timas. Net A. M. Landon, 
buvęs republikonų kandi
datas į prezidentus, viešai 
pareiškė pasipiktinimą dėl 
šitokio biauraus smurto. 
“Tai yra biaurus išniekini
mas švenčiausios musų tei
sės, žodžio laisvės,” jisai 
pasakė.

Anglijoj Mokesčiai 
Pakelli 25 Nuoš.

Anglijos . gyventojai mo
kėjo jau gdna didelius mo
kesčius valstybės reikalams, 
bet dabar tie mokesčiai pa
keliami da 25 nuošimčiais. 
Iš kiekvieno svaro savo pa
jamų anglas turės mokėti 5 
šilingus valstybės iždui. 
Imant Amerikos ekvivalen
tu, tas reiškia $1.37 mokes
čių iš kiekvienų $5.00. A- 
merikoj galionas gazolino 
su visais mokesčiais kainuo
ja apie 15 centų, o Anglijoj 
vien tik mokesčių už galio
ną reikės mokėti 18 centų.

Patiekdamas šitą mokes
čių planą parlamentui, fi
nansų ministeris pareiškė: 
“Pinigai reikalingi musų 
gimtam kraštui apsaugoti.” 
Kitaip pasakius, Anglija tu
ri ruoštis karui.
FAŠISTŲ^ ORLAIVIS UŽ
MUŠĖ 10 SUŽEISTŲJŲ.

Ispanijos fašistų orlaiviai 
pereitą sąvaitę užpuolė lo- 
jalistų Raudonojo Kryžiaus 
traukinį, kuriuo buvo ve
žami sužeistieji kareiviai, 
ir pradėjo mėtyt bombas. 
Dešimts sužeistųjų , buvo 
užmušta ir daugiau kaip 50 
buvo iš naujo sužeista. Iš
mėtęs visas bombas, fašistų 
orlaivis dar perlėkė kelis 
kartus traukinio viršum 
šaudydamas į jį iš kulka- 
svaidžio. Ant vagonų stogų 
ir šonų buvo nupiešti dideli : 
Raudonojo Kryžiaus ženk
lai ir fašistai galėjo aiškiai i 
matyti, kad tai ligonių trau
kinys, nes jų orlaivis buvo 
nusileidęs iki 25 jardų, i 
kuomet šaudė iš kulkasVai- 
džių. Tai ve, kaip tie žvėrys i 
“vykina popiežiaus katali- j 
kybę” Ispanijoj!
AUTOMOBILIS UŽMUŠĖ

VAIKĄ ANT GONKŲ.
Lowell, Mass. — Tūlas i 

Juozas Dubinskis pereitą 
sąvaitę čia užvažiavo savo 
automobilium ant gonkų t., _____ _ ____ ____ e____
prie 1990 Middlesex st. irldento rinkimams pastatys 
užmušė 2 metų vaiką. Du-Įrepublikonai ir demokratai, 
binskis bu\o areštuotas už Jeigu nei vienas jų nebūtų 
žmogaus užmušima I liberalams priimtinas, tuo-

met trečioji nacionale parti
ja gimtų pati savaimi.

Šį rudenį irgi bus svarbus 
rinkimai. Lapkričio 8 dieną 
bus renkama 435 kongres- 
manai, 32 senatoriai, daug 
valstijų gubernatorių ir kitų 
vietinių valdininkų. Bet tie 
rinkimai vyks atskiromis 
valstijomis ir nacionalė par
tija tam tikslui nesanti reiĮ 
kalinga.

Unijų vadai irgi žiuri su ne
pasitikėjimu į Wisconsin© 

progresistus.
Jau daug metų, kai Wis- 

consino valstiją valdo La 
Follettų šeimynos žmonės.. 
Šita šeimyna įsigyveno tenai 
lyg ir kokia karalių dinasti
ja. Dabartiniu laiku vienas 
La Follettas yra tos valsti
jos gubernatorium, o antras 
( vyresnysis jo brolis Rober
tas) atstovauja ją Jungtinių 
Valstijų senate. Nors La 
Follettai skaito save repub- 
likonais, tačiau su reakcine 
republikonų partijos politi
ka jie nesutinka ir todėl pa- gręsia didelis audėjų strei- 
skutiniuose iL.1.1___ _  . _ r> ‘
mė Rooseveltą. Jie skaito 
save “progresyviais repub- 
likonais.” Dabar jie pama
tė, kad ir demokratų parti
ja ne daug geresnė už re- 
publikonus. Todėl pereitą 
sąvaitę La Follettai sušaukė 
Madisono mieste Wisconsi- 
no farmerių suvažiavimą ir 
įsteigė naują partiją. Vy
riausis kalbėtojas buvo gu
bernatorius La Follettas. Jis 
pasakė: “Amerikoj prasi
dėjo progi'esyvių judėji
mas. Tam judėjimui vado
vauti mes šiandien steigiant 
naują politinę partiją. Bet 
neapsirikit. Ji nėra trečioji 
partija. Mes steigiam šios 
gadynės partiją.”

Jis įvardijo 6 jos progra
mos punktus, būtent:

1. Bankai turi but paimti 
visuomenės nuosavybėn.

2. Atsteigti teisę kiekvie
nam žmogui pasidalyti sau 
dorą pragyvenimą.

3. Reorganizuoti centrali- 
nę valdžią taip, kad ji galė
tų veikti niekam nediktuo
dama.

4. Apsaugoti darbininkus 
ir ūkininkus.

5. Pašalinti dabartinę 
tvarką, kurioj žmonės yra 
“šaukštu maitinami.”

6. Pasitikėjimas Ameri
kos gerbūviu.

Partijos ženklas bus mė
lyna raidė X baltam dugne, 
su raudonu skrituliu. Raidė 
X turi reikšti žmonių teisę 
balsuoti, o raudonas skritu- 
lis aplink ją, tai žmonių vie
nybė.

Vienas kalbėtojų pasakė: 
“Aš tikiuos, kad musų X 
nepavirs j svastiką.”

Dabar La Follettai važi
nėjasi po kitas valstijas ir 
kalbina esamas tenai pa
žangesnes organizacijas dė
tis prie jų “Nacionalės Pro
gresyvių Partijos.” Buvo 
kviečiamas prisidėti ir New 
Yorko majoras La Guardia 
su Darbo Partija, kurios jis 
yra naiys. Bet La Guardia 
mano, kad Amerikos pro
gresyvių vadas kol kas turi 
but Rooseveltas, o ne La 
Follettai. Panašiai galvoja 
ir New Yorko Darbo Parti
ja. Ji mano, kad organizuo
ti nacionalę partiją 1940 rin
kimams da ne laikas. Rei
kia esą palaukti ir pažiūrė
ti, kokius kandidatus prezi-

Gręsia Didelis Au
dėjų Streikas,.} 

30,000 žmonių žada mesti 
darbą del algų nukapojimo.

Rhode Island valstijai

rinkimuose re-1 kas,__ , nes Providence’o ir 
Woonsocket’o . audinyčių 
kompanijos paskelbė no
rinčios nukapoti 121,4 nuo
šimčių atlyginimo. Audėjai 
Rhode Island valstijoj ne
blogai organizuoti ir jiepis 
Vadovauja CIO. Pereitą ne- 
dėldienį Woonsocketo mie
ste buvo • audėjų inasinis 
mitingas ir unijos Viršinin
kai buvo įgalioti tuojaus 
pradėt su kompanijomis de
rybas ir priešintis algų ka
pojimui, o jeigu kompani
jos nenorėtų nusileisti, tada 
skelbti generalinį audėjų 
streiką Rhode Islando vals
tijoj. Tenai dirba toj pra
monėj iš viso apie 30,000 
žmonių.

VALDŽIA PASODINS 
150 MILIŪNŲ MEDŽIŲ.
Jungtinių Valstijų val

džios žinyba, kuri rūpinasi 
dirvožemio apsaugojimu, 

jau pradėjo sodinti medžius 
karštose lygumose, kur kas 
metai kįla dulkių audros. 
Šį pavasarį busią pasodinta 
150,000,000 medžių ir krū
mų. Medžiai sulaiko vėją ir 
apsaugoja dirvožemį, kurį 
kitaip vėjas išdrasko ir iš
neša dulkių debesiais, pa
likdamas tik plikas uolie
nas, ant kurių jau niekas 
negali augti.

LAWRENCE’O AUDĖJAI 
ŠAUKIA PROTESTO 

MITINGĄ.
Lawrence, Mass. — Šią 

subatą popiet čia bus dide
lis audėjų protesto mitingas 
ant Lawrence Common. Au
dėjai kelia protestą dėl al
gų nukapojimo. Jie sako, 
kad nekuriems jų kompani
jos ruošiasi kirsti net 58 
nuošimčius.

ATIMA $250,000,000 IŠ 
GELŽKELIEČIŲ ALGŲ.
Geležinkelių kompanijos, 

kurios samdų apie 1,000,000 
žmonių, nutarė nukapoti 
jiems atlyginimą 15 nuoš. 
Tai reikštų apie $250,00C>- 
000 iš darbininkų kišenių į 
kapitalistų kišenius. Gelž- 
keliečiai protestuoja ir grą- 
sina streiku.

KIAUŠINIS PADĖJO , 
KITĄ KIAUŠINĮ.

Salisbury. . t. — Pas far
mer} Gor urichą čia \ išta 
padėjo nepaprastai didelį 
kiaušiu). Kai tas Kiaušinis 
buvo pramušta.-, jo viduje 
pasirodė antras kiaušinis?
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2 APŽVALGA l
DEL “GINKLU FONDO” 

JURGĖLA NETEKO 
LYGSVAROS.

“Keleivy” nesenai tilpo 
p. F. Živato straipsnis apie 
tautin inkų meklerystes, 
prie kurio musų redakcija 
pridėjo šitokią pastabą:

“Mums teko girdėti, kad 
tas aukas, kurias tautininkai 
renka neva ‘ginklų fondui,’ jie 
naudoja savo fašistinei propa 
gandai SLA. rinkimuose. Juk 
ir slaptame savo mitinge ‘sar- 
gybininkai’ andai prisipažino, 
kad tai agitacijai jiems reikė
sią $700. Taigi tas jų ‘ginklų 
fondas’ esąs tik kamufliažas.”

Dėl šitos pastabos fašistų 
kapitonas P. Jurgėla nete
ko lygsvaros ir “Vienybės” 
29 balandžio laidoje plūsta
si, kaip Kauno vežikas Lais
vės alėjoj.

(Štai, keliatas pavyzdžių 
iš jo, atsiprašant, straips
nio :

“Reikia stebėtis, kokių niek
šų dar yra Amerikos lietu
viuose! Argi K-VIO skaityto
jai neprotestuoja prieš tokį 
viešą melą ir niekinimą lietu
vių tautos pastangų ginkluo
tis? Visuomenė dabar jau aiš
kiai mato, kur yra susitelkę 
Lietuvos Nepriklausomybės 
duobkasiai! Tie duobkasiai, bi
jodami tautos paniekos, mėgi
na išsisukinėti, ‘atiduodami’ 
Ginklų Fondą tautininkų pro
pagandai SLA. rinkimuose.”

Na, kada kapitonas ■ šau
do j mus tik “niekšais” ir 
taip desperatiškai šaukiasi 
j “lietuvių tautą,” kad ji 
jam pritartų, tai jau aišku, 
kad jo “ginklų fondas” yra 
tuščias.

Mums gaila narsaus ka
pitono, tačiau “ginklų fon
dui” mes vistiek negalim 
pritarti. Nežiūrint kaip jis 
skerečiotųsi, vistiek mums 
išrodo, kad tas “ginklų fon
das” yra niekas daugiau, 
kaip fašistų meškerė dole
riams gaudyt. Tai yra lygiai 
toks pat biznis, kaip “Vil
niaus pasų” pardavinėji
mas. Tuos “pasus” Smeto
nos agentai išpardavė lietu
viams, o Vilnių atidavė 
lenkams.

Jei p. Jurgėla drįsta vie
šai skelbti, kad “ginklų fon
do*" pagalba apsiginklavusi 
Smetonos valdžia galės at- 
'mušti Lenkijos, Vokietijos, 
ar ,Rusijos armiją, tai me.« 
drįstam viešai pasakyti, 
kad jis apgaudinėja lietu
sių visuomenę.
r v Kiek mažutė valstybė ga
li didelei priešintis, tai pa
rodė įvykis su Austrija ir 
paskui su pačia Lietuva. 
Kam tuomet tauzyt nesąmo
nes ir save statyti Don Ki- 
šoto rolėn?

JAU KURSTO SUIRUTE 
SLA. KUOPOSE.

Dėl to, kad Scrantono 
SLA. kuopoj fašistai pralai
mėjo rinkimus, tai dabar jie 
stengiasi sukelti tenai anar
chiją. Jie savo “Vienybėj” 
rašo:

“SLA. 30 kuopos nariai pri
valo tuojau pareikalauti iš 
kuopos valdybos sušaukti spe
cialų kuopos susirinkimą ir į- 
vykdytį naujus rinkimus. Vi
si galime aiškiai pamatyti, kad 
kuopos nariai buvo Bagočiaus 
agento suvedžiojami ir praėję 
rinkimai buvo neteisingi ir 
neteisėti.”
Dėl to, kad fašistai pra

laimėjo, tai rinkimai “ne
teisingi ir neteisėti.”

Jeigu šitokiu mastu tei
sėtumą matuoti, tai reikė
tų apskelbti neteisėtais ir tų 
kuopų rinkimus, kur pažan
gieji pralaimėjo. Tenai ir
gi reikėtų šaukti specialius

mitingus ir daryti rinkimus 
iš naujo.

Kur tuomet butų rinki
mams galas, ir kada jie ga
lėtų “įsiteisėti?”

“VIENYBĖS” BOSAS IŠ
VYKĘS LIETUVON 

PINIGŲ.
Kaip žinia, anądien išvyko 

Lietuvon p. A. Trečiokas, 
kuris nesenai išgelbėjo nuo 
bankroto Brooklyno tauti
ninkų laikraštį. Jis tuomet 
davė “Vienybei” $1,500 
(kiti sako, kad $3,000), nes 
jam buvę užtikrinta, kad 
tuos pinigus jam atiduo
sianti Smetonos valdžia, už
dedama Lietuvos valstie
čiams daugiau mokesčių. 
Bet iki šiol p. Trečiokas tų 
pinigų iš Smetonos da nesu
silaukęs, todėl dabar nuva
žiavęs į Kauną “kolektuo- 
ti.”

Plačiau apie tai rašoma 
“Naujienose.” Jos paduoda 
gautą iš New Yorko žinią, 
kurio autorius pasakoja:

“Nors p. Trečiokas, kaip sa
koma, ir pasiturįs žmogus, ta
čiau visiems suprantama, kad 
ypač šiais laikais žmonės pini
gų niekais nemėto ir todėl pra
dėta plačiai kalbėti, kodėl p. 
Trečiokas taip drąsiai duoda 
pinigus ten, iš kur nėra beveik 
jokios vilties juos atgauti? Da
bar jau viešai kalbama, kad 
p. Trečiokas turėjęs Lietuvos 
oficialių žmonių užtikrinimą, 
kad įdėtus pinigus atmokė
sianti, Lietuvos valdžia.

“Tačiau įmokėtų pinigų 
niekas nesiryžo atmokėti. P. 
Trečiokas, sakoma, lankęsis 
New Yorke ir VVashingtone, 
tačiau be pasekmių. Po to nu
taręs važiuoti tiesiog į Lietu
vą, kur turįs vilties ne tik savo 
įdėtus pinigus gauti, bet ir 
daugiau parsivežti ‘Vienybės’ 
išlaikymo reikalams.”

“Naujienos” pastebi ir ki
tą įdomų reiškinį tautinin
kų abaze. Sako, dabartiniu 
laiku, kuomet vienas “Vie
nybės” redakcijos žmogus 
išvažiuoja iš Amerikos, tai 
buvęs iki šiol vyriausis jos 
redaktorius Tysliava iške
liauja į kolonijas “prakal
bų sakyti,” kurių niekas ne
rengia.

Apie fašistų dienraštį yra 
visokių paskalų. Vienas iš 
stambesniųjų fašistų išsi
reiškė, kad dabar esą deda
mos visos pastangos išlai
kyti savo organą bęnt iki 
SLA. seimo. O ar jis galės 
eiti toliau,., tai priklausysią 
nuo to, kiek Smetona galės 
duoti paramos. Parama 
esanti reikalinga litais, o ne 
medaliais. „ ,

Kad p. Trečiokas nuva
žiavo Kaunan reikalauti li
tų, tai abejoti netenka. Fa- 
šistuojančios “Vienybės” 
lietuviai nenori skaityti ir 
jai reikalinga parama iš 

! Smetonos, kurio diktatūrai 
ji tarnauja.

Bet gali but, kad p. Tre
čioko kelionė į Kauną turi 
ir kitokių tikslų. Gali but, 
kad jis išvažiavo prašyti pi
nigų fašistų delegatams į 
SLA. seimą gabenti, nes au
kos į jų “ginklų fondą” ne
labai plaukia. Tais pinigais 
jie nedaug delegatų į Scran- 
toną tenusiveš. Tuo tarpu gi 
kai kurie musų laikraščiai 
juos labai nugąsdino, kad 
Scrantone jie gausią “py
los.”

Mums rodos, kad ryšium 
su tuo ir Tysliava išvažiavo 
į kolonijas “prakalbų saky
ti.” Kadangi prakalbų jam 
niekas niekur nerengia, tai 
jis veikiausia važinėjasi 
tiktai ragindamas fašistus, 
kad rinktų savo delegatus į 
SLA. seimą, užtikrindamas, 
kad pinigų jų kelionėms p. 
Trečiokas atvešiąs iš Kau
no.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kur Ugniagesiu Aparatas Susikūlė Su Gatvėkariu.

Tas atsitiko Brooklyne. Ugniagesių aparatas su mašininėmis kopėčiomis lėkė prie 
gaisro. Skersai tą gatvę tuo tarpu važiavo gatvėkaris. Įvyko katastrofa, kurioj 
buvo sužeista 18 žmonių, jų tarpe 5 ugniagesiai.

SLA. SEIMO RENGIMO KOMISUOS i 
PRANEŠIMAS.

Polemika ir Kritika
visai nelogiška. Juk Koper
nikas, Bruno,- Galileo ir kiti 
tų laikų mokslininkai taip

JAS SKAITO, KAI

DUONOS NE

OEVELAND
^Lietuvos fašistą 

valstiečių P'n’g
Laike ceremonijų 

įjbovo surengtos 
.į Žiūrini ir Bau 
r Karpiaus vien 
pančius praneš 
į įdomu dalyką. 
Ijį jums “labai svs 
jį pranešti, būtent, 
^įgauna dovanų r 

raidžios, šį s; 
jjlio negaus, nes j 
įtokiatlyginimą ir ] 
tininii: Lietuvos 
ttpirkc iš jo už 4,( 
tavjo.'Tos knygos 
^[įdėtos Į Lietuv 
p®, kur moksleivi;

su “mokslą” iš j 
į

Bėjęs ūk “publik 
Įjipįj apie mokslu* 
jhto ir jokiu n 
įbijgynėra paras 
tįstos kelios pas 
įį tarškos kalto 
tea neturi net ge 
ta vertės. Ir šitol 
3| lietuves fašisto 
nįąfc knygyne 
fe’rta “mokslą" 
Jįjjąri Lietuva pri 
tu tiek nusmuko b 
tad moksleivija tari; 
j Kurpiaus šlamšti! 
ji Lietuvoje jau ta 
resniu rašytoju!

Rašytojų Lietoji 
tūkstantį kartų pusi 
gu Karpius. Yn tu 
aukštesnius nekis 
rančius savo kalbą ge 
Karpiaus "raita pet 
ne dėl to, kad jm 
kią nors rertį bet d 
kad palai® jo faš 
“Dirų." feci lu 
išLrMiakp'eą 
tekate Amerikoj 
ii®' fey pinigu 

nėra 
u; ipm "raštai,” 

; išitito ir nes! 
h'mdalas?

NELOGIŠKA IR NEDE- 
DEMOKRAT1ŠKA.

Po kokių metų-kitų santai-1 paį |1UVO persekiojami ir 
“Latsvė ir vėl pradėjo kankinami, kad jie buvo 

mažuma, o betgi laikas pa
rodė, kad klydo ne jie, bet 
kaip tik tie, kurie juos per
sekiojo.

Politikoje taip pat tiesa 
gali but ne didžiumos, bet 
mažumos pusėj. Juk Lenki
ja yra daug didesnė valsty
bė už Lietuvą, o tačiau pa
skutiniame jųdviejų kon
flikte ir pati “Laisvė” pri
pažįsta tiesą mažiukei Lie
tuvai, o ne didelei Lenkijai.

Gali taip būti ir su mažu
mų rezoliucijomis. Taigi, 
kaltinti “Keleivį,” kam jis 
tą rezoliuciją išspausdino, 
negalima. Ir kaip gi mažu
ma galėtų pareikšti savo 
nuomonę, jeigu ji butų slo
pinama susirinkimuose ir į 
laikraščius neįleidžiama?

J. Pakarklis.
P. S.—Parašiau šią pole- . 

miką ne tam, kad ginti “Ke- ] 
leivio” nusistatymą, bet 
tam, kad nurodžius, jog kri
tikos laisvė mums būtinai 
reikalinga, nežiūrint iš ku
rios pusės toji kritika eina 
—mažumos ar didžiumos.

J. P.

AM. LIET. KONGRESO 
WILKES-BARRIU SKY
RIAUS KONFERENCI

JA ŠVIESOJE.
Kadangi šioje konferen

cijoje (įvykusioj kovo 20) 
rezoliucijų komisijos di
džiumai nepavyko pravesti 
jos 'pagamintą rezoliuciją 
prieš Sovietų valdžią; ir 
kadangi vienas jos narys, 
pasivadinęs slapyvardžiu 
Delegatas, demonstravo sa
vo korespondenciją “Nau
jienose,” “Keleivy,” “Nau
jojoj Gadynėj” ir “Tėvy
nėj” ir nepamatuotai išnie
kino konferencijos delega
tus ir sykiu pažemino arti 
1,000 tų delegatų rinkėju, 
todėl skyriaus komitetas ba
landžio 13 posėdy instruk
tavo savo sekretorių pa
reikšti sekamą, tų laikraš
čių redakcijoms, jų skaity
tojams ir šį skyrių remian
čioms organizacijoms:

Konferencijoj mandatai 
nebuvo fabrikuojami; pa- ] 
šaliniai asmenys balsavi- 
(Utuose jjiedalyvavo; prieš 
ręzoliuėrją balsavo 46, o ne 
.40’; kad kpnfejrenčijon pri
buvo ąųį. delegatą); muo ko
munistų frakcijos •su. man
datais konferencijai pra
dėjus, tai nebuvo delegatų 
skaitliaus didinimas, o tik 
paprasta konferencijos tai
syklė, kuri nedraudžia!^ \ 
legatams pasivėluoti; - kon
ferencijoj nebuvo suiiutį į 
nei lermo tų žodžių prasmė
je; konferencija negali būti 
kaltinama dėl rezoliucijos 
atmetimo, nes konferencija 
ėjo A. L. K. ribose, o ne na
cių įtekmėje. ’ ..

stebisi iš..“Nafi- 
. jienų” ir “Keleivio,^ kiid 

praleido tokius rašiniu 
b kaip to Delegato korespori- 
8 dencija. ‘ '<■ -
b “Naujienoms” ir “Kelėi- 
b viui” patėmytina atsiminti, 
b kad tie du laikraščiai bęn- 
b dradarbiauja su Am. Liet 
b Kongresu. ‘ ■
b V. Sandargai,
b Skyriaus sekret. !
b Nuo Redakcijos; Mes ne- i 
R sijaučiame nusidėję Ameri- 
S rikos Lietuvių Kongreso 
R nutarimams ar dvasiai. Lai- 
R kraščio pareiga yra infor- 
bmuoti savo skaitytojus apie 
R viską, kas musų visuomenėj 
R darosi. Tuo tikslu buvo įdė- 
S ta ir Wilkes-Barriu konfe-

kabinėtis prie “Keleivio,” 
kam jis deda tokius raštus 
kurie “L.” nepatinka. Tai 
išrodo lyg ir noras cenzū
ruoti musų spaudą. Ir, kas 
keisčiausia, “Laisvė” daro 
tai neva užsistodama už 
Lietuvos demokratijos at- 
steigimo bendrą darbą. Bet - 
Amerikos Lietuvių Kongre
sas tokių tikslų visai netu
rėjo, kad suvaržyti musų 
spaudos laisvę. Kongresas 
neišnaikino ideologinių mu
sų skirtumų. Jeigu susita
rėm bendrai dirbti už de
mokratiją, tai ir bukim de
mokratijos gynėjai, o ne jos 
trukdytojai.

Jei “Laisvė” užgiria So
vietuose viską nuo A iki Z, 
tai jos dalykas ir mes pri
pažįstam jai pilną teisę sa
vo nuomonę skelbti. Bet 
jeigu musų spauda pažiūri į 
kai kuriuos dalykus Sovie
tuose iš neigiamos pusės, tai 
“Laisvė” irgi neturėtų pro
testuoti.

Musų bendras darbas A- 
merikos Lietuvių Kongrese 
liečia tiktai Lietuvą. Kitais 
klausimais jis mums pro
gramos nenustato.

“Laisvei” daugiausia ne
patiko, kam “Keleivis”’ įdė
jo Wilkes-Barriu, anot jos, 
“trockistų” rezoliuciją, ku
ri buvo Amerikos Lietuvių 
Kongreso vietinės konfe
rencijos mažumos rezoliuci
ja, protestuojanti prieš šiur
kštų Sovietų rėžimą. Man 
rodos, kad nuolatinis besi- 
svaidymas “trockistais” vi
sai nerimtas ir nereikalin
gas darbas.

Ar toji wilkes-barriečių 
rezoliucija yra gera ar ne. , 
tai galima diskusuoti, bet 
kaltinti “Keleivį” dėl jos 
patalpinimo yra iš viso ne
demokratiška ir nelogiška.

Sakyti, kad rezoliucija 
, nieko neverta vien dėl to, 

■ • kad ji mažumos, tai jau ne- 
Ltetuvių Pripažinti demokratijos

Visoms Wilkes- 
Barr ių Apylinkių 

Organizacijoms.
Gerbiami visokių organi

zacijų nariai, valdybos ir 
veikėjai, atkreipkite savo

Porai, su viena lova, be 
maudynės, $3.00 parai; su 
dviem lovom, be maudynės, 
$3.50.

Porai su viena lova ir su
maudyne, $4.00; su dviem domę į šį svarbų musų atsi- 
lovom ir su maudyne, $5.00.'šaukimą bei pranešimą ii 

Jeigu kurie delegatai no- tinkamai į jį reaguokite!
retų kambarių pas priva- ■ 
čius žmones, tegul kreipiasi 
pas panelę O. Zorskiutę, 
1709 N. Main avė., Scran
ton, Pa., kuri yra komitete 
kambariams suregistruoti.

Tai maž-daug tokią tvar
ką yra nustačiusi komisija. 
Jeigu bus kokių pakeiti- 

Wyoming aye. ir mų, bus* pranešta per spau
dą vėliau.

Kambarius patartina užsi-

SLA. 40-to Seimo rengimo 
komisija yra patvarkiusi 
daryti sekančius parengi
mus:

Birželio 26-tą, septinta- 
dienį, piknikas.

Birželio 27-tą, pirmadie
nį, liuosas vakaras, be jokio 
parengimo.

Birželio 28-tą, antradie- 
I nį, koncertas.

Birželio 29 tą, išvažiavi
mas kur prie vandens.

Birželio 30-tą, bankietas 
ir šokiai.

Kadangi SLA. 40-tas sėj
imas laikys sesijas Hotel 
Jermyn, _ „ .. L
Spruce st. kertėj, tai dele
gatai, kurie norės šiame' iiamuanua pc 
viešbuty apsistoti ir gauti sakyti iš kalno, 
kambarius, lai kreipiasi | SLA. Seimo Rengimo Ko- 
prie rengimo sekretoriaus, misijos vardu: 
arba užsisako vietą tiesiai; 
pas viešbučio vedėją. Vieš-' 

| bučio kambarių kainos to- 
I kios:

Vienam asmeniui, be 
maudynės, $2.00 parai. Su 
maudyne, nuo $2.50 iki $3. 1

Jonas Stepanauckas,
pirmininkas,

1804 N. Main avė., 
Scranton, Pa. 

W. A. Meškunas, sek., 
139 W. Market st. 

Scranton, Pa.

GELBĖKIME ISPANIJOS DEMOKRA
TIJAI PRIEŠ FAŠIZMĄ.

Nepamirškime savųjų nar
sių kovotojų.

Paskutiniu laiku sumažė
jo aukų rinkimas demokra
tijos.* gynėjams. Priežasčių 
gali '■ būti daug: nedarbas, 
rinkimas aukų įvairiems ki
tiems reikalams.

Ispanijoj kova tačiau ne- 
įsibaigia. Ji dar labiau pa
aštrėjo. Musų pareigos taip- 

I gi nepasibaigė. Ispanijos 
liaudis nenustojo vilties nu- 

. galėti savo priešus, išvyti 
iš savo žemės Italijos ir Vo- 

I kietijos fašistinius bude
lius! Ispanijos liaudis dar 

i su didesne energija stiprina 
savo karo jėgas. Didelis ir įsavo Kai o jegab. uicieiib 11 *

‘žiaurus karas dar gali ilgai

ir savo gyvastį. Jie neturi 
darbo. Tiems kovotojams 
reikia suteikti pagelbą, kad 
jie galėtų pasilsėti savaitę 
—kitą, kad sužeistieji galė
tų gydytis.

Tuos faktus mes kiekvie
nas turime nepamiršti.

Mes prašome pavienių 
skaitytojų paaukauti pagal 
savo išgalią. Mes raginam 
ir organizacijas paaukoti 
tam kilniam tikslui po ke- 
liatą dolerių.

Aukas prašome siųsti se
kamu antrašu: Helen Kau
nas, 427 Lorimer st., Broo
klyn, N. Y.

Mes visi žinom, kad Lie
tuvos nepriklausomybei pa
vojus nepraėjo; jis šiek tiek 
laikinai tik atslūgo. Lietu
va yra gardus kąsnys lenkų 
imperialistams ir Vokietijos 
hitlerininkams. Jie prie pir
mos progos taikosi Lietuvą 
praryt...

Kaip Lietuvos, taip ir šios 
šalies lietuviai privalo bu
dėt! Rengkimės atmušti už
puolikus ant Lietuvos ne
priklausomybės. Musų pa-, 
gelba Lietuvai buvo, yra ir 
bus reikalinga... »

I Todėl SLA. 7-to apskri- demokratijos
ąo konferencija L etuvių P P> nuomonė

1 Progresyvis Kliubas ir SLA. * 1 -
135 kuopa jau išrinko komi-j ————————- ——- 
tetus, kad šie sušauktų šios nuo kiekvienų 15 narių. Vi- 
apielinkės visu organizaci- si išrinkti delegatai privalo 
jų plačią konferenciją, ku- atsinešti mandatus. Bet jei- 
rioje bus išdirbti veikimui gu kuri organizacija nega- 
planai ir įkurtas pastovus lėtų ‘ bei nesuspėtų išrinkti 
Lietuvos Nepriklausomybės savo delegatus, tai lai tokių 
Gynimo Komitetas. -(Šituo organizacijų pribuna v&Į- 
rupinasi Amerikos Lietuvių dybos nariai.
Kongresas su 71,000 narių. Konferencija ir jos dąt- 
Kodėl neprisidėti prie jo? buotė turės but vedama tik- 
Kam kurti naujas organiza- rais demokratiniais panųi- 
cijas?—Red.) : tais. Bus toleruojamos įvai-

Tad viršminėtų- organiza- rios, kad ir skirtingos, Lie- 
cijų tuomlaikinis komitetas tuvos nepriklausomybės gy- 
kviečia visas šios apielin- nimųi mintys.
kės organizacijas dalyvauti Viršminėta konferencijakės organizacijas dalyvauti Viršminėta konferencija 
tam tikslui šaukiamoj kon- tik tuomet atliks gerai savo 
ferencijoj, kuri įvyks: ge- užduotį, kuomet jus visi, 
gūžės 22 d., 1938 m., 1:30 broliai ir sesers, prisidėsite 
vai. po pietų, Crystal Ball-, prie to darbo, 
room svetainėje, 325 E.' 
Market st., Wilkes-Barreje. I

Delegatų skaičius: vienas j 
nuo organizacijos ir vienas

Komiteto įgaliotas, 1
J. jVilkelis,.1

361 So. Mafn st.,- , T, .. -ov.,,
Wilkes-Barre, Pa. Komitetas stebisi, is '

! žiaurus Karas uar gan ilgai ę

I 1IMP,. .1 <' yv, nl.'Vnf 1 i no A LIETUVIU DARBININKU
SUSIVIENIJIMAS

]ir visų demokratijos mylė- 
tojų pareiga yra da labiau 
remti Ispanijos demokrati- 

Ii?- h
Iš kitos pusės, ten yra per 

300 lietuvių. Iki šiol mes.^ 
tuos brangius kovotojus ap- b 

[ rūpindavome nors retkar-Įb 
Įčiais siuntiniais. Siuntėme b 
jiems cigaretų, tabako, mai- b 
sto, drabužių ir kitokių reik- b 
menų. Dabar aukų plauki- b 
mui sumažėjus, tas sunku b 
atlikti. b

T • • • 1 ■ • * n XIspanijoj kovoja prieš fa
šizmą virš 3,000 amerikie
čių. Nemažai jų jau sugrįžo. 
Jų tarpe sugrįžo ir keliatas 
lietuvių. Sugrįžusiems taip
gi reikalinga parama. Jie 
kovojo už visų musų idealą. 
Jie netik medžiaginiai pasi- 

i aukavo, bet statė pavojun

Dabar Priima Naujus Narius Maža Įstojimo Mokestim.
Galite Sutaupinti tarp $2 ir $5 Įsirašant Dabar Laike Vajaus. \

_ —, _ 7 ) nuo $150.00 iki $1,000.00 ApdraudosLDS Duoaa\ nuo $6.00 iki $15.00 per Savaitę Pašalpos 
) Už Mažą Mokestį. ,

LDS. JAU IŠMOKĖJO DAUGIAU KAIP $250,000.00 VIRŠ TRIMS 
TŪKSTANČIAMS LIETUVIŲ PAŠALPOMIS IR APDRAUDA.

Arti 1,000 Lietuvių jau Įsirašė j LDS. per šį Vajų.
Dabar Laikas Jums Įsirašyti. Patapk Nariu Smarkiai Augančios ir 
Tvirčiausios Lietuvių Apdraudos Organizacijos Amerikoj.

UŽTIKRINK SAU IR SAVO ŠEIMAI GERĄ PAŠALPĄ ir APDRAUDĄ. 
Dėl Platesnių Informacijų Kreipkitės į LDS. Kuopą Savo Mieste arba šiuo Adresu:

LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMAS
419 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

Q ta II VV lintb-Ddl I JVvlUv 

R rencijos mažumos rezoliu- 
R cija. Amerikos Lietuvių 
R Kongresas nėra nutaręs,

kad mažumos balsą reikia 
slopinti.

Iktajitinasi dė 
I® apšmeižin

Lš eito laiko “1 
ty p. Kai 
ŠEtn prieš D-rą 1 

žmoguti 
PįžĮjtis iš rimto i 
e® gydytojo, ka 

masii 
Ęą mitinge, kuris 

išnešti pn 
•šfeh fašistus. 
RĮ))'Cleveland ( 

sumanė šaul 
mitingą, tai

prisidėtų pi 
Kadangi musų 

M pažangus žm 
$ laisvę, tai jis rr 
^.tome mitinge 
Ml Mitingas 
^bendrai visų 1 
Jlba partija neti

Salė prisir 
ir visi v 

7 pareiškė prot 
Į40® grobikus. Ir 

tos menkas 2 
^Dirvos" past' 

Vitkų ir u: 
tortingą jo pr

lietuvių 
į,^j!a Karpiaus I 
Jįi pasipiktino 

jį smerkia, 
daro savotiš 

ir dėl sminktų 
ęffitinge. Aš gž 
u Karpiui pasak 
1. jokios tei 
C fašistišką noi 
ę Mes rinkom ; 
k aklams, kuri 
r’ fašistai žudo k 

rinkome tik I

^.ana Liet. K 
1 “^lio naudai.

v Pąts buvo su 
Vedėjo, kokia 
Išbuvo renk 

'^rinkimo išėj
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tika
Juk Kopei- 

ialileo ir kiti 
Jininkai taip 
sekiojami ir > 
d jie buvo 
gi laikas pa- 
o ne jie, bet 
irie juos per- .

taip pat tiesa 
idžiumos, bet 
j. Juk Lenki- 
idesnė valsty- 
, o tačiau pa- 
ųdviejų kon- 
“Laisvė” pri- 
mažiukei Lie- 
delei Lenkijai.

ati ir su mažu- 
ijomis. Taigi, 
eivį,” kam jis 
i išspausdino, 
kaip gi mažu- 

pareikšti saw i 
gu ji butų sk 
rinkimuose ir 
leileidžiama? i

J. Pakarklii.
'ašiau šią pole! 
, kad ginti “Kti 
įsistatymą, be: 
rodžius, jog kri 

mums butini 
nežiūrint iš ki
toji kritika eit 
ar didžiumos.

J. P.

KONGRESC 
BARRIŲ SKY 
ONFERENCI- 
■VIEŠOJE.

šioje konferet- 
kusioj kovo 2i 

komisijos i- 
epavyko praves 
tintą rezoliucinį 
dėtų valdžią; i 
vienas jos nary- 
■s slapyvardi: 

demonstravo s 
oridenciją “N» 
‘Keleivy,” “& 
/nėj” ir "Ten- 
‘pamatuotai®- 
erencijos dekp 
iu pažemino ar. 
delegatų rinkėj 
•iaus komitetas i 
3 posėdy instro 
o sekretorių p 
karną, tų laikn 
icijoms, jų šiai 
r šį skyrių remit 
^anizacijoms: 

•encijoj marute 
fabrikuojami; p 
asmenys bate 

pedalyvavo; pij, 
ją balsavo 46, ok 

kęmferencijon ?■ 
į dielegatąi’/niio i 
frakcijos. «u.ik 

lohferencijai pte 
tai .nebuvo delegf 
is didinimas, oi 
i konferencijos u 
kuri nedraudžiat 
s pasivėluoti; 
oj nebuvo suite 
io tų žodžių praši 
ferencija negali h 
na dėl rezoliucii 
to, nes konferent 
L K. ribose, o nei 
tmėjė. ' ,

(tetas stebisi. išJ'N* 
ir “Keleivio,& 

io tokius rašinit 
> Delegato koresp_ 
n . 'ji 
ujienoms” ir “Ktf 
patėmytina atsimuš 
e du laikraščiai k 
rbiauja su Am. b 
esu.

V. Sandai?
Skyriaus sete

) Redakcijos; MeU 
iame nusidėję Atf

Lietuvių Kongi’ 
imams ar dvasiai. 
io pareiga yra 
t savo skaitytojus 
, kas musų visuos' 
d. Tuo tikslu buvo F 
Wilkes-Baniu k« 
jos mažumos re^

Amerikos 
presas nėra nu^ 
mažumos balsą 
nti.
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KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO

KELEIVIS, SO. BOSTON Trečias Puslapis

. AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
CLEVELANDO ir AP1ELINKĖS ŽINIOS
Kur Lietuvos fašistai leidžia 

valstiečių pinigus.
Laike ceremonijų, kurios 

čia buvo surengtos Įteiki
mui Žiūrini ir Baniui ordi
nų, Karpiaus vienminčius: 
Praškevičius pranešė publi
kai Įdomu dalyką. Sako, 
turiu jums “labai svarbią ži
nią pranešti, būtent, p. Kar
pius gauna dovanų nuo Lie
tuvos valdžios. ŠĮ sykį me
dalio negaus, nes jis gavo 
kitokį atlyginimą ir paaukš
tinimą: Lietuvos valdžia 
nupirko iš jo už 4,000 litų 
knygų.” Tos’ knygos busian
čios padėtos į Lietuvos- kny
gynus, kur moksleiviai galė
sią sau “mokslą” iš jų sem
ti.

Išėjęs tik “publik škulę,” 
Karpius apie mokslus nega
li kalbėti ir jokių moksliš
kų knygų nėra parašęs. Jo 
išverstos kelios pasakaitės, 
dėl lietuviškos kalbos men
kumo, neturi net geros pa
sakos vertės. Ir šitokį šlam
štą Lietuvos fašistai dės į 
valstybės knygynus moks
leiviams “mokslą” semti! 
Nejaugi Lietuva prie fašis
tų tiek nusmuko kultūroj, 
kad moksleivija turi šviestis 
iš Karpiaus šlamštų? Nejau
gi Lietuvoje jau nebėra ge
resnių rašytojų?

Rašytojų Lietuvoje .yra 
tūkstanti kartų geresnių ne
gu Karpius. Yra baigusių 
aukštesnius mokslus ir ži
nančius savo kalbą gerai. Ir 
Karpiaus “raštai” perkami 
ne dėl to, kad jie turėtų ko
kią nors vertę, bet dėl to, 
kad palaikius jo fašistinę 
“Dirvą.” Mokesčiai lupami 
iš Lietuvos valstiečių, fašis
tinei spaudai Amerikoje pa
laikyti. Tiesiog pinigus au
koti tam tikslui nėra kaip,, 
tai perkami “raštai,” kurių 
niekas neskaito ir neskaitys. 
Ar tai ne skandalas?

Lietuviai piktinasi dėl D-ro 
Vitkaus apšmeižimo.

Laikas nuo laiko “Dirvu- 
kėj” telpa p. Karpiaus 
šmeižtai prieš D-rą Vitkų. 
Mažamokslis žmogutis mė
gina šaipytis iš rimto ir visų 
gerbiamo gydytojo, kam jis 
pirmininkavo masiniame 
lietuvių mitinge, kuris buvo- 
sušauktas ; išnešti protestą 
prieš lenkų fąšistus. Kada; 
pažangioji' Clevelando vi
suomenė sumanė šaukti tą 
masini mitingą, tai buvo 
kreiptasi pas D-rą Vitkų, 
kad ir jis prisidėtų prie to 
darbo. Kadangi musų dak
taras yra pažangus žmogus 
ir myli laisvę, tai jis mielai 
sutiko tame mitinge būti 
pirmininku. Mitingas buvo 
šauktas bendrai visų lietu
vių ir jokia partija neturėjo 
pirmenybės. Salė prisirinko 
pilna žmonių ir visi vien
balsiai pareiškė protestą 
prieš lenkus grobikus. Ir dėl 
to dabar tas menkas žmo
gutis “Dirvos” pastogėj 
šmeižia D-rą Vitkų ir užka
binėja garbingą jo profe
siją.
. Clevelando lietuvių vi
suomenė šita Karpiaus tak
tika labai pasipiktino ir 
kiekvienas jį smerkia. Be 
to, Karpius daro savotiškas 
išvadas ir dėl surinktų au
kų tame mitinge. Aš galiu 
aiškiai p. Karpiui pasakyti, 
kad jis neturi jokios teisės 
kišti savo fašistišką nosį į 
tas aukas. Mes rinkom au
kas ne ginklams, kuriais 
Lietuvos fašistai žudo kai
miečius, bet rinkome tik tos 
dienos lėšų padengimui; o 
kas liko, tai eina Liet. Kul
tūrinio Darželio naudai.

Karpius pats buvo susi
rinkime ir girdėjo, kokiam 
tikslui pinigai buvo renka
mi, bet iš susirinkimo išėjęs

Jiedu Išstūmė Angliją iš Meksikos.

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

ŽINIOS IŠ AKRONO, OHIO.

tuoj primelavo savo gelton- 
'apy. Visa tai parodo to vy
ruko nekultūringumą.

Neužilgo bus sušauktas 
viešas susirinkimas ir p. 
Karpius bus pakviestas, kad 
pasiaiškintų, kodėl jis šmei
žia musų visuomenės veikė- 
kėjus ir veikimą. Jei jis ne
pasiaiškins, bus viešai pa
merktas. O .D-ras Vitkus, 

kai]) buvo visų gerbiamas, 
aip ir pasiliki. Jis ne vien 
dalyvavo masiniame mitin
ge. bet ir prisidėjo su gausia 
auka. Tokiu budu ir darže-, 
liui dar keli doleriai liko.

Jonas Jarus.

LOWELL, MASS.
“Vienybės” pisorius rašo 

neteisybę.
“Vienybės” koresponden

tas rašo, buk aš nusiskun-j 
ilęs, kad adv. F. J. Bagočius 
perdaug paėmė nuo manęs 
už savo patarnavimą.

Aš jau daug nuosavybių' 
esu perleidęs per savo ran
kas ir žinau kiek kiti advo- 
katai už savo patarnavimus 
paima. Mano manymu, už 
atliktą darbą adv. Bagočius 
paėmė nuo manęs ne per 
brangiai. Aš labai stebiuos, 
kad “Vienybė” talpina- to
kias korespondencijas, ku
rios yra vėju paremtos.

Aš niekam nesu sakęs, 
kad aš perdaug užmokėjau 
adv. Bagočiui už patarna-j 
vimą, nes gerai žinau, kad 
kiti advokatai paima kur
kas brangiau. Kai]) aš tą dowment” skyrių, kurio na- 
nuosavybę pirkau, mano riai dar gyvi būdami, už 20 
nuolatinis vietos advokatas metų nuo prisirašymo, gali 
tik už vieno “deedo” per- atsiimti pilną sumą, ant ko- 
žiurėjimą daug daugiau pa- kios yra apsidraudę.

Norėdami daugiau infor
macijų apie LDS., galite kooperuoti su komitetu. Ko- siais 
klausti LDS. Centre, 419 operuojant visiems, rezulta- 
Lorimer st., Brooklyn, N.Y. tai turės būti geri.
Mielu noru bus suteiktas 
atsakymas. J. Gasiunas.

I RA 

ISbtampicO 
M-e//ca

| Location of oil fields |

President Cardenas

lomatų politiką.
Baigdamas kalbą Mažei

ka pasakė, kad Akronas ir 
Brooklynas, tai pavyzdis 
visoms musų kolonijom?, 
kai]) reikia sušaukti masi
nius mitingus. “Mes Cleve- 

' landė to dar negalime,” pa
aiškino jisai.

Pasakė po kelius žodžius 
vietinis J. Ramoška ir P. 
Yurgelis.

Paskutinis kalbėjo vaka
ro vedėjas S. Radavičius. 
Jis paačiavo rengėjams, 
broliams. Ališiams ir kalbė
tojams už pasakytas kalbas, 
publikai už skaitlingą atsi
lankymą ir už aukas.

Sugiedota himnai ir tuo- 
mi užsibaigė vakaras. Pub
lika skirstėsi pilnai paten
kinta.
Korės]). V. T. Neverauskas.

Akrcno mitinge 3 balan
džio aukavusiųjų vardai.
V. Slesoraitis davė $2.00; 

po $1.00 aukavo: K. S. Kar
pius, Mrs. Darulienė, K. 
Baublis, K. Kupris, J. Pul
kus, J. Vertelis, B. Yarašius, 
J. V. Ramaška, A. Alekna- 

. vičius, A. Gutauskienė, P. 
Taiutis, J. Zdanis, G. Ro
kus, J. Slivinskas, P. Hol- 
lish, Ig. Hollish, A. Bany ir 
F. T. Martin; po 50c. davė: 
J. Sebestinas, Mrs Kubilie
nė, A. Žentelis, Mrs. Terme- 
nienė, J. Milickas, K. Bart
kus, S. Rutkauskas, M. 
Dambrauskienė ir M. Janic- 
kis; P. Švelnis 30c.; po 25c. 
davė: J. Štokas, Mrs. Ber- 
notavičienė, R. Mockienė, 
D. Milickienė, M. Ižanaitie- 
nė, B. Lušienė, A. Sekulich 
ir Mrs. Sedarienė. Smulkiu 
atiku $1.70. Viso $30.00.

Surengimo lėšų $5.50.
Per general] konsulatą pa

siųsta i Lietuvą ginklu fon
dui $24.50.

M. Antanavičius apmokė
jo svetainę — tai didžiau
sia auka.

Kaip musų kolonija protes
tavo prieš Lenkijos fašistus.

Balandžio 3 d. visos Ak- 
rono/lietuvių draugijos bei 
kuopos buvo sušaukusios 
masinį protesto mitingą 
prieš lenkų pasikėsinimą i 
Lietuvos nepriklau-omybę.

1 Kadangi mitingas buvo 
šaukiamas ant greitųjų, tai 
draugijų susirinkimuose ne
buvo galima apie jį tartis. 
Atsišaukta tik Į draugijų 

.valdybų narius. Visi kaip 
J vienas pasisakė už vieningą 
protesto mitingą ir sudarė 

I Rengimo Komisiją iš visų 
srovių. Komisijon inėjo šie 
atstovai: B. Yarašius. M.

I Antanavičius, J. Sebesti- 
nas, S. Rodavičius, J. Ra 
moška, P. Yurgelis, N.

(Trumpickas, B. A. Beleskie- 
nė, G. Brazas, B. Versackas 
ir V. T. Neverauskas. Jie 

| pampino svetainę, apgarsi- 
j nimus, kalbėtojus, rezoliu- 
' cijas ir dienotvarki.
| Vėliaus išrinkta mitingui 
valdyba: pirm. S. Radavi- 
čius, pagelb.. J. Ramoška, 
sekr.-ižd. B. Yarašius, o ko
respondentais B. Versackas 
ir V. T. Neverauskas.

1 Mitingas buvo skelbia
mas 7 vai. vakaro. Bet dar 
nebuvo 7 valandos, o publi- 

. kos jau buvo veik pilna sve- 
i tainė. Kalbėtojai buvo iš 
Clevelando: adv. P. Česnu- 

, lis, J. Jarus, J. Mažeika ir 
'svečiai: J. Petrauskas, J r., 
| ir Mažanskas. Kiek vėliaus 
pribuvo ir K. S. Karpius. 
Buvo kviestas ir konlusas 
Daužvardis iš Chieagos, ku
ris tą dieną lankėsi Cleve- 
lande, bet jis nepribuvo. 
Estrada buvo papuošta Lie
tuvos ir Amerikos vėliavo
mis.

Vakarą vedė p. A. Rudo-' Tuoj po 7 valandos pasi- 
kienė. " Kalbas pasakė bei rodė estradoj komisijos se- 
laimės jubiliatams linkėjo kretorius B. Yarašius, per- 
šie asmenys: .skaitė komisijos praneši-
„ ... „ . oi. • i nią ir pakvietė pirm. S. Ra-Feliksas Krukas, Stanislo- javįgju atidaryti ir vesti 
vas Eismantas, Jonas ir Ma- mjtinea 
rijona Paušai, Jonas Baltru- ižane-ine kalbašaitis, Mykolas BironasJ piPn’nilfkas ‘ pakvietė ‘bro- 

Maujona Dailydaite, Mag- jjug klišius sugiedoti Lietu- 
da.ena Ausikaitiene, Petias vog Amerikos himnus.

I Pirmas kalbėjo vietos 
|kun. J. Andžiulaitis. Jis pa- 
'sakė: “Aš Lietuvoje nebu
vau, bet Lietuvos istoriją 
žinau, kokia Lietuva buvo 

' didelė senovėje ir kokia ji

View of Tampico]

| One of many foreign oil concessions seized. |

Photo by Companla Mexicana Aerofoto, S. A.

šiomis dienomis Meksika išvijo 17 Anglijos ir Amerikos kompanijų, kurios buvo pasi
glemžusios tenai aliejaus laukus. Sakoma, kad Meksikos prezidentą Cardenasą pakurstęs 
prie to žingsnio Jungtinių Valstijų laivyno sekretorius Daniels, kad išstūmus Anglijos 
interesus iš M. ksikos. Dėl to Washingtonas dėl to Meksikos žingsnio nieko ir 
liet Anglija kelia didžiausį triukšmą. Ji atsiuntė jau du reikalavimu, kad 
aliejaus laukus jai sugrąžintų, bet Meksika atmetė abudu.

nesako,
Meksika tuos

Mums reikia panaudoti visą'gėlėmis ir 
savo energiją ir ;

pagrazmimats. 
garsinti Salė taipgi skendo gėlėse, 

šiuos parengimuą visais ga- Griežiant orkestrai, žmonės 
limais budais. ~ ■

ėmė. Bagočiui reikėjo važi
nėti kelis kartus peržiūrėti 
du deedus, padaryti žemė
lapį ir daug kitų dalykų iš
aiškinti, kurių pirma aš ne
žinojau.’. Visa tai sudarė 
adv. Bagočiui nemaža dar
bo. Žinoma, ir lietuvis ad
vokatas negali dirbti tik už 
ačiū. Taigi minėto “Vieny
bės” korespondento tikslas 
buvo pažemint adv. Bago- 
čiaus garbę, o kartu ir ma
no, neteisingai aprašant rei
kalą.

Aš pilnai esu užganėdin- j priklausomybes 
tas adv. Bagočiaus patarna- !

Todėl visos kėlė jubiliatams dideles 
prie skyriaus priklausančios ovacijas, šeimininkės gerai 

kviečiamos pavaišino svečius skaniau- 
" ‘ rr ’; valgiais ir gėrimais, 

vedė p. A. Rudo-

organizacijos

Ypač greit reikia veikti 
(ir visi kviečiami veikti) 
Įvykinimui nepriklausomy
bėsWILKES-BARRE, PA. 

Ką veikia A. L. K. skyrius.
Am. Liet. Kongreso Wil- 

kes-Barrių ir apylinkės sky
riaus nesenai laikyta konfe
rencija yra nutarusi pami
nėti Lietuvos 20 metų ne- 

' ; sukaktį ir 
«Uv. „a-.surengti pikniką šią vasarą,

vimu ir paimtu atlyginimu.1 . Kad šie konferencijos ta- 
Stasys Kučinskas, rimai nepasiliktų tik tari- 
 , mais, skyriaus komitetas 

jau darbuojasi. Nepriklau
somybės apvaikščioj’imo 
darbas jau gerai pavarytas 
pirmyn. Tam tikslui 
ruošiamas didelis 
mitingas 8 gegužės, 2 vai. po nedaug 
pietų, 325 E. Market st., šoma, nes jie yra tokie žmp- 

. Mitinge nes, kurie girtis nemėgsta ir 
“Laisvės” garbės nejieško. Jie yra 

Bimba iš daug veikę scenoje ir gra- 
i išaugino ir išmokino

apvaikščiojimo.
V. Sandargas, 

Skyriaus sekretorius,

LEWISTON, ME.
25 metų vedybų sukak

tuvės.
Dvidešimts penki metai 

atgal įsikūrė Karolio ir A- 
gotos Breitmozerių šeimy
na, taigi šiomis dienomis čia 
buvo švenčiama jų 25 metų 
laimingo gyvenimo sukak
tis. Draugai Breitmozeriai 
yra pasišventę visuomeni- 

yra niam darbui nuo pat savo 
masinis jaunų dienų, tik spaudoje 

apie juos buvo ra-

LIETUVIŲ DARBININKU 
SUSIVIENIJIMAS IRGI

RENGIASI SEIMUI.
Šią vasarą turėsime ne

mažai seimų. Vienas jų bus 
Lietuvių Darbininkų Susi- 
vienijimo. Tai bus jau ket- Wilkes-Barre " Pi? 
virtas LDS. seimas. Jis Į-'ausiėmė kalbėti vyks Pittsburghe, 15-18 Ktorf“ A. L 

iugpiucio dienomis. Brooklyno, ir yra pakviestas žiai išaugino ir išmokino
^1U<o nnn U ■ S’ t11!,1 Jau SLA. prez. adv. Bagočius.! dvi dukteris, Ameliją ir Kor- 

narių. įsikūręs prje kalbėtojų bus ir neliją, abidvi leido į Bates 
19o0 metų pabaigoj, jis per vįetiniu. Norima, kad butu' kolegija (Lewistone), 
aštuonis metus išaugo iki plati pį.ograma. V;o.....  ..................
8,000 narių ir ketvirtadalio Sgm dirbama,-kad šis mitin- mataucko.

Jasiunas, Kazimieras Bailis, | 
Ftanas Bartkus, Julia Si- 
motauckienė, Franc i š k a 
Apšiegienė, Anupras Bikul- 
čius ir visi giminės.

Po vakarienės visi links-(
mai žaidė ir šoko iki vidur- yra dabar. Man malonu ma- 
nakčio. / Ityti, kad jus rūpinatės savo

Tegysrttpja Breitmozeriai! j tėvynės reikalais. Aš lietu- 
Lewistono korespondentė, vius myliu, ir kada jie atei-

Akroniečių priimta re
zoliucija:

Mes, Akrono, Ohio, lietu
viai, susirinkę 3 balandžio Į 
masinį mitingą ir plačiai ap
kalbėję dabartinę Lietuvos 
padėtį, vieningai stojame 
už savo tėvynę Lietuvą ir 
protestuojame prieš Lenki
jos fašistų pasikėsinimus Į 
Lietuvos nepriklausomybę. 

O Lietuvos nepriklausomy
bės gynėjams, liaudžiai rei
škiame giliausios užuojau
tos, ir pasižadame ją remti 
kaip moraliniai taip ir fi
nansiniai.

Mitingo valdyba:
Pirm. Stasys Radavičius, 
Rast. V. T. Neverauskas, 
Iždininkas B. Yarašius.

TIESIOG" PlIETUVĄ.
švedų motorlaivis “Grips- 

holm” gegužės 28 išplauks iš 
New Yorko tiesiog į Klaipėdą, 
nereikės persėst. Tai bus spe- 
eialė švedų Amerikos Linijos 
ekskursija Į Lietuvą. Kurie ren
giatės šią vasarą aplankyt Lie
tuvą, tai puikiausias laikas va
žiuot. Apsirūpinkite reikalin
gais dokumentais ir įsigykite 
laivakortes tuojaus. Platesnių 
informacijų norint, klauskite 
pas vietos agentą arba švedų 

, Amerikos Linijos ofise Bostone 
arba New Yorke. Tur. Rep.

na išpažinties, mažiau pa
kiltos užduodu.”

Antras kalbėjo adv. P. 
Česnulis. Jis plačiai apibu
dino Lietuvos, ir Lenkijos 
istorijas ir pabriežė, kad 
Berlynas susitarė su Roma 
pasauli užkariauti ir dabai' 
jie bando savo kanuoles Is
panijoj ir kursto Lenkiją, 
kad pradėtų karą.

Trečias kalbėjo J. Jarus. 
Jis pasakė: “Mes atvykę Į 
šią šalį buvome visai pakri
kę. Žinoma, ne visi mes vie
nodai galvojam ir ne vienos 
minties musų spauda. Bet 
reikalui esant mes visi suei
name i vienybę, kaipo lie
tuviai.”

Ketvirtas kalbėjo K. S. 
Karpius. Anot jo. Lietuva 
šiandien jau netokia, kokia 
buvo 30 metų atgal. Mėšly
nų ir šiukšlynų tenai jau ne
bėra. Nėra ir aplužusių na
mų. Dabar tenai stovi tik 
murai ir gėlės visur žydi.

Penktas kalbėjo J. Ma
žeika. Jis nurodinėjo, kad 
mažoms valstybėms sunku 
bus išlaikyti savo nepri
klausomybę, nesided a n t 
prie galingų kaimyniškų 
valstybių. Tas pats reika
linga ir Lietuvai. Be to, Lie
tuvai reikia daugiau demo
kratijos, reikia koalicinės 
valdžios. Raginč skaityti vi
sus laikraščius ir sekti dip-

NAUJI RAŠTAI.
“The Voice of Lithua

nian Americans.” Tai nau
jas Amerikos lietuviu pa
žangaus jaunimo mėnesinis 
žurnalas. Pirmas numeris 
skiriamas gegužės mėne
siui. Kaina, 15 centų; me
tams — $1.50. Adresas: 
Box 38. Station W, Broo
klyn, N. Y.

Agota Breitmozienė yra' Kelias į Naują Gyveni- 
kilusi iš Šiaulių apskrities, mą. Tokiu vardu pavadinta 

tai pikni- nuo Viekšnių, o Karolis nesenai A. Bimbos parašy- 
s | Breitmozas kilęs iš Tirkšlių, ta ir ALDLD. išleista 264 

Mažeikių apskrities. puslapių knyga. Kaina ne-
Jų draugai pokili jiems pažymėta. Gaunama pas 

surengė 23 balandžio vaka- ALDLD. sekretorių D. M. 
rą, šv. Baltramiejaus Dr-jos šolomską, 46 Ten Eyck st., 
salėj, žmonių buvo apie 70 “ 
—visi Breitmozerių giminės 
ir šiaip draugai su savo 
šeimynomis.

Breitmozeriai gal ir nesi
tikėjo turį tiek draugų. Įnė- 
jus jiems Į salę, juos priėmė 
komitetas ir svečiai. Jų duk
terys, Amelia Šemotauckie- 
nė su savo vyru Steponu ir 
Kornelia Breitmozeraitė,nu
vedė savo tėvelius prie ga-, 
linio stalo, kur buvo pade- Brazilijos Lietuvių Ka
tas vidury didelis pyragas, lendorius 1938 metams. Jš- 
papuoštas sidabriniais la-....................
pais. Be to, buvo sudėtos 
penkios sidabrinės dovanos 
nuo giminių ir draugų. Sta
lai buvo papuošti gyvomis

Pi’--
Visom pu-1 moji jau ištekėjusi už Še-

miliono dolerių turto.
Su šiuo seimu LDS. tikisi i 

pasieksiąs 10,000 narių. | 
Tuo tikslu dabar yra veda- kas Parkas piknikui gautas 
^tį!t^Zl^L;naUJiemSlVaIle.V View, Inkermane.

Tai vieta pačiame šios mai
nų kolonijos centre; šią vie
tą galima pasiekti labai len
gvai visokia transportacija. 
Ji visiems čia žinoma. O 
diiena, tai geriausia iš visų, 
nes bus 26 birželio. Kaip ži
noma, 25 birželio bus Ame
rikos Lietuvių Kongreso 
konferencija Šcrantone, o 
27 d. prasidės SLA. seimas 
tam pačjam mieste. Taigi 
bus privažiavę žymių visuo
menės veikėjų ir kalbėtojų 
iš visų Amerikos kampų, ir 
mes turėsime progos gauti 
savo piknikui netik gražių 
svečių, bet ir kalbėtojų. O 
tas kaip tik ir turi musų pik
niką padaryti milžinišku ir 
turtingu visais atžvilgiais.

Bet tai dar ne viskas.

gas butų kuodidžiausias ir 
' pasekmingiausias.
I Kita pramoga,

nariams prirašinėti.
Kadangi 1937 metų pa

baigoj prie LDS. prisidėjo 
ir kita nacionalė lietuvių sa- 
vyšalpos organizacija —- 
Aukščiausia Prieglauda Lie
tuvių Amerikoje — tai šia
me seime dalyvaus ir buvu
sių APLA kuopų delegatai.

Prie LDS. gali prigulėti 
vyrai ir moteiys, maži vai
kai, jaunuoliai ir suaugu
sieji — nuo 2 iki 55 metų 
amžiaus ,jsy

LDS. leidžia ir savo rei
kalams pašvęstą laikraštį— 
“Tiesą.”

LDS. turi keturis pašal
pos laipsnius: $6, $9, $12 ir 
$15 sąvaitėj. Pomirtinės— 
$150, $300, $600 ir $1,000. 
Turi ir taip vadinamą “En-

Brooklyn, N. Y.

Ar šv. Raštas gali but Do
rovės Vadovas? Angliškai 
parašė Amerikos laisvama
nių rašytojas Marshall J. 
Gauvin. Lietuvių vertime iš
leido Laisvamanių Etinės 
Kultūros D-ja Kaune. Bro- 
šiuraitė nedidelė, 28 pusla
pių, ir vertimas nelabai vy
kęs.

leido Aleksandras Bumblis, 
Sao Paulo mieste. Yra žiup- 
snys informacijų apie Bra
zilijos lietuvius ir šiaip ke
lintas straipsnių.

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S > 
CANTEEN

GERIAUSI IŠSIGĖRIMAI 
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.



Ketvirtas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Labas rytas, tėve?
—Ar žinai, vaike, kad aš 

atėjau pas tave ant rodos?
—Taip nesakyk, tėve. 

Sakyk: atėjau pasitarti.
—Kad man geriau taip, 

Maike, kaip mes senam kra- 
juje šnekėdavom. Pakol tų 
gezietų nebuvo, tai leng
viau buvo ir susikalbėt. O 
kai dabar visokie mandra- 
galviai pradėjo mus per ga- 
zietas mokyt, tai jau žmo-
gus nežinai nei kaip pradėt.1 kandęs

—Na tiek to, tėve. Koks 
gi tas reikalas, dėl kurio no
rėjai pasi tarti?

—Aš gavau iš Čikagos

tus, ar paliokų ponstva pri
pažins juos, ar ne?

—Ne, tėve, su tokiu pasu 
nei savo bažnyčion ne įnei- 
si, jei dešimtuko neužmo
kėsi.

—Na, tai kaip bus?
—Bus kaip yra.
—Ne, Maike, čia juokų 

nėra. Aš šią vasarą norė
čiau nuvažiuot j Vilnių ir 
nors sykį prieš smertį pa
matyt tą slauną Gedimino 
kalną, kur savo vuodegą. įsi- 

> geležinis vilkas 
staugė.

—Dabar lengva nuva
žiuot, tėve, nes rubežiai jau 
atidaryti.

—Ale kaip bus su paš- 
portu ?

—Pasą dabar turėsi 
Varšuvoj pirktis.

—Ai ges nat, Maike. 
paliokų žemės aš savo 
jos nedėsiu. Gana to, 

■?’ Jagėla apsiženijo su palio- 
’’ kų Jadvyga ir supaškudijo 

musų istoriją. Staršas vyčių 
generolas Lietuvos zdraica

RAUDONOJI SIBIRO ARMIJA PRIEŠ JAPONUS
Kada slaptasis rusų-japoną 
karas pereis į atvirą karą?

“Lietuvos Žinios” persi
spausdino amerikiečių ko
respondento H. R. Knicke- 
rio įspūdžius įgytus Toli- 

imuose Rytuose. Kadangi tas 
laikraštininkas nušviečia 
daug įdomių dalykų, tai pa
duosime čia jo pasakojimą 
ir “Keleivio” skaitytojams.

Jis sako:
Tolimųjų Rytų Raudoną

ją armiją sudaro maždaug 
1 milijonas vyrų. Japonai 
taip pat turi 1 milioną ka
reivių žemyne. Niekuomet 
dar po didžiojo karo nebu- 
vo tokios koncentracijos.

^ik pusė tos japonų ka
riuomenės kaujasi dabar 
Kinijoj: 250,000 vyra Šiau
rės Kinijoj ir 250,00b Šan- 
chajaus-Nankino frontuose. 
Lieka tad 500,000 kareivių, 
kurie yra koncentruoti išil
gai sienų priešais Sibiro 
Raudonąją armiją, kuri tu
ri, sakėm, 1 milioną karei
vių.

Japonų-rusų karas minia
tiūroje, tikrai sakant, tęsiasi 
jau treti metai. Tuo laiko
tarpiu, pagal oficiališką ja
ponų raportą, abi kariuo
menės turėjo viena su kita 
400 susirėmimų. Tukstan-1 
čiai žmonių užmušta čia 
kautynėse, a 
saulis nieko nežino, o rusai • atkeršyti japonams/ku- 
sakosi net išnaikinę visą ją- į? ižuliJ blįvį ž 
PO:nų^ulk?: ^.ie. vl^.SH,k^!šaharo sieną, ir kad buvęs 

išnaikintas ištisas japonų 
pulkas. Nors reikalas bus,

ir lėktuvus, tačiau tai daro
ma tokiam nedideliam kie
ky, kad ta pagalba daug ne
lems. Neužmirškime, kad 
Stalinas ir maršalas Bliu- 
cheris-Galenas turi didžiau
sio pagrindo nekęsti asme
niškai Cian Kaišeko už jo 
išdavystę prieš Sovietus 
1926 metais.

Pagal paskutinijį oficia- 
lišką japonų pranešimą, jie 
turėjo su Raudonąja armija 
1935 metais 280 “pasienio 
nemalonumų;” 30 tos rū
šies Įvykių buvo 1936 me
tais ir 80 pirmajame 1937 
metų pusmety; pridedant 
čia visa tai, kas įvyko vė
liau, turime bendrą skaičių 
didesnį už 400... Geroka da
lis tų susirėmimų buvo vie
šai paskelbta tiek Maskvoj, 
tiek Tokijoj. Jei vienam ir 
antram krašte spauda nebū
tų suvaržyta, jau senai ji 
butų stumusi abi tautas ne
užsileisti, kariauti.

Šiuo momentu viena ir 
antra kariuomenė tenkinasi 
tik nedideliais karo bandy
mais: įsibrauna pas kaimy
ną, žudo pasienio sargybas 
ir prie progos atlieka nedi
delius oro bombardavimus.

Raudonarmiečiai pasidi
džiuodami pasakojo man, 
kad ne per senai raudonųjų 

, 13 bombanešių eskadrilė nu-
apie Kūnas pay skridusi i Išorinę Mongoli-

tais nėra tačiau “kare” ir 
karas nebus paskelbtas, iki 
japonai nebus jam pasinio- žinoma, smarkiai perdėtas, 
s^‘ ; tačiau iš čia galima bent su-
Raudonoji armija nejudės sidaryti supratimas, kokia 

iš vietos, iki ji nebus (nuotaika vyrauja pas abu 
puolama. j kerštininkus. Raportai užti-

(Čia Lietuvos cenzūros iš-i^’^f’ kad joks pasienio 
braukta ) incidentas nebusiąs karo

Sovietai neteiks Kinijai paskelbimo priežastimi. Pas 
kitokios pagalbos, kaip sta-1 karas gales prasidėti ne 
tydami maistą, amuniciją anksčiau, kai japonai nu-

paviestką, kad graboriai te
nai kelia didelį balių ir ma
ne kviečia. Taigi aš ir at
ėjau pasiklausti, kaip tu, j 
Maike, rokuoji: ar verta 
man tenai važiuot, ar ne?

—Verčiau, tėve, pats su- 
ruošk balių ir pakviesk vi- 
-us graborius.

—Olrait, Maike, o ant 
kokios intencijos aš gale- 
čiau tokį pokilį daiyt?

—Intencijos nesvarbus 
dalykas, tėve. šiandien 
žmonės rengia balius viso
kiais sumetimais, kartais 
net labai juokingais, kad 
ketverius metus vienoj gat
vėj išgyveno.

•—Bet aš, Maike, 
burdo visai neturiu, tai ne- ■ — - — 
galiu nei pasakyt, ant kokio ( Giminės”
pfrvto menu. !

Gauna Po $2,500.
Treji metai atgal Chica- 

goj mirė James Thomas 
'Kelly, kuris paliko įvairiuo
se bankuose apie $140,000. 
Kadangi jis gyveno “ant 
burdo” pas vieną lietuvę, 
tai po jo mirties 
“testamentą,” i 
rodyt, kad jis buvęs jos vy- nešė ir atsiprašė, kad nerei- 
ras ir io pinigai priklauso kia ateiti...”

|jai.

jau

Ant 
ko- 
kad

—Atsargiau, tėve, ] 
lenkus taip nekalbėk. Juk 
Smetona irgi su lenke apsi
vedęs.

—Ju rait, Maike!... Aš 
čia biskį išsišokau. Na, tai 
ššš... Niekam nesakyk, kad 
man žodis išspruko. O da- 

dabar bar gubbai!

Japoniją ir pulti ją 
nugaros, besigru-

kuoti 
iš už 
miant jai su Kinija.

Stalinas pašalino tuos 
žmones iš pareigų ir po to 
nekuomet apie juos negir
dėta nei žodžio. Toks nepa
prastai griežtas jų patari
mų atmetimas Įrodo, be 
abejonės, kad Raudonoji 
armija yra nutarusi laukti, 
nes Stalinas yra, matyti, Įsi
tikinęs, kad laikas dirba jo 
naudai.

Sveikatos Skyrius
Sį skyrių veda '

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJA. ‘ -

DRUŠKA IR JOS REIKŠMĖ.

Rašo Dr. A. Yuška.

Druska yra geras antidotas, 
gelbsti nuo užsinuodijimo si
dabro azotine druska. Staigiuo-

tars, kad jau atėjo laikas ir, 
logingai galvojant, jis turės

Leonas Apgalėjo įvykti, kuomet jie bus apsi- 
Smetonos Policiją. S
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į to arba motinų ( 
Į 0 kitur diktatoriai 

šventę paversti sa
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airį kalėjimus u 
a, bet toli nevisi 
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Si

Kanados kapit; 
giai kaip ir kitų š 
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o šventę ž 
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i iirbimo ir gyv 
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! 5,000 darbinink 
. gali viešai daly 

ninku šventės < 
jose. Tai liud 
Linkėtina, kad 
metais tų įmoi 
kai butų susi 
uniją ir bendr 
lyvauti demon 
sayo unijos vėl
Kanados Dari 

tūri Tinkami
Parti]

Nors Kanai 
lios organizac 
pretenduoja rai 
bininku judėjim 

neturi mažinust 
V mo. Priežastis v 

rėjimas tinkamos 
programos.

Linkėtina, ka 
je įsikurtŲ toki: 
ky partija, kur 
rasti pasitikėjim; 
In žmonės, kurie 
laisvę ir demokn

Apvaikščiodam 
Pirmąją, darbir 

' monstnioja prieš 
mą savo atsiekt 
mus ir daro plai 
kovoms. Taigi t 
trumpai prisimini 
ginti tas pozicij

I turėjome praeit; 
l su šių metų esam 

Kanadoje bent 
ninku judėjimas

, tolygus praeitierr

se kūno įdegimuose tonsilų, 
plaučių (pneumonijos) ir kitų 
sąnarių, druska susirenka apie 
įdegimo vietą, tąsyk kitoms kū
no dalims buna reikalinga dau
giau druskos.

Tokiais atsitikimais tačiau 
tik vienas druskos elementas 
(chloras) buna naudingas ir 
reikalingas, dėl to vartojame 
kitą, ligoniui naudingesnę dru
ską, būtent — ammonium-chlo- 
ridum.

Sūrios maudynės yra varto
jamos dėl atgaivinimo odos cir
kuliacijos ir sustiprinimo kūno 
audinių. Sūrios karštos maudy
nės yra vartojamos gydymui 
reumatizmo. Sūrūs vanduo yra 
naudingas antiseptikas dan
tims šveisti ir burnai išplauti.

Kiek kuriam žmogui yra rei
kalinga per dieną suvartoti 
druskos, tikrai nustatyti nega
lima, bet apskritai yra žinoma, 
kad žmonės suvartoja perdaug 
druskos valgydami sūdytą žuvį, 
sūdytą ir rūkytą mėsą ir sūdy
tas daržoves. Kurie iš paprati
mo valgydami pila druską ant 
maisto. dažnai apsunkina 
skrandį ir gauna nesuvirškini- 
mą valgių (indigestion).^,',.

Visiems gerai žinoma valgo
moji druska. Tai yra gamtos 
padaras, chemiškai susijungęs 
iš dviejų elementų: natro ir 
chloro. Medicinoje druska yra 
vadinama Natrum Chloridum. 
Druskos yra visur žemėje ir 
okeanų vandenyse. New Yorko 
valstijoje jos daugiausia paga
minama, bet geriausia druska 
gaunama iš Michigan© valsti
jos.

Druska yra vartojama valgo
miems daiktams nuo puvimo ap
saugoti, palaikymui ant ilgesnio 
laiko žuvies, mėsos, sviesto ir 
taip toliau. Be to, ji reikalinga 
išdirbimui odų, išdirbystėje 
molinių indų ir metalinių ga
minių, Chemijoje iš druskos 
yra daroma daug hidrochloyi- 
nės rukšties ir kitokių chemi
kalų bei gyduolių. Druska yra 
reikalinga palaikymui žmo

gaus kūne lygsvaros arba svei
katos.

Gyvūnai, kurie maitinasi 
augmenimis arba žolėmis, rei
kalauja normalaus druskos kie
kio. Nes ji reikalinga skrandy
je pagaminimui hidrochlorinės 
rūgšties, kuri reikalinga maisto 
virškinimui. Druska gelbsti iš-

Kas patvirtina jo mintis, 
tai kad Raudonoji Tolimų
jų Rytų armija, savarankiš
koji armija, tampa kaskart 
vis stipresnė, augant Sibiro 
pramonei. Per paskutinį 
dešimtmetį Sibiro gyvento
jų skaičius padidėjo trimis 
milionais, kas sudaro iš viso 
apie 10 milionų gyventojų. 
Ta Rusijos dalis yra arba 
gali būti visiškai nepriklau
soma nuo europinės Rusi
jos. Kuznecko baseino ang
lis, Magnitogorsk geležis, 
Uralo arsenalai, tankų dirb
tuvės ir cheminiai fabrikai 
galėtų pakankamai aprū
pinti Rytų armiją visu, ko 
jai reikia, nuo ginklų iki 
transporto priemonių.

Jie tvirtina, turį net savo 
lėktuvų dirbtuves Sibire. Be 
to, ne vienas karo atašė sa
ko, kad jei tiesa, jog Euro
pos Raudonąją armiją smar
kiai sudemoralizavo mar
šalo Tuchačevskio ir septy
nių jo geresniųjų generolų 
sušaudymas, tai su Tolimų
jų Rytų armija to nėra, ji 
pasilikusi sveika.

Tolimųjų Rytų oro armi
ja yra privilegijuotoj būk
lėj:’ jos neliečia generolų 
šaudymas ir politinių komi
sarų kontrolė. Iš visų kari
ninkų vieni tik Sovietų karo 
lakūnai neturi gabentis su 
savim komisaro, dėl tos pa
prastos priežasties, kad jam 
nebūtų vietos.

Gali Įkišti gyvybę, jei 
klausinėsi Vladivostoke 
smulkmenų apie kariuome
nę; man tačiau pavyko su
sidraugauti su vienu lakunu 
ir susidaryti bendrą vaiz
dą, kokia yra Tolimųjų Rytų 
oro kariuomenės pajėga. 
Jis pareiškė man, kad ji 
esanti stipresnė, negu visa 
japonu aviacija bendrai pa
imta, kurioj skaitoma 1,000 
pirmosios linijos lėktuvų. 
“Bet ar daug stipresnė?”, 
klausiau aš. “Du kart,” at
sakė jis man. Kaip jis be- 
perdėtų, kiti informacijos 
šaltiniai liudija irgi, kad Si
biro armijos lėktuvų turi 
būti maždaug apie 2 tūks
tančiu. Yra pripažinta, kad 
rusų lakūnai yra pirmos rū
šies ir žymiai praneša japo
nus. Japonų narsumas ne
paprastas, bet regėjimas 
menkesnis. Stalinas nenu
stoja pasitikėjęs savo aviaT 
cija: jos bazių yra didelis 
skaičius ir jas lengviau ap
rūpinti. negu japonų bazes 
Mandžiur ijo’j ir Vidurinėj 
Mongolijoj. Rusai yra tos 
nuomonės, kad jau pirmo
mis konflikto savaitėmis jie 
galėtų japonų oro laivyną 
pašalinti iš kautynių, jei ne 
visiškai jį sunaikinti. Jie. 
tiesa, Įrodė Ispanijoj, kad 
jie labai mitrus karo lakū
nai, tuo tarpu japonai prieš 
kinus pasirodė esą menkes
ni oro taktikoje ir silpnesni 
šaudyme.

Pats svarbiausis motyvas 
yra tas, kad Stalinas nori pa
laukti iki bus baigta antroji 
transsibirinio gelžkelio lini
ja. Pravažiuodamas Sibirą 
ir Rusija turėjau progos pa
sverti visą to veiksmo svar
bumą, jei kiltų konfliktas 
Tolimuose Rytuose. Man 
pavyko matyti to naujojo 
gelžkelio žemėlapį, 
gelžkelis statomas 
paslapty, kad vien apie jį 
kalbėti Sovietų Sąjungoj

tirpyti fibriną ir baltymą (ai 1 Sprendžiama, kad kiekvie- 
bumin), dėl to palaiko kraują nas žmogus per dieną suvarto- 
skystą. Visi kūno audiniai rei- ja daugiau kaip vieną arbatinį 
kalauja druskos, tik pavartojus šaukštelį druskos, o tikrenybėje 
daugiau negu kunui reikalinga, turėtų užtekti pusės arbatinio 
ji pasidaro žalinga. Labai su-J šaukštelio arba apie 30 granų 
raus vandens išgėrus skrandy- per dieną. Kai kuriais atsitiki-
je pasidaro smarkus kaitini- mais žmogus reikalauja dąu- 
mas arba erzinimas gleivėtos giau druskos, negu normalūs 
plėvelės ir tuoj verčia vemti; kiekis, pavyzdžiui, kas maitų 
taipgi nervų iritacija troškina naši daržovėmis; o taipgi ir va-'
gerti. Suraus vandenio perpil- saros karščiuose, kuomet daug 
dyti kūno audiniai sutinsta, iš- prakaituojama; sergant vėmi- 
brinksta, apsunkina inkstų ir mo arba viduriavimo ligomis;' 
širdieą veikimą. Daug gydytojų sergant uždegimu plaučių, twu- 
mano, kad druskos perpildytos šilų arba kitų kūno sąnarių; ir 
kraujagyslės sukietėja ir buna po nubėgimo daug kraujo gal 
aukšto kraujo spaudimo prie- būti naudinga valgyti sūresnį 
žastimi. maistą, o sergantieji širdies lidavę savo užnugarius. Kaip 

ti iki Sovietai baigs tiesti 
j ten bebūtų, jie negali lauk- 

Musų skaitytojai jau ži- antrąją transsibirinio gelž- 
. t ;„<•--------- kelio liniją.

-- - -■ *- 'j Jei butų duotos laisvos
rankos Kvantungo armijai, 
kaip japonai ją vadina, tai 
karas prasidėtų rytoj. Toji 
armija, sudaryta iš geriau
siųjų japonų pulkų, yra 
skirta kovoti su Rusija. Ki
nijos reikalas, žymiai leng
vesnis, didžiumoje buvo at
liktas rezervo kariuomenės. 
Kvantungo armijos vadai 
elgėsi visuomet Japonijos 
atžvilgiu labai nepriklauso
mai. 1931 metais, kuomet 
Tokijo svyravo, ar verta 
pradėti karą Mandžiurijoje, 
armijos vadai sutvarkė rei
kalą ultimatumu, kuriame 
jie sakė, kad: jei Tokijo ne
nori grobti Mandžiurijos, 
tai Kvantungo armija pada 
tys tai savo priemonėmis ii 
padovanos Mandžiuriją jo 
imperatoriškai didybei, bet 
už tai kokioj būklėj tuomet 
vyriausybė atsidurs? Vy
riausybė nutarė verčiau pa
čiai paimti iniciatyvą.

Kiekvienu metu Kvan
tungo armija gali pavartoti 

i tą manevrą, bet, greičiau
sia, ji lauks, iki pasibaigs 
žygis Kinijoje, nes dabar ji 
įsitikino, kad Raudonoji 
aimija nedrįstų jos pulti. 
Keturis mėnesius anksčiau 
buvo laukta tiek Kinijoje, 
tiek Japonijoje, kad Rusija 
puls pirmoji, laikydama 
momentą sau palankiu. Pra
eitą rugsėjo mėnesį japonai 
buvo smarkiai užsiangaža
vę Kinijoj, stengdamies įsi
stiprinti Šanchajuje ir pra
dėdama eiti į priekį Šiaurės 
Kinijoje. Bogomolovas, So
vietų pasiuntinys Nankine, 
ir Liepinas, rasų karo atašė, 

skubiai nuskrido lėktuvu 
Maskvon įspėti Kremlių, 
kad atėjo momentas ata-

Ji turėjo prieš jį nusilenkti 
ir atsiprašyti.

no, kad Lietuvos srovių va-| 
dai išleido atsišaukimą, kadi 
Smetonos kompanija pasi
trauktų nuo valstybės vairo 
ir užleistų savo vietą koali
cinei valdžiai. Tarp kitų, tą

gomis, turintieji aukštą kraujo' 
spaudimą ir perdaug sverią 
žmonės išmintingiau padarytų 
prisilaikydami nuo vartojimo 
daug druskos.

* \ • * • *■ * pries! atsišaukimą pasirašė ir se-

stryto gyvenu. i
—Tokiam atsitikime gali, 

sugalvot ką nors kita, tėve, j 
Pavyzdžiui, tu turi jau pu
sėtinai seną pypkę...

—Jes, Maike, jau sapor- 
ko nelaiko.

—Taigi gali suruošti pyp
kės jubilėjų, užsakyt bač
kutę alaus ir parduot porą 
šimtų tikietų po kokį dolerį. 
Turėsi balių ir da pinigų 
uždirbsi. |jai- Už šito

—Na, jeigu tu turi tokią sufabrikavimą 
gerą galvą, Maike, tai išvi- kalėjimo vienas advokatas, 
rozyk man da vieną daiktą, graborius ir keli kiti.

—O ką taip?
—Kaip anais metais kun. 

Kemėšis pardavinėjo Ame
rikoj pašportus į Vilnių, tai 
ir aš vieną nusipirkau. Ne
tik aš vienas, ale ir visas 
mano vyčių vaiskas pirko. 
Mislinom, kad su tais paš- 
portais galėsim nuvažiuot į 
Vilnių ir paliokus išvaryt. . 
Ale kaip dabar gazietos ra- me trejis metus ir pasibaigė
šo, tai Smetona Vilniaus iš- tik šį panedėlį. Apmokėjus
sižadėjo 
k a m s.

—Tai kas čia tau neaišku, žmonių gauna po tiek Mas- 
tėve? ’ ...

—Aš noriu žinot, Maike, i iš South Bostono, tūlas Ja- 
ar tie pašportai dabar gi- mes Dwyer. Iš lietuvių, ra
liuoja. ar ne, Kitaip apver-ldos, negavo niekas.

nas lietuvių visuomenės vei
kėjas prof. P. Leonas. Dėl 
to tarp Leono ir Smetonos 
policijos įvyko susikirtimas, 
ir Leonas išėjo laimėtojas.

Apie šį incidentą “Nau
jienų” korespondentas da
bar praneša iš Kauno šito
kių smulkmenų:

“P. Leonas senas vyras, 
turįs daug nuopelnų visai 
musų tautai ir Lietuvos val
stybei, jo žilas plaukas ne
norėjo policijai nusilenkti, 
ir jis jai pranešė, kad netu
rįs jokio reikalo policijoje 
lankytis. Jei jisai jiems kam 
nors reikalingas, tai gali 

ji padarė pas jį ateiti... Policija jam 
norėdama i- rytojaus metą telefonu yra-

1 Buvo atsiradę ir daugiau 
lietuvių, kurie mėgino įro
dyt, kad Kelly buvę- jų “gi
minė” ir kad tikroji jo pa
vardė buvusi Kiela. Galų 
gale “giminių” atsirado ir 
žydų, ir airių, ir kitokių. 
Apie 20 jų atsišaukė iš Bos
tono.

Byla tęsėsi Chicagos teis-

‘testamento” Vadinasi, smarkią Srųe- 
buvo gavęs tonos policiją senelis Leo

nas apgalėjo. Bet vargiai jis 
butų šitą konfliktą 
jęs, jeigu už io pečių 
vėtų moralė Lietuvos 
kratijos parama.

laimė- 
nesto- 
demo-

ir paliko jį palio- advokatams, “giminėms” Ii-, 
I ko po $2,500. šešiolika

1 sachusetts valstijoj, vienas

Lempa, kuri apsaugoja 
maistą nuo sugedimo.
Mėsa ir kiti valgomieji 

daiktai genda dėl to, kad 
juose pradeda veistis puvi
mo bakterijos. Taigi West
inghouse kompanijos inži
nieriai išrado tokią lempą, 
kuri savo spinduliais bakte
rijas užmuša ir tuo budu ap
saugoja maistą nuo sugedi
mo. Šitas išradimas anądien 
buvo demonstruojamas mai
sto gamintojų ir pardavėjų 
konferencijoj Bostone.

Tas 
tokioj

kalbėti ! 
jau yra Įtartina.

Medicinoje vienas arbatinis 
šaukštelis druskos ištirpytos 
puskvortėj vandens, taip vadi
namas normalus skiedinys, yra 
plačiai vartojamas papildymui
skistimo ligonio kūne. Kai ku- ~
riais atsitikimais tas sulaiko i SUDUŽO ITALŲ ORLAl- 
kraujapludį ir veikia kaipo an- i VIS AFRIKOJ, 
tiseptikas. Tvirtai užsudytas! Tripolijoj, Afrikoj, pe-
vanduo, įleistas žarnom užnuo-'reitą sąvaitę nukrito italų 
dija tenai esančias kirmėles. I karo orlaivis su keturiais la-
Kai kuliais atsitikimais nura- kūnais. Žinios sako, kad 
mina vienos rūšies galvos skau- krisdamas jis užmušė dvi 
dėjimą (migraine). moteris ir vieną vaiką.

Po Nacių ir Legijonierių Riaušių.

Vokiškųjų nacių “Bundas” anądien susirinko New Yor 
ko priemiestų pagerbti Hitlerio gimimo dieną. Ju kalbė lo
jai pradėjo aiškinti, kaip išmintingai Hitleris padarė už- 1 
grobdamas Austriją. Susirinkime buvo ir Amerikos legi
jonierių, kurie prieš tas begėdiškas fašistų kalbas užpro
testavo. Naciai tuoj puolė mesti legijonierius laukan. Iš to 'i 
kilo muštynės, per kurias daug žmonių buvo sumušta ir 
10 sužeista, čia parodytas fašistas Schubert as ligoninėj 
su perskelta makaule. . .

Lietuviu tarpe 
demoralizacija, 
metais musų tar 
linkTna viltis, ka 
dedame vienas k 
ti, kad musų visų 
ritiias ir tas pats 
Ms ir demokra 
šįmet, vos spėjus 
wją metų slenk 
®odė nesantaikų

Pribuvęs iš 
wjas “kraujas 
frakciją sename 
I®® bendras d 
tea vienam 
wis nieko bendi 
s bendruoju mi 
n Tas nelemtas 

kad musų 
tea asmenų, 
bdttoja būti d; 

’A bet nemok 
A) nuo juodo.

pažeistas Ks 
A vienybės rei 
A’ža laiko, koi 
.^a užgis. Bet 
’įvykis mums v 
C(ia, kad ateityj 
^us dalykai

Turėtume 
-l Gegužės Pin 
jtiet Gegužės 1 

Į^la sekmadieni 
■^apvaikšėiojim;

I šeštadienį
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, suvartoja peroaų 
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įkytą mėsą ir suk 
s. Kurie iš papo: 
imi pila druską u 
dažnai apsunkiu 
gauna nesuvirški 
(indigestion).J. | 
ima, kad kietis 
s per dieną suvirti 

kaip vieną arteli 
ruskos, o tikrenybė 
ekti pusės arbatia 

arba apie 30 pu 
Kai kuriais ateiti 

>gus reikalauja u. 
ikos, negu normų 
avyzdžiui, kas mr. 
vėmis; o taipgi iro 
ščiuose, kuomet tbą 
jama; sergant rai- 
viduriavimo lįt® 

ždegimu plaudte- 
kitų kūno sąnafiį-:- 
imo daug kraujo n 
linga valgyti sars 
sergantieji širdies! 

rintieji aukštą kmj 
ir perdaug src 

šmintingiau padar. 
darni nuo varto.” 
rskos.

Naujienos iš Kanados
nose (150 mylių nuo Port 
Arthuro), dr-gas Juozas 
Barkeu Ta: (angkškai va
dindavęs Joe Barr).

Velionis Juozas Barkaus-
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Tarptautinę darbininkų 
solidarumo šventę — Pir
mąją Gegužės — švenčia 
viso pasaulio darbininkai.

Tik diktatorių valdomose 
šalyse ji yra uždrausta, ar
ba paversta kokia tai ne
reikšminga medžių sodini
mo arba motinų (Lietuvoj), 
o kitur diktatoriai bando tą 
šventę paversti savo įnagiu.

Kanadoje Pirmoji Gegu
žės oficialiai nėra uždraus
ta ir į kalėjimus už tai neki
ša, bet toli nevisi norintieji 
daibininkai galime ją švę
sti.

Kanados kapitalistai, ly
giai kai]) ir kitų šalių pelna- 
grobiai, i darbininkų soli
darumo šventę žiuri su ne
apykanta. Yra dar nemažai 
ir gana stambių įmonių, ku
riose darbininkai neorgani
zuoti, pavyzdžiui, mėsos ap
dirbimo ir gyvulių skerdi
mo įmonės. Vien Toronte 
šitoj pramonėj dirba arti 
5,000 darbininkų, ir jie ne
gali viešai dalyvauti darbi
ninkų šventės demonstraci
jose. Tai liūdna padėtis. 
Linkėtina, kad ateinančiais 
metais tų įmonių darbinin
kai butų susiorganizavę į 
uniją ir bendrai galėtų da
lyvauti demonstracijose su 
savo unijos vėliava.
Kanados Darbininkai Ne- 
į turi Tinkamos Politinės 

Partijos.
'NofS Kanadoje yra ke

lios organizacijos, kurios 
pretenduoja vadovauti dar
bininkų judėjimui, bet jos 
neturi mažiausio pasiseki! 
mo. Priežastis to yra hętu
rėjimas tinkamos ir aiškios 
programos.

Linkėtina, kad Kanado
je įsikurtų tokia darbinin
kų partija, kurioje galėtų 
rasti pasitikėjimą visi dar
bo žmonės, kurie kovoja už 
laisvę ir demokratiją.

Apvaikščiodami Gegužės 
Pirmąją, darbininkai de
monstruoja prieš kapitaliz
mą savo atsiektus laimėji
mus ir daro planus ateities 
kovoms. Taigi tenka nors 
trumpai prisiminti ir paly
ginti tas pozicijas, kurias 
turėjome praeitais metais 
su šių metų esamomis.

Kanadoje bendras darbi
ninkų judėjimas yra bejnaž 
tolygus praeitiems metams.

Lietuviu tarpe pasireiškė 
demoralizacija. Praeitais 
metais musų tarpe vyravo 
linkima viltis, kad jau pra
dedame vienas kitą supras
ti, kad rnusų visų tikslas yra 
vienas ir tas pats, siekti lai 
Švęs ir demokratijos. Bet 
Šįmet, vos spėjus peržengti 
naujų metų slenkstį, jau pa
sirodė nesantaikos žymės.

Pribuvęs iš Montrealo 
naujas “kraujas” iššaukė 
reakciją sename kūne, ir 
gražus bendras darbas virto 
atgieža vienam asmeniui, 
kuris nieko bendro neturėjo 
su bendruoju musų veiki
mu. Tas nelemtas įvykis pa
rodo, kad musų tarpe yra 
nemaža asmenų, kurie pre
tenduoja būti daug žinan
čiais, bet nemoka atskirti 
balto nuo juodo. Tuo labai 
tapo pažeistas Kanados lie
tuvių vienybės reikalas. Ims 
nemaža laiko, kol padaryta 
žaizda užgis. Bet tebūna ši- 
fas įvykis mums visiems pa
moka, kad ateityje tokie ar 
panašus dalykai nepasikar
totų. Turėtume eiti išvien 
bent Gegužės Pirmą.

Šįmet Gegužės Pirmoji iš
puola sekmadieniui, todėl 
jos apvaikščiojimas bus at
keltas j šeštadienį, 30 lia

landžio. Kadangi dauguma 
dirbtuvių dirba tik iki 12 
valandai, tai po piet visi ga
lėsime dalyvauti demon 
stracijoje. (Šis pranešimas 
buvo gautas, kuomet perei
tas “Keleivio” numeris bu
vo jau spaudoje.—Red.)

Skaudus priminimas.
Pernai gegužės apvaikš- 

čiojime Ispanijos respubli
kai gręsė pavojus netekti 
Baskų sostinės, o šįmet jau 
rimtas pavojus gręsia visai 
lojalistų armijai ir liaudžiai 
pakliūti į fašistų priespau
dą. Ispanijos lojalistų pra
laimėjimas yra kartu ir mu
sų pralaimėjimas. Tarptau
tinis fašizmas pasiiyžęs už
nerti savo apynasrį ir toms 
tautoms, kurios šiandien da 
demokratiškai tvarkosi. Tad
šiandien daugiau, negu ka
da nors, yra aišku, kad ne
tik tų valstybių, kur fašiz-, 
mas jau viešpatauja, darbi-1 
ninkai turi kovot prieš jį. 
bet lygiai ir tų šalių, kurio
se dar fašizmo nėra. Taigi 
visi dalyvaukime Pirmos 
Gegužės demonstracijose ii 
parodykime Kanados fašis
tams, kad mes mokėsime jų 
puolimą atmušti.

Be to, turime parodyti 
šėlstančiam kapitalizmui, 
kad Ispanijos liaudies ko
vos mums nėra svetimas rei
kalas, ir kad mes jas remsi
me iki paskutinės valandos.

Linkėtina, kad po Gegu
žės Pirmos pas mus atgim
tų darbininkų tikra solida
rumo dvasia, ir kad pradė
tume naują gyvenimo lapą 
su viltimi ir pasiryžimu per
galėti fašizmą.

Kova prieš fašizmą bus 
pasekminga tik tada, kada 
darbininkai bus organizuo
ti politiniai; taigi norintieji 
kovoti už .darbo klasės rei
kalus, privalo stoti į tokias 
politines organizacijas, ku
rios laikosi veikimo linijos 
nustatytos Tarptauti n i o 
Darbininkų Internacionalo.

T. L. S. D. kp. org.
A. Frenzelis.

EMPA1R, ONT., KANADA 
Tragiškai žuvo dr-gas Juo
zas Barkauskas ir kritiškai

sužeistas Stasys Vaitekūnas.
Balandžio 22 d. tapo pa

laidotas Port Arthur, Ont. 
kapuose tragiškai žuvęs lai
ke katastrofos balandžio 22 
dieną, Emraip’ aukso mai-

kas kilęs iš Lietuvos, Šiau
lių apskr., Gudeliu ka'mo, 
34 metų amžiaus. Kanadon 
atvyko 1930 m. Anot drau
gų papasakojimo, Lietuvoj 
turi dvi sesutes ir Amerikoj 
pusbro’į. Kanadoj jokių gi
minių neturėjo. Paliko su- 
taupų $1.200. Kadangi jo
kioj darbininkų organizą-
cijoj neprigulėjo, tai palai
dojo kompanija su religinė
mis apeigomis, dalyvaujant 
visų tautų bažnyčios kuni
gui. Šiaip .velionis buvo lais
vų pažium žmogus ir rėmė 
darbininkų judėjimą. Fort 
William ir Port Arthuro lie
tuviai skaitlingai susirinko 
atiduoti paskutinį patarna
vimą ir amžinai atsisveikin
ti su savo klasės ir tautos 
draugu.

Katastrofom aplinkybės
sekančios: Užbaigę darbą 
maineriai kėlėsi iš požemių 
1,600 pėdų gilumos. Ant 
keltuvos (elevatorio) buvo 
7 darbininkai. Pusiaukely, 
mašinai sugedus, keltuvas 
sustojo. Buvo daroma pa
stangų sulaikyt, bet keltuvas 
visu, smarkumu pasileido 
800 pėdų aukštumo žemyn.

Tuo pasekmei ■ visus bu
vusius ant keltuvo baisiai 
sutriuškino. Velionis J. Bar
kauskas neatgavęs sąmonės 

į po kelių minučių mirė. Ki
tus 6 sunkiai sužalotus, tų 
skaičiuje ii- lietuvis Stasys 
Vaitekūnas, ekstra trauki
niu nuvežė į Port Arthuro 
ligoninę.

Maineriai kaltina kompa
niją už neprižiurejimą kel
tuvo mašinerijos. Darbas 
sulaikytas visai sąvaitei. 
Mainu inspektorius tardo 
“nelaimės priežastį.” Gali
ma iš anksto tikėtis, kad su
ras kaip visuomet ir visur, 
kad kompanija nekalta. 
Maineriai patys turi apsirū
pint, kad tokių atsitikimų 
daugiau nesi kartotų.

Mes Fort William ir Port 
Arthuro lietuviai linkini su
žeistiems pasveikti. Atsi
sveikindami su velioniu 
Juozu Barkausku, tarėm: 
“Ilsėkis drauge Juozai Ka
nados šaltoj žemelėj. Tu 
likai auka neprisotinamo 
kapitalo. V. Dlugauskas.

Planuoja čeverykų dirbtu
ves WPA žmonėms.J

Kadangi Bortono apylin
kėj daug čeverykų di. bul
vių stovi uždarytų ir val
džia turi batsiuvius še’nti. 
tai kilo sumanymas, kad 
valdžia paimtų tas dirbtuves 
i savo rankas ir nristatvtų 
batsiuvius, prie darbo. To
kiose dirbtuvėse čeverykai 
‘mėtų but gaminam’ tik 
WPA žmonėms ir kitiems 
bedarbiams, kurie gyvena 
’š valdžios teikiamos para
mos.

Kapitalistinei ši-temai 
bankrutuojant, novoms ne
norams valstybė turi imti 
pramonę į savo rankas.

BRAVORAI ĮSPĖJA PUB
LIKĄ APIE SUROGATUS.

HpffenrMfer V Co . Ine., 
gamintojai Pickwick Ale. 
naaiškino visuomenei, kad 
iie gavo keliolika pasiskun
dimų reikalu užvadavimų 
pigesniu ėliu. Publikos an- 
saugai, minėta kompanija 
buvo viena iš nirmiausių i- 
vesti suženklintus kranus, 
kurie aiškiai parodo vardą 
produkto. Tokie kranai da
bar verstini vartot pardavė- 
;?ms Mass, valstijoj. Nežiū
rint minėtų atsargumų, tūli 
oardavėjai (nors ii' mažas 
skaičius, bet gana rūpestin
gai) savo pareigas visuome
nei neišlaikė ir nelegaliai 
užvaduoja pigesniais pro
duktais. Haffenreffen & 
Co., Inc. sako, kad jų kostu- 
meriai dėl ypatingo Pick
wick Ėliaus skonio, greitai 
nastebi skirtumą.

Didžiuma pardavėjų, ku
rie moka brangiau už Pick
wick Ale dėl to, kad dar
bas ir produktai daugiau 
kainuoja, bendrai stoja pa
naikint tokius užvad avi
mus. Nuolatinė priežiūra 
Alcoholic Beverages Cont
rol Commission ir jų agentų 
tuos pardavėjus; kurie prak
tikuoja užvadavimu. greitai 
išnaikins. m ....

Pavergtos Etiopijos Vaizdai.

Penktas Puslapis

čia matome keliatą vaizdų iš pavergtos Etiopijos. Dešiniam kampe, viršuje, parodytas 
Etiopijos žmonių skerdikas, maršalas Badoglio. Jis žudo tenai žmones ir dabar, nes etio
pai vis nenori pasiduoti Italijos fašistams.

SalaSt!V0 j PAJIEŠKOJIMA1
NINKĄ. | pajješkau JONO ŽVIRBLIO, paei-

Pereita sąvaitę Kinijoj n.a .« Vilniau gubernijos, Trakų ap- 
japonai areštavo italų 
laikraštininką Luigi Brėži
ni, kuris išliko gyvas iš ame
rikiečių laivo “Panay,” kuo
met japonai jį pąskanlino.

skričio, žąslių parapijos, Rudžių kai
mo. 7 metai atgal gyveno Hartford, 
Conn. Kurie žinot kur jis randasi 
malonėkite pranešti arba pats lai at
sišaukia. Tūrių svarbų reikalą. (0) 

August Naidzinavičius,
155 Newbury st., Lawrence, .Mass.

Atvažiuokit į Hart
J vakarų Michigan, kur geros far

mos. Jus galit užsidirbti $700 -nuo 
vieno mažo sklypo pupų, $1,000 nuo 
sklypo bulvių, arba galit pieninin- 
kaut, vaisius augint ar abelnai far- 
meriaut. Vaisingos farmos kaiųuoja 
$1,000 ir daugiau. Geri keliai, mo
kyklos ir bažnyčios visur. Kreipki
tės į mus ir klauskite kokios' farmos 
norite HANSON-OSBORN, (0

Hart, Oceana County, Michig*Jii.

ANTANAS SIURKUS iš Lietuvos,

Stasiui Vaitekūnui balan
džio 23 nupiovė dešinę ko
ją. Kazys Kaminskas bai
siai sužalotas. Nėra vilties 
nei vienam pasveikti.

K. K-skas.

Naciai Balsuoja Ant Jūrių.

Kaip Amerikos,’ taip ir Anglijos įstatymą! draudžia ant sa
vo žemės svetimšaliams balsuoti. Todėl Amerikoj ir Ang
lijoj gyvenančius vokiečius, ir austrus Vokietijos karo 
laivai vežė ant jūrių balsuoti už Austrijos prie Vokieiti- 
jos prijungimą, šis vaizdelis parodo Anglijos vokiečius 
balsuojant ant jūrių už Hitlerio “anšliusą.”

ĮSPĖJIMAS AUTOMOBI
LIŲ SAVININKAMS.
Automobilių registracijos 

viršininkas -Goodwinas įspė
ja visus automobilių savi
ninkus Mass, valstijoj, kad 
iki 18’ gegužės kiekvienas 
patikrintų savo mašinos 
stabdžius, žiburius ir kitus 
dalykus, ir gautų “stikerį.” 
Po 18 gegužės policija stab
dys visus automobilius, ku
rie neturės “stikerių,” ir jei
gu mechanizmas bus atras
tas netvarkoj, bus suspen
duota registracija.
Parsiduoda 1936 Chevrolet

Ųviejų durų Sedan • geram stovy, 
mažai važinėta-', turi but parduotas 
greitai. Priežastį patirsite ant vie
tos. Savininką galit matyt nuo 5 va
kare. JOE BUTKUS (S)

12 Waverly st., Brighton, Mass.
----- - ----------------------j------------------------

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

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

TIKIME I KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagonų pasaką apie Kristų 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabai 
krikščionys vadina pagonis bedie
viais. Atrasite kad net Biblija neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukryžiavotas.

MYTAI APIE KRISTŲ 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.
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra. peržiūrėta ir pagerinta laida.
Kaina .................................................. 25c

SVARBUS ATSITIKIMAI
ĮVYKSTA KASDIEN i

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS” 
REIKIA TURĖTI KASDIEN

— ---------------------------------------------------------------- t
— — . — 1 ■ ■ i

Amerikos lietuviai turi tik vieną dienraštį, iš 
kurio viską patiria KASDIEN, tai didžiausį 
ir seniausį dienraštį “NAUJIENAS.”
Negyvenkite nežinojime, patirkit viską, kas 
dedasi plačiam pasauly, KASDIEN skaityda
mi “NAUJIENAS.”

Už Chicagos “NAUJIENOS” metams kai
nuoja tiktai $5.00. Metiniai prenumeratoriai 
dar gauna puikių dovanų. Vieną numerį pa
žiūrėjimui galite gauti VELTUI,

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

pajieško Onos Norkaitės-Grevelienes, 
ji Kalvių kaimo, Akmenės valsčiaus, 
1910 m. gyveno Detroite, paskiau 
persikėlė į New Yorką. Ji pati lai 
atsišaukia, kurie žinot jos adresą, 
prašau pranešti, nes jai yra paliktas 
turtas Lietuvoje. (0)

John Paulauskas
43 Vine st., Middleboro, Mass.

Pajieškau KURBIO, jis gyveno 
1922 ir 1923 metais Arizonoj, buvo 
tarnavęs U. S. kariuomenėj. Jeigu 
da esi gyvas, prašau atsišaukti. Ku
rie žinote apie jį malonėkit man pra
nešti. nes turiu svarbų reikalą; už 
pranešima busiu dėkinga.

.Marijona Kupstis,
21 Westwood av., Waterbury, Conn.

BRANGI MARYTE,
GRĮŽK NAMO

Brangi Maryte: Aš dar tikiu.rtad 
susitaikysim, aš dar supratau'V ką 
reiškia reumatiški skausmai ir jlfeg- 
liai, kurie žmogų vargina, kada gfiio- 
gus nesijauti gerai, esi piktose,der
vuotas ir nepamatai, kaip kokį tjerei- 
kalingą žodį plepterėji, ir prašvleda 
barniai, nesutikimai, aš dar išjikal- 
bšjau su vietiniu aptiekorium -šr jis 
man patarė Deksnio Galingą Mostį, 
kuri yra daugeliui pagelbėjus!. Aš 
tikiu, kad ir tau pagelbės. Grįžk na
mo tuojaus. Jūsų mylintis vyras Jo
kūbas. O jeigu negrįši, lai klausk 
aptiekose taip: DEKEN’tj OINT
MENT.

DEKEN’S OINTMENT CO., 
HARTFORD, CONN.

Paįieškau brolio ANTANO SIMU- 
KAUSKO, paeinančio iš Lietuvos, 
Sobuvos kaimo, Alytaus apskr., da-. 
bar gyvena Kanadoj; keli metai gy
veno Edmontone, Albertos provinci
joj, bet per keliatą metu nesusira
šiau su juo. Prašau jį atsišaukti, ar
ba jo draugų prašau duoti jo adresą 
už ka busiu labai dėkinga. Turiu 
svarbių reikalų' su juo susirašyti. Jo 
sesuo J ieva Vanderienė (9)
315 So. -Ith st., Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKAU PUSAMŽĖS MOTE
RIES, tokios, kuri neturi kam užlai- 
kyt, prie seno žmogaus už gaspadi- 
nę. Duosiu valgį, kambarį ir drapa
na?. Mike Gudmaji

235-1 Elston avė., Chicago, I’ll.

Reikalingas Darbininkas
Ant farmos, turi mokėt karves 

melžti ir abelnai farmos darbus. 
Darbas ant visados, dabar mokestis 
$20.()0 i mėnesį. Ant. Turskis (9)

2G9 West st., Box 24,
Coche.-ett, Mass.

EXIRA' PARSIDUODA I ARM A.
NO. WILMINGTON. ant Salem 

Read apie 10 akerių arba 57 parcels; 
labai geroje vietoje, prie Silver Lake. 
Visokios daržovės parsiduoda prie 
dull) žiemą ir va-arą. Visi budinkai 
nauji, tik -I metai pastatyti. G dideli 
budinkai. elektroj šviesa visur. Par
siduoda labai pigiai. (1)

ANTANAS MICKEVIČIUS. Sav.

GYDUOLES.
NUO ULCER1O.

Kurie -irg., L Keriu, tiems labai 
gera pagalba. Nėra .-girtumo, ar li
ga viduriuose ar is viršaus. FRANK 
RICICKIO gyduolės, vienos gert, o 
kitos tept iš viršaus pagal nurodymą, 
SUSTABDO SKAUSMUS, SUSTAB
DO KRAUJO BĖGIMĄ, SUTINIMĄ, 
PRALIUOSUOJA VIDURIUS, pa
taiko apetitą, teikia ramumą. Ser
ganti tokiom ligom nieko nelaukdami 
nusipirkit F. RICICKO gyduolių ir. 
vartokit jas taip kaip yra nurodyta 
Kaina $3 00 bonkutč ar dėžutė.

MOST1S. Kurie kenčiate nuo nes 
gyjančių žaizdų, užsisenėjusių ir! 
naujų, kurios dangiausiai pasirodo 
ant kojų ir kitų kūno dalių, kurios 
kartais užgydomos bet ir vėl atsi
naujina. žaizdų išvaizda: prakiura 
oda, parausta, pamėlynuoja, teka 
vanduo ir niežti. Kuriem tas pasi
reiškia, vartokit F. Ricickio Mostį ir 
jo patarimus, su kurios pagalba išsi- 
gydysit. Mostics kaina $1.00 ir $2.00.

KURIE TURI "PILES" ir du ne-, 
turėjot operacijos, musų gyduolės 
duos geriausią patenkinimą. Kaina 
tų gyduolių $1.50. Užsisakydami gy-( 
duoles, pinigus siųskite pašto Mo
ney Orderį. Už U. S. rubežių, 25c. 
brangiau. Adresas:

FRANK RICICKAS 
298 Hillside Ave., 

HARTFORD, CONN.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTES

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
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.



Beštas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON

Moterims Pasiskaityt
A * ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

 M. MICHELSONIENĖ. 

NAŠLAITĖ.
Kojom pamėlusiom — vieškelio gruodas — 
Nutraukė varnos vakaro lydimos.
O kas našlaitei kelią parodys?
Kas ją nuves prie g.mtojo židinio?

Žvarbus ir vėjuoti debesys rausta—
Kraupus vaiduokliai—blaškosi gluosniai, 
Lietų? ir ašaros veidą nuplaus tau, 
Pamotės vėtros plaukus nuglostys.

Kam tu išklydai rudenio vieškeliu?
Av svetima duona pakarto?

Vai, ar suras tėviškę jieškomą?
Rauda tik vėtros, rauda už vartų...

Salomėja Neris.
__________ I

KAUNO PONIUTĖS SVAJONES.
Dainuoju dainą, raminu širdį, 
Tegul pasaulis platus ją girdi... 
Apie prabangą dar ? egirdėtą, 
Kuri man tenka ant: to svieto.

Turiu namuką 1 .aune prie plento 
Ir esu žmona in eligento...
Inteligento daili us, nestoro, 
(Tebus aplinkui tik metrų pora).

Jackie Coogano Motina Verkia Teisme.

Mrs. Bernstein on witness stand

Mažas būdamas Jackie Coogan buvo labai pagarsėjęs Amerikos filmose. Jis padarė tuo
met $3,000,000. Kadangi jis buvo da mažas vaikas, tai jo pinigus ėmė savo globon tėvai. 
Vėliau jo tėvas mirė, o motina ištekėjo už kito vyro, tūlo Berrištėino, kuris tuojaus už
vedė sau karališką gyvenimą ant svetimo labo. Tuo tarpu Jackie Coogan užaugo ir pa
reikalavo savo pinigu, nes dabar jis filmems pasidarė nebetinkamas ir nieko neuždirba. 
Bet motina su patėviu atsisakė jam ką nors duoti. Taigi vaikas pasisamdė advokatus ir 
iškėlė savo motinai ir patėviui bylą Los Angeles teisme. Motina teisme verkia ir alpsta, 
nes didesnę dalį pinigų ji su savo meilužiu jau pratiltojo, čia ji parodyta teisme trijo-
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Jisai tarnauja prie kasos banke se pozose.
Ir sau litelių nukniaukia tankiai, 
Kuriuos mes dedam i bendrą skrynią, 
Dėl kito namo Kaune, mūrinio.

Turiu šuniuką, Princelį rimtą, 
Jo neparduočiau nei už du šimtu, 
Nes jis man džiaugsmo visur suranda: 
Kiekvieną stulpą palaistyt bando.

Visame Kaune aš karalienė...
Kiekvienam baliuj — viešnia kasdienė... 
Visi ten myli mane ir glosto 
Odekolonus nuo manęs uosto.

. Žodžiu, ko širdis tik mano geidžia, 
Pasaulis duoda, pasaulis leidžia.
Ir jam figurką, jei jis neduotų, 
Parodyč’ pirštais sukombinuotą.

“Kuntaplis.”

žmogus ramiai prašo Dievą 
pakeisti orą, duoti gerą pin
tį, prailginti gyvenimą, ir 
kiekvienas toks prašymas 
liečia ne tik to traukimo 
prie žemės dėsnį, bet liečia 
taip»pat visą eilę ir kitokių 
svarbių gamtos įstatymų. 
Malda, trumpai tariant, yra 
prašymas, kad Dievas pa
darytų stebuklą, bet kiek
vienas stebuklas yra prie
šingas gamtos dėsniams ir 
todėl yra negalimas.

Aišku todėl, kad malda 
nieko negali duoti, ir kas 
meldžiasi, tas tik apgaudi
nėja save.

AR REIKIA MELSTIS?
Kiek tai liečia mokytų 

žmonių sluogsnius, tikėji
mas maldomis jau yra žu
vęs. Gali dar kuriam laikui 
pasilikti formos, bet maldos 
esmė ir dvasia jau dingo. 
Mokslas taip jau įsisunkė 
musu gyveniman, tąip jau 
gausiai Įkrėtė Į mus sąvoką 
Įstatymo, kad net ir mažiau 
šviesos ragavęs žmogus var- 

• giai ar galėtų pasprukti nuo 
mokslo Įtakos. Su senovės 
žmogum buvo kiek kitaip. 
Jis negalėjo suprasti buvu
sio prie jo bendro, visuotino 
priežastingumo. Kur tiktai 
jis matė judesį, jis vaizda
vosi gyvybę. Vėjo gaudi
mas, vandens čiurlenimas, 
audros ūžesys ar žaibas — 
visa tai buvo jam gyvi daik
tai, asmėnys, galėję ' duoti 
jam malonumą arba skaus
mą. Baimė ir nežinojimas 
viešpatavo pasaulyje. Žmo
nės rūpinosi įsigyti regimų 
ir neregimų dvasių palan
kumą ir tam tikslui jie mel
dėsi i juos, nešė jiems au
kas. Tokiose aplinkybėse 
maldos turėjo logišką pras
mę. Viskas galėjo atsitikti, 
nieko nebuvo tikro. Kadan
gi nebuvo žinomas tų reiš
kinių pobūdis, galima buvo 
prašyti visokių malonių ir 
kvailiausių dalykų iš tų 
dvasių, kurios neva valdė 
■pasauli, galima buvo tikė
tis, kad tie prašymai bus jų 
patenkinti. Bet kai jau žmo
nės pradėjo tyrinėti gamtos 
reiškinius, kai išaiškino jų 
priežastis, žmogaus prašo
mų dalykų kiekis neišven
giamai turėjo mažėti, ligi 
pagaliau visas dangaus ir 
žemės gyvenimas pasirodė 
esą dalimi dižiulio mecha
nizmo, kurs pats savaime 
veikia, pat savaime tvarkosi 
ir taisosi. Todėl ir tikėjimas 
maldomis turėjo susidurti 
su visa eile sunkybių.

Kiekvienas argumentas, 
iškeliamas prieš tikėjimą 
stebuklais, gali būti taip pat 
iškeliamas ir prieš maldą. 
Kiekvienas. patenkinimas 
maldos butų savo rūšies ste
buklas. Tikrai tikis žmogus 
turi manyti, kad gamtoje į- 
vyko koks nors pasikeiti

mas, kurio nebūti; buvę, jei 
jo malda nebūtų buvusį iš
klausyta. Kitaip visos mal
dos butų tikrai bergždžias 
laiko eikvojimas. Paley drą
siai pareiškė: “Žmonės ne
sitikėtų ką nors gauti per 
maldą, jei jie netikėtų, kad 
maldose yra jėga ką nors iš
prašyti.” Netikintysis su pa
šaipa gali paklausti tikintį 
žmogų: “Ar traukimo prie 
žemės dėsnis liausis veikęs, 
kai jus pasimelsite?” Dau
gumas žmonių gali matyti, 
kaip absurdiškas butų rei
kalavimas sulaikyti trauki
mo prie žemės (gravitaci
jos) teisę. Bet vis tiktai tikis

“Laisv. Mintis.”

MEDUS. KAIPO VAI
STAS.

Jau žiloje senovėje musų 
žmonės vartojo medų kaip 
vaistą ir jį plačiai vartojo 
nuo gerklės skaudėjimo, 
persišaldymo ir tt. Medus, 
kaip vaistas, buvo žinomas 
ir senovės egiptiečiams. Iš 
medaus jie gamindavo vais
tus nuo Įvairių ligų, nes ti
kėjo, kad medus, surinktas 
iš įvairių augalų, turi daug 
vaistingos medžiagos.

Šiandien medus turi taip 
pat šiuo atžvilgiu reikšmės. 
Ypač patartina duoti jo pa-

Valdžia Panaikino Jų Šliubą.

Čia matome 12 metų amžiaus mergaitę, Almirą Wells, ir 
37 metų amžiaus Samuelį McChesney, kurie buvo paėmę 
bažnyčioj šliubą ir jau išgyvenę visą savaitę krūvoj kaip 
vyras su žmona. Kadangi ji prapuolė iš mokyklos, tai po
licija pradėjo jos jieškoti ir surado kartu su vyru džiau

nant savo skalbinius, kaip parodyta šiame vaizdely. Poli
cija ją suėmė. Dabar jos šliubas jau valdžios panaikintąs 
ir ji uždaryta nesuvaldomų mergaičių prieglaudoj. Visa 
tai buvo Deleware valstijoj.

augusiems vaikams ir maža- 
kraujams. Šeimininkės vi
sada turėtų turėti atsargoje 
medaus.

Iš patyrimo yra žinoma, 
kad medus gerai veikia nuo 
persišaldymo. Tam tikslui 
daromas šitoks preparatas: 
užvirina kvortą vandens, į- 
deda porą šaukštų cukraus, 
pusę paintės medaus, įspau
džia du lemonu, išmaišo ir 
užvirina da sykį. Tuomet 
atšaldo ir supila į bonką. 
Kai reikia gerti, vėl užkai
tina. Gerai išgerti stiklą 
karšto tokio gėrimo prieš 
einant gult.

Lietuvoje žmonės varto
ja medų nuo daugelio ligų 
ir tiki, kad jis pagelbsti, ži
noma, tenai ir visokiems 
burtams tiki, todėl daug 
svarbos negalima dėti ant 
to, kas Lietuvoje daroma. 
Nusideginę odą, jie tenai te
pa medų sumaišę su rugi
niais miltais; nušalę ausis 
ar nosį, irgi tepa medum. 
Veidą merginos tepasi me
dum, kad pašalinus šlakus 
arba dedervines. Į galvą tri
na medų, kad išnaikinus 
pleiskanas. Šunvotes irgi 
medum gydo. Gydytojai, 
žinoma, šitokių vaistų ne
pripažins.

Bet vienas dalykas, kur 
, medus tikrai gerai tinka, 
j tai žali agurkai. Kas turi 
medaus ir žalių agurkų, te- 

■gul užsitepęs paragauja, o 
be abejonės patiks. Supran
tama, čia jau nebus vaistas, 
bet užtai geras skanskonis.

GERKITE DAUGIAU 
VANDENS.

| “Jei norit jaustis gerai ir 
gyvai, tai turit kasdien iš- 
'gerti tarp 8'ir 12 stiklų van
dens. Viduriai turi būti ge
rai vandeniu išplaunami, p 
tuomet rūgimas jūsų vidu- 

’ riuosė negalės įsivyrauti,” 
sako daktaras G. S. Foster, 
Lucy Hastings ligoninės 
galva.

I Toliaus jis aiškina, jog 
perdaug maisto ir negana 
miego, arba perdaug miego 
ir negana vandens daug 
pakenkia netik sveikatai, 
bet ir gražiai veido išvaiz
dai. ’ t '

i “Jei moterys nori būti 
gražios, jos pirmiausiai turi 
but sveikos ir linksmos,” 
aiškina daktaras Foster. Jis 
paduoda ir receptą, kurį 
pildant esą galima page
rint sveikatą ir grožį.

Štai tas receptas;
“Atsikėlus iš ryto, pir

miausia gerai nušveisk dan
ais, nusiprausk veidą ir išsi
plauk burną, o po tam iš
gerk bent du stiklu šilto 

(vandens. Jei galima, tai pa- 
itartina pirm pusryčių išeiti 
j pasivaikščioti tyram ore, o 
ijei tas negalima, tai reikia 
nors nrieš atvirą langą atsi

stoti ir giliai kokią 20 kartų 
atsikvėpti ir lengvai pasi- 
mankštyti.

“Didžiumai moterų pa
kanka valgyt du kartu per 
dieną. Geri pusryčiai ryte ir 
gera vakarienė. Pietų laiku 
vaisiai, o dar geriau — vai- į 
siu sunka arba stiklas mas-; 
lionkų.

“Valgyt reikia lėtai ir vi
są maistą labai gerai su- 
kramtytį.

“Nekuomet nevalgyt su
sinervavus arba supykus.

“Reikia stengtis valgyt ir 
gult kasdien tuo pačiu lai
ku. Miegoti maž-daug aš- 
tuonias valandas.

“Sveikam žmogui reikia 
kas diena tyram ore pasi
vaikščioti.

“Kūnas reikia dažnai 
plauti — maudytis.”

Laikanties viršminėtų pa
tarimų, daktaras sako, svo
ris ir juosmuo bus visuomet 
normalus ir vienodas per 
metų metus.

PASVEIKINIMAS MO
TINOMS.

Ateinantį nedėldienį, ge
gužės 8 d., yra Motinų Die
na. Ją sumanė philadelphie- 
tė Anna Jarvis. Motinai pa
gerbti skiriamas antras ge
gužės nedėldienis. Kieno 
motina da gyva, tas tą dieną 
nešioja raudoną gėlę, o kie
no jau mirus—-baltą. jBe to, 
tą dieną vaikai stengiasi 
padaryti kokio nors :malo
numo savo motinėlei; jie 
parodo, kad jie ją gerbia.

Mes per šį “Keleivio” 
skyrių sveikinam visas mo
tinas, linkime joms šviesios 
ateities ir daug džiaugsmo 
iš savo vaikų.

M. Janonienė, poeto Ja
nonio motina ir šio skyriaus 
bendradarbė, taipgi prašo 
mus. pareikšti per šį skyrių 
.visoms motinoms širdin
giausių linkėjimų.

NAUJA LIETUVOS ŪKININ
KŲ DAINA.

Vai varge, varge, 
Sunku gyventi. 
Tuščia kišenė— 
Nėra nei cento.

Dar vakar litai 
Gražiai skambėjo, 
O jau šiandieną 
švilpauja vėjai.

Kai mes suėjom
Pasivaržyti, 
Kas atsitiko 
Baisu sakyti.

“Varžome malkas” 
Visi taip manė.
Bet gi išvaržė
Tik sau kišenę.

Dabar net galvą 
Skaudėti ima— 
Po dešimt litų 
Malkų vežimas...

Oi, jau mums niekas 
Negal sakyti,

‘ Kad daug varžytis
Nėra kiaulystė. “L. U.”

BEVEIK KALBĖTOJAS.

KAI KADA MAŽIAU BUNA 
GERIAU.

—Ale tu čia man davei labai 
mažų kiaušinių! — sako pirkė
ja krautuvininkui.

—Bet jie geresni — aiškina 
krautuvininkas.

—O aš beeinu, kad jie seni.
—Užtai ir geriau, kad jie 

maži...

Septynių metų Vytukas, gir
dėjęs savo tėvelius dažnai kal
bant apie taupymo reikalą, sa
ko motinai:— Mamyte, dabar 
ir aš jau pradėsiu taupyti.

—O ką gi tu taupysi, sūneli?
—Dabar muilas yra bran

gus, tai aš nuo šiol visai nesi- 
prausiu.

KAS KUO DŽIAUGIASI.
—Ko tu taip linksmas, Pet

rai ? Gal kokį giliukį turėjai?
—Ne. Atsitiko nelaimė...
—Tai turėtum verkti.
—Bet karas mano uošvę per

važiavo...
—Ar žinai, kad mano vyras 

blaivininkų susirinkime jau ke
lis kartus kalbėjo!

—Na, ir kągi jis ten kalbė
jo?

—Jis dukart drąsiai pasakė 
“bravo,” dukart “sutinku” ir 
vieną kartą, kreipdamasis į kai
myną, paklausė: “kada gi bus 
galas tam mitingui? Jau laikas 
butų išsigert.”

RASĖS ĮŽEIDIMAS.
—Teresa, tu šiandien išrodai 

pikta, kaip sušlapusi višta! — 
tarė šeimininkė savo juodvei- 
dei tarnaitei.

—O kaip gi man nepykti— 
sako juodveide. — Tas dakta
ras, ką išpiovė man tą apendi
citą, užsiuvo mane su baltu 
siulu !...

VISAIP MOKA.
—Jonai, kaipgi tu gali val

gydamas skaityti. Argi tai ne
sunku ?

—Tai niekis! Aš viena aki
mi valgau, kita gi skaitau.

Tėvas parodė vaikui blizgan
tį naują centą ir sako:

—Džianai, jeigu busi nais 
boi, tai gausi šitą klyn peną.

—Geriau duok man dortiną 
nikelį — atsakė vaikas.

5,000 MERGINŲ SIŪLOSI 
POLICIJOS TARNYBON.

Apie 5,000 merginų ir 
moterų New Yorke kreipė
si Į policijos departamentą 
prašydamos darbo. Jos su
tinka būti policininkėmis ir ( 
gaudyt banditus, ar kitokį ( 
darbą dirbti, nes kitaip ne- j 
turi iš ko gyventi. Tarp jų I 
yra mokytojų, artisčių, tele
fonisčių, plaukų taisytojų 
ir kitokių profesijų.

DR. MARGERIS
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

KAUNO RESTORANE.
Svečias:— Kokia gi čia švara

pas jus! štai, aš savo sriuboje 
radau pypkę.

—Tasuas:—O, jergutėliau! 
Tai mano pono pypkė! Mes jos 
visą dieną jieškome.

REDAKCIJOS' 
ATSAKYMAI

“Keleivio” skaitytojui iš 
Hudson, N. H. — Tamstos 
prisiųstos žinios apie tuos 

Tėvus, kurie “pirma putėsi 
i kaip krajavas dumtuvas, o 
dabar susitraukė kaip nagi
nė,” laikraštin nedėjome,, 
nes po ta korespondencija 
tamsta nepasirašei. Po ko
respondencija galima pasi
rašyti ir slapyvardžiu, bet 
redakcijos žiniai visuomet 
reikia paduoti ir tikrą savo 
pavardę su adresu.

F. Milžinskui. — Dainos 
bus geros beveik visos. Tik 
butų buvę geriau, jei būtu
mėt pažymėję jų autorius ir 
kur jos buvo tilpusios. ' i

T. Dalangauskui. —,Kas 
ir kaip pasidalijo mirusio 
Chicagoj šikštuolio Kelly’o 
pinigais, mes tikrai neži- 
pinigais, rasite žinioj, kuri 
telpa šiame “Keleivio” nu
mery. '' 4

Kuju Vincui. — Ačiū UŽ 
laiško nuorašą, bet “Kelęi- 
vin” jo nedėsime, nes nieko 
nauja ir įdomaus jame nėra 
—mergina rašo apie savo 
privatinį gyvenimą Kaune.

NEBŪK ŽILAS

PONAS TAIP KAIP IR 
PARŠAS.

Ponas (sodžiuje):—Tai kiek 
gi norėtum už nuvežimą manęs 
į miestą?

Ūkininkas:— Kad ir pats ne
žinau. Ickus už lentų vežimą, 
moka 6 litus, o anąsyk už paršo 
nuvežimą gavau tik 4 litus. Tai 
ponuliui tebūnie taip kaip ir už 
kiaulės nuvežimą—4 litai...

BUTINAS REIKALAS.
Į advokato ofisą įbėga suši

lus jauna leidukė ir sako kler
kui :

—Aš noriu matyt poną advo
katą! Tuč tuojau pašauk jį...

—Bet musų advokatas va
kar mirė,—aiškino klerkas.

—Man tas nesvarbu... Pa
šauk ir gana. Aš noriu divorso.

IšRODYK 10 METU JAUNESNE

Stebuklingos Gyduoles, Kurios P»- 
naikina Žilintų, Plaukų slinkimą ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
»ti taiso žilus plaukus koki bu
žo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome dideli $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrų- 
žintį. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO.,

Dept.. 4,
P. O. Box 54, Danville, lit
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, (Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraiiių.)

Baltijos Pa j u r i o Gyvento j a i

Dvikovė Vilniuje Už' Kun. Bučiui Misijos 
Lietuvių Tautos Nesiseka.

' Lietuvoje yra kun. Bučys, 
kuris keli metai atgal ir A- 
merikoje gyveno, “Draugą” i 
redagavo. Dabar šitas žmo
nių mulkintojas yra pakel
tas jau į vyskupus ir barzdą 
užsiauginęs nuduoda rusų

, popą, sako rusams rusiškai 
pamokslus, laiko jiems mi-

W BUNA

davei labai 
sako pirkė-

— aiškina

d jie seni.
u, kad jie

ytukas, gir- 
dažnai kai- į 
reikalą, sa

lytė, dabar 
lupyti.
iysi, sūneli? I 

yra bran- 
visai nesi-

UGIASI.
;smas, Pet-
<į turėjai?
įeiaįmė...
rkti.
s uošvę per-

>S‘
WMA1

Lietuvoje didelį susido
mėjimą buvo sukėlęs gan 
das apie balandžio 8 dieną 
Vilniuje turėjusią įvykti dvi
kovę. Ji turėjo įvykti už lie
tuvių tautos įžeidimą. Jos 
priežastis buvo tokia.

Kai ties administracine sijas ir, vis nuduodamas tik- 
linija buvo nušautas lietu- J-a ruSų popą, kalbina rusus 
vių pusėn perėjęs lenkų ka- Įcletis prie Romos katalikų 
reivis, Lenkijoje ir Vilnijo-ibažnyčios. Tai lygiai kaip j 

tas vilkas įlindęs avies kai-1 
lin prie avių taikėsi. Tačiau 
Bučiui tos misijos nesiseka. 
Nepaisant įvairių pažadų 
tik porą asmenų perėję į ka
talikybę, o kiti tik piktinasi 
tokiomis misijomis. Romos 
popiežiaus globos stačiati
kiai nenori, nes savo tikybi
nius reikalus jie tvarko de- 
mokratiškiau. Bažnytinius 
turtus, pajamas ir kitus rei
kalus kontroliuoja patys ti
kintieji, dvasininikai dikta
toriškų teisių sau nereika
lauja, kaip tai yra pas Ro
mos katalikus.

Prieš 
pas Bučys apsilankė pas 
stačiatikių metropolitą Eu- 
leterijų ir mėgino jį prikal
binti susivienyti su Romos 
bažnyčia. Bučys išskaičiavo 
gausybę malonių, kurias po
piežius suteikęs stačiati
kiams, bet nei metropolitas 
nei jo pakviesti kiti atstovai 
nesutiko pasiduoti Romos

Septintas Puslapis

Sį£t$į

T*~-------

Lietuvoje da yra nuo senovės užsilikusių briedžių, čia matome keliatą jų vaizdelių iš Neringės krašto, Baltijos pajūry.

litytojui ii
- Tamstos 

apie tuos 
rma putėsi 
jmtuvas, o 
kaip nagi- 
nedėjome,. 
pondencija 
ii. Po ko- 
lima paši
rdžiu, bei 
i visuomet 
tikrą savo 

i.

je buvo suruošta daugybė 
demonstracijų prieš Lietu
vą. Tose demontracijose bu
vo prikalbėta Lietuvai daug 
grasinimų ir įžeidinėjimų. 
Ypatingai įžeidžiančiai kal
bėjo vienas lenkų atsargos 
karininkas Vilniuje, de
monstracijos metu. Jis pa
vadino lietuvių tautą “va
gių gauja.” To jam negalė
jo dovanoti lietuvių skautų 
vadas žyžmaras. Prisiarti
nęs prie karininko paklau 
sė, ar jis tikrai lietuvių tau
tą pavadino “vagių gau
ja?” Karininkas atsakė: 
“Taip.” Tada žyžmaras 
skėlė karininkui antausį, it 
palikęs savo vizitinę korte
lę pasišalino.

Tai buvo lenkui iššauki
mas į dvikovą. Tuojaus ii 
pradėta jai ruoštis, žyžma- 
ro sekundantas su lenkų ka
rininko sekundantu sutarė 
dvikovei laiką balandžio 8 
dieną ir parinko ginklo rūšį 
—kariškus . kardus. Nors , , . .
Lenkijoje dvikovės uždrau- ^°^a1-. ,Ta<^a Bucys pasiu
stos, bet tas uždraudimas J -?8 įtikti civiliniam ben- 
ruošos nesutrukdė, nes už dradarbiavimui ir bendrai 
dvikovą buvo nusistatę ii I kovoti Pfies .. bedievybę, 
lenku karininkai. Net ir len-,nes ne tik Rusija, bet ir Lie- 
kų tarpe atsirado Zyzmaro 
šalininkų, kurię pripažino, 
kad jis didvyriškai pasiel
gė, gindamas savo tautos 
garbę. Todėl du lenkų kari
ninkai ir vienas seržantas 
ėmėsi žyžmarą ruošti dvi
kovei — mokyti jį vartoti 
karišką kardą.

žyžmaras, dar jaunas ii 
sveikas vyras, ■

— Dainos 
visos. Tik 

jei butu- 
autorius ir 
usios.
ui. —, Kas 
jo mirusio 
lio Kelly’o 
krai neži- 
;inioj, kuri 
leivio” nu-

tuva esanti pagauta “bėdie- 
Ivybės bangų.” Tačiau sta
čiatikių atstovai ir nuo to
kios vienybės atsisakė, pa- 
reikšdami, kad katalikiš
kuose kraštuose bedievių ir 
laisvamanių esą daugiau, 
negu Rusijoj, ir kad šiaip 

|jau pravoslavai nenori kiš
tis į netikinčiųjų reikalus. 

vra“b^£rp“l Vėliau “XX Amžius” įdėjo 
Varšuvos fizinio lavinimosi yysL Bučio pareiškimą, 
institutą ir jam gerai vyko kuriame piktinasi, kad pra- 
kardo vartojimo pamokos. 
Tuo pačiu laiku ir įžeidusis 
lietuvių tautą lenkų atsar
gos karininkas rūpestingai 
kardu treniravosi; jį ruošė 
dvikovai kiti lenkų karinin
kai. Vilniuje visi nepapras

KAIP PAVYDULINGA 
MOTERIS UŽMUŠĖ 

SAVO VYRĄ.
Štai koks įvykis Lietuvoj. 

Krekenavos^ vai., Panevė
žio apskr., gyveno ūkinin
kai Dilkiniai ir turėjo du 
jau paaugusius vaikus.

Dilkiniai ne labai tesu- 
gyveno: Dilkinis mėgdavęs 
išgerti, o išgėręs padraugau
ti su svetimomis moterimis. 
Dilkinienė nors ir 53 metų 
amžiaus moteris, bet baisiai 
pavidulinga ir vyrui ker
šijo.

Vieną vakarą ji parėjus 
kurį laiką vysku- namo iš Krekenavos radus 

namie savo vyrą begeriant 
naminę degtinę.

Pasigėręs jisai pradėjo 
jai grąsinti. Grąsinama 
žmona užsilipus ant kros
nies, o girtas vyras atsigu
lęs į lovą ir užmigęs.

Žmona, bežiūrėdama nuo 
krosnies į lovoje miegantį 
vyrą, sumanius jį užmušti: 
paėmus ąžuolinį kuolą ir 
smogus miegančiam vyrui į 
galvą.

Paskui pasižadinus vai
kus liepė jiems pakinkyti 
arklius, sukibę visi įdėjo 
užmuštą Dilkinį į vežimą ii ... .—
nuvežę prie Nevėžio. Lavo- mokytojauja,^ antias gauna 
ną išmetę is .vežimo ant Ne
ries kranto, o paskui Dilki
nienė jį nuridinus į upę.

Apygardos teismas Dilki- 
nienę pripažino kalta ir nu
baudė dešimčia metų sun
kiųjų darbų kalėjimą.

Dilkinienė apeliavo į 
aukštesnį teismą, bet apelia
cija buvo atmestą ir ji da
bar jau sėdi kalėjime.

Ir Moterys j Juršėnų laisvama-
p . j NIAI GERAI VEIKIA.
I ) tetai U. j “L Minties” pranešimu,

Vabalninkas. Prieš karą 1 Kuršėnuose įsikūrę laisva- 
ši apylinkė buvo garsi pa
žangumu ; čia buvo daug ■ 
kovotojų su rusų priespau-i;. - . ... 
da, įvyko garsusis 1905 m.;, aisvają Minti 
sukilimas prieš caro vai- knygyną, 
džią. Vėliau pažangos dva
sia susilpnėjo, į 
krikdemiškos nuotaikos, vi-! 
sas sritis okupavo klerika
lai, užplūdo vienuoliai ii 
vienuolės. Tačiau laisvos 
minties dvasia nepranyko. 
Pastaruoju laiku ji atgijo ii 

_ --------- _ ---- _r i apėmė plačius gyventoju
ikricio gyvenimą, pasirodė, I sluoksnius. Net moterys ir 
kad tikybos pamatai čia itin|tos pradėjo remti pažangiu- 
silpni. Alytaus, Seirijų ir ki-j jų judėjimą. Andai tikrai. į- 
tose parapijose jie surado domus įvykis atsitiko: per 
ištisus kaimus, . kurių gy-Į vieną baliuką kunigas susi- 
ventojai neina išpažinties, ginčijo su moterėlėmis. Jos 
nelanko^ bažnyčios ir nelau? (kalbėjo apie įvairius netei
kia kalėdininkų. Kitur gy- sėtumus, galingųjų smurtą, 
ventojai senai nutraukę ry-'karo pavoju. “Ganytojas” 
sius su bažnyčiomis, skaito pareiškė, kad viskas 'iš Die- 
Pažangiąją spaudą. Dabar |vo valios, be jo nei plaukas 
jieškoma priežasčių, kodėl: nenukrito. O viena vabal- 
taip yra. Juk kunigų Alytų- ninkietė jamr ii* atšovė:!

‘“Vadinasi, Dievas leidžia i mesnės už rudenį mokėtas, 
japonams i 
italams ] 
Ispanijoj žudyti tūkstančius' 
moterų ir vaikų? Antai, I 
skaičiau laikraščiuose, kad 
nesenai krikščionybės ginė
jų — nacių lėktuvams bom
barduojant Barceloną buvo 
užmušta per vieną dieną 
apie 2,000 žmonių, dau- 

’ i moterų ir vaiku.

ALYTUS KELIA KLERI
KALAMS DIDELI RŪ

PESTĮ.
Alytus. Nesenai Alytuje 

įvykęs laisvamanių susirin 
kimas, kuriame dalyvavo 
apie 1,000 žmonių ir įsirašė 
į skyrių 500 naujų narių, 
padarė sprogusios bombos 
įspūdį vyskupijų kurijoms. 
Ligi šiol Alytus buvo laiko
mas. katalikybės tvirtove, o 
čia staiga toks smūgis, tokia 
daugybė naujų laisvamanių 
ir šiaip prijaučiančių lais
vosios minties sąjūdžiui. 
Kai bažnyčios vadai pradė
jo “revizuoti’’ Alytaus ap- 
sl

je visas pulkas. Du klebo
nai, trys vikarai, keturi ka
pelionai ir tiys kunigai lais
vu verslu gyvena: vienas

ivoslavai apie tuos pasitari
mus pranešė spaudai.

IŠBARTAS PASIKORĖ 
JAUNUOLIS.

Kovo mėnesio 20 dieną 
•Kauno apskrityje, Jonavos 
j vaisiuje, Daukliunų kaime 
nusižudė jaunuolis Juozas

Kado Svarbių Gilios 
Senovės Liekanų.

— Ačiū už 
>et “Kelpi- 
, nes nieko 
jame nėra 
apie saw 

lą Kaune.

ILAS
JAUNESNE

1tu susidomėjimu laukė retos valsčiuje, Daukliunų kaime 
dvikovės. . . nusižuuc jaunuko „uumo

I Kadangi Žyžmaras stip- s. Tai jvyko taip: §eštadie- 
rus, miklus vyras, įvairių nj0 vakarą jis su savo drau- 
sporto šakų žinovas, tai bu-įgajs ioše kortomis; jis pra- 
vo pranašaujama, kad įžei- lošė gana daug. Parėjęs na- 
rd&jui teks susitikti su labai mo buvo tėvo apibartas už 
pavojingu priešu. Gal šito- praloštuosius ’ ’ T‘ 
•kių pranašavimų pabūgęs, • 
paskutinę minutę lenkas 
nuo dvikovos atsisakė. Jis 
■pareiškė apgailestavimą dėl 
savo neapgalvoto, lietuvių 
tautą įžeidžiančio posakio, 
ir prašė šį reikalą sutvarky
ti, taikiu budu. Kadangi 
žyžmaras, kirsdamas len
kui antausį ir privedęs jį 
prie atsisakymo nuo dviko
vės, laikė tautos garbę jau 
esant ganėtinai apgintą, tai 
jis priėmė lenkų pasiūlymą 
likviduoti ginčą taikiu bu
du.

Tuo tas incidentas ir pa
sibaigė. Tsb.

pinigus. Jis 
nieko nesakydamas nuėjo 
gulti. Rytą tėvų buvo pa
siųstas pašerti gyvulius. Tė- 
vą.Tose demonstracijose bu- 
reinant. Tada motina išėjo 
pažiūrėti, ką jis veikia ii 
rado... klojime pasikorusį. 
Velionis buvo palaidotas 
Karmeliavos kapinėse.

is PASVALIO PADAN
GĖS.

Vagiliškis, Pasvalio valse. 
Balandžio 3 d. pas vieną šio 
kaimo gyventoją iš miško 
atėjo du vilkai h: .jiue kiemo 
pagrobė šunį. Ra'tfarigi šei
mininkai laiku pamatė, pra
dėjo rėkti, vilkai šunį palikę 
pabėgo.

Prieš keliatą dienų šios 
apylinkės njiške buvo rasta 
vilkų sudraskyta1 stirnaitė.

Kantariškių kaime du pi
liečiai vieną ketvirtadienį 
pirkę karvę užsuko į resto
raną sugerti “magaryčių,” 
bet kai po dviejų valandų

; manių skyrius jau gerai su- 
‘šitvarkė ir gražiai veikia. 
Jis platina tarp žmonių 

ir kuria 
. Kovo 4 d. įvyko 

paskaita “Laisvamaniai ir 
,” kurios pasi- 

i klausyti susirinko keli šim
tai žmonių.

t, './o i i » tt . - _ . .

įsigalėjo Tikėjimas,

LAISVAMANIŠKAS 
KAIMAS.

Uta, Panevėžio vals. 
kaimas yra visai laisvama
niškas, čia nėra nei vieno 
pavasarininko, net ir iš se
nelių tarpo nėra nei vieno 
prisirašiusio prie kokios 
nors klerikalų brolijos. Tik 
netoliese, šeškų kaime, yra 
pavasarininkų kuopelė, ku
ri mėgina trukdyti laisva
maniams dirbti.

Šis

Pastarosiomis dienomis 
Raseinių apskrity labai nu
krito javų kainos — jos že-

Kauno priemiestyje, Vili
jampolėje darbininkai kas 
darni žvyrą rado įvairių žal
varinių radinių, kuriuos pri
statė Kultūros muziejui. 
Muziejaus vedėjas Dr. J. 
Puzinas susirūpino radinių 
vietą tirti. Kultūros muzie
jaus ekspedicija, nuvykusi 
į vietą, rado didelį I—II 
šimtmečio kapinyną. Ligi 
šiol atkasta ir ištyrinėta 33 
kapai. Kapinynas labai tur
tingas. Rasta įvairių papuo
šalų, karolių, žalvarinių 
apyrankių, apikaklių, fibu
lų, smeigtukų ir vyrų ka
puose primityviškiausių ge
ležinių kirvių. Atkreiptinas 
dėmesys į rastą ypatingai 
retą žalvarinį žiedą.

Darbai buvo pradėti šių 
metų kovo 28 d. ir tęsėsi li
gi balandžio 9 d. Kapiny
nas dar ne visas ištyrinėtas, 
bet darbai laikinai nutrauk
ti. Dr. J. Puzinas, baigęs 
darbą, žada visuomenę per

naikinti kinus, Be to, ir javų paklauso labai Įspaudą apie šiuos kasinėji- 
pavergti etiopus, menka. . I mus plačiau painformuoti.
Ąurlirii f 11 l.-ofo n omo I ----- - ■

pensiją, trečias laiko šaunų 
viešbutį. Dabar jie kaltina
mi neveiklumu. Mat, vienas 
klebonas verčiasi ūkininka
vimu, yra stambiausias cuk
rinių runkelių augintojas, 
turi reikalų 
įmonėmis. „ .. ..
mano, kad įvairus pelningi j tingumas, teisingumas, be- 
verslai nepalieka kunigams galinė žmonių meilė? Ko- 
ja ,,° Kovoti su “bedievy-. dėl jis nesutramdo grobikų 
be. Kalbama, kad įvyks] jr smurtininkų”? Kunigėlis 
kunigų pakeitimai, bus at- paraudo, kaip' vėžys ir išva- 
gabenta vienuolių ir misijo- dino .........................
nierių.

• • • • -'J-*- — , -ZV. V ..............-------------------------------------------

su įvairiomis gjausja moterų ir vaiku.
Todėl kurijos Tai kur gi tas Dievo gailės

moterį “bedieve,” 
“masonka,” nors ši apie ma
sonus savo gyvenime nebu
vo girdėjusi. Vabalninkėnai 

i ruošiasi pasekti kaimynų 
kupiškėnų pavyzdžiu ir į- 
steigti laisvamanių skyrių. 
Geros kloties, sąmoningo 
veikimo.

IŠ BAŽNYČIOS PAVOGĖ
PUŠKĄ SU KOMUNI

JOMIS.
Nežinomas piktadarys, 

jnųlaužęs Kruonio bažny
čios, Trakų apskr., durių 
spyną, įlindo į bažnyčią. 
Vagis užlipo ant altoriaus, 
atsidarė cimboriją; ir išsi- j NUSIP1RJCO LIETUVOJ 
ėmė sidabrinę pušką, pilną 1 
pridėtą komunijų. 1

AMERIKIETIS KUNIGAS

DVARĄ.
“Laisvoji Mintis” prane

ša, kad parvažiavę iš Ame- 
Į rikos kun. Albinas Ja-šas 

_______ ___ i nusipirko didelį Želvių dva- 
Balandžio 12 d. į Kauną ra Užvenčio apielinkėj. 

išėjo, vienam buvo dingusi atskrido pirmasis lenkų lėk- Tai ve, kur nuėjo tie dole- 
piniginė su pinigais, o ki- tuvas, kuriuo atskrido keli riai, kuriuos jis Amerikoje 
tam pintinė su silkėmis. Tai lenkų orinio susisiekimo rinko iš dievobaimingų ką- 
graži pamoka girtuokliams, valdininkai.______________ italikų “ant Dievo apieros.”

ATSKRIDO LENKU 
LĖKTUVAS.

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dvidešimtmečio minėjimo 
Iškilmių Lietuvoje proga 

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA 
li-LIETUVių LAIVOKORČIU AGENTU 
SĄJUNGA AMERIKOJE, Ine.

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesioginę Ekskursija i LIETUVĄ ' jį 
MODERNIŠKUOJU BALTU MS 'GRIPSHOLM 1 
Išplauks iš Nev Yorko GEGUŽĖS 28 d. 
PerGOTHENBURGĄ,nepersėdant įKLAI PĖDĄ Lar

Tuo pačiu motorlaiviu “Gripsholm” uBj
Antra ekskursija, kuriai asmeniškai vadovauja VLA- lIA 
PAS MUCINSKAS, švedų Amerikos Linijos lietuvių 

skyriaus vedėjas, išplauks iš New Yorko Liepos 1 d.
Kelionė: GOTUENBURG-STOCKHOLM-KLAII’ĖPA f gjjSj 

Iš Stockholm© laivu S. S. MARIEHOLM"
Kiti išplaukimai iš New Yorko: jĮjftMI

Geguž. 12, Birž. 3. Birž. 9. Liep. 11. ir 22
Geriausia Jums patarnaus musų agentas, arba -/"■ Į Mr B. 

SWEDISH AMERICAN LINE K W
151 Boylston St.. Boston. Mass. B ‘Wffl

i, Kurios P»- 
tų slinkimą ir 
joles privalėti) 
im žyla, slen- 

plaukai. Jos 
rus koki bu- 
■l era nieko uį 
asta. Specialiai 
ne didelį $2.00 
kyk šiandien ir 
nebusite pilmi 
jai bus sugn- 
;entų.
IERB CO,

anville, 111

ŽIAURUS PERKŪNO 
ŠPOSAS.

Alytaus apskrity, Simno 
valse., Čiurlioniu kaime ko
vo 26 vakarą žaibas trenkė 
į Dulskių gyvenamą uždarą 
namą. Namą uždegė, o šei
mininkę Dulskienę smar
kiai sužalojo išplėšdamas iš 
blauzdų didelius gabalus 
mėsų. Sužeistoji buvo apal
pusi, tačiau vėliau atsigavo 
ir yra vilties pagyti. Dabai 
ji paguldyta į Alytaus ap
skričio ligoninę.

ŠIAIS METAIS 
AŠ VAŽIUOJU 
I LIETUVĄ!

"GERAI! KODĖL NEPRISIDĖTI 
PRIE EKSKURSIJOS. KURIAI AŠ 

VADOVAUJU S.S. LANCASTRIA?”

Plauk tiesiog i

KLAIPĖDĄ
laivu

S. S. LANCASTRIA per KIEL KANALĄ
Išplauks iš New York’o gegužės 21 d.

Štai yra Jums gera proga aplankyti Lietuvą 
vieninteliu laivu, kuris plauks tiesiog j Klai
pėdą per vaizdingų Kiel Kanalų. Pasitenkin
kite gera ir patogia kelione, kuriai asmeniš
kai vadovauja PIJUS BUKŠNAITIS, Cunard 
White Star linijos lietuvių skyriaus vedėjas.

393 BOYLSTON ST., BOSTON. MASS.

vleiieji kam*Patogus kambariai, 
bariai, plaukiojimo 
pramogos, mandagus . 
vaizdai plaukiant per pagarsžjuai Kiel Ka
nalu. Smulkesnių informacijų kreipkitės pta

ekspresiniais garlaiviais

E BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa. 

Hremerhavene užtikrina patogių kelionę į Kaunu.

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND
HAMBURG • NEW YORK
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelbčsime jums išgauti svečių 
ir immigracijos vizas dėl jūsų giminių iš Europos.

Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba
252 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.

TIK SEPTYNIOS DIENOS

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

Pažangiejie Amerikos 
Lietuviai!

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

švietimo tikslui yra įsteigtas ir jau 14-ti metai leidžia
mas 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 16 litų, pusmečiui 8 litai. Amerikoje 
metams $4; pusei metų $2.

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.



Aštuntai Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 18. Gegužės 1 d., 1938 m.

K 
DARBO

Pre 
Amerikoje 
Pietų Ame 

Kanadoje
Prenu 

Amerikoje 
Kanadoje ii 

Valstijų
Apskelbimu 
Kreipiantis 

'adresuokite
Ii

253 Broad

Ačiū!
Pereitą nedėldienį Lietu-

WPA ruošia lietuviųi GEGUŽĖS 15 BUS 
I PUIKUS BANKIETAS.
I Nedėlioję, nuo ,6 vakare, 
[bus puikus Bankietas, Eme- 
ly Salėje, 1436 Dorchester 

jave., Fields Corner, Dor- 
chestery. Skani vakarienė, 
gera muzika ir kitokių įvai- 

__ renybių bus. Rengia bend- 
•eitą nedėldienį buvo su-i?a^ LSŠ. 60 kp. ir LDD. 21 
.-engę demonstracija prieš ^uoPa- ^1S1 musu draugai 
“raudonąjį pavojų.” Vy- jlr pritarėjai kviečiami daly- 
•iausis kalbėtojas buvo atsi- ysuti. Tikietus iš anksto ga- 
itatydinęs generolas Smed- Jnna įsigyti pas narius, ar- 
ley Butler. Kalbėjo taipgilba Keleivio ofise 50 cen- 
miesto majoras Tobin, se-/^ ypatai. Kviecja Rengėjai, 
latorius Lodge ir “raudo- ~ “ r
nujų” ėdikas gub. Hurley, Korupcija didesnis pavo- 
turis tvirtino, kad komuniz
mas čia “niekados neįsiga- 
’ės.” T 
lepaaiškino. . ...

Rimčiausią kalbą pasakė Amerikai. Bet gerai pereitą 
gen. Butler. Jisai pareiškė, nedėldienį pastebėjo savo 
kad komunizmo jisai nebi- prakalboj valstijos proku- 
ąs, nes Amerikoj komunis- roras Dever, kad politikie- 
inis judėjimas ■ esąs labai rių korupcija yra didesnis 
■ilpnas ir nesudarąs jokio, Amerikai pavojus, negu ko-; 
______  - _ J  -.1 ~ 11 m rz »>■» o o o »• L- i f nl.'i n i G rr _

Vietinės Žinios
PIRMOJI GEGUŽĖS BOS
TONE PRAĖJO RAMIAI.
Darbininku organizacijos 

ją minėjo subatoje.
Bostono darbininkų uni

jos, kartu su socialistų ir 
komunistų organizacijomis, 
šįmet apvaikščiojo Pirmo
sios Gegužės subatoje, 30 
balandžio, 
mininkai 
Common sodą 1 gegužės 
‘■'patriotiškoms 

kurios suruošė 
jomarką. kad 
darbininkų, šventę.

Kai darbininkai švenčia 
savo šventę, tai buržuazijai 
dreba kinkos. Matyt, dyka
duonių sąžinė nerami, kad 
jie taip bijosi darbo žmo
nių. Susirinkus miniai i Bo
ston Common, tuoj primar
mėjo viešos ir slaptos poli
cijos, tartum čia kas ruoš
tųsi Bostoną versti aukštyn 
kojom. Gi kitos policijos 
spėkos buvo sumobilizuotos 
nuovadose ir laukė tik, kad 
ją pašauks “tvarkos daryt.” 

' Bet jai nebuvo kas veikti. 
Darbininkai riaušių nekelia 
ii? langų nedaužo. Šitokių 
provokacijų paprastai pa
daro tiktai pačios policijos 
organizuoti chuliganai.

Ant Boston Common nuo 
spcialistų kalbėjo Alfred 
Baker Lewis, nuo komunis
tų —! Philip Frankfeld, nuo 
batsiuvių unijos — Paul 
Salvaggio, ir keliatas kitų. 
Viskas išėjo tvarkingai ir 
ramiai.

Lietuviai socialistai buvo 
surertgę da ir atskiras pra
kalbas, kurios įvyko Stašių 
salėj, Cambridge’uje, 1 ge
gužės’ po pietų. Kalbėjo 
“Keleivio” redaktorius Mi- 
chelsonas, o Buinio vedama 
jaunuolių orkestrą pagrie- 
žė. Lietuvos kaliniams su
mesta anie $10.00. Po pra
kalbų, dr-gU Stasių kamba
riuose buvo paruošta už
kandžių, prie kurių susirin
kę seni draugai smagiai 
praleido vakarą, dainuoda
mi revoliucines dainas ir 
diskusuodami įvairius klau
simus. Draugui Zabičiui su
manius, Ispanijos demokra
tijos gynėjams buvo da su
mesta keliatas dolerių au
kų.

“Mes galėtume iškarti vi
sus fašistus.”

Bostono “patriotai” pe

nes miesto šei- 
užleido Boston

leidėms,” 
tenai savo 
išniekinus

jus, negu “izmai.”
Prasivogę politikieriai

Iš kur jig tą žino, "jis i dažnai mėgsta pašūkauti
" 'apie visokiu “izmų” pavojų

pavojaus demokratijai. Bet 
pavojų Amerikos demokra
tijai sudaro kaip tik tie pa- 
riotai, kurie skelbia kry
žiaus karą komunizmui. Jie 
zra tikri fašistai ir aršiausi 
iemokratijos priešai.

Kalbėdamas apie skirtu
mus tarp fašizmo ir demo
kratijos, gen. Butler pasakė 
taip:

“Ar jus manot, kad ši
toks mitingas, kaip čia mes 
turime, ilgai pagėtų tęstis 
Berlyne? Fašistai tuojau 
mane nušautų, o jus visus

munizmas ar kitokie “iz- 
mai.”

Policija užpuolė Piliečių 
Kliubą.

Pereitą nedėldienį polici
ja įsilaužė Į Lietuvių Pilie
čių Kliubą prie 376 Broad
way ir suėmė keliatą lietu
vių, kuriuos rado lošiant 
kortomis. Bet šį panedėli 
teismas visus išteisino.

Automobiliai užmušė 
jau 243 žmones.

Automobilių registracijos
suvarytų Į kalėjimą. Bet A- viršininkas Goodwinas pra- 
merikoj mes galime kalbėti neša/kad nuo Naujų Metų 
'aisvai. ,iki 1 gegužės dienos auto-

“Fašistų yra ir čia. Ir mes mobiliai Massachusetts val- 
galėtume suimti visus fašis- stijoj užmušė jau 243 žino
tus bei nacius ir iškarti juos nes. Pereitą savaitę buvo 
ant lempų stulpų. Bet tai užmušta 11.
nebūtų demokratija, tai ne
būtu Amerika.” . ' t ■ - • i

Pereitą ngflėldienį East
Cambridge’uje susikūlė ‘du 
automobiliai, sužeisdami 6 
žmones. Tarp sužeistųjų TĮiu- 
vo ir J. Šimkevičiutė, 13 
metų amžiaus mergaitė iš 
Somervilles.;

Bostono uoste pereito pa- 
nedėlio vakarą iškrito iš 
greitlaivio ir prigėrė neži
nomos pavardės vyras, ku
ris kartu su trim kitais plau
kė pažiūrėti sudužusio ang
lu laivo.

Statlerio viešbuty pereitą 
panedėli buvo Massachu
setts dentistų draugijos su
važiavimas. Dalyvauja 1,- 
500 dentistų.

MODERNIŠKAS 
GELEŽIES

REIKMENŲ ŠTORAS
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENTŲ, ALIEJŲ. STIKLŲ, 
PLUMBINGŲ, Visokią smulkiu 
reikmenų iš geležies. SIENOMS 
POPIERŲ, Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
mos. etc.

Geriausis Tavoras, Prieina
miausią kaina. .Pristatymas veltui.

Užeikit ir Pcrsitikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY, 

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU 1118

! CASPER’S BEAUTY 
SALON

t 83 L STREET, arti 4-th Street
!' SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOU 1615

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

T*1*phor’-
So. Boston

1058
STUDEBAKER AUTOMORILH 

IR TROKŲ AGENTŪRA 
Kaino. Stebėtinai Pigiu* 

Dideli pagerinimai i> 
Hydraulic Brekaia

Tuipgi taisome Automobiliu* ir 
Trokua visokių išdirby«či»

Teter Trečiokai ir
Joe Kapočiunu —

Taicymo ir demonstravimo vi*»* 
1 HAMLIN STREET 
Kamp. East Eighth St
SO. BOSTON, MASS.

Šią seredą, 4 gegužės, 
kaip 8 vakaro, Municipali
niame Bildinge, 122 Tyler 
st., ruošiamas lietuvių dai
nų, muzikos ir šokių vakarė
lis. Dainuos “šešios Biru
tės,” o. V. Minkienei vado
vaujant. Pirmininkaus p. S. 
Minkus, žinomas lietuvių 
radio pusvalandžio direkto
rius. Bus ir prakalba apie 
tai, kiek lietuviai yra prisi
dėję prie civilizacijos.

Šis vakarėlis yra ruošia
mas padedant Adult Re
creation Projektui iš WPA. 
Įžanga nemokama.

MOTINŲ DIENOS PAMI
NĖJIMAS.

Sekmadienį, 
nuo 7:30 vakare, s 
376 Broai

Gegužės 8, viU Salėj buvo suruoštas lie-

pro-Motinos Dienai radio 
grama.

Gegužės 8 d., 9:30 vai. 
ryto, pp. M inkų radio pro
grama iš W0RL (920 kl.) 
bus tokia: (1) Gros Jono 
Tamulionio orkestrą iš Na
shua, N. H., (2) dainuos jo 
vadovaujama vyrų grupė ir 
(3) dainuos pats J. Tarnu- 
lionis.

Klerikalų bosas O’Con
nell savo kalboj katalikų 
mokiniams liepė neklausyti 
mokslhiinkų, kurie aiškina 
gyvenimo paslaptis. Girdi, 
čia ne jų dalykas. Čia turi 
bažnyčia vadovauti. Bet bė
da; kad mokslininkų jau ne
begalima degint ant laužo, 
kaip seniau popiežiaus a- 
gentai darydavo.

Ž1NYČIOS PATARNA
VIMO OFISAS.

Vedėjas: B. F. Kubilius,
2 ATLANTIC STREET, 

So. Boston, Mass.
Valandos: nuo 8:30 iki ’>:20 rytais.

Pėtnyčiotn*. vakarais; Utarnili- 
kais. vakarais; Subatoms, rytais.

Bile atsitikime ateikite į ofisą, pa- 
gclbą greitaj, gausit. Pagelbime tap
ti Amerikos piliečiais ir duodame pa
tarimus visuose reikaluose, žinyčios 
Patarnavimo Ofisas visuomet pagel
bėjo lietuviams jų būdose ir reika
luose.

j Namų Savininkai į 
j NELAUKIT! kad kainos pa-j 
j kiltų. Dabar geras laikas tai-j 
j syt plumbingą ir šilimą. Pa-J, 
•šaukit jūsų Lietuvį plumberįj 
| tuojaus pasitarimui ir apro-| 
| kavimui jūsų PLUMBINGO.j 
j HOT WATER HEAT — j 
j STEAM HEAT—GAS WORK} 
j ir Oil Burnerių darbams.

' į Nieko nekainuos. Pasiųs-į | 
} kit atvirutę; j '

I CHARLES J. KUČINSKAS Į
322 Dorchester St., 

SO. BOSTON. MASS.
! Tel. SOU 0316

j BUKIT LAIKU ANT

DAILY DOUBLE
| Važiuokit' “ELEVAITERIU iki } 

į Suffolk Downs i 
I Greitas, tankus susisiekimas nuo 1 
Į Maverick Station, tiesiai j grand- } 
I stand.

NĖRA fRAFIKO.

Pasius-1 i
‘ I
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NEUŽILGO JŪSŲ SŪNŪS AR DUKRELĖ PA
BAIGS MOKSLĄ.
Kad padarius juos linksmais ir kad paliktų at

minty ant ilgų metų, nupirkite jiems LAIKRODĮ 
Waltham, Elgin arba Hamilton, tai geriausia do
vana, nes geriausi laikrodžiai, naujausios mados.

Parduodam geriausius ŠALDYTUVUS “Gene
ral Motors, ’ Skalbiamas mašinas, Vacuum Clean
ers, Radios.
TAISOM Laikrodžius, Žiedus, Akinius. Perdir

bant iš senų į naujausią madą, pigiai ir gerai.

ROLAND KETVIRTIS & CO
322 BROADWAY,
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SO. BOSTON, MASS. ?
Tel. SOUth Boston 4649 g

M
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X _____ —

ELECTRICAL INSTALLATIONS
HOUSE WIRING—FIXTURES—APPLIANCES

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

EDMUND KETVIRTIS—ELECTRICIAN.
Tel. SOU 4649.

svetainėje tuvlV radio pusvalandžio 
375 L^adway?įvyks Moti- vedėjams pp. Minkams Ja
nu Dienos minėjimas ir bus'S61'^1 bankietas. Tuo leika- 

—- I lu daugiausia rūpinosi pi ie
čiai M. Venis, A. Strakaus- 
kas, S. Norkūnas ir Feliksas' 
Grandelis. Kaip jiems, taip 
ir visiems kitiems, kurie 
prie to prisidėjo, pp. Minkai 
labai nuoširdžiai per “Ke
leivį” dėkoja.

Po Central skveru, Cam
bridge’uje, pereitą panedė- 
lį buvo užmuštas Somervil
les biznierius, Samuel 
Brown. Jis nukrito nuo plat- 
formės ant bėgių

gera programa. Kalbės Jen- 
ne Hartman, nuo motinų ly
gos. Dainuos dr-gai Audic
kai iš Dedhamo. Bus vaidi
namas veikaliukas iš Lietu
vos kaimiečių gyvenimo. 
Taipgi bus skani vakarienė 
ir gera muzikalė programa. 
Rengia ALDLD. 2 kp. mote
rų skyrius ir kviečia visus 
atsilankyti, ir minėti moti
nų dieną kartu su Aldietė- 
mis. įžanga tiktai 25c. Pel
nas skiriamas Ispanijos ko
votojams prieš fašizmą.

Rengėjos.

Suėmė visą šeimyną už vo
gimą daiktų krautuvėse.
South Bostone tapo suim

ta visa šeimyna — tėvas, sū
nūs ir dvi dukterys — už 
vogimą krautuvėse daiktų. 
Policija padarė jų namuose 
kratą ir rado už $15,000 pri- 
vogtų prekių. Vienas kam
barys buvęs prikrautas pil
nas visokių drapanų ir pa
puošalų. Policijos trokas 
važiavo kelis kartus, pakol 
suvežė viską Į steišiną. Dai
ktai buvę vagiami per du 
metu Bostono ir aplinkinių 
miestų krautuvėse.

A. M. DAMBRAUCKAS 
JOHN BURBA & CO.

PENTORIA1, KAR- 
& Q II if PENTERIAJ, TA1SY- 
Ji ■ I T9 J a *' ^u^a*so

H| ' kas tik reikalinga prie 
t!' w. i JF^ namo* Popicriuoja ir 

baltina.
Reikale klauskite mu
sų kainų.

266 GOLD STREET,
Ofisas: 315 E STDEET, So. Bostone.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. 
Office Tel. Sol Boston 0948.

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

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

vienur skaito 
brangiau, o kitur pigiau.

TODĖL, kad nekurie storai turi mokėt bran
gesnius randas už kitus'.

KUOMET jus perkat SOUTH BOSTON HARD
WARE, visados tą patį tavorą gaunat daug pi
giau, negu kitur.

' TĖMYKIT
w

Ready mixed Paint, gal.

MUSŲ KAINAS:
Pure linseed oil Paint, gal. 2.25 
White Enamel,
1 coat Enamel,* colors 

and white,
Varnisjį,
Spar Varnish, 
Sub. Shellac 5 lb.
5 lb ctit pure SJiellac gal.
Wall-paper, 5c. up single

Gegužės mėnesį.)

gal.

Kai.
Kai. 
gal. 

cut gal.

2.25 
98c. 
1.75 
95c.
1.10 
full$1.00

(Tos Kainos tik per
Ir kitus tavorus pas mus pirksite pigiau. Ateikite 
persitikrinti.
SOUTH BOSTON HARDWARE CO.
290 BROADWAY, SOUTH BOSTONE.

(Prie D street kampo) Tel. SOU 1756

randa savo geriausius 
draugus tarpe vyrų kurie 

pageidauja tikriausio 
iš Eliaus.

IŠ KRANO
PARODYK Į TĄ KRANĄ

BONKOMIS
12 ancų ir pilnom kvortom

Brswid

A. t> G

'■tfO

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomit ir šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman it. arti Central ikr.

CAMBRIDGE, MASS.

Tel. 28624 Gyv. 31132

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

.gjĮįgĮT;. Valandos: 9 iki 12 
jMgffSįjEs nuo 2' iki 

nuo 7 iki
Seredom 9 iki 

ir susitarus.
AKIŲ DAKTARAS

Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
zaminuoju ir T>riskiriu akinius.

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

N0.19
5, 
9.'
12

DR. G. L.K1LL0RY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ

IR NERVŲ LIGŲ. ,j
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien. 
Nedeliom, nuo 10 ryto iki 1.

l.IETUVYS
OPTOMETRIST AS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinii 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadway, So. Boston, Mass.

GEO. C. STULAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų," Vestuvių, Grupi 
Paveikiluo.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS.

NORWOODE STUDIA 
681 WASHINGTON STREET 

.NORWOOD, MASS.
Galima susitarti telefonu;

Norwood 0242

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (storage) už 

2 nuošimčiu nuo daiktų vertės.
1854 DORCHESTER AVEL, 

Arti Ashmont Stoties
DORCHESTER, MASS.

Tel. TALbot 5208.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 
TYTOJAL

, (Insured 
Movers)

\ Perkraustom
1 čia pat ir į to- 
I limas vietas. 

Saugi priežiūra, kaina prieinama.
326 BROADWAY, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 4618

i NORINT PIRKT AR PARDUOT
I NAMUS ARBA INŠIUR1NT 

GERIAUSIA PAS

:Edw. L. Hopkins
! 362 W. BROADWAY

SOUTH BOSTONE

t Jums Reikalingas 
Automobilis!

I Bet jus pirmiausiai
j Apžiurėkit

FORDĄ.
j šįmet Fordas žymiai pagerintas: 
! platesnis ir ilgesnis. Eina iki 27 
I mylių ant 1 galiono gazolino. Su- j taupysi daug pinigų. Jei turi se- i 
J ną karą, mes duosim gerą kainą. ’ 
I Atvažiuok pas mus ir klausk J. | j PETERSONO. Aš lietuvis. Galiu | 
| suseivint jums nemažą nuošimti. : 
I Parduodam FORDUS ir LIN- ' 
}COLN-ZEPHYRUS — naujus ir J pavartotus.

Hayward
MOTORS, Ine.

j 1019 Commonwealth Av.
: BOSTON.

WASHING’ 
NUIMSIĄS
Šimtas Am 
sunaikinti) 

vai

Bostono “ 
mpt" pereit 
per radio j 
Paryžiaus, i 
Prancūzijos 
pradėjo reni 
jalistus gin 
lojalistų I 
daugiau ka 
negu kada n 
kutiniu meti 
pranešimas, 
visais keliais 
dais: trauki: 
laivais. Gini 
ją siunčia I 
džia, o mais 
aukoja franc

Francuziji 
pirmininkas 
keitęs savo 
jos atžvilgiu 
ku spaudžia 
jos profesini 
jų) vadovyb 
pasikalbėjim 
kad jis valdi 
jtigu jis An 
įimas sabot 

davbimnkus. 
duoti lojai 
bet pirma n 
lijos pritari 
vertinimui. 
Londonan i 
gavo, o dab 
ti Ispanijos 
paskatino pi 
faktas, kad 
kais Vokieti 
daug savo k 
jon. Per vi 
San Sebastij 
000 vokiečių 
stato tvirtov 
pasieny.

Tuo pačiu 
daryt ir Was 
dimas, kad 
listams butų 
tis orlaivių 
reikmenų. S 
jau įnešė K 
liuciją, kad i 
jos ginklams 
nuimtas. Anį 
tija Washing 
priešinasi, tač 
kad rezoliuci. 
jalistąi galės 
koj nusipirkt 
šalininkai nui 
embargo kenk 
nijos demokr; 
šistai gauna 
klų ir orlaivių 
ją ir Italiją. ' 
ga esą, kad 
Amerika remt 
kenktų demol 

Dabar visos 
yra atkreiptos 
toną, nes nuc 
bus išspręstas

I fimas, prigulės 
kimas. Ispan 

.........paskutiniais 1 
trauktis, nes f 
aprūpintas m 
karo mašinomi 
cuziįai, lojalist 
norais gavo 
ginklų, tačiau 
orlaivių, nes E 
Pirkti jų sunki 
jos karo žinovą 
nionės, kad je 
dabar galėtų g 
rikos 100 oriai


