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Lenkai Privertė Smetonos
Valdžią Išsižadet Vilniaus

Apie 100,000 Kareivių Lenkijos 
Fašistai Sutraukė prieš Lietuvą.
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ryty Iki 7 vak. kasdien 
nuo 10 ryto iki 1.

SMETONA PERRAŠYS 
SAVO KONSTITUCIJĄ.
Pereitą sąvaitę išrodė, 

kąd musų Lietuvai vėl bus 
galas. Lenkija pastatė jai 
visą eilę reikalavimų ir da
vė 48 valandas laiko juos 
išpildyt. Jeigu Lietuva per 
dvi paras to ultimatumo ne
būtų išpildžiusi, tai pereitą 
subatą kaip 3 popiet lenkų 
armija jau butų pradėjus 
puolimą. Iš Vilniaus jau bu
vo sutraukta Lietuvos pa
sieny apie 100,000 lenkų ka
reivių, 20 tankų, 200 dide
lių bombanešių orlaivių, ar-

Meksika Konfiskavo Kaip Amerika Išlei-

Advertising Rates 
on Application.
KELEIVIS

253 Broadway, So. Boston, Mass.

Keleivio Telefonas
SOUth Boston 3071 METAI XXXIII

LIETUVYS

nuoju akis, priskiria 
kreivas akis atitieainu 
epiškose (aklose) aky- 
įžinu šviesą tinkam;

AŠAKARNIS, 0. D. 
d way, So. Boston, Mm

priimti, ir išpildyt be jokių 
išlygų- Seimas priėmė šį 
pranešimą akmens tyla.

Diplomatiniai santikiai 
tarp Lietuvos ir Lenkijos 
bus atsteigti da prieš 31 ko
vo. Vėliau bus atidaryti Lie
tuvos rubežiai ir lenkų trau
kiniams, jų prekybai. Už 
nušautą lenkų kareivį bus 
atlyginta, kiek Varšuva rei
kalaus. Ir turės but išbrauk
tas iš konstitucijos tas pun
ktas, kur yra pasakyta, kad 
Vilnius yra Lietuvos sosti
nė. “New' York Times” ko

mi oomuane.iu urnuvių, „. respondentas sako: ! priim- 
tilerija ir kitos armijos da-!dama ultimatumą-be są- 
lys. Nuo rubežiaus iki Kau- ^'I^UYOS valdžia pil
no yra tik apie 50 mylių, ir Pazin° ilmų lenkams, 
lenkai sakė, kad Kauną jie Tas korespondentas da 
pasieksią į 3 valandas, nes praneša, kad Lietuvoje kilo 
ju armija motorizuota, lekia didelis pasipiktinimas len- 
dideliais šarvuotais auto- ' ' - --:-------
mobiliais. Tuo pačiu laiku 
ties Klaipėdos uostu lenkai 
sutraukė apie 20 savo karo 
laivų.

Visa tai prasidėjo dėl to.

Tel. University 9465

)r. Susan 
iienes-Curn/
UVĖ DENTISTS | 

VNDOS: 9-6 ir 7-J.

ssachusetts Avė., 
CENTRAL SKVĖRO) 
IBRIDGE, MASS.

'T1EKA~
:ome visokią Vaistu ’ 
Kuo Patrūkimo, Koaulk 
no Strėnų, Kraujo Ve 
matizmo, Slaptingų !> 
it visokių Žolių, Lapeli; 
š Lietuvos, ir Kalvir- 
cinos Vyno. Musų apt?- 
usias patarnavimas t 
patarimas. Vaistus u» 
r per paštą. Atminto 
su

it (Reg. Aptiek.) 
RCHESTER STREET 
H BOSTON, MASS, 
loston 2629, 2173 ir 1711

4KV/W |
)RSERm

Telephone

& B So. Boiton
tosa

\KER AUTOMOBILI!
OKU AGENTŪRA
Stebėtinai Pigios.

•Ii pagerinimai ir 
lydraulic Brekaia.

lisome Automobilini k 
visokių išdi.byiiią

rečiokat Ir
ločiunna — savininkė

r cL.aonitravimo viiUt 
J.ILIN STREET
. East Eighth St 
BOSTON, MASS- j

kais. Žmonės kaltina ir savo 
valdžią, kad ji buvo iš kal
no su lenkais susitarusi šitą 
komediją sulošti. Sakoma, 
kad ne visi ministerial norė- 

v.v. vm, jg.su tuo !
kąd Lietuvos, pusėj buvo reikalų ministeris Stasys 
nušautas Lenkijos pasienio Lozoraitis rezignavęs. Pasi- 
kafeivis. Lenkija tuojaus i traukęs iš valdžios ir Šilin- 
prisiuntė Ųietuvai šitokį ui-,gas,' kuris dabartinę konsti- 
tirhatumą: ' ’ r,--i

1. Atsteigti normalius dip
lomatinius ir konsuliarinius 
santikius su Lenkija.

2. Atidaryti Lietuvos ru- 
bežius lenkų prekybai, at- 
steigiant normalų susisieki
mą geležinkeliais, telefonu, 
telegrafu ir pastų.

3. Pakeisti Lietuvos kon
stituciją, išbraukiant iš jos 
tuos paragrafus, kur pasa
kyta, kad Vilnius yra Lietu
vos sostinė.

4. Padalyti sutartį, ga
rantuojant Lietuvoje gyve
nantiems lenkams pilnas 
teises ir apsaugą.

5. Padalyti prekybos ir 
muitų sutartį.

6. Pilnai atlyginti už nu
šautą Lenkijos kareivį.

.1 Pastačiusi šituos reikala
vimus, Varšuva pasakė: 
Lenkija nenori Lietuvos pa
vergimo; bet jeigu į 48 va
landas dabartinė Lietuvos 
valdžia šitų reikalavimų ne- 
išpildys, tai Lenkijos armi
ja tuojaus užims Lietuvą ir 
leis patiems Lietuvos žmo
nėms išsirinkti tokią val
džią, kuri sutiks tuos reika
lavimus išpildyti.

Lietuva pasiūlė Lenkijai 
pavesti šitą klausimą Tautų 
Lygai išspręsti, bet Lenkija 
šitą pasiūlymą atmetė ir lie
pė savo armijai ruoštis žy
giui į Lietuvą. Tuo pačiu 
laiku pasklydo paskalai, 
kad vokiečiai pasiruošę jau 
grobti Klaipėdos kraštą.

Taigi Lietuvos padangėj 
pasidarė labai tamsu. Nusi
gando valdžia, nusigando 
ir žmonės. Lietuvos armijai 
liepta pasitraukti nuo sie
nos per 25 kilometrus, nes 
priešintis lenkų karo maši
nai, žinoma, butų tik betiks
lis kraujo praliejimas.

Valdžia sušaukė seimo 
sesiją ir pranešė, kad aky- 
vaizdoje didelės priešo spė
kų persvaros, valdžia nuta
rė visus lenkų reikalavimus

Amerikos Lietuvių
Kongreso Balsas.
Pereitą sąvaitę Amerikos 

spaudoj tvirtai suskambėjo 
Amerikos Lietuvių Kongre
so protesto balsas prieš len
kų militaristų grąsinimus 
Lietuvai kain. Beveik visi 
didieji šios šalies dienraš
čiai išspausdino stambio
mis raidėmis pranešimą, 
kad Amerikos Lietuvių 
Kongresas, kuris atstovauja 
100,000 organizuotų Jung- ;ž 
tinėse Valstijose, lietuvių, 
mušė prezidentui Roosevel- džia 
tui ir valstybės sekretoriui nei cento atlydinti, . . - ----- ------- ------- J--------------
Hull’ui telegramą ir prašė, iščiulptas aliejus iš Meksi- dos nebando pinigų taupyt nonienes 18 metų amžiaus 
kad šios šalies vyriausybė kos žemės padarė Meksikai —8auna, tiek ir išlei- duktė ir pamatė, kad lovoje 
užtartų už mažutę Lietuvą, daugiau skriaudos, hoveik ni«. ~..i: j,..--------- tz:„u

ir sudraustų Lenkijos tauti- 400 milionų dolerių, 
ninkus, 1 
užpuolimu.

Brooklyne pereitą nedėl
dienį įvyko taip pat bendras 
visų lietuviškų srovių mitin
gas, kuris pasmerkė Lenki
jos tautininkus bei fašistus.

Bostono apylinkėj irgi į- 
vyko visa eilė mitingų. 
Nashvėj, N. H., buvo su
šauktas Amerikos Lietuvių 
Kongreso vietinio skyriaus 
mitingas, kur kalbėjo “Ke
leivio” redaktorius Michel- 
sonas iš Bostono ir Karso- 
nas iš Lowellio. Visur pa
smerktas fašizmas, kaip

tui ir valstybės

Žibalo Šaltinius.
Amerikos kapitalistai gali 

netekti tenai ir “savo” 
kasyklų.

Pereitos sąvaites pabai
goje Meksikos valdžia kon
fiskavo visus žibalo šalti
nius, kuriuos valdė Ameri
kos ir Anglijos kapitalistų 
kompanijos. Tas paliečia iš 
viso 17 kompanijų, kurios 
sakosi buvo (judėjusios į 
aliejaus prapionę apie 
$400,000,000. Meksikos val- 
___ tačiau nemano joms

” L’ nes jų

džia Pinigus.
Visuomenės reikalų ko

mitetas New Yorke išleido 
brošiūrą “How We Spend 
Our Money” (kaip mes iš- 
leidžiam savo pinigus.) Su
rinktos tenai statistinės ži
nios parodo, kad vienas do
leris iš trijų išeina maistui. 
Vienas iš 10 eina drapa
noms. Bet knygoms bei lai
kraščiams išleidžiama vos

Anglijos Valdžia Pardavė 
Ispanijos Demokratiją

Šiurpi Žmogžudystė 
Lietuvių Namuose. 
Detroite pasmaugta Jano
nienė ir Jokubauskienė.
Detroite pereitą sąvaitę

I buvo pasmaugtos dvi lietu- 
tik 40 centų iš kiekvieno vės moterys, Monika Jano- 
100 dolerių. . | nienė ir Uršulė Jokubaus-

Brošiura parodo, kad di- kienė, kurios gyveno vie- 
džiuma amerikiečių nieką- „am bute. Parėjo namo Ja-

I V LO 1 i

100 dolerių. • | nienė
Brošiūra parodo, kad di- kienė,

JI ATSISAKO PADĖTI 
LOJALISTAMS.

I Francuzija norėjo atidaryti 
sieną ginklams, bet viena 

pabūgo.
Pereitą sąvaitę aiškiai pa

sirodė, kad buržuazinė An
glijos valdžia yra fašistinių 
valstybių šalininkė. Pasku
tinėmis dienomis italai.ir 
vokiečiai tiek prigabeno Is
panijon savo kareivių 1 ir 
ginklų, kad demokratinės 

j respublikos gynėjai jau ne-
_O_.F J. Barcelo-

rankos su- na ir kitus lojalistų miestus 
1— užpuola no 200 

Į vokiškų ir itališkų orlaivių, 
sėdami mirtį ir sųnaikini-

nėgu džia- Didžiuma beveik nie- guli nužudyta motina. Kiek-
-...... u—----- nw ‘ k° neskaito, bet,užtai turi(viena koja buvo pririšta begali atsilaikyti,

kurie grūmoja jai Aliejaus pramonė buvo pramuštą galvą (anglai prie lovos šonų, *—1------- ' .......................
11 'konfiskuota daugiausia dėl,sak°: crazy ) ant judžių ir rištos^ užpakaly,

to, kad svetimų šalių kapi- sporto. _ ..... U . užveržtas elektra
talistai visai ignoravo Mek- New Yorke vidutine sei- Kitam kamba 
sikos įstatymus, nenorėjo: PW.na, lsl.eidzia ljer. gulėjo 
mokėti valstybei mokesčiu j $96 daugiau, pegvi uždirba ;,| smaUgta 
ir riekele darbininkams ai- 
gų. Todėl jau senai jų dar
bininkai streikavo. Dabar,i, , • , v .
kai valdžia visa šita biznį ^ad Pef P^ps apskrita sei- 
konfiskavo, sudalytos dar
bininku tarybos tuojaus už

, o kaklas kas diena už 
užveržtas elektros viela.

Kitam kambaiy lovoje sėdami mirtį ir sunaikini- 
rankšluosčiu pa-'mą. Kurį tik orlaivf lojalis- 

~ .,-j. namų šeimininke tai numuša žemėn, kiekvie-
Chicagoj išleidžiama $1001 jokubauskienė, kurios vy- nas jų yra jei ne vokiečių,Chicago]’ išleidžiama,$1001 Jokubauskienė, kurios vy- nas jų yra jei ne vokiečių, 
daugiau, negu (az9lrban}a> ras nusižudė apie pora me- tai italu. Aišku kaip ant del- 
Detroite - $13. Tai reiškia, tų atgal n0, kad“ kafą pr^šFIspanijos
kad per metus apskrita sei- Policija tuoj susekė, kad liaudį veda dvi fašistinės 
myna tiek jsiskolina, bet tos abidvi moteris pasmaugė valstybės, Italija ir Vokieti- 
skolos nekuomet nedali uz- r->....v_ i........A <___ I ■ ... r>...__ .r______

sutikti. Užsienių Į silpnųjų tautų žudytojas.

tuciją buvo Smetonai para
šęs. Sakoma, kad iš valdžios 
galį da du ar trįs ministe
rial išeiti dėl šitokio pasida
vimo lenkams. Manoma, 
kad Smetonienė ir Tubelie- 
nė, abidvi seserys lenkės, 
karštai stojusios už vienybę 
su Varšuva. Eina net paska
lai, kad ministeris pirminin
kas Tūbelis esąs sužeistas. 
Bet oficialiai skelbiama, 
kad jis serga. Jo pareigas 
dabar eina kažin koks Jo- 
kubauskis.

Lenkijoj tuo tarpu vyksta 
paradai. Po Varšuvą ir Vil
nių maršuoja lenkų karei
viai ir šūkauja, kad Lietuva 
nugalėta, karštesni lenkų 
patriotai 
pradėjo

iš to džiaugsmo 
net žydus mušti. 

Varšuvoj keliatas žmonių 
buvo užmušta. Tačiau patys 
kraštutiniai lenkų tautinin
kai šituo laimėjimu nelabai 
patenkinti. Jie niurna, kad 
perdaug lengvai Lietuva 
buvo paleista. Reikėjo, gir
di, užimti Kauną.

Kai kurie mūsiškiai pa
triotai dabar išmetinėja So
vietų Rusijai, kad ji neužsi
stojo. už Lietuvą. Bet tarp 
Lietuvos ir Rusijos nebuvo 
tokios sutarties, kad Rusija 
turėtų duot Lietuvai pagal
bą.

Reikia da pridurti, kad 
dabartinė Lietuvos valdžia 
nerado užtarimo nei Latvi
joj, nei Estijoj. Visa ta Pa- 
baltės valstybių sąjunga, 
ant kurios Kaunas dėjo tiek 
daug vilčių, pasirodė nieko 
neverta.

Rusai Pikietuoja 
Amerikos Ambasadą

Telegramos praneša, kad 
jau kelios dienos kaip Mas
kvoje slaptoji ir viešoji po
licija pikietuoja Jungtinių 
Valstijų ambasadą. Visi 
žmonės, ypač rusai, kurie 
nueina Amerikos atstovy- 
bėn kokiais nors reikalais, 
esą stabdomi ir klausinėja
mi, . ko jie tenai eina. Kai 
kurie jų esą areštuojami. 
Šiomis dienomis buvusi are
štuota tūla p-lė Valantina 
Snigirevskaja, kuri išvertu
si anglų kalbon buvusią po
litinę bylą “New York Ti
mes” korespondentui. Jos 
butan policija įsilaužus! 
nakties laiku ir paėmusi ją 
tiesiai iš lovos. “New York 
Times” korespondentas no
rėjęs sužinoti, kuo jo sekre
torė yra kaltinama, bet ne
galėjęs gauti jokių paaiški
nimų.

uz.- skolos nekuomet negali už
ėmė visu kompanijų ofisus ■rn°kčt. Todėl nukenčia na- 
ir pradėjo darbą. | .^™.invk.a1’. ki;autUvmin-

Kapitalistai siunta, bet kai ir kiti biznieriai.
Washingtono valdžia ne-l . ,T , ; _ o 
mano eit jų kailio Meksikoj I Šiurpi Nelaime Sus
inti. Dabar sakoma, kad, fJnėi
Meksika konfiskuosianti ir Quenannos upėj.

Perėi-kasyklas, kurias taip pat1 Williamsport, Pa.—:

Peter Burton, kuris buvo su 
Janoniene vedęs. Monika 
Janonienė pirma buvo ište
kėjus už Jurgio Janonio, tą sąvaitę paskelbė, kad jis 
bet 1936 metais su juo per- siunčia Ispanijon da 30,000 
siskyrė. Dabar ištekėjo už kareivių.
Burtono, bet pagyvenus su Francuzija nusigando,
juo kokias sąvaites, irgi jog šita vokiečių armija 
atsiskyrė. , Burtonas retkar- siunčiama tuo tikslu, kad 

j— u.z —į - Ispanijos galėtų

siskyrė. F ? '. ' j .
Burtono, bet pagyvenus su

ja, su Romos,'popiežiaus pa
laiminimu. (

Negana -td, Hitleris perei-

kontroliuoja svetimų šalių tą nedėldienį netoli nuo čia čiais pas ją ateidavo, bet paskui i. ___ „______
pelnagrobiai. Tuos gamtos sudužo didelė rafta, kuri jiedu bardavosi ir jis jai grūmoti Francuzijai. Be to^
turtus jiems išdalijo seniau buvo suraišiota is visokių grąsindavęs. Taigi, kai ji kai fašistai įsigalės Ispani-
buvę Meksikos diktatoriai, malkagaliiį ir plukdoma 200 dabar’ buvo rasta pasmaug-1 joj, tai Francuzijos susisie-

------ myliu Susquehannos upe (ta, tai policija tuoj suprato, kimas su Afrikos kolonijo- 
Hitlerio Ultimatu- žemyn i Pennsylvanijos sos- kad tai Burtono darbas, ir mis bus pastatytas pavojun.

„ 7 . .. . tinę Harrisburgą. Jos tiks
lias Sekoslovakijai: las buvo paminėti pirmuti- 
Iš Prahos pranešama, kadj^^ Amerikos kolonistų 

Čekoslovakijos valdžia te-) ti^nsportncijos priemones, 
nai gavusi iš Hitlerio uiti- 
matumą, kuriuo reikalauja-1 
ma, kad Čekoslovakijoj gy- • 
venantiems vokiečiams bu
tų duota pilna autonomija. 
Kai Čekoslovakijos valdžia 
sutikusi šį reikalavimą pa
tenkinti, tai Hitleris tada 
pareikalavus, kad Čekoslo
vakija nutrauktų savo kari
nę sutartį su Sovietų Ru
sija. J

Čekoslovakija į šį reika
lavimą da nieko neatsakiusi.

AUSTRIJOJ AREŠTUOTI 
35 AMERIKOS LAIK

RAŠTININKAI.
Telegramos iš Vienos sa

ko, kad naciai tenai arešta
vę 35 Amerikos laikraščių 
korespondentus, kurie ne
prielankiai atsiliepė apie 
Hitlerio smurtą prieš Aust
riją: 4 •

Kinijoj Siaučia Žiau
rus Mūšiai.

Pereitą sąvaitę japonai 
pradėjo smarkų puolimą 
fronto centru, taikydami į 
Sučau, kuris turi didelės 
strateginės reikšmės, nes 
tenai susijungia daug gele
žinkelių. Kiniečiai atkak
liai japonams priešinosi ir 
kova ėjo rankomis. Žinios 
iš Šanchajaus sako, kad per 
7 kovos dienas, iš abiejų 
pusių krito 30,000 kareivių. 
Lavonai guli krūvomis.

Hitleris Sveikina 
Lenkų Smurtą.

Vokietijos “tautos vadas” 
Hitleris labai patenkintas 
Lenkijos žygiu prieš Lietu
vą. Jani patinka, kad Len
kijos tautininkai mokinasi 
jo metodų. Girdi, lenkai 
šauniai pasirodė prieš Lie
tuvą. Su mažiukėm taute
lėm ceremonijų nereikia 
daiyt, jis sako. Jos nepriva
lo maišytis didelėms valsty
bėms po kojų.

Pr aside jo Jūrių Ma- 
nievrai.

Pereitą sąvaitę Jungtinių 
Valstijų karo laivynas iš
traukė į Pacifiką išmėginti 
savo spėkas, kitaip pasa
kius, manievrus daryt. Jūrių 
manievrai tęsis 6 sąvaites. 
Juose dalyvaus 105 karo 
laivai ir keli šimtai lėktuvų. 
Japonai daugiau tuo dėmė- 
sis, negu Amerikos gyven
tojai.

BOSTONE AREŠTAVO 
JAPONŲ ŠNIPUS.

Šį panedėlį Bostone "buvo 
areštuoti du japonų laivyno 
karininkai, kurie fotografa
vo tiltus ir kitas vietas šioje 
apylinkėje. Jų kameros 
konfiskuotos ir jie patys už
daryti už grotų.

VERMONTE SUSTREI
KAVO AUDĖJAI.

Ludlow, Vt. — Vermont 
Mills Co. audeklinė čia nu
kapojo savo darbininkams 
12 ’/•> nuošimčių algų. Dėl to 
300 darbininkų paskelbė

| nės, o paskui ją sekė daugy
bė laivelių. Jų tarpe buvo 
daug laikraščių reporterių 
ir judomujų paveikslų foto
grafų. Bet ties Muncy mies
teliu įvyko katastrofa. Van
dens tėkmės smarkiai neša
ma, rafta atsimušė į geleži
nio tilto stulpą ir suiro. Visi 
buvę ant jos žmonės susi
maišė su medžiais ir sukrito 
į vandenį. Daugelis jų buvo 
išgelbėta, bet 7 žuvo. -

CHICAGOJ MIRĖ JUO
ZAS MARTUSEVIČIUS.
Turėjo vedęs Oną Kašėtai

tę iš Brocktono.
Kovo 19 d; Chicagoje mi

rė Juozas Martin-Martuse- 
vičius, plačiai čia žinomas 
biznierius. Paskutiniais lai
kais velionis čia laikė taver
ną prie 4949 So. Halstėd st.

Nabašninkas buvo vedęs 
Oną Kašėtaitę iš Brockto
no, Mass., ir turi brolį Ado
mą Bostone. Amerikoj išgy
veno 24 metus. Buvo kilęs iš 
Kunigiškių kaimo, Veprių 
parapijos. Jis ilgą laiką sir
go ir liga jį taip sunaikino, 
kad vos buvo galima pažin
ti. Pirma jis svėrė 240 svą- 
rų, o dabar jau vargiai buvo 
100 svarų.

Sveikas būdamas velionis 
buvo linksmo budo ir mėg
davo pajuokauti. Mėgdavo 
skaityt “Keleivį” ir “Nau
jienas.” Palaidotas Tautiš
kose Kapinėse.

V. B. Ambrose.
120 KELEIVIŲ ORLAIVIS 

Amerikoje planuojama 
statyt 120 keleivių orlaivį

tuoj jj suėmė.
Areštuotas Burtonas pri

sipažino prie kaltės. Prisi
pažinęs, jis pereitą subatą 
iššoko per langą iš trečio 
aukšto ir užsimušė.

Toks pat pavojus bus ir An
glijai, kurios “gyvybės ke
lias” eina pro Ispaniją.

Taigi, atsižvelgdama į ši
tą padėtį, Francuzijos vy
riausybė nutarė tuojaus ati- 

i daryti savo sieną ir duoti 
1 Ispanijai pagalbą. Ispani
jos valdžia prašė 200 orlai
vių ir amunicijos. Francuzi- 
ja sutiko visa tai duoti, bet 
norėjo, kad Anglija tam 
pritartų. Londonan buvo 
nusiųstas greitas paklausi
mas, ar ji tam pritars ar ne.

Juodašimčio Chamberlai- 
no valdžia atsakė, kad ji 
nenorinti nieko su tuo turė
ti. Fašistų laimėjimas Ispa
nijoj jos politikai nesąs

Protestonai Šaukia
si į Katalikus.

Pereitą nedėldienį Ame
rikos protestonų bažnyčių 
vyskupai atsišaukė į Romos 
katalikų dvasiškiją, kad ji 
suvaldytų tą padūkusį savo 
galvažudį, generolą Fran
ką, kuris bombarduoja iš 
oro Ispanijos miestus, žudy
damas niekuo nekaltus vai
kus ir jų motinas.

“Mes matom,” sako atsi- priešingas ir ji nieko neda- 
šaukimas, “kad katalikų rysianti, kad tam laimėji- 
dvasiškija Amerikoje palai- mui pakenkti, 
ko generolo Franko žmog- 
žudingą žygį. Todėl mes atvirai 
kreipiamės į ją ir vardan demokratiją fašistams. An- 
žmoniškumo prašom ją pa- glijoj dėl to kilo didelė aud- 
tarti jam ir jo fašistiškiems ra. Netik darbiečiai, bet ir 
bei naciškiems sėbrams, liberalai, kaip Lloyd Geor- 
kad jie nebombarduotų to- ge, smerkia juodašimtišką 
kių miestų, kaip Barcelona, Chamberlaino politiką kaip 
kur gyvena civiliai žmo- juodžiausią dėmę Anglijos 
nės.” istorijoj.

Pereitą sąvaitę tie popie- Likusi viena, Francuzija 
žiaus palaiminti galvažu- sulaikė visus savo planus ir 
džiai Barcelonoj užmušė lojalistai dabar negauna iš 
daugiau kaip 1,000 žmonių demokratinių valstybių joi 
bombomis iš oro.

Vadinasi, Chamberlainas 
pardavė Ispanijos

kios pagalbos, tuo tarpu kai 
fašistinės valstybės siunčia 
maištininkams netik gink
lų, bet ir kareivių.
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streiką. Streiką veda CIO žmonėms vežioti tarp New 
atstovas | Yorko ir Londono

KARDINOLAS O’CON
NELL GINA GALVA

ŽUDĮ.
Romos katalikų bažny

čios tūzas, kardinolas O’
Connell, grįždamas iš Ba
hamų Salų vakacijos, pasi
sakė visa burna už generolą lenko, buvęs t isingumo ko- 
Franką, tą nuožmiausi ir misaras, kuns nesenai da 
kruviniausį savo tautos žino- kitus areštuodavo ir teisda- 
nių žudytoją, kokj tik pa- vo už ‘ troekizmą.” Išrodo, 
saulis yra kada matęs.

Tai ve jums ir tos bažny- kai, 
čios dorą!

KRYLENKO AREŠ
TUOTAS?

Maskvos žinios sako, kad 
tenai areštuotas jau ir Kiy-

kad Rusijoj visi “trockinini-
F..,, tik vienas Stalinas

I—W ,

jg.su
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Demokratai Nesuvaldo Savų Politikierių.

3 APŽVALGA S
VĖL KRUVINAS SPREN

DIMAS LIETUVOJ.
“Lietuvos Žinių’’ 48-tame 

puslapy skaitome, kad ka- 
riuomenėst teismas pasmer
kė da vieną, ūkininką sušau 
dyt, o keliatą kitų — kator- 
gon iki gyvos galvos.

Kauno dienraštis sako:
“Kariuomenės teismo sesi

ja Ukmergėj praėjusią savai 
tę sprendė bylą, kurioje buvo 
patraukta kaltinamaisiais de
šimts žmonių iš Dubingių ii 
Giedraičių apylinkių. Nubaus
ti: V. Giakas mirties bausme, 
Juozas Paškevičius, Ant Ra
manauskas, Lionginas Zvike- 
vičius ir Juozas Ryliškis kalė
ti visą amžių, Jonas Ryliškis 
ir Statys Kučinskas po 15 me 
tų sunk, darbų kalėjimo, Vla
das Bilinskas 12 metų sunkių
jų darbų kalėjimo, Kazys Kil- 
čiauskas 6 metais sunk, darbų 
kalėjimo, Kostas Meiliūnas 2 
metais sunk, darbų kalėjimo.

“Diena prieš tai Kariuome-

srovių, Į kurias lietuviai susi
skirstę. Bet be to negali būti. 
Taip yra ne tik pas lietuvius, 
bet pas visus. Taigi ir Ameri
koj lietuviai yra pasiskirstę į 
kelias net sroves, kurios tarp 
savęs lenktyniuoja veikime ir 
stengiasi daugiau savo šąli-' 
ninku turėti. Katalikai, be 
abejo, yra stipriausiai susior
ganizavę...”
Bet iš politinių srovių, tai 

rimčiausia ir stipriausia jė
ga esą socialistai.

“Stiprus yra Amerikos lie
tuviai socialistai,” sako kun. 
Krušas, “stipri ir jų spauda.”

Apie kitas politines sro
ves jis sako taip:

“Yra, tiesa, dar komunistų, 
liberalų, na, ir vienas kitas 
tautininkas. Bet jie neturi jo
kios reikšmės Amerikos lietu
vių kolonijoj. Tautininkai lei
džia savo dienrašti, kurio re
daktorium yra koks tai Tys- 
liava. rodos, bet jie taip nežy- Kentucky valstijos senatorius Barkley ir gubernatorius Chandler yra uemokratai ir

abudu veržiasi i vieną senato kėdę. Demokratų partijos lyderiai bijo, kad dviem demo
kratam kandidatuojant, rinkimus gali laimėti republikonas. Bet politikierius suval
dyt nelengva.

I KAS TIE SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE KANDIDATAI?

Šį mėnesį prasidėjo Susi
vienijimo Lietuvių Ameri
koje Pild. Tarybos rinki
mai. Jie tęsis per visą šį ir 
balandžio mėnesį. Šiais rin
kimais susidomėję visi SLA. 
nariai ir kiekvienas pažan
gus lietuvis. Gi nariam pri
valu ne tik susidomėti, bet 
ir pridėti savo petį prie dar
bo, kad ši musų didžiulė 
savišalpos organizacija iš
sirinktų savo Pild. Tarybon 
tokius žmones, kurie norės 
ir sugebės vesti organizaci
jos reikalus SLA. ir jo narių 
gerovei.

Kas tam geriausia tinka?
Tam geriausia tinka visi 

Pažangiųjų SLA. Narių Ko
miteto rekomenduojamieji 
kandidatai:

F. J. Begočius ant prezi
dento.

J. K. Mažukna — vice
prezidento.

tas, jei kiekvienas pažangus 
SLA. narys dalyvaus seka
muose savo SLA. kuopos 
rinkimuose ir paduos savo 
balsą už Miliauską, jei dar 
Miliausko nepažįstamiems 
SLA. nariams išaiškins, kas 
Miliauskas yra ir dėlko jis 
turėtų but išrinktas.

Bendromis spėkomis pa
žangieji SLA. nariai gali 
išrinkti SLA. Pild. Tarybon 
Miliauską ir visus, pažan
giuosius kandidatus.

Sekamame rašte mes at
žymėsime, dėjko, musų ma
nymu, turėtų būti išrinktas 
J. Marcinkevičius-Mai’tin į 
iždo globėjus.

SLA. Pažangiųjų Narių 
Komitetas.

Apie Kanados Re
voliuciją.

1Ž.-• fa™ 1

ys SKAITO, rašo 
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^ebukladai

nes teismas svarstė kitą bylą, 
kurioj Povilas Mikalauskas 
nubaustas 12 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Balys Daili- 
džionis 4 metais sunkiųjų dar
bų kalėjimo ir Stasys Buivi- 
das pusantrų metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo.“
Už ką tiems Lietuvos var-! 

guoliams tokios budeliškos! 
bausmės, laikraščiui neva
lia pasakyt, tik praneša, kad 
jie nubausti.

Matyt, pati valdžia sar- 
matijasi parodyt pasauliui, 
kad ji žudo savo žmones 
dėl jų politinių įsitikinimų.

mus, kad jų beveik kaip nėra. 
Ir kokie tautininkai gali būti. 
Jei esame lietuviai, tai ir tau-
tininkai. Tie, ką nori būti tau-
tiškesni ir už lietuvius, pas HALIUCINACIJOS.
mus yra silpniausi...” | Amerikos Lietuvių Kon-

L1ETUVOS ŽMONIŲ BALSAS.

J. Miliauskas — sekreto 
riaus.

K. P. Gugis—iždininko.
E. Mikužiutė ir J. Mar 

cinkevičius-Martin 
globėjais.

Dr. J. S. Staneslow 
taru-kvotėju.

’ Savo laiku teks pakalbėti 
apie- kiekvieną iš jų atski
rai. Šį sykį pakalbėkime 
apie J. Miliauską, kandida
tą i sekretorius.

LIETUVOS KATALIKAI 
EINA Į MAHOMETONUS.

Paskutiniasi laikais Lietu
voje labai pagarsėjo maho
metonai. Nors jų buvo Lie
tuvoje ir seniau, bet niekas 
nekreipdavo į juos dėmesio. 
Dabargi jie pagarsėjo dau
giausia dėl to, kad katalikų 
kunigai pradėjo atkaklią 
kovą prieš projektuojamą
ją civilinę metrikaciją. Ne
norėdami turėti su Romos 
agentais nieko bendra, Lie
tuvos piliečiai pradėjo dė
tis prie mahometonų. “Lie
tuvos Žinios” sako:

“Pradėjo į mahometonus ei
ti daugiausia katalikai,—vieni 
dėl skyrybų ir vedybų, kiti dėl 

p.vfiikų, kurių nenori krikštyti j 
•j Be’ to,'daugeli patraukia dide- 
Jė tos tikybos tolerancija. Ka
talikas, pereidamas į mahome
tonus, gali, pagal norą, būti ir 

, jiedpipiaustomas, nes tai pa- 
J keičiama maldomis ir aukomis 

Pranašo, garbei, katalikiškai 
sakant — savotišku, šv. Petro 
skatiku. Be to, pereinant j 
mahometonus naujų vedybų 
tikslu, nebūtinai reikią su se
nąją žmona skirtis, nes maho
metonų tikyba leidžia turėti 
keliąs pačias, o konstitucija 
respektuoja visas tikybininkų 
teises ir leidžia atlikinėti tiky
bines pareigas.”
Taigi išrodo, kad perėję 

į mahometonų tikybą, Lie
tuvos katalikai galės vesti ir 
po kelias žmonas.

Dėl kunigų užsispyrimo 
prieš civilinę metrikaciją, 
lietuvių tauta galės da iš
virsti i turkus.

Tai yra tikra tiesa. Tauti
ninkai yra beveik zero.

KURIE DAUGIAU “LU
PA” SUSIVIENIJIMĄ.
“Sandara” vėl šmeižia 

SLA. viršininkus. Sako:
“Jų (suprask: pažangiųjų) 

viršininkai pasidvigubino sąu 
algas ir lupa du kailiu... Visoj 
Susivienijimo istorijoj Pildo
ma Taryba nekainavo tiek 
daug, kiek dabar.”
Taip rašo pp. Viniko ir 

Vitaičio partijos organas 
šių metų 11 kovo laidoj.

Bet 18 kovo laidos “Tė
vynėj” pp. Vitaitis sii Vini- 
ku skelbia oficialų SLA. ra
portą, iš kurio pasirodo vi
sai priešinga padėtis. Pasi
rodo, kad iki 1934 metų, 
kuomet SLA. Pildomoj Ta
ryboj sėdėjo sandariečiai su 
tautininkais, Lėšų ir “Tėvy
nės” Fondo deficitas kas 
metai ėjo didyn. Štai skait
linės:
1930 m. deficitas $8,443.00
1931 m. ” 6,623.00
1932 m. ” 13,314.00
1933 m. ” 11,480.00

Bet nuo 1934 metų, kuo
met prie SLA. vairo atsisto
jo pažangieji viršininkai, 
deficitas netik kad sumažė
jo, bet jo vietoje pasidarė 
perteklis.

Štai skaitlinės:
1935 m. deficitas $2,729.00
1936 m. perteklis 3,440.81
1937 m. perteklis 3,090.45

Na, tai kurie gi ištikrujų 
yra Susivienijimo lupikai?

EDVARDAS BENEŠ.

greso skyriai šįmet buvo su
rengę rytinėse valstijose ei
lę prakalbų Lietuvos nepri
klausomybės 20 metų su
kakčiai paminėti. Tose pra-' 
kalbose teko kalbėti “Lais- j 
vės” ir “Keleivio” redakto
riams. Po tų prakalbų, Broo
klyn© “Vienybėj” ir kituose 
dešiniųjų laikraščiuose pa
sipylė keisčiausi prasima
nymai. Pavyzdžiui, “Vieny
bėj” buvo pripasakota, buk 
Michelsonas South Bostone 
pasakęs, kad “šimtas Vo
kietijos karvių išbadysią vi
są Lietuvos armiją,” kuo 
met ištikrujų nieko pana
šaus tose prakalbose nebu
vo kalbėta.

Kitam tos pačios “Vieny
bės” numery prirašyta ne
būtų dalykų apie Mizaros 
kalbą Hartforde. Girdi, Mi- 
zara “melavęs” publikai a- 
pie “murinę Lietuvą,” “apie 
miškus,” ir tt. Ištikrujų gi 
Mizara šitų dalyku nei mi
nėti savo kalboje neminėjo.

Tai yra niekas daugiau, 
tik fašistų haliucinacijoj. 
Jų galvose vaidinasi visai 
nebūti dalykai.

KUN. KRUŠAS APIE A- 
MERIKOS LIETUVIŲ 

SROVES.
“Lietuvių Aidas Brazili

joj” praneša, kad šiomis 
dienomis Brazilijoje lanko
si pora lietuvių dvasiškių iš 
Jungtinių Valstijų, ir kad 
jiedu buvo užėję “Aido” re
dakcijom Paklausus redak
cijai, kaip gyvena lietuviai 
Jungtinėse Valstijose, chi- 
cagietis pralotas Krušas da
vęs tokį paaiškinimą:

“Amerikos lietuvių santy
kiai yra geri, jei neskaityti

• Edouard Benes » 
Czech president

Čekoslovakijos prezidentas 
Edvardas Beneš susirūpinęs, 
kad Hitleris nepultų jo šalies. 
Rusai prižadėjo nusiųsti Ceko- 
slovakijon 1,000 orlaivių, jeigu 
fašistai ją užpultų. Prancūzai 
taipgi priždėjo pagalbą.

POPIEŽIUS PASKELB
SIĄS LENKĄ LIETUVOS 

ŠVENTUOJU.
Apie tai, kad Lietuva su- 

silabks savo “šventojo,” jau 
nėra abejonės. Tik tas 
“šventasis” ir vėl bus ne lie
tuvis, bet lenkas Babola.

Apie tai praneša 26 va
sario laidos “Lietuvos Ži
nios.” Girdi:

“Katalikų sluoksniai iš Ro
mos gavo žinių, kad per atei
nančias Velykas popiežius pa
skelbsiąs tris naujus šventuo
sius: ispaną, italą ir lenką jė
zuitą Babola skiriamą Lietu
vai.’’
Jeigu Lietuvos vyskupai 

žemiau prieš popiežių nusi
lenks, tai jis paskirs ir ge
nerolą Želigovskį Lietuvos 
“apaštalu.”

$1,356,000,000 KINIJAI 
ŽUDYT.

Japonijos parlamentas už- 
gyrė 4,850,000,000 jenų Ki
nijos karo reikalams per 
1938 metus. Amerikos pini
gais ši suma reiškia $1,356,- 
000,000.

10,973,000 BEDARBIŲ.
Amerikos Darbo Federa

cijos žiniomis, šių metų sau
sio mėnesi Jungtinėse Vals
tijose buvo 10,973,000 be
darbių. Pernai tuo pačiu 
laikotarpiu bedarbiu buvę 
9,241,000.

Lietuvių suvažiavimas j 
Ameriką turi įvairių prie
žasčių: vieni užmušę žmo
gų Lietuvoje atvyko čia. Ki
ti padegę ūkininkui triobas 
atvyko čia. Treti pabėgo 
nuo caro kariuomenės. Ket
virti atvyko užsidirbti pini
gų !... Ir tt. Bet visi čia atvy
kę radome ir turime prie
glaudą ir laisvę po Dėdės 
Šamo sparnu. Čia mes gali
me laisvai tverti ir turėti sa
vo lietuviškas organizaci
jas, laisvą savo spaudą. Tu
rime pilną žodžio laisvę, 
galime kalbėti ir sakyti vis
ką, kas kam patinka.

Kai kurie iš mus jau išsi
ėmė šios šalies pilietiškas 
popieras ir savo gyvenimą 
čia legalizavo. Bet yra ne
maža ir tokių, kurie nėra 
šios šalies piliečiai, tačiau 
naudojasi plačiomis demo
kratijos laisvėmis, ėda šios 
šalies duoną, ir tuo pačiu 
laiku begėdiškai ir net aky- 
plėšiškai spiaudo Į demo
kratijos principus, o'giria ir 
teisina nepateisina m a j i 
smurto režimą, fašistinę 
Smetonos diktatūrą Lietu
voje ! Šitokie gaivalai netu
rėtų teisės čionai gyventi!

Pati Lietuva, žinoma, čia 
niekuo nekalta. Bet čia eina 
kalba ne apie Lietuvos že
mę ir jos gyventojus, o apie 
tuos smurtininkus, kurie 
klastos keliu įsigavo į val
džią ir šautuvu valdo šalį. 
Jie smurtu nuvertę teisėtą
ją Lietuvos žmonių pasta
tytą vyriausybę ir jau dvy
likti metai engia liaudį. Ne
tik engia, bet ir pasiskųsti, 
dejuoti neleidžia. Karo sto
vis siaučia jau 12 metų. Or
ganizacijos pasmaugtos, su
sirinkimai uždrausti, spau
da pažabota cenzūros apy
nasriu. Nei rašyti, nei kal- 

. bėti laisvai nevalia. Tiktai 
pildyk diktatūros Įsakymus, 
kęsk, ir girk Smetoną. Taigi 
tie, kurie čia — laisvoj ša
ly, — sėdėdami giria ir gar
bina dabartinę Lietuvos fa
šistų diktatūrą, turėtų be 
jokio atidėliojimo skubėti ir 
vykti gyventi i smetoninį 
“rojų,” arba užsidaryti sa
vo burnas čia !

Štai, gavau laišką iš Lie
tuvos, ir pasiklausyki!, ką 
sako patys Lietuvos žmo
nės.

Štai:
“Gerbiamas Vincai! Šir

dingai ačiū už laišką ir vi
sas žinias.

“Pas mus šiandien Lietu
voje vasario 16. nepriklau
somybės šventė, tad visur 
stengiasi kuo iškilmingiau
sia praleisti šią šventę; bet

I didelė dalis, ypatingai uki- 
Ininkai, nusistatę visai prie
šingai — neit ir nedalyvaut 
j tose iškilmėse, parodyti ne
pasitenkinimą dabartine 

I valdžia. Nes kitaip savo ne
pasitenkinimą parodyti ne
galima. Jeigu kas išsitartų 

[kokį žodi viešumoje prieš 
valdžią, tuoj tam gręsia ka
lėjimas!...”

Tai matote! Ir tuos žo
džius rašė ne koks socialis
tas ar komunistas, bet pa
prasta ūkininkė, kuri ir pati 

I priklauso Jaunalietuvių or
ganizacijai.

Tas laiškas pasiekė ihane 
kovo 7 d. Tai tikras Lietu
vos žmonių balsas.

Amerikoje laisve besi
naudodami smetoniniai 

klapčiukai rėkia ir net ko- 
liojasi, buk tokie žmonės 
šmeižią Lietuvą. Ne. Lietu
vos da niekas nešmeižė ir 
nemano šmeižti, tik pasako, 
kad smetoniniai smurtinin
kai visaip smaugia ir engia 
Lietuvos liaudį. Tai viskas!

Kūjų Vincas.

AR ŽINOTE, KAD—

Yra apskaičiuota^ kad 
apie 100,000 nelaimingu at
sitikimų su automobiliais 
Amerikoje . įvyksta vairuo
tojams piTė' Vairo užmigus.

Sniegingam ir lietingam 
ore nelaimių su automobi
liais buna mažiau, nes va
žiuotojai tuomet buna daug 
atsargesni.

“Keleivio” Kalendo
rius 1938 Metams.
1938 metų Kalendoriuje 

yra labai daug naudingų 
patarimų, nurodymų ir vi
sokių “sekretų.”

Kalendoriaus kaina yra 
150 centų, bet “Keleivio” 
j skaitytojams tik 25 centai.

Kurie “Keleivio” Kalen
doriaus neturite, užsisaky
kite ji dabar, nes greitai iš
sibaigs.

Užmokestį galima prisių
sti money orderiu, arba į- 
dedant į konvertą sidabrinį 
kvoterį. Bet dedant pinigą, 
jį reikia suvyniot į popierė- 
lę, kad nepraplėštų konver- 
to.

Galima prisiųsti užmo
kestį ir pašto ženkleliais po 
3 centus. Tik iš Kanados 
prašome štampų nesiųsti, 
nes Jungtinėse Valstijose jų 
negalima vartoti.

Adresuokit: “Keleivis,” 
253 Broadway, South Bos
ton, Mass.

Raitai žmogus žin: 
jįros, ir stebiesi iš 
tautininkų nepaprast 
stačiai sunku suprasti 
iie n-j: sebukladana 
juokdariai?

Štai, nelabai senai ji 
skelbė gen. Žukausko 
jo paties Žukausko, 
pilnių atidavė paliok 
jie pi’ešia jį kaip didž 
didvyri ir negali atsdž 
ti jo nuveiktais darbais 
o kas butų, jeigu jis but 
ir Kauną Želigovskiui i 
$

fctą nepaprastą pra 
nniK apznaimino “V 
bėj" Juozas Tysbara 
tapati Žukauską t 
Žukauskas gyvenęs U 
tus, o geneiolo išbuvę 
metu. Na, kasėia: Sf 
las, juokas, ar lota 
rija?

Gi traliuotas Cb 
do tabs parašė samti 
kojgmetoj, kadgen 
kauskas miręs jai 
tu atgal. Tas ja iri 
ir Tysliavos skito 
tyt, mažutis žmflĖ 
nors dideliais aSai 
kreipti kitų dėėą į 
išmintį.

Nenori nuo šų itat 
fakinj atsilikti irai 
vynės" radzitas T 
tik Anuomet j pra 
musų džiaugta bkį 
nu burtą padarė rai! 
vienijimo seku® I 
te. Girdi jis Išeivi 
jo lovoj mosšp i 
daMomš iriom 
drip®;/r tuojai ant 
įjatoiere/Apijėm 
m Susirenij 
muki ftafaa, suet] 

/aratay. Turbut r 
fees maę 

ta Smetona G 
Įrištai įkaičiui su 
h p) aidi.

Kanadoje revoliucija bu
vo kilusi prieš Anglijos val
džią 1837 metais. Jos prie
žastys buvo tokios pat, kaip 

iždo ir tos, del kurių Washingto- 
nas pakele kardą prieš An
glijos karūną.

Kanada tais laikais buvo 
padalyta į dvi provincijas. 
Vieną jų vadinosi Aukštoji 
(Upper) Kanada, o antra 
Žemoji (Lower) Kanada. 
Kiekvienai provincijai bu
vo skiriamas Anglijos gu
bernatorius. Tie gubernato
riai elgėsi kai]) aršiausi des
potai. Žmonėms pritruko 
kantrybės ir 1837 metų lap
kričio mėnesį Žemojoj Ka
nadoj prasidėjo sukilimas 
kurio priešaky atsistojo tų 
laikų didikas Louis Joseph 
Papineau. Bet tas žmogus 
nieko nenusimanė apie ka
ro strategiją, ir prie to da 
jo žmonės neturėjo ginklų. 
Beginkliai ūkininkai išėjo 
prieš išlavintą kariuomenę 
ir tuoj buvo sumušti. Tada

—dak-

J. Miliauskas.
Dėl ko Miliauskas turėtų 

būti išrinktas į SLA. Pild. 
Taiybos sekretorius?

Visų pirma dėlto, kad jis 
yra tinkamiausias tai vietai 
daugeliu atžvilgių. Jis turi 
gero patyrimo, nes per eilę 
metų yra dirbęs centro se
kretoriumi Aukščiausioj 
Prieglaudoj Lietuvių Ame
rikoje, panašioj j SLA. or
ganizacijoj, kurios reikalai 
buvo vedami valstijos ap- 
draudos departamento prie
žiūroj. Jis turi puikaus pri
tyrimo ir dėl to, kad yra se
nas ir veiklus SLA. nayys, 
per eilę metų veikliai daly
vaująs SLA. seimuose, bu
vęs SLA. Apšvietos Komi
sijoj ir dabar yra-SŲA. Įsta
tų Komisijoj. Buvęs dauge
liu atvejų visokiuose SLA. 
kuopos ir apskričio urė
duose.

Kaipo žmogus, Mjliaus- 
kas turi gražų rekordą. Yra 
teisi Jjažan-
gus, 'salinin
kas, pagerbę kitų
pažiūras ir Įsitikinimujs. O 
tai begalo svarbu SLA. au
gimui ir bujojimui.

Kaipo darbininkas, Mi
liauskas visada stovėjo ir 
stovi žmonių reikalų sargy
boje ir dėlto jis mokės sau
goti gerovę SLA. ir jo na
rių, kurie didelėje didžiu 
moję yra darbo žmonės.

Kaipo lietuvis, Miliaus
kas yra nuolatinis lietuvių 
spaudos skaitytojas ir rėmė
jas, plačiai pažįstąs Ameri
kos lietuvių visuomenę ir 
jos problemas. Jis nuo pat 
ankstybos jaunystės iki šių 
dienų pašvenčia visas savo 
nuo darbo atliekamas va-
landas lietuvių organizaci
jų ir spaudos stiprinimui, 
lietuvių kultūros ir susipra
timo kėlimui.

Miliauskas yra tinka
miausias iš visų dabartinių 
kandidatų SLA. sekreto
riaus vietai ir jis turėtų but 
išrinktas. O jis bus išrink-

Papineau pabėgo į Jungti
nes Valstijas, o iš čia į Pa
ryžių, kur jo sūnūs mokino
si advokatūros ir tenai apsi
gyveno.

Mėnesiui praslinkus, toks 
pat sukilimas įvyko Toron
to apylinkėj, Aukštoj Kana
doj. Čia sukilėliams vado
vavo neturtingas spaustuvi
ninkas William Lyon Mac
kenzie, dabartinio Kana
dos premjero senelis. Į tris 
dienas- sukilimas buvo nu
slopintas, nes ir čia sukilė
liai neturėjo nei gerų gink
lų, nei vado, ’ kuris mokėtų 
su išlavinta armija kovoti.^

Sukilimui susmukus, Mac
kenzie taipgi pabėgo į Jung
tines Valstijas, o likusius 
sukilėlius valdžia pradėjo 
gaudyt ir žudyti. Daug žmo
nių buvo iškarta, kiti iš
tremti.

Tačiau revoliucijos aukos 
nežuvo veltui. Anglijos val
džia, nusigandusi sukilimo 
ir netekusi kolonijų Jungti
nėse Valstijose, suįirąto, 
galų gale, kad priespauak 
nieko gera neduoda. Todėl 
buvo paskelbta amnestija ir 
tremtiniams leista sugrįžti 
Kanadon atgal. Toliau, 
1867 metais, kanadiečiai 
iškovojo konstituciją, parla
mentą, ir dabar savo val
džią jie renkasi patys.

Taigi, nors pirmutinė re
voliucija ii- nepavyko, ta
čiau jos pradėtas judėjimas 
atnešė gerų vaisių. Ir žmo
nės, kurie tuomet buvo lai
komi “išdavikais” ir sun
kiai baudžiami, dabar skai
tomi Kanados didvyriais ir 
patriotais.

ftfrass dalykas 
fii išp nesuprant 
liip ponas Vinikas 
'uįdapai Susivien 
tet! pakelti, tai kan 
ta,iii Tarybai tai 
ta organizacijos f 
š! Ji paprašytų j 
Ą kad jis vėl porą 
taurių lovoj, ir g: 
M pašoktų keliatą 
Ilstančių!

Nemandagiausi žmonės 
pasauly skaitomi amerikie
čiai. Jie kitų akyvaizdoje 
kramto gumą, ruko tabaką, 
su kepurėmis eina «į sveti
mus namus, arba sveikina
si iš tolo rankos mostelėji
mu, tartum norėdami pasa
kyti: “Eik po velniais!”

Pį įlomių dalykų “1 
Rainis prirašęs. P; 
ta jis nelabai 
ta išaiškino, kad i 
l?jra 30,000,000 ;

kurie laksto jš 
ta akis išvertę ir si 
įšta) 20,00t),00( 
Nprilho: 0 jeigu 
Reliną padalint 
rįtas automobili 
‘tai? nei po vieną 
Jį Tačiau tas gazoi

pigus. Pagal p. 
‘ Aas, jis kaštuo 
^^1,700,000,000

Kaip drg. Pašk 
Renavo, tai galit

518,085. Man 
šitokį SLA. 

Jfet®ą Smetona t 
,j?ti savo frentui 
5 Ja vieną tauti

prisipažinti, i 
ne vien tik

rokundų gran 
l“ ir politikoj ne 
?!as. štai, Ameri 
i Jiongreso chicaj 
gandai priėmė 
jjPrieš fašistinę d 
č^oje, ir p. Vit 
č Per “Tėvynę” i 
jk”' Girdi, į ką

^i rezoliuci; 
t^tai Lietuvos žrr 

o ne rašyti j
prieš Sovi 

Į.'<
kur politišl 

Vjta turim prote 
^Staliną, oi
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TAI? ‘ .
nas pažangus į- 
alyvaus seka- 
SLA. kuopos ' 
paduos savu t 

uską, jei dar 
pažįstamiems Į 
išaiškins, kas !

ir dėlko jis i 
iktas.
spėkomis pa- I 
- nariai gali 
Pilei. Tarybon 
visus pažan- 
datus.
rašte mes al
ko, musų ma 
būti išrinktas 
ičius-Martin į j

įgiujų Narių j 
Komitetas.

SO. BOSTON Trečias Puslapis

KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS

STEBUKLADARIAI, AR JUOKDARIAI?}
Skaitai žmogus žinias iš Į prieš Smetoną! Kitaip pa- 

;•> sakius, mes turime žiūrėti,
nepaprastumo, j kad visų pirma Rusijoj bu- 

kas ta gera tvarka, o Lietuvos

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

Hitleris Vyksiąs Pas JsKiiminyos Lnicagos Lietuvių ILjos rrezi- 
dento Juliaus Mickevičiaus Laidotuvės.
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džia pradėjo 
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arta, kiti iš-
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įbar savo vai- 
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pirmutinė re- 
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arba sveikina- 

nkos mostelėji- į 
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i velniais!”

Lietuvos, ir stebiesi iš musų'sakius, 
tautininkų i 
Stačiai sunku suprasti, 
jie yra: stebukladariai, 
juokdariai?

Štai, nelabai senai jie 
skelbė gen. Žukausko mirtį 
—to paties Žukausko, kuris 
Vilnių atidavė paliokams. 
Jie piešia jį kaip didžiausi 
didvyrį ir negali atsidžiaug
ti jo nuveiktais darbais. Na, 
o kas butų, jeigu jis butų da 
ir Kauną Želigovskiui nuki
šęs?

Kitą nepaprastą prajovą 
mums apznaimino “Vieny
bėj” Juozas Tysliava apie 
tą patį Žukauską. Girdi, 
Žukauskas gyvenęs 47 me
tus, o generolu išbuvęs 50 
metų. Na, kas čia: stebuk
las, juokas, ar tokia poe
zija?

Gi medaliuotas Clevelan- 
do Čalis parašė savo tautiš
koj gazietoj, kad gen. Žu
kauskas miręs jau 1600 me
tu atgal. Tas jau “bytina” 
ir Tysliavos skaitlines. Ma
tyt, mažutis žmogutis nori 
nors dideliais skaičiais at
kreipti kitų dėmėsi į savo 
išmintį.

Nenori nuo šitų fašistiškų metų patarnauja 
fakirų atsilikti ir musų “Tė
vynės” radzibatorius Vitai
tis. Anuomet jis pranešė 
musų džiaugsmui, kokį sau 
nu burtą padarė musų Susi
vienijimo sekretorius Vini- 
kas. Girdi, jis tik pasivolio
jo lovoj, mostelėjo savo 
daktariškomis rankomis į 
dvi puses, ir tuojaus ant sta
lo pabiro beveik pusė milio- 
no dolerių Susivienijimo 
naudai. Reiškia, something gauta iš federates 
for nothing. Turbut užtai 
didis musų tautos magikas 
Antanas Smetona dabar 
prisiuntė Vitaičiui su Vini- 
ku po medalį.

Bet vienas dalykas man 
čia visgi nesuprantamas. 
Jeigu ponas Vinikas gali 
taip lengvai Susivienijimo 
turtą pakelti, tai kam Pil
domąją! Tarybai taip rū
pintis organizacijos finan
sais? Juk paprašytų p. Vi- 
niką, kad jis vėl porą kartų 
persiverstų lovoj, ir gal iž
das vėl pašoktų keliatą šim
tų tūkstančių!
' J’frnas Vitaitis yra ir dau- 
gfąū įdomių dalykų “Tėvy 
riej” mums prirašęs. Pavyz
džiui, jis nelabai senai 
mums išaiškino, kad Ame- 
koje yra 30,000,000 auto
mobilių, kurie laksto .ištisus 
metus akis išvertę i.r suvar
toja iš viso 20,00t),000 ga
lionų gazolino; O jeigu visą 
šitą gazoliną padalinti ly
giai visiems automobiliams, 
tai neišeis nei po vieną ga
lioną. Tačiau tas gazolinas 
ne visai pigus. Pagal p. Vi- . 
taičio ličbas, jis kaštuoja iš šiomis dienomis Smeto- 
viso $361,700,000,000 per 
metus. Kaip drg. Paškaus- 
kas išfigeriavo, tai galionas 
išeina po $18,085. Man ro
dos, kad už šitokį SLA. na
rių švietimą Smetona turė
tų prisiųsti savo frentui Vi
taičiui da vieną tautišką 
medalį.

Reikia prisipažinti, kad 
p. Vitaitis ne vien tik ant 
tautiškų rokundų gramot- 
nas, bet ir politikoj ne vi
sai žioplas. Štai, Amerikos 
Lietuvių Kongreso chicagiš- 
kis skyrius andai priėmė re
zoliuciją prieš fašistinę dik
tatūrą Lietuvoje, ir p. Vitai
tis tuoj per “Tėvynę” už
protestavo. Girdi, į ką tai 
panašu, rašyti rezoliucijas 
ir reikalauti Lietuvos žmo
nėms laisvės, o ne rašyti jo
kių rezoliucijų prieš Sovie
tų Rusiją!

Tai matote, kur politiška 
išmintis! Mes turim protes
tuoti prieš Staliną, o ne

kasįtagera tvarka, <, .....
ar šiukšlynas tegul sau dvokia.

Pinna niekas šito negalė- 
I jo suprasti, bet p. Vitaitis 
dabar mums gražiai šitą 
dalyką per “Tėvynę” išaiš
kino. Už šitą nuopelną jis 
turėtų gauti da ir trečią me
dalį nuo Smetonos. į

W. G. Lasky, 
Brooktondale, N. Y.

pa-

Clevelando Žinios.
SLA. 136. kuopa 27 va

sario statė scenoje veikalą 
“Brolžudys.” Žmonių prisi
rinko apie 500, kas musų 
kolonijoj yra retenybė. P lė 
A. Miliauskaitė ir J. Alekna 
su dukteria Florencija su
dainavo porą dainų. Paskui 
prasidėjo šokiai. Čalis savo 
“Dirvoj” nutylėjo, kad čia 
buvo tiek daug publikos; 
mat, nesmagu toki dalyką 
skelbti, nes kai jis suruošia 
kokią pramogą, tai ateina 
vos keli tuzinai.

Musų kolonijoj yra kelin
tas muzikantų ir daininin
kų, kurie jau per daugelį 

savo ta
lentais visokiems parengi
mams ir neima jokio atlygi
nimo. Taigi draugijų komi
tetai ir kai kurie pavieniai 
veikėjai nutarė suruošti va
karą 15 gegužės ir pagerbti 
Aldoną Vilkelytę, kuri ko
ne visiems dainininkams 
akompanuoja.

Česnulis pasigyrė, 
tik ačiū jo pastangoms buvę 

valdžios 
pinigų L. K. Darželiui į- 
rengti. Karpius savo “Dir
voj” protestuoja, kad Čes
nulis neteisingai savinasi 
sau kreditą. Gal ir neteisin
gai; bet neteisingai ir Kar
pius norėtų kreditą pasisa
vinti. Darželį įrengė musų 
visuomenė, o ne kokie ten 
pliuškiai, kurie tik garbės 
sau jieško.

kad

Vietos spaudoj skelbia
ma, kad nuo 4 iki 9 balan
džio su New Yorko opera 
čia dainuosianti lietuvaitė 
Ona Katkauskaitė (Anna 
Kaskas). Lietuviams vertė
tų jos pasiklausyti.

Kai musų ordinuotas ka
valierius Čalis tapo pašalin
tas, iš L! K. Darželio vado
vybės, tai dabar visai atsi
sako Darželio reikalus, rem
ti. Bet kuo čia kaltas Darže
lis? čalis buvo tiek visiems 
įsipykęs, kad turėjo pava
ryti. Jis pats žino, kiek jis 
nesmagumų yra pridaręs vi
siems veikėjams per kelis 
pąskutiųius. įlietus.,, 1

na prisiuntė d a porą ordinų 
į Clevelandą, vieną P. J. 
Žiūrini, o kitą Al. Baniui. 
Reiškia, kas tik remia fašis
tinę diktatūrą, visi turės po 
medalį.

Lietuvaitė Adealaide Mi
liauskaitė dainavo ameriko
nų vakare ir gerai pasižy
mėjo, buvo iššaukta atgal 
net kelintą kartų. Vis dau
giau garbės lietuviams.

Susirgo plaučių uždegi
mu Kazys Valeika, uolus 
musų kolonijos veikėjas. Jis 
gydosi namie. Greitai jafri 
pasveikti!

Banditai nušovė dien
raščio “Plain Dealer” išne
šiotoją. Tas vaikas įbėgo su 
laikraščiais į restoraną, ku
rį tuo tarpu banditai plėšė. 
Kai vaikas norėjo vėl bėgti 
į gatvę, banditai jį nušovė.

Jonas Jarus.

Į MuvsoUnl and Hitler Į

Gegužės mėnesy Hitleris žada vykti pas Mussolini pasitarti, ką oabAr pagrobti, čia 
du galvarierai parodyti krūvoj, kuomet Mussolinis buvo andai Berlyne.

BROOKLYN, N. Y.
Apie Amerikos Darbo

tie-

Kovo 12 d. Chicagoš lie
tuviai iškilmingai palaidojo 
Chicagos Lietuvių Draugi
jos prezidentą Julių Micke
vičių, kuris mirė šių metų 
8 kovo, susilaukęs 49 metų 
amžiaus. Velionis palaido
tas Lietuvių Tautiškose Ka
pinėse, arti prie rašytojo 
Šerno kapo. Chicagos lietu
viai dar nėra matę tokių iš
kilmingų ir tokių didelių 
laidotuvių nuo to laiko, kai 
buvo laidojamas Dr. Anta- 

‘ nas J. Karalius.
' Laidotuvėmis rūpinosi 
Chicagos Lietuvių Draugi
jos valdyba kartu su .velio 
nies našle ir jo sunumi. Lai
dotuvių direktorius, jau
nuolis Antanas Phillins, pa
tarnavo labai pavyzd ingai.

1 Laidotuvių dienoje nuo
taika buvo labai gera, oras 
šiltas. Minioj žmonių prisi
rinko prie koplyčios. Pačio
je koplyčioje negalėjo nei 
dalis žmonių sutilpti. Atėjo 
paskirta valanda, prasidėjo 
laisvos apeigos koplyčioje.

Pirmiausia pasig i r d o 
į “Pirmyn” choristų balsai 
už scenos. Pritaikyta gedu- 
los daina nuteikia visus ra-

i NORTHAMPTON, MASS, siėmė užtai atvykti musų miai. Po to, labai jautri, 
Kaip lietuviai surengė ! kolonijon 3 balandžio die- trumpa “Naujienų” redak-

lenkams balių. i n3- . . . 1 cij°s nario inž. K. Augusto
Kuomet kitu kolonijų lie- .TaŪU Prakalbos Kelei- kalba. _

J - - i vio redaktoriui dabar yra Chicagos Lietuviu Drau- 
i ruošiamos 3 balandžio. Jos gijos paskirti karsto nešė- 
i įvyks LUG. Kliubo svetai- jai ir garbės sargai stovėjo 
nėj, 324 River st., 2 valandą surikiuoti savo eilėse, šuda-

Šių metų 11 kovo buvo —------- --------  ---- -...j- — ,
Amerikos " Darbo Partijos tuviai rengė Lietuvos nepri- 
lietuvių skyriaus susirinki-1 klausomybės paminėjimą, ' 
mas, jau trečias iš eilės. Itai musų šv. Juozapo drau-

Satisio mėnesį buvo pir- gija surengė Northamptono 
miltinis mitingas, kuriame 
prisirašė 25 nariai, o kovo 
mėnesio susirinkime iš ko
miteto raportų paaiškėjo, 
kad skyrius turi jau virš 
šimto narių. Tai gana graži 
pradžia.

Lietuvių darbininkų tar
pe Darbo Partija turi prita
rimo. Prieš ją burnoja tik

lenkams balių. Tai ivyko 19 P°Piet Visi Prašorhi daly-, rydami gražų vaizdą apei- 
vasario. Tiesa, žinia jau tru-1 va“tL ......................................... ' Ra,.sto nes-eJai J?UY°:

pūtį pavėluota, bet kadangi 
niekas apie tai neparašė 
anksčiau, tai aš nutariau pa
rašyti į “Keleivį” nors da
bar. Buvo taip; Šv. Juozapo 
Draugija pasisamdė savo 
baliui lenkų»salę ir draugi
jos nariai turėjo eiti į tą ba- 

tie, kurie versdavosi politi-, lių priverstinai, kitaip butų 
ne vertelgyste, tai yra, kurie reikėję bausmę mokėti. Tai- 
vesdavo agitaciją už Tam-..............
many Hali. Mat, rinkimų 
metu jiems nukrisdavo vie- 
nas-kitas trupinėlis nuo 
Tammany Hall stalo.

Nežiūrint tammanininkų 
agitacijos, žmonių pritari
mas Darbo Partijai didelis. 
Todėl labai gaila, kad musų 
mažiukai politikieriai neša 
į tą organizaciją asmeniš
kus savo ginčus ir kerštavi
mą.

Prieš dvejatą sąvaičių 
Amerikos Darbo Partija 
buvo surengusi pirmutines 
prakalbas. Kalbėjo: Bimba,

gi balių rengė ir visas jo iš
laidas mokėjo lietuviai, bet 
biznį darė lenkai. Lietuviai 
išmokėjo apie $30, o surin
ko tik $5. Vadinasi, laimė
jo, kaip Zablackas ant mui
lo. Ir lenkai dabar juokiasi, 
sakydami, kad “Litwin jest 
glupi.”

Ir ištiesų “glupi.” Jeigu 
šv. Juozapo draugijos na
riai butų sumokėję tuos pi
nigus tiesiai į draugijos ka
są, to baliaus visai nereng
dami, tai butų apie $30 pel
no, o dabar nuostolis.

Gal ateityje mUsų vyrai

Haverhillio batsiuviai ki- V. B. Ambrose, J. ir V. As- 
tąsyk gerai gyvendavo. Da- cila, Pavilonis, Adam Mas- 
bar jų būklė varginga: Jei koliunas ir J. Bačiunas. Gar- 
kurie dirba, tai be jokios bes sargai buvo Draugijos 
tvarkos, iki 5 ir 6 vakarais, i vice-prezidentas K. Kairis, 
Kai kurie dirba ir nedėldie- kasininkas J. Degutis, fin. 
niais. Kai žmonės praneša sekr. P. Miller, protokolų 
apie tai policijai, tai išveja sekr. V. Mankus, iždo edo- 

' | bėjai P. Galskis ir P. Mila- 
ševičius. Taipgi Draugijos 
gydytojas Dr. Montvidas, 
adv. K. Gueis ir auditorius 
J. P. Varkala.

Gėlių aukautojai:
Labai daug ir gražių gė

lių buvo atsiųstos nuo seka
mų Chicagos Draugijos sky
rių ir draugų:

Adv. F. J. Bagočius, Bos-

iš dirbtuvių.
Čia yra hoot and Shoe 

Workers unija, Federacijos 
vuodega, bet maža iš jos 
nauda, tik kvoterius kolek- 
tuoja iš narių. Atlyginimas 
už darbą yra nustatytas, ta
čiau darbininkai dirbtuvėj 
dirba už visai kitokį atlygi
nimą, ir ta unija visai to ne
mato.

Dabar darbdaviai nori, 
kad unija leistų dirbti suba- Mass, 
tomis. Ir turbut leis. O pusė 
darbininkų tuo tarpu vaikš
čioja be darbo. Kodėl fab-; 
rikantai nenori priimt, dau
giau žmonių, bet-dlrbahtiem 1 
nori prailginti darbo Ikiką?

Apie antrą valandą po 
pietų laidotuvių direktorius 
p. Phillips pradėjo rikiuoti 
palydovų mašinas ir tuo 
prasidėjo viena iš didžiau
sių procesijų. Mašinos nusi
tęsė per 17 miesto blokų, 
kas sudarė virš dviejų my
lių ilgumo liniją.

Atvykus prie Tautiškų 
Kapinių, čia laukė da apie 
šimtas mašinų, kurios neda
lyvavo procesijoj. Kiek bu
vo publikos sunku nuspėti, 
bet automobilių buvo virš 
trijų šimtų.

Kapinėse buvo labai pa
vyzdinga tvarka. Aplink 
kapą buvo apvesta virvė. 
Buvo įrengtas garsiakalbi; 
ir maža platformėlė kalbė 
tojui. Pagiedojus “Pirmyn” 
chorui, sekė labai įspūdin
ga ir reikšminga kalba, kū
ną pasakė “Naujienų” re
daktorius P. Grigaitis. Kal
bėtojas ryškiais pavyzdžiai 
nušvietė velionies gyveni
mą ir jo nuveiktus darbus. 
Po kalbos ir vėl pasigirdo 
graudus Karilono garsai, 
kurie buvo girdėti po visą 
se Kapinėse yra įrengtas 
-o^sųubj, .inqRQ -kuAuiduq 
transliavimo aparatas, ku
ris aiškiai perduoda įrekor- 
duotus kurinius. Ypač gerai 
girdėjosi rekordas “Never
kit Pas Kapą.”

Apeigom užsibaigus, pu
blika pasiskirstė po visas 
kapines. Atrodė, lyg kad 
butų kokia kapinių šventė 
—žmonės, žmonės ‘ir dar 
žmonės.

Kas čia buvo, tas ilgai ne
pamirš Juliaus Mickevi
čiaus laidotuvių. Reiškiu gi
liausios užuojautos velio- 
nies žmonai Stefanijai ir 
sunui Algirdui. Lai buna 
amžina ramybė Juliui Mic
kevičiui jo naujos tėvynės 
šaltoj žemelėj.

V. B. Ambrose.

pianaiuao. ivdiuc u . umiud, uai ateityje uiuou vyiai m i » .. , .Vilniškis ir miesto tarybos supras, kad jie turi galvas ,į ha< ilgesnes valan- 
narys, Louis Hollander^. Ule vien tik kepurėm užsidėt, dfls dnbdanu žmones pasi- 
Stilsono pasekėjai tuoj^ pa- bet kad reikia tomis,galvo-(1?ro kelis doleiiuą dau- 
kėlę balsą prieš Bimbą ir mis ir protauti. Reikėtų at- Siau- Tuomet fa nikantai 
kritikuoja komitetą, kam siininti, kad Vilnijoj lenkai Pa^ak.vs. matot, kokias di-kritikuoja komitetą, 
leido Bimbai kalbėti. Vadi
nami, keršija, kam Bimba 
neleido Stilsonui. 1 
Amerikos Lietuvių Kongre
so mitinge Lietuvos nepri
klausomybę minint.

Taigi

LAWRENCE, MASS.
Pirmiau, kuomet progre- 

syviškoji spauda ar jų kal
bėtojai prisimindavo apie 
vokiškąjį ar lenkišką mili- 
tarizmą ir jųjų gruoboniš- 
kus apetitus ant Lietuvos, 
tai extra patrijotai šūkau
davo, kad tai daroma dėl 
“bolševikiškos” propagan
dos.

Dabar pasirodo, kad tų 
laikraščių ir jų kalbėtojų 
įspėjimai virsta karčiu fak
tu. Suprantama, atkaklių 
fašistų ne tokie skaudus pa
sireiškimai neišmokys rim
tai protauti.

Bet tiek to. Lawrence’o 
veikėjai sujudo Lietuvos 
paskutinių dienų įvykiais, ir 
ruošias prie masinio susirin
kimo kaipo protesto prieš 
pasikėsinimą užgrobti Lie
tuvą per Vokietijos ir Len
kijos fašistus.

Iniciatyva Draugijų Są
ryšio kovo 20 šaukiamas vi
sų draugijų ir organizacijų 
pirmininkų susirinkimas ap
dirbimui planų. Kovo 27 
manoma šaukti masinis pro
testo susirinkimas L. U. Kl. 
svetainėje. Vietinis.

Kastas ir Julia K. Augus
tai, Chicago.

Kultūros Dr-ja, Spring
field, Ill.

Kultūros. Draugija, St.
Charles, III.

Kultūros 
ford, 111.

Kultūros 
rose Park.

Lietuviu
versiteto Kliubas.

Kultūros
kegan,Ill.

Kultūros
ra, III.

Chicagos 
gija.

Lietuvių
junga.
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Kultūros Draugija, Cice

ro, III.
Choras “Pirmyn.”
Roselando Kultūros 

rius.
Šeimos Gėlė.

Draugija, Rock-

Draugija, Mel-

Studentų Uni-matot, kokfeš di- 
deles algas pasidarot. Neiš- 

■ono-ri galim tiek mokėt. Ir nūka- 
.» • rrtnlzacf? NaraS.

. Scranton, Pa,— Automo- 
biliaus nelaimėj čia buvo 
užmuštas Juozas Sinkevi
čius, 23 metų amžiaus lie
tuvis. Kaimynas.

Mahanoy City, Pa.—Šio
mis dienomis čia mirė Pet
ras Jenkertas, 68 metų am
žiaus vyras. Liko žmona.

Mainerys.
Wilkes-Barre, Pa.—Ang

lių kasykloje užtroško du
jomis Jonas Savickas^ 24 
metų amžiaus vyras, palik- 

.' . " J >*’ tė-
. i didžiausiam nuliudi-

tojas apsirgo. Dabar jis ap- me. ♦ S. R.

persekioja musų brolius, ir 
balių jiems neverta r

Draugija, Wau-
kalbėti Bėda, kad musų lietuvaitės l’os rnnkesU-

tuokiasi daugiausia su len
kaičiais ir taip vieni su ki
tais susigiminiuoja. Bet blo- 

menkų politinių giausia, kad prie tos gimi- 
grupeliu vadai stengiasi su- nystės lietuvių draugija turi 
kurti ugnį visai neprigul- da pridėti ir pinigo.
mingoj organizacijoj!... Alytaus Rožė.mingoj organizacijoj!...

Reikia būtinai stengtis 
tuos ginčus iš Darbo Parti
jos šalinti. Ji įsteigta ne sa- 
vytarpėms peštynėms, ir er
geliams, bet darbininkų vie-' 
nybei. Šito turi žiūrėti ly
giai komitetas, kaio eiliniai 
nariai. ... LL1——

HAVERHILL,, MASS.
Kalbės “Keleivio” redak

torius.
Amerikos Lietuvių Kon

greso vietinis komitetas bu-
'a' Žilinskas vo surengęs drg. Michelso-

'__________  nui prakalbas Haverhilly
Amžinos Dainos— šioj knygutėj tei- 27 vasario dieną, tačiau jos,damas iauną žmoną 

pa 44 geriausių Jovaro damų. Joa „ • i ‘ i iii- -■ — -
tinka deklamacijoms 'r dainavimui, UegalejO įvykti, nes Kalbe- VUS 
kaip namie, tap ir susirinkimuoie. -----
Pusi. 32 .......................................... 15c

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

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

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

Reikalaukite: VIRĖJA
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

Draugija,

Lietuvių

Auro-

Drau-

Socialistų

kuopa.

Są-

sky-

LIETUVIŲ ŪKININKŲ ŽINIAI.
Kurie pirksit pas mus viščiukus, mes garantuojam, 

kad busit užganėdinti, kaip ir šimtai svetimtaučių, ku
rie kas metai perka pas mus viščiukus. Musų vištų vei
slė yra rinktinė. Vištos deda daug ir didelius kiaušinius. 
Rhode Island Reds, valdžios ištirtos, kad neturi “pullo- 
rum’’ ligos. Prirstatom viščiukus į šias valstijas: Maine, 
New Hampshire, Vermont, Rhode Island, Ohio, Virgi
nia, West Virginia, Maryland, Pennsylvania, New Jer
sey, New York, Connecticut, Massachusetts. Parašykit 
mums lietuviškai, o mes nusiųsim jums savo kataliogą.

RED FEATHER POULTRY FARM.
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—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!...

—O kodėl taip uždusęs, 
tėve?

—Greitai bėgau.
—O kas vejasi?
—Mobilizuoju vyčių vai

skų... Gal ir tu, Maike, įsira
šysi? 's

—O kas iš to bus?
—Važiuosime Lietuvos

ginti.
—Kad jau pervėlu.
—Kodėl pervėlu?
—Todėl, kad Smetona 

jau pasidavė lenkams.
—Valuk to, Maike, ir rei

kia važiuot. Išlupsim netik 
paliokus iš Vilniaus, ale ir 
Smetonai pasakysim ge
riant iš Kauno.

—Bet jis tavo draugas, 
tėve.

—Jes, Maike, buvo kitą
syk frentas, ale dabar jau 
kita rokunda.

—Ar tai tu supykai, tėve, 
kad tau neprisiuntė ordino?

—Ne. Maike, čia kita is
torija. Jis per 12 metu laikė 
Lietuvoj vajauną padėjimą 
ir visose gazietose rašė, kad 
“Mes be Vilniaus nenurim
sim,” pardavinėjo net pas- 
portus Į Vilnių, rinko aukas, 
o dabar ėmė ir pasidavė pa
liokams! Na, tik pamislyk, 
Maike, į ką gi tai padabna! 
Ar ne ant juoko dabar pasi
liko visa Vilniui vaduoti 
sąjunga! Ir ką mes dabar su 
tais pasportais darysim, kad 
Vilnius jau nebe musų? I)a- 
libuk, Maike, mano rankos 
niešti, kaip pamisimu, kad 
Smetona padarė tokią glup- 
stvą. Kokią jis tiesą turėjo 
pasiduoti paliokams nepasi
klausęs manęs, staršo vyčių 
vaisko generolo? Ot, pama
tysi, nuvažiuosim i Lietuvą 
ir pasakysim: jei nemoki 
bosaut, tai geriant! Ant ta
vo pleiso bus kitas!

-—Nesi karščiuok, tėve,
nes taip nieko nepadarysi.

—Na, tai kas reikia da
lyt, Maike? Juk tylėt dabar 
negalima. Reikia ką nors’ 
veikti.

—Geriau nieko neveikti, 
tėve, negu dirbti bergždžią 
darbą. O jeigu dirbti, tai 
reikia žiūrėti, kad ir naudos 
iš to butų.

—Olrait, Maike, jeigu tu 
žinai geriau, tai mes eisim 
pagal tavo komandą.

—Aš tau pasakysiu atvi
rai, tėve, kad ginklu Lietu
vos neapsaugosi ir neapgin
si. Norint sumažini užpuoli
mo pavojų, savo armiją rei
kėtų visai panaikinti. Kai 
šalis bus beginklė, tai stip
resniems bus lyg ir sarmata 
ją pulti. Kita išeitis, tai pri

sidėti prie kurios nors dide
lės ir stiprios valstybės.

—Bet pasakyk, Maike, 
ką mes čia Amerikoj turė
tume daryti, kad airišiai 
mus nevadintų “polakais?”

—Amerikoj, tėve, kiek
vienas turėtų siekti mokslo. 
Mokyklų čia yra labai gerų 
ir visiems prieinamų. Žmo
gus gali dienomis dirbti, o 
Vakarais mokintis. Tuomet 
lietuviai turės geresni gyve
nimą ir niekas jų nepravar
džiuos.

—Aš ant to nesoglasnas, 
Maike. Mokslas ant gero 
neišeina. .

—Klysti, tėve.
—Ai beč jur laif, Maike! 

Kuo daugiau žmogus moki
nasi, tuo durnesnis darosi. 
Tik pažiūrėk, kas šiandien 
darosi, kada mokyti pradė
jo parėtką ant svieto daly
ti. Pastato saliuną, kad 
žmogus galėtų pasigerti; o 
kaip tik pasigėręs išeisi ant 
stiyto, policija tuojaus tave 
už kalnieriaus, ir i lakupą. 
O paskui da pastato ant 
korto ir sudžia magary
čioms uždeda fainą. Na, tai 
pasakyk tu man, ar tai yra 
protinga valdžia?

—Čia, tėve, tvarkos rei
kalas. Jeigu policija girtų 
neareštuotų, tai automobi
liai juos išmuštų, arba plėši
kai apiplėštų.

—Maike, tu .man nekal
bėk, kad tas gerai. Tik pa
žiūrėk, kam reikalingi fa- 
jeimonai. Žmogus inšiurina 
auzą, kad gautų pinigų iai 
sudegus, bet tuo pačiu laiku 
ir fajermonus pasamdo, kad 
neduotų jai sudegt. Na, tai 
kur čia razumas?

—Bet kas butų, tėve, jei
gu nebūtų ugniagesių? Juk 
sudegtų netik žmogaus na
mai, bet sudegtų ir visos ap- 
draudos kompanijos, taip 
kad nebūto kam nei ap- 
draudos mokėti.

—Tu, Maike, vis nori su 
manim sprečytis. Bet ar tu 
skaitei, ką I ietuvos gazie- 
tos rašo? Sako, mokyti 
žmonės surado, kad švento 
Jurgio nėra buvę. O pas 
musų zakristijoną ir šian
dien kabo švento Jurgio ab- 
rozdas ant sienos. Regli ka
valeristas: ioja raitas ant 
širmos kumelės ir su dzvda 
duria smakui į gerklę. Na, 
tai išvirozyk tu dabar, ko
kiu spasabu galėjo atsirasti 
tas abrozdas, jeigu tokio 
šventojo visai nebuvo?

—Šiuo reikalu, tėve, ge
riau kreiptis pas savo kle
boną.

—Okei, Maike. Aš tuoj ir 
einu pas jį.

Kaip apsaugot viščiukus 
nuo ligos “coccidiosis.” 
Viena pavojingiausių Ii 

gų, kuri kenkia augantiems 
viščiukams, dažniausia tarp 
6 ir 10 sąvaičių amžiaus, y- 
ra coccidiosis.

Nenorėdamas užimt “Ke-1 
leivy” daug vietos, aš čia į 
smulkmenas nesigilinsiu, 
tik trumpai nurodysiu, kaip 
šią ligą pažinti, kada ji atsi
randa, ir kaip nuo jos viš
čiukus gydyt.

Visų pirma, kas reikia 
daryt, kad apsaugot viščiu
kus nuo coccidiosio.

Seniau būdavo duoda
mas toks patarimas:

Vištininkai, kur viščiukai 
yra auginami, turi but išva
lomi ir išplaunami kas pen
kios dienos iki trijų mėne
sių viščiukų amžiaus.

Patarimas butų geras, jei
gu butų galima jį išpildyti. 
Tačiau bėda, kad jį išpildyt 
sunku. Viena, perdaug dar
bo. Antra, perdaug kainuo
ja mainyt paklojimas kas 
penkios dienos.

Vėlesniais laikais patirta, 
kad praktiškiausias būdas 
apsaugot viščiukus nuo mi
nėtos ligos toks: (1) Nedėt 
daugiau kai]) 400 viščiukų į 
vieną vietą, po vienu pe
čium ; geriau bus padėjus 
mažiau. (2) Nedėt daugiau, 
kaip du viščiuku kiekvienai 
keturkampei aslos pėdai. 
Pavyzdžiui, jei vištininkas 
turi 12 pėdų pločio ir 14 pė
dų ilgio, tai bus 168 ketur
kampės pėdos. Reiškia, j to
kį vištininką negalima leis
ti daugiau kaip 336 viščiu
kus. Žinoma, vienas-kitas 
viščiukas šen ar ten daug 
skirtumo nepadarys, bet ge
riau laikytis tos normos. (3) 
Viščiukų auginimo vieta tu
rėtų but išklota vieno colio 
storumo švariom pieskom: 
ant' pieskų viršaus pakloti 
mažiausia, 4 colių storumo 
durpių. Jeigu durpių nega

ilima gauti nusipirkt, tai ga
lima vartoti piuvėnas arba 
sukapoti šiaudai. (4) At
skirti gaidžiukus nuo vištai- 
čių tarpe 5 ir 6 sąvaičių am
žiaus. kad viščiukėms liktų 
daugiau vietos.

Šitaip užlaikoma augini
mo vieta bus visada sausa ir 

i bus mažiau progos ligai at
sirasti..

Viščiukai susirgę šita liga

atrodo taip: nustoja lesę, 
susitraukia ir pasišiausiu- 
siom plunksnom stovi dau
giausia vienoj vietoj. Jie 
čirpia, lyg jausdami skau
dėjimą. Jų išmatos (mėš
las) buna su kraujais.

Kaip šita liga pasirodo ir 
niekas nėra daroma jai su
laikyti, tai daug viščiukų iš
gaišta. Iš susirgusių buna 
mažai naudos, kad ir pa- 

[ sveiksta, nes iš jų išauga 
silpnos vištos.

Kas daryti šiai ligai pasi
rodžius?

Nuo tos ligos yra daug į- 
vairių vaistų ir viščiukų au
gintojai išleidžia kas metai 
tūkstančius dolerių, tačiau 
tas nieko nepagelbsti, nes 
tie vaistai yra apgavingi. 
Aš patariu lietuviams gy
duolių nuo šios ligos nepirk
ti ir neleisti veltui pinigu.

Ligai pasirodžius, reikia 
štai ką daryti: Nupirkti 
džiovinto pieno (dried 
milk) ir pagaminti šitokį 
mišinį: 40 svarų pieno, 25 
svarai korninių miltų, 20 
svarų kvietinių sėlenų 
(wheat bran) ir 15 svarų 
midlingų (middlings). Vis
ką gerai sumaišyt ir duot 
viščiukams per vieną dieną, 
atimant visą kitą lesalą. 
Geriausia tas padaryt iš va
karo. Per dieną šituo miši
niu pašėlus, kitą vakarą at
imti ir tuomet duoti papra
sto lesalo. Už 24 valandų 
reikia vištininkas švariai iš
valyti ir priklot šviežio pa
klojamo.

Šitas gydymas reikia at
kartot kas penkios dienos, 
iki viščiukai atrodys sveiki.

Laike gydymo, kada pa
klojimas keičiamas kas pen
kios dienos, tai nereikia 
taip storai priklot, kaip mi
nėjau pirmiau. Užtenka 
dvieju colių paklojimo.

Džiovinto pieno galima 
gauti ten, kur»parduodamas 
vištų maistas. Dabartinė 
džiovinto pieno kaina yra 
tarpe $4 ir $5 už šimtą sva
rų. Jonas Stevensonas.

Randolph, Mass.
Nuo Redakcijos: Jeigu 

kurie lietuviai taimeriai tu
ri kokiu klausimų ūkio rei 
kalais, teparašo juos mums, 
o drg. Steventonas sutinka 
juos paaiškinti. Jis yra bai
gęs žemės ūkio kolegiją. .

Paliegėlis Nuteistas Mirti.

Robert Shaw carried into court
Indianos valstijoj buvo pasmerktas mirti elektros kėdėj 27 
metų amžiaus Robert Shaw, kuris nužudė šerifą. Suimant 
Shaw buvo pašautas ir taip suparaližiuotas, kad j teismą jį 
reikėjo nešte atnešti, čia parodyta, kaip sargai išneša jį iš 
kalėjimo. Teisme Shaw pasakė, kad jis virtęs banditu dveji 
metai atgal, kuomet mirė jo žmona.

Naujų Augalų ir Gyvulių Kūrimas
M. ILJINAS. (Iš “Kultūros”)

(Tąsa)
Augalą kuria pagal planą, pagal projek

tą. Štai, sakysim, selekcinio instituto dar
bininkai pasistatė sau uždavinį: sukurti 
derlingus, brandžiu?, ankstyvus kviečius 
šiaurinėms sritims. Iš didžiulės pasaulinio 
rinkiko medžiagos paėmė jie tuos požy
mius, kokiu reikėjo, ir pagal tuos požy
mius parinko kviečius. Vienus požymius 
paėmė iš Onegos kviečių, kitus—nuo Sibi
ro kviečių, trečius—iš Galicijos kviečių, 
ketviltus—iš Indijos kviečių.

Naujus kviečius reikėjo išbandyti. Pa
sėjo juos 62° šiaurės platumoje. Kviečiai 
bandymą išlaikė: per trumpą šiaurinę va- 
p’ą spėjo jie duoti didelį derlių, stambius 

gludus.
Bet turėjo jie vieną ydą: jie pasirodė 

netvirti, greit byrą. Reikėjo juos padaryti 
tvirtesnius, pastovesnius.

Pagalbon .vėl atėjo sukryžiavimas. Kvie
čius sukryžiavo su Skandinavijos kvie
čiais. Ir buvo gauta kaip tik tai, ko rei
kėjo.

Taip atsiranda vis naujos ir naujos at
mainos.

Mokslininkams pasisekė sukryžiuot ru
gys su kviečiu, kvietys su varpučiu, ridi
kas su kopūstu, kopūstas su garstyčia. Jau 
yra augalas, kuris savo kilimą veda ir iš 
ridiko, ir iš garstyčios, ir iš kopūsto. Yra 
augalas, kurio vienas senelis—kopūstas, 
kitas — ridikas, viena senelė — ropė, kita 
senelė—griežtis.

Nevisada tokie augalai esti nusisekę. 
Medžiaga vis dar neklauso, nesiduoda bet 
kaip kombinuojama. “Rafonobrastika”— 
kopūsto ir ridiko duktė — paėmė iš ridiko 
lapus, o iš kopūsto — šaknis. Geresnis 
butų atvirkščias* paveldėjimas: kad lapai 
butų kaip kopūsto, o šaknys, kaip ridiko.

Daug dar reikės padirbėti, kol žmonės 
išmoks gaminti savo valia kaip tik tai, ko 
reikia. Bet prie to jau einama.

Nuotikis su bulve.
Sunkus ir didelis darbas — pagaminti 

naują augalą arba surasti jį kur nors kita
me pasaulio gale. Ir vis dėlto tatai tėra tik 
pusė darbo. Reikia dar išmokti, kaip elg
tis su tuo nauju augalu. Net ir iš visų ge- 
liausios veislės naudos nebus, jei ją au- 
ginsim ne taip, kaip reikia, ir ne ten, kur 
reikia. • ■ '■

Štai koks buvo nuotikis su bulve — su 
ta pačia bulve, kurią mokslininkai atsive
žė iš Pietų Amerikos.

Atrodo, kad bulvė juk ne koks anana
sas, ne koks nors retas augalas. Ar gi ver
ta buvo dėl jos važiuoti net j Pietų Ameri
ką? Ar gi pas mus maža savų bulvių?

Taip, bulvių mes turim, bet tokios dar 
niekada neturėjom.

Musų paprasta bulvė—leputė, liaunutė. 
Ji bijo šalčio. Jeigu rudenį jos laiku neiš
kasi, tai pirmutinis šaltis ją nukąs. Ji bijo 
ligų. Bulvinių ligų epidemijos atseina, pa
vyzdžiui, Vokietijai po 20 milionų markių 
kasmet. O juk bulvė šalia duonos—svar
biausias maistas^ milžiniškam žmonių 
skaičiui.

Ir štai augalų medžiotojams pasisekė 
1 urast naujos bulvių rūšys. Vienos tų nau
jų rūšių nebijo ligų. Kitos nebijo šalčių. 
Kaip tik tokių pakančių bulvių ir reikalin
ga šiam ės ūkiams.

Gražiai, atsargiai sudėjo mokslininkai 
"avo radinį j dėžutes ir nuvežė—iš Peni ir 
Čili į tiriamąją stotį Europoj, netoli Le
ningrado.

Atvežė ir pasodino. Bet atvežtos bulvės 
nepanorėjo duoti bulvių. Kažkas čia joms 
ties Leningradu nepatiko. Kiekviena bul- 
vainė davė visą glėbį šiaip sau šaknų, bet 
nei vienos bulvės.

Kas galėjo nepalikt tolimai viešniai bul
vei? Gal but, žemė? Ne, žemė buvo ge- 
la. Gal but, priežiūra? Priežiūra buvo 
t a i y t u m sanatorijoj.

Viso ko buvo pakankamai, o bulvei vis 
dėlto kažko truko.

Ką gi daryti? Juk negi galima leisti 
kad visa ekspedicijos atvežta medžiaga 

dingtų veltui. Ne tam juk vežė bulves 
kad paskui jas išmestų arba paslėptų po 
-tikiu.

Pradėjo pris:mint, kaip augo bulvės na
mie. savo tėviškėj Peru ir Gili.

Ir buvo prisiminta, kad bulvės tėvynė 
pavasario diena daug trumpesnė negu tie: 
Leningradu.

Bulvėms nepatiko leningradiškos balto 
sios naktys.

Apie lubas ir sienas.
Tokių pavyzdžių galima butų pateikti 

daug.
Ne taip jau lengva — perkelti augalus 

iš vieno žemyno i kitą, iš vienos geografi
nės platumos į kitą. Šiaurės augalai nenor 
gyventi atogrąžose, pietų augalai nenori 
gyventi šiaurėje. Visas žemės rutulio že
mėlapis išmargintas taškeliais ir linijo
mis: šiaurinė kviečių riba, pietinė kviečių

riba, šiaurinė vynuogių riba,—šimtai ir 
tūkstančiai ribų, sienų. Dviem trim laips
niais šalčiau pavasarį—ir medvilnė atsi
sako duoti dėžutes su medvilne. Dviem 
trim valandom ilgesne diena — ir bulvės 
atsisako duoti bulves.

Kaip praplėsti tas ribas, kad mes galė
tume perkelti augalus kur panorėsim?

Juk praplėtė žmogus žemės ribas sau 
pačiam.

Kiekvienas lėktuvas turi savo “lubas” ir 
aukščiau tų lubų negali pakilti. Ir kiekvie
nas gyvas sutvėrimas taip pat turi savo lu
bas: šalčio lubas, karščio lubas, aukščio 
lubas, gilumo lubas.

Žmogus pakėlė aukščiau savo šalčio lu
bas: jis sušaltų tolimoje šiaurėje, bet jį 
apgina nuo šalčio namai, krosnis, kaili
niai, kuriuos jis pasigamino.

Žmogus pakėlė savo krašto lubas: jis 
gyvas sudegtų dykumoj, bet jį ir čia ap
saugoja namai, apsaugoja rubai.

Kiekvienas musų turėtų baigti savo dar
bą ir eiti gulti kartu su saule. Bet žmogus 
praplėtė dienos ribas dirbtine šviesa.

Vis toliau ir toliau plečia jis visas ribas, 
visas sienas, kuriomis jis apsiaustas. Žmo
gus—toks gyvūnas, kuris negali gyventi 
po vandeniu, o vis dėlto jis ištisas valan
das išgyvena juros dugne—naro aprėduo- 
se, ir vandens slėgimas nesuploja jo, kaip 
blyno.

žmogus negali kvėpuoti stratosferoj, ir 
vis dėlto jis kvėpuoja stratostato gondoloj.

Bet jei žmogus praplėtė ribas sau pa
čiam, nejaugi jis negali praplėsti ribų ir 
tiems gyviems sutvėrimams, kurie jarn 
tarnauja?

Jis sukurė sau ir savo naminiams gyvu
liams dirbtinį pasaulį po stogu. Reikia ir 
augalams—ten, kur tai yr a būtina,—saky
sim, Arktikoj, pastatyti namus, tik ne ko
kius nors šiltadaržius rinkiniams laimin
giems augaliukams, o didžiulius, milžiniš
kus namus ant laukų ir miškų. Jei tenai 
bus milžiniški namai augalams, tai tuose 
namuose bus galima padaryti žierpą ir va-, 
sąrą, dieną ir naktį tada, kada to reikės. '

Bet ar galimas tai daiktas—Stogas ątil 
viso lauko?

INamai augalams.
Iš ko pastatyti stogą ant lauko? Is stik

lo, kaip šiltadaržy?
Ne, stiklas, netinka. Stiklas—ir brangi, 

ir trapi, ir sunki medžiaga. Pastatysi sto
gą, o jis suduš.

Reikia sugalvoti kokią kitą medžiagą ir,' 
be to, tokią, kad ji butų permatoma, kaip 
stiklas, tvirta, kaip metalas, lengva, kaip 
popierius, kad ji nedegtų ugny, ir nepęrT 
mirktų vandeny, kad ji nebijotų nei aud 
ros, nei vėjo, nei karščio, nei šalčio. Ir, šar 
lia to viso, ji turi pigiai kaštuoti, nes stogų 
reikės didžiulių dideliausių. >

Bet ar galima išrasti medžiagą su tokiais 
stebuklingais ypatumais?

Mokslininkai sako: galima.
Kai kuriuose agro-fiziniuose institutuo

se jau stengiamasi išrasti permatomą 
plokštelę, per kurią galėtų pereiti netik 
matomi, bet ir nematomi ultra violetiniai 
spinduliai.

Visų svarbiaušia—pasiekti to, kad toji 
plokštelė butų galima gaminti didžiuliais 
kiekiais ir kad ji atsieitų pigiau už stiklą.

Ateis laikas, kai iš tokios plokštelės į? 
uoš netik didžiulius peršviečiamus stogus 

ant laukų ir sodų, bet ir makštis atski- 
“iems augalams. Visų lepiausieji medžiai 
—mandarinai, citrinai, apelsinai—bus ga
lina išauginti šiaurėje po “stikliniu gaubi 
uvu”—tiktai padarytu ne iš stiklo, bet iš 

kokios nors naujos permotomos medžia
gos.

Augalai persikelia į šiaurę.
Milžiniškų dangčių statymas virš laukų 

—tai ateities darbas. Dabar reikia suras- 
i kiti budai riboms praplėsti, augalams 
įerkelti ten, kur jie dar neaugo,—vis to-j 
iru ir toliau į šiaurę.

Vienas būdas žinomas jau senai: tai iš
siginti naujas, šalčio nebijančias augalų 
ušis.

Mičiurinas jau prieš keturiasdešimts 
netų išaugino vyšnią, kuri visame pasau- 
y išgarsė’o tuo, kad nebijo net keturias- 
Ieš:mts laipsnių šalčio. 1898 metais visos 
yšnios Kanadoje iššalo. Ir tiktai viena ru- 
is išliko: “Derlingoii Mičurina.” Dabai; 

'os mičiuriniškos vyšnios užima Kanadoj 
lidžiuliu s, plotus.

Šimtai augalų jau išjudinti iš savo įpra- 
tų vietų. Bulvės, ropės, kopūstai— auga 
au už poliarinio rato, žiemkenčius rugius 
ilgina Chibinuose, kur jie anksčiau nieka- 

’a neaugo. Ropės pasistūmė net ligi pat 
Šoicbergeno.

Bet yra dar vienas būdas augalų savy
bėms keisti. Norint priveisti juos gyventi 
vediname klimate, reikia juos pirma pa

siųsti į mokyklą.
(Bus daugiau)
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Penktas Puslapis

Įvairios Žinios
LIETUVOS IR LENKIJOS

JĖGŲ PALYGINIMAS, 
yventojų skai- 

užrekor-
Čia paduodamo abieių valstybių 
čių ir jų ginkluotas jėgas, taip kaip jos 
duotos Tautų Lygos rekorduose. Būtent:

Armi'jn su 
rezervom

1,825,085 
40,235

Gyventojų 
skaičius

Lenkijoj . . 34,000 000
Lietuvoj . . 2,500,000

NORI NUMUŠTI 1,000.000 
GELŽKELIEČIŲ ALGAS.

Amerikos ge 1 cž i n k e 1 i u 
kompanijos reikalavo, kad 
federalinė valdžia leistų 
jiems pakelti tarifą už tran- 
sportaciją, nes reikia mokė
ti aukštas darbininkams al
gas. Kai valdžia leido tarifą 
pakelti, tai kompanijos da
liai- pareiškė, kad jos turi 
numušti visiems gelžkelie- 
čiams algas. Tas paliečia 
iš viso į,000,000 žmonių.

Įstatymas Reguliuos Javų Ūkį Amerikoj

skaičius
22
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TURĖJO 65 MEILUŽES.
Tūlas Jimmy Kniss skelb- 

davosi laikraščiuose jieškąs 
merginos apsivedimui. Tuo 
bud u jis užmezgė ’ryšius su 
65-kiom merginom ir.su vi
som susirašinėdavo. Dabar 
jis Pittiburghe apsivedė ir 
išsiuntinėjo visoms prane
šimą, kad jis jau susiradęs 
sau žmoną ir daugiau joms 
nerašinėsiąs. Jis sako, kad 
pašto.ženkleliams ir foto
grafijoms per 10 metų jis 
išleidęs $1,000.KUN. COUGHLIN REI

KALAUJA FAŠIZMO 
AMERIKOJ.

Kun. Coughlin, pagarsė
ję? radio pamokslininkas, 
paskelbė reikalavimą, kad 
Amerikoj butų panaikintos amžiaus plėšikas J. B. Pasi- 
partijos ir įvesta tokia tvar
ka, kaip Italijoj.

ŠLIUBAS KALĖJIME.
Šiomis dienomis Bostone 

buvo areštuotas 16 metu

Part of one crop Is paid 
as premium to Insure fu

ture yield.

| Secretary Wallace

Nesenai Kongresas išleido įstatymą javų ūkini reguliuoti, nes privatine iniciatyva pi i- 
ėjo liepto galo. Farmeriai nežinodavo kiek ko auginti ir vienų produktų pasidarydavo 
perdaug, kitu permažai. Dabar žemės . ūkis-bus vedamas planingai, centro valdžiai jį re
guliuojant. Dešinėj parodytas agrikultūros departamento sekretorius Wallace, o kairėj 
—jo padėjėjas Wilsonas.

Reikalingas Partneris
Kh^ mylėtu įsigyt gražų G šeimy

nų nam.*), gali pinigiškai pri įdėti ir 
but partnuiu; norinti ga.i p.rkt, 
parduosi i labai p gta.. E u pavienė 
motelis, dirbu diibtuwje, vienai per- 
sunku namą prižiūrėti. Piate nių ži
nių parašysiu laišku. Nereikalingai 
prašau nerašinč i. (4)

Miss E. Danit ’
1354 Willoughby av., Brook yn,N.Y.

Randclphe 7 Kambarių
Vienos šeimynos namas išjiianda- 

voja. galima ir pirkt; maudynė, visi 
įrengimai, garažus, 1 akel iai žemės, 
vaisinių medžių, 3 vištininkai. Klaus
kite: III Gold it., Randolph. Mass.

FARMA PARSIDUODA
160 akerių, netoli nuo miesto, 3 

mai ios, prie didelio kelio, upeliukas 
per vi ą farmą, tu' a su s lepu ii 
haniė didelė. Da g au informacijų 
šutei’siu laišku. Priežas‘is pardavi
mo—senatve. J. RODES (3)

Bjx 42, Summit City, Mich.

PARSIDUODA FARMA
175 akerių gt ros žemės. 10 ake- ! 

i ių miško, o kita dirbama. 5 ruimų 
stuba, barnė, vištininkai, garažus, 
raileris kernam?, karvės, pora mulų, 
avių, kiaulių ir pulkas vištų. Trakto- 
ris ' ;ti farmos pad”-<rai Viskas 
už $2,700. (mokėt $1,800. Klauskite: 
Mrs. Z. Adams, Berlyn, Md. (4

PAJIEŠKOJIMAI
Pajicškuu brolio JONO DIIJI>E-' 

N1O, ne rėčiau labai s i broliu .-usiži- 
noti, prašau atsišaukti. Kurie žinote* 
I ur j s randa i, malonėkite pranešti 
jo adresą, busiu dide iai dėkingas.

Anta.ias Dilideni- (3)
R. 1, Box 672, Auburn, Wash.

Pajieškau brolio STANISLOVO \ 
KATINO, 15 melų atgal gyveno Wa- 
teibury. Conn. Kurie žinot kur jhĮ1 
randasi, prašau pranešti jo adresą; 
busiu dėkingas. John Kalinas (2)' 

Holden, Ma^s,

APSIVEDIMAI.

PARSIDUODA PIGIAI FARMA
3 mylios nuo miestuko, prie gero 

kelio. 212 akerių geros juodžemės su 
moliu; 120 dirbamos, 30 akerių gero 
miško, 55 akeriai užsėta kviečiais, 7 
akeliai alfalfos. Per ganyklą teka 2 
upeliai, žemė lygi, viskas auga. Trio- 
bos geros; 2 barnčs, šilo, didelė, gera 
stuba. Daugiau klauskite laišku.
(Susas paima vaikus iš namų į mo
kyklą.) Charles Baltumek (3) 

Munnsville, N. Y.

NUSIŠOVĖ DAKTARAS.
Worcester, Mass. — Už- 

pereitą nedčldienį čia nusi
šovė Memorial ligoninės 
daktaras Adams. Jis įrėmė 
medžioklinį šautuvą krūti
nėn ir paleido šūvį.

rodo,, kad jis turėjo jau ir 
meilužę, taip pat 16 metų 
amžiaus. Ji nuvyko kalėji
mai! ir per grotas paėmė su 
juo šliubą, visai nežinoda
ma, kuo galės pasibaigti jo 
byla. Žmonės sako, kad 
meilė yra “akla.” Bet šitam 
atsitikime ji ir proto netu
rėjo.

merikos lietuviai privalo da 
syki pareikalauti, kad Lie
tuvoje butų kuogreičiausia 

| atsteigta demokratija.

as Mums Rašoma
LAIŠKAS REDAKCIJAI.

Gerb. “Keleivio” Redak
cija:

Nors A. M. Karalienė 
Baltimorės -korespondenci-

Maisto. Lietūkio ir Pieno- gosiu ją nuo fašistų kiek tik' j^^e^Hj^kov^kldoTe 
centro skyrius New Yorke. galėsiu. Nei vienas Smeto- į *ov°- . pj?’
Jffi. “l-valierius-. negaus 1 £
“Lietūkis. . , Pienocentras , mano balsu. | i.,„v,,
atsiuntė iš Lietuvos Ameri-į 
kon savo atstovą, p. K. Gi
neitį, kad pasiteirautų, ar 
nebūtų galima čia daugiau 
parduoti Lietuvos produk
tų. Per 1937 metus Lietuva 
pardavė Amerikai savo ga
minių už $1,140,000, bet iš 
Amerikos nupirko už $1;- 
300,000. Vadinasi, prie to 
biznio Lietuva turėjo pridė
ti Amerikai $160,000. Susi
pažinęs su Amerikos rinka 
ir jos reikalavimais, p. Gi
neitis sugryžo Lietuvon ir 
paaiškino padėtį. Dabar ši
tos trys bendrovėm atsiuntė 
jj atgal New Yorkan, kad 
atidarytų čia jų skyrių. Jis 
vadinsis: Lithuanian-Ame
rican Import & Export Cor
poration (telegra moms: 
L1TAMCORP). Adresas; 
157 Chambers st., New 
York City. “Maistas” par
duoda mėsas. “Pienocent
ras”’ —-. pieno produktus, o 

.................................. Ii-

Stasys Uždavinis, nPotaiM,. vienok ten įvyko 
- viena klaida. Ten buvo pa

sakyta, kad aš sakęs, jog 
“kompozitorius Peterburge 

caro žandarus.” 
nesakiau. Aš sa

kiau, jog Mikas Petrauskas 
taip paspruko iš žandarų 
nagų ne Peterburge, bet 
Vilniuje, kai jis dirigavo 
tuomet jo statomą operetę 
“Birutę.” Nadas Rastenis.

Haverhill, Mass.

Užmiršo įdėt medalį.
Gavau iš Smetonos “Sar- ^/aa\(\ 

gybos” laišką. Sako, gelbėk i. aiP as , t - ’ v kinu mSLA! Balsuok už medaliuo- 
tus Smetonos kavalierius į 
SLA. viršininkus!

Bet medalio laiškan ne 
įdėjo. Vadinasi, nori para
mos už dyką. Na, tai gausit 
tik tautišką špygą, o ne bal
są. Aš balsuosiu už Bago- 
čių, Mažukną, Miliauską, 
Gugį, Mikužiutę, Martiną ir 
D-rą Staneslow. A. L.

Dorchester, Mass.

^Lietūkis” — sėklas li
nus. •

Medaliai Įtikino....
Aš vis abejojau kalboms, 

kad Vitaitis ir Vinikas yra 
fašistai. Bet jų gauti meda
liai dabar 
kad ištikro 
šistu rėmėjai, 
gal pakirs

Už neuriklauscmą Lietuvą.
Lietuvių komunistų Cen

tro Biuras išleido atsišauki
mą į Amerikos lietuvių vi
suomenę: “Ginkim nepri
klausomą Lietuvą.” Šitoje 
pavojaus valandoje Lietu
vos žmonėms reikalinga ne
tiktai vienybė, bet ir laisvė, 
sako atsišaukimas, todėl A-

įtikino mane, 
jie turi but fa- 

šitas faktas 
ne vienam ran

kąs ir atims norą dirbti Su
sivienijimui. Bet nereikią 
pasiduot nusiminimui. Rei
kia tik budėti šiais 
rinkimais ir balsuoti 
kad visi “medaliuoti 
lieriai” atsidurtų už 
durų. Mes be jų galim apsi
eiti.

Fašistu “Sargyba” dabar 
siuntinėja visiems SLA. na
riams laiškus ir gatavi1'- ba
lotus su išbraukytais dabar
tinių viršininku vardais. Kas 
visą tai daro? Tai Viniko ir 
Vitaičio kompanija. Jie, be 
abejonės, davė ir SLA. na
rių adresus tai negražiai 
propagandai. Jie tame laišr 
ke rašo: “Saugok savo or
ganizaciją!” Taip, aš. sau-

SLA. 
taip, 

kava- 
SLA.

HITLERIO ŠNIPAS.

Erich Glaser • 
asmuo buvo suimtas 
New Yorke kartu su 

ir visi trys užda-

šitas 
anądien 
oviem kitais 
ryti kalėjimai! kaip Vokietijos
nacių šnipai. Šis vadinasi Erich 
Glaser. Jis buvo įstojęs net A- 

. merikos armiion.

LIETUVOJE TRŪKSTA i 
DRAMATINĖS LITERA

TŪROS.
Pastaraisiais metais Lie 

tu vos grožinė literatūra— 
romanas, novelė ir poezija 
—parodė ypatingo gyvu
mo. Tik į dramatinę litera
tūrą iki šio laiko rašytojai 
mažiausiai tekreipia dėme
sio. Tam yra ir priežasčių: 
leidėjai nelabai noriai ją 
leidžia, nes nedaug parduo- i

. ui . . Tsb. |

24 VAIKŲ MOTINA.
Englewood, N. J. —'Tula 

Mrs. Heil šią savaitę čia su
silaukė jau 24-to vaiko. Ji 
yra 41 metų amžiaus ir 24 
metai kaip ištekėjus.

Jokūbas Baginskas prigėrė 
Californijos potviny? ■

į Drg. Jonas Seba iš Stough- 
tono mums praneša, kad Jo-j 
kubas Baginskas, eks-karei 
vis, gyvenęs kitąsyk South 1 
Bostone, bus turbūt prigė-, 
ręs Californijos potviny.' 
Paskutiniais laikais Bagins-I 

j kas gyveno Hollywoode.
Drg. Seba rašė jam laišką 7 

{kovo. Laiškas sugryžo at- 
įgal, o ant konvęrto pąžymė-l 
ta, kad Baginskas prapuo-i 
lęs per buvusį tenai potvinį 
ir iki šiol da nesurastas.

Brooklyn. N. Y. Pereitą ge
gužės mirė Jonas Račiūnas.1 
Velionis atvažiavo į šią šalį 
1907 m., buvo laisvų pažiūrų, 
rimtas žmogus, palaidotas be 
bažnytinių apeigų. Jis per 30 
metų skajtė “Keleivį” ir mylė-’ 
jo kaipo gerą savo draugą. Mi
rus mano mylimam broliui, aš 
jo sesuo, užprašau lankyt mano 
namus Maikį su tėvu, siunčiu 
$2.00 ir linkiu “Keleivio” ad
ministracijai geriausios kloties.

Ann;i Račiūnas.

WORCESTER. MASS.

CHESNEY’S
' CANTEEN

GERI irsi JSSIGĖRIM M 
IR VALGIAI.

Visokia Degtine, Likeriai, Vynai 
ir visokių išdirbysėių t LŪS.
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

Taipgi gaunamas ir "KELEIVIS" 
pavieniais numeriais.
90 MILLBURY STREET

WORCESTER, MASS.

NASHUA, N. H. 
Atidarėm Naują

I . . •| Su vėliausiais įtaisymais, j 
j gražiai įrengtas. j 
!i Virėjas Parytręs Per [

20 metų. . |
I ' i •I Valgiai bus visuomet šyie- j 
ižus ir gardžiai pagaminti.' 
! Kaina pigiausią.
J Bus gaunama ir Alaus, j 
Prašom visus atsilankyti, j 

busite. tiuĮciūnai jjąj.en-! 
kinti. z. y ‘

CYPRUS POŠKEVIČIA j
28 Factory St.,

NASHUA, N. H.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIU IŠD1RBYSTES

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTŪSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

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

29c
A Pound

Pure, delicious, 
assorted fillings. 

Fruit flavored centers, honey nougatines, 
nut clusters, fudges, cream caramels, 
peppermints and other popular fillings.

Old homestead
Hand Fashioned Chocolates 

AT ALL RETAIL DRUG AND CANDY STORES

NAUJA VAISTŲ KNYGA 
SVEIKATA LIGONIAMS 
.Gydymas visokių ligų šaknimis, 

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

PAUL MIKALAUSKAS
248 W. Fourth St., So. Boston, Mass.

KAM REIKALINGA GASPADINĖ 
prižiūrėt namus ant farmos ir mies
te, prašau kreiptis laišku. O. Z., 

253 Broadway. So. Boston, Mass-.

Pajieškau už draugę merginos;' 
laisvos minties, pasiturinčio , ne se-< 
nesnės 40 metų. .Aš esu nevedę , pa-, 
žangus, turiu 5 akerius gražios že
mės, .ti.bą K kambarių gražioje vie
toje ir darbą. Kuri mylėtų gražų ir 
lengvą gyvenimą, prašau atsišaukti: 
ir su pirmu laišku nrisiųst savo pa-’ 
veikslą. B^ paveik 'o atsakymo ne- 
duosiu. G. M. Kanton (3)

R. D. 3, Richfield Springs, N. Y.

Reikalinga Gaspadinė.
Patyrus: Darbai vien stubos ruo-; 

ša, drabužių skalbt nereikės, darbaš. 
nuo'atinis. Taip pat rcilėlingas dar*' 
bininkas prie farmos darbų. Gali atp 
sišaukti ir vedusi pora. Apie uįfmoU 
ke t j, ar daugiau ko, klauskite seka-i 
mu adresu. Pakulis Bros. (2

R. F. D. 47, Brooklyn, Conn. ,

Lietuvoj Parsiduoda Ukisįj
60 hektarų žemes su triobesiaisP 

gyvuliais ir padargais. Kaina: 50,000; 
litų. Vieta: Šiaulių apskrity; 5 kilo

metrai nuo Papilės miestelio, ■ prie! 
vieškelio, ant Ventos kranto, žemė; 
pirmos rūšies, visa dirbama. 7 ark
liai, 18 karvių, plūgai, akėčios, dra-' 
pakai ir kitos mašinos. Gera proga! 
amerikiečiui, ' norinčiam įsikurti Lie-i 
tuvoje. Reikalaujantiems n.usiųsiŲ; 
ūkės nuotrauką. (2)

ANTANAS LECHAV1CIUS, 
Papilės vai., Šiaulių apsk., Lithuania.

TĖMYTINA.
KACHAN’S SALVE (Mostis) nau

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

KACHAN "I, A BORATORIES, ■ 1 
NORTHBORO, .MASS. ■ ;

NAUJI REKORDAI
po 49c. TIKRA KAINA PO 75c.

16247F—Dumblas (dialogas! ir Šis-Tas (dialofjas), V. Dineika ųr J., 
Petraitis. ' ,

161521''—Pasaulis stovi ir Man tik rodosi, A. Vanagaitis , <9 ! < ’
16195F—Nauja Gadyne (mazurka! ir Vestuvių Vairas, Jonas Urvelis ’ 

ir orkestrą.
I6204F—1-2-3-Bar. Kupletai ir Polka Jovalas, J. Petrauskas ir. Dineika.' 
16174F—Eisiu majnei. pasakysiu ir Bernužėli, nėsvaliok, M. Petrauskas. 
16192F—Trauk, Simniški (polka) ir Ėjo Mikas (polka). Jonas Dirvelis 

ir orkestrą.
16208F—Patarimai ūkininkams ir Aitvarų Polka, Petrauskas ir Dineika.
16212F—Augo miške baravykas ir Pupų senis, Jonas Butėnas.

I 16259F—Dziedukas (liaudies daina) ir Tylia,, tyliai (liairaies daina),
Mikulskio orkestrą.

' 16269F—Aukso miglos ir Meiles tu mums nedalnir k, St. Tauras. '
16249F—čigonės akys (fokstrotas) ir Onyte, einam su manimpąšojet.

Lietuvos Viešb. Orkestrą. ■ ,
16272F—Namo (1. daina) ir Oi, kad išauštų (1. daina), Mikulskio prk., 

1 16257F—Vasaros grožybė ir Atsiskyrus, su mylimąją, S. Tauras ir J.
, Giraitis. ' .
I 16261F—Svetima padangė, S., Tauras, jr Studento sapnas, J. Giraitis.
' 16270F—Rytų daina ir Turkų vestuvės, Liet. Viešb. Orkestrą..

16263F—Atbulinis ir Vargonininkas, Vincas Niekus. ■
Į 16266F—Aržuoliniai pamatai ir Mokslas darbas žygių šuoliai, Tauras.

16268F—Ar tu žinai, broli? ir Miss Lietuva, V. Dineika ir'J. Pet-' 
rauskas.

16293F—Ar aš ne jauna ar ne vainikuota ir Tekėk, dūkia už čigono, 
ast. Mcnkeliuniutė ir St. Kazemekas.

16123F—Gieda gaideliai ir Netųr piečio, A. Vanagaitis, K. B. Krau-. 
čiunas ir M. Žemaitė.

16273F—Kaukazo vaizdelis, dviejose dalyse, Lietuvos Viešb. Orkestrą. 
26074—Ant kieriielio (polka) ir Paš malūnėlį'(valcaš)', Kariškas b'enas. 
26071'—Klaipėdos vnlcas ir Gaidys (polka), Kariškas bėnas.

■ 26003—Šitas šokis del visų (polka) ir Kas bus {polką), Kaimo benas.
| 26028—Bernužėli, nėsvaliok ir Dul-dul dūdele, Kipras Petrauskas.

26038—Teka upė per beržyną ir Josiu jomarkčlin, J. Butėnas; \
26040—Aria is operos Rigolctto, K. Petrauskas ir Neverk, brangi, 

A: Sodeika.
26045—Pusiaunaktį mušus baugiai ir Blusa, P. Oleka.
26056—Sesutė (valcas) ir Visiems tinka (polka), Kauno Orkestrą.

I 260448—Varguolis ir Kad galėčiau, Liuda Sipavičiūtė.
260447—Dzinguliukai ir Prašom pasakyti, Linda Sipavičiūtė.
26065—Kazbek ir Sugodojau aš godeles, J. Babravičius.
26062—Eisim grybaut (one step) ir Karvelėlis (valcas), Kauno ork.
26092—Prirodino seni žmones ir Ant niarių krantelio, J. Butėnas. <- 
26001—Agotėlės valcas) ir Linksma? jaunimėlis, šokių orkestrą.
26104—Noros polka ir Bernelis (polka), P. Sarpalius.

į 26099—Obuolys ir Amatninkų daina, Petra- Petraitis.
26098—Barboryte nosį trina ir Alutis ir Žemės rojus, S. Pilka.
26082—Tai gražumas dukrelės, EI. Rakauskienė ir Suktinis,‘J. Olšaus

kas ir Elena Rakauskienė.
260995—Levendrčlis (duetas) ir Grybai (duetas), M. Strumskienė ir 

J. Petraitis.
2609-1—Ganėm aveles (duetas) ir Oi, čia (duetas), M. Strumskienė ir 

P. Petraiti:’.
26100—Busiu vyru (kom. scena) ir Ant laivo (kom. scena), J. Uklve- 

ris ir Adelė Zavistaitė.
26105—Tyliąją naktį ir Angelai gied danguje, P. Petraitis.
26097—Jonas pas Rožę ir Gaspadinė Rozalija, S. Pilka ir M. Žemai- 

į ; taitė.
26102—Didmiesčio polka ir Karės laiku (polka),,J. Sasnausko'prk.
26087—Bcrnužėl, nevesk pačios ir Sibiro tremtiny.-, J. Olšauskas.
26088—Smuklėj vainikėlis ir Kur Nemunas ir Dauguva, J. Olšauskas. 
26093—Žolynėlis (polka) ir J sveikata (polka), Smuiką ir armdnika.
V14022—Jau saulute leidžias ir Vaikščiojau po žalia girelę, J. Nameika.. 
V14014—Klausyk, mylimoji ir Burdingierius praktikuoja, J. Zuronas. 
V14018—Caspian Polka. Maki Trejetas ir Onytė (polka), Vahcka. 
16-81442—Marytė, ir Skrendam kaip paukščiai, St. Pilka.
V14025—Pas močiute augau ir Sėdžiu po langeliu, Z. Krasauskienė ir 

Viktorija Volteraitč.
V140.21—Gasjiadinės bankietas ir Pas motinėlę, J. Zuronas,
V14029—Užgavėnios ir Linominis, J. Zuronas ir grupė.
Vl-1062—Rytiečių meilė (fokstrotaš) ir Spaudos baliaus, valcas, A. 

Sahaniauskas. , i bj,.; , ii
V14064—Rudens pa-aka ir Veltui prašysi, A.1 SabamAuskaS.
V1406C—Nepamiršt mane (anglų valcas), A. Sabiįniauskas.
\ 14065—Paskutinis sekmadienis ir Vyrai, užkim (1 Jkstrota-.). A, Sa

bą mauskas.
JB.-3002—Keturi! ratai ir Meilės kara’aitis, Pažeistas. j;
JB.-3001—7 Pačios ir Daktaro daina, S. Rimkus.

Persiuntimo lėšos Jungtinėse Valstijose: 1 iki b rekordų,.25 ųcntai, 
3 rekordai ir daugiau 50c.; Canudoje: 1 iki 3 rekordų, 35 centai, 4 re 
kordai ir daugiau, 75 centai.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417 So. Halsted St, Chicago, 111.

ir.su
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^[AiuiENOS iš Kanados
Visi ‘ Užsimanė Tuoktis.

| Countess Apponyl, hl» fiancee]___—

kink, laikykim egzaminus.
Tysliava susimaišo. Jani j 

Į pagalbą nori ateiti kai ku-, 
rie fašistai. Kįla triukšmas.; 
Tysliavos šalininkai prade-j 
da eiti iš salės. Jis šaukia 
duos, kad palauktų, nes nu
jaučia, kad jis čia gali gaut i 
ir lupti i 
aikyt egzamino. |

Tuo tarpu prie salės vi r-i 
uvės
’■auna viena Tysliavos ad-' 
utantų, “Vienybės” korės-’ 
londentą V. Sirvydą, kuris ■ 
’’šaudytus Lietuvos ukinin- 
>inkus pavadino “netiku- 
iais arkliais,” ir pradeda ii 
ž toki barbariška išsireiki- 
na šokinti “džigą.”

Sirvydas ištrukęs iš mo- 
erų rankų sprunka laukan.

Salėje žmonių Įtūžimas 
iries fašistus auga. Tyslia- 
<a kumštis sugniaužęs rė
dą: “Aš ne Smetonos agen- 
as... aš ne fašitas...” Bet 
o žodžių jau beveik nesi
girdi per žmonių užimą. 
Matydamas, kad gali but 
dogai, Tysliava rauna nei 
!uris. Jam bėgant, iš publi
kos buvo girdėt balsai: 
‘Palauk, palauk,' Į klausi
mus da neatsakei.”

MONTREALO LIETU
VIAI UŽKURE TYS-

LIAVAI PIRTĮ.
“Vienybės” redaktorius be 

mažko negavo lupti.
Kanadiečių “Liau dies 

Baisa'” 10 kovo laidoj pa
duoda iš Montrealo šitokią 
žinią:

“Vasario 28 d. Montrealo 
Lietuviu D. L. K. Vytaute 
Nepr. Kliuban kieno tai ini 
ciativa pakviestas ar visa' 
nekviestas atsibahdojc 
Smetonos agentas J. Tys 
liava.

“Kadangi kliubiečiu se
nai jau yra padalytas nuta
rimas neleisti kliube jokiu 
politiniu susirinkimu tai 
anti-fasištai ir nesitikėjo 
kad tekios šališko prakal
bos čia galėtų įvykti. Bet 
visgi, farstų agentams pa
sidarbavus, susirinko apie 
70 asmenų.

“Tysliava savo pamokslą 
pradėjo tautiškumo garbi
nimu. Tautas lygino su 
plėšriais ir neplėšriais žvė
rimis. Pranašavo, kad Ka
nadoje išnyktų visų tauty
bių žmonės, o liksią tik 
franeuzai. Gyrė italų tautą, 
kad ‘gerai suvienyta.’ Ko
munistus keikė. Tuos., kurie 
kovoja prieš fašizmą, vadi
no ‘indijonais,’ ‘atsilikė
liais.’

“Pabaigęs savo pamoks
lą, Tysliava pasiūlė susirin
kusiems imti ‘gaidžio drą
są’ ir statyti jam ‘riebius 
klausimus.’ ‘O aš, taip sa
kant. jums, juos išaiškinsiu,’ 
išdidžiai pabrėžė kalbėto
jas.” .

Pasipylė klausimai: ko
dėl kalbėtojas nutylėjo apie 
tautininkų diktatūrą Lietu
voje; ką jis mano apie ūki
ninkų persekiojimą ir tt.

Tysliava tuos klausimus 
aplenkia, bet pradeda ata
kuoti Sovietų Rusiją. Žmo
nės reikalauja, kad Tyslia
va asakinėtų i klausimus. 
Jis pradeda nervuotis. Pra
deda vėl smerkti Sovietu 
Rusiją, kad tenai šaudomi 
žmonės. Publika reikalauja, 
kad Tysliava pasakytų, 
kiek Smetonos diktatūra 
sušaudė nekaltų žmonių. 
Tysliava aiškinasi, kad jis 
atvažiavęs čia “ne egzami
nų laikyti.”

Iš publikos jam atrėžia: ___ ___ __ -------- ---- v
pats pasistfulei klausimus anglą farmerį ir išdirbo jam 
aiškinti, taigi dabar ir aiš- 3 metus, bet negavo jokio

~-----

už nemokėjimą iš-į

durn moterys naši-,

Į King Zog of Albania

|| Rtihlje |
Maxhllde

| Sisters of King Zog |

Vaizdelio viršuje parodytas Albanijos karalius Zogas su savo sužiedotine, o apačioje 
trys jo seserys, kurios dabar atvyko Amerikon turtingų vyrų sau medžioti.

Moterims Pasiskaityt
A ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
====== M- MICHELSONIENĖ. 
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FELIKSAS JANUŠKA 
PASIKORĖ.

Prince Albert, Sask.
Rodos, bus jau apie 5 me

ni, kaip iš Prince Alberto 
nesimatė jokių žinių musų 
laikraščiuose, o įvykių čia 
buna labai šiurpulingų. Lie
tuvių čia dabartiniu laiku 
nedaug, 11 pavienių ir vie
na šeimyna, bet seniau, kai 
laibai čia ėjo geriau, buvo 
ir lietuviu daugiau. Nedar
bui užėjus, lietuvius pri
spaudė sunkus vargas. 1935 
metais Juozas Seikimas bu
vo nuteistas deportuoti už 
tai, kad nepiliečiu būdamas 
ėmė pašalpą. Jis iš policijos 
nagų paspruko, tai policija 
suėmė jo žmoną su 4 vai
kais ir juos deportavo Lie
tuvon.

Dabar pasikorė Feliksas 
Jonuška, kilęs iš Zubiškių 
vienkiemio, Šimonių vals
čiaus, Panevėžio apskričio.

Jonuška atvyko Kanadon 
1928 metų kovo mėnesy. 
Dirbo daugiausia pas far- 
merius. Kai 1930 metais 
prasidėjo pasaulinė krizė. 
Jonuška apsistojo pas vieną

atlyginimo. Nuskriaustas F. 
Jonuška pradėjo jieškot 
teisingumo. Farmerys tada 
pasiūlė jam pasiimti farmu- 
kę už atlyginimą. Sako, jei 
to neimsi, tai nieko negausi.

Jonuška pasiėmė farma ir 
pusėtinai prasigyveno, tik 
vis dejuodavo, kad vienam 
gyventi ant farmos labai 
nuobodu. Ir štai, šių metų 17 
vasario dieną kaimynas far
merys rado jį savo bakūžėj 
pasikorusį palubėj. Tarp 
dviejų balkių buvo prikal
tas lentagalis, ant jo užrišta 
virvė ir antras jos galas už- 
sinertas ant kaklo. Mano
ma, kad , Jonuška užsinėrė 
sau kilpą atsistojęs ant len
tos galo, o paskui nušoko 
visu savo sunkumu žemyn 
ir pakybo.

Kuomet atvyko policija, 
Jonuškos lavonas, buvo jau 
sušalęs į kaulą. Iš surinktų 
žinių apie Jonuškos elgėsi 
paskutinėmis dienomis, po
licija daro išvadą, kad jo 
protas buvo suiręs.

Jonuškos farma buvo 
Briarlea vadinamoj apylin 
kėj, apie 20 mylių nuo Prin
ce Alberto miestelio. Savo 
turtą jis paliko niekam .nę-

Naujos Pažibos Seka Senųjų Pėdomis.

Slim Summerville

Mack Sennett

užrašytą, todėl ji pasiėmė 
savo žinion administracija. 
Lietuvoje Jonuška paliko 3 
brolius ir 2 seseris.

Velionis buvo ramaus 
budo ir draugiškas vyras, 
bet, kaip religingas žmo
gus, buvo tamsus, laikraš
čių ir knygų neskaitydavo 
ir anglų kalbos gerai nemo
kėjo, nors gyveno tarp ang
lu. Kai atvažiuodavo Į mies
teli, tai vis girdavosi savo 
turtais ir juokdavosi iš lie
tuvių bedarbių, kad jie ne
moka gyventi; kviesdavo 
jūos pas save ant farmos.

Pereitų metų birželio mė
nesi F. Jonuška atvažiavo 
i Prince Albertą ir atsivežė 
savo farmos pirkimo aktą 
arba sutartį; pasiėmęs lie
tuvį G., kuris gerai moka 
angliškai, jis nuėjo pas ad
vokatą patikrinti, ar toji su
tartis gerai parašyta. Advo
katas peržiūrėjęs atrado, 
kad toji farma da nėra iš
mokėta; Jonuškas turis pri
mokėti anam farmeriui da 
apie 500 dolerių. Jonuška 
tuomet labai nusiminė, nes 
pasijuto apgautas; jis išdir
bo tam anglui daugiau kaip 
3 metus, iy manė gavęs iš jo 
tą jfafrmfkę kaip pilnai už
mokėtą nuosavybę. Tačiau 
sarmatinosi žmonėms prisi
pažinti, kad tas farmerys jį 
taip apgavo, ir prašė G., 
kad šis niekam apie tai ne
sakytų. Taigi mes manom, 
kad šitas susirūpinimas gal 
ir privedė Jonuška prie sav- 
žudystės.

Dabar vietos lietuviai la
bai apgailestauja savo vien
taučio, ir kai tik išgirdo apie 
jo tragingą mirtį, nuvažia
vo Į jo ūki, parsivežė kūną į 
Prince Alberto miesteli ir, 
kaip religingą žmogų, pa
laidojo miestelio kapinėse 
su bažnytinėm apeigom. 
Laidotuvės įvyko 23 vasa
rio. Pakasynose dalyvavo ir 
kai kurie ukrajinai.

Lai buna jam lengva šios 
tolimos šalies žemelė!

F. G.

dėl to, kad buvę “grinoriai” 
jau apsitrynė ir jų vaikai 
mokyklose pasirodo ne 
prasčiau už kitus. Taip yra 
ne vienoj tik Baltimorėj, 
bet visuose miestuose. Ki
tur yra da geriau. Ponas 
Laukaitis da akmenukais 
žaidė, kaip Shenandoah’rio 
lietuvis Birštonas buvo iš
rinktas teisėjų, o Taboras— 
majoru. Gaidys sykį manė, 
kad jeigu jis naktį negiedo
tų, tai iš ryto saulė neužte
kėtų. Bet syki jis užsimie
gojo, o saulė vistiek užtekė
jo. Taigi nereikia taip' ma
nyti apie p. Laukaitį, kaip 
tas gaidys manė apie save. 
Straipsnį grąžinam.

Kanados Farmeriui. — 
Dirvos rūgštumą galima pa
žinti iš augmenų. Jeigu rau
doni dobilai neauga, jeigu 
motiejukai nuskurę, tai bus 
pirmas ženklas, kad dirvai 
reikia kalkių. Bet jos rugš
tumą galima atrasti ir moks
liniu budu. Nupirkit vaisti
nėj už 10 centų mėlynos 
spalvos litmusinės popieros 
(angliškai: litmus). Ji buna 
sukarpyta siaurais kaspinė
liais. Suvilgykit saują že
mės, kad butų kaip minkšta 
tešla, ir perskyrę įdekite į 
tarpą vieną tų popierėlių. 
Suspauskit ir tegul pastovi 
5 minutes. Jeigu mėlyna po- 
pierėlė pasidarys raudona, 
tai bus ženklas, kad dirva
1 nkšti. Duokite jai nuo 1 iki
2 tonų kalkių. Kalkės pa
prastai beriamos ruošiant 
dirvą sėjai, ant paskutinio 
arimo. Aparti jas nereikia,1 
nes jos ir taip nuskęsta su 
lietum. Geriausia jas sumai
šyti su žeme akėčiomis. Iš-' 
sikirpkit ši paaiškinimą ir 
pasidėkit kitam kartui, kad 
redakcijai nereikėtų iš nau
jo aiškinti. Klausiat, ar gali
ma vartoti bulvėms “ferti- 
laizerį.” Tuo vardu anglai 
vadina visas trąšas — fos
forą, nitrogėną, potašių, 
kalkes ir tt. — taigi mes ne
žinom, kurį “fertilaizerį” 
tamsta turi galvoje. Bet i

/?A7) 4 KC1 'gatavas pirktines trąšas pa-
™ irrci’a f \ prastai įneina visi reikalin-

ATSAK1 M Al |p;i dalykai, todėl jos tinka 
. . . .-------- . .. v kiekvienam javui, o bul-

Lietuviui. — Aciu uzivėms ypatingai. Kai kurie 
straipsni, bet laikrastin ne-!fai.meriai bulvėm? trąšas 
dėsime, nes pej cLiug^ilgas n ,barst0 tiesiai i vagas. Ar 

trąšos pagadina bulvių sko
ni, mes to nesame girdėję. 
Ant nievu trąšas geriausia 
sėti iš pavasario, pakol žolė 
da nesužėlus.

JAUNOS MOTERYS IR 
SENI VYRAI.

Dažnai pasitaiko, kad 
jauna mergina išteka už 
daug senesnio vyro. Ypač 
nemaža tekių atsitikimų bu
na Lietuvoj, kuomet apyse
niai vyrai parvažiuoja iš A- 
merikos ir pradeda pirštis 
jaunom merginom. Jaunoms 
ir neprityrusioms Lietuvos 
mergaitėms išrodo, kad iš
tekėti už tokio “amerikon- 
to” yra tikra laimė. Bus ne
tik turtingas vyras, bet bus 
proga ir Amerikon išva
žiuoti. O kas Lietuvoje ne
nori ton Amerikon išva
žiuot? Ir Įvyksta vestuvės. 
Mergina nepaiso, kad jos 
vyras 15 ar 20 metei už ją 
vyresnis.

Pasitaiko ir Amerikoj to
kių sutuoktuviu.

Bet nežiūrint kur tokia 
šeimyna Įsikurs, moteris lai
minga nebus. Tuojau pasi
rodys, kad senas amžius 
jaunam ne pora.

Štai, ką viena tokių mote
rų rašo šio skyriaus vedė
jai:

“Skaitau “Keleivį’ kožną 
savaitę. Kaip tik ateina, 
tuoj atsiverčiu ir žiūriu Į 
Moterų Skyrių, ką rašo apie 
moterų sveikatą. Tai dabar 
klausimas, ar galėtut man 
paaiškinti, jeigu aš norė
čiau paklausti apie meilės 
dalykus. Man rodos, kad tas 
turėtų rupėt kožnai mote
riai kaip ir kožnam vyrui, 
nes nėra ant svieto branges
nio dalyko kaip meilė, kuri 
randas tarp vyto ir mote
ries... Mano vyras yra nu
puolęs ant lytiškų dalykų ir 
dėl to nėra tarp mudviejų 
meilės ir dažnai išeina pik
tumų tarp musų. Taigi aš 
noriu paklausti, ar vyras 
gali gauti kokios rodos ar 
kokių vaistų ant tokių daly
kų? Gal kokį valgį tinka
mesni reikėtų padalyt dėl 
sveikatos. Aš bučiau labai 
linksma, jeigu pamatyčiau 
‘Keleivyje’ kokį straipsnį 
apie tai. Aš tuoj viską su
prasčiau. Man teko kalbėtis 
su kitomis moterimis, tai sa
ko, kad vyras ir 75 metų 
gali but toks stiprus, kaip 
35 metų, tik reikia žinoti, 
kas daiyt.”

Nors ši moteris nepasa
ko nei savo, nei jos vyro 
amžiaus, tačiau galima da- 
siprotėt, kad jos vyras yra 
daug už ją senesnis. Tokių 
nelaimingų, kaip ji, yra 
šimtai, bet tik šita pasisakė 
savo nelaimę per laikraštį. 
Deja, ji nepaduoda nei savo 
pavardės, nei adreso. Jeigu 
ji butų padavusi savo adre
są, gal butume galėję nu
siųsti jai kokių nors patari
mų arba nurodyti tinkamos 
literatūros. Dabar gi niekuo 
jai padėti negalime, tik pa-1 
duodame laišką, kad paro
džius, kokių yra nelaimiu-' 
gų moterų, kuomet jos ište
ka už senų vyrų.

Atsisėdi, nėra šakučių, pei
lių, o gaspadinė dar duoną 
plausto; atnešus duoną, ei
na šakučių. Pradedi valgy- 
i, nėra druskos. Kada ka

tros yra, tai cukraus nėra, 
r taip viskas maišosi, kad 

jei nenori prašyt, tai eik 
nats jieškot kas reikalinga.

Valgant musų žmonės 
iaug kalba, nepaiso kad 
pilna burna maisto, negali 
žodžio ištarti, bet kalba, 
pasakoja, žiopsi ir tiek.

Pirštų čiulpimas, tai vie
nas iš blogiausių papročiu 
—kaip tik gaspadinės pirš
tai paliečia valgi, tai tuoj ii 
Į burną. Kada valgo prie 
talo, tai šakutė guli, o pirš

tais viską ima ir paskui juos 
nulaižo. Taip huną privatiš- 
kuose namuose. Bet yra ir 
lietuviškų valgyklų^ kur tar
naitė, arba ir pati savinin
kė atnešu?! valgi pirštus 
čiulpia.

Betvarkė ir kalboj. Nuei
ni i svečius, ar su reikalu pa
kalbėti, tai tuoj paleidžia 
radio visu garsumu ir kal
ba, klausinėja, pasakoja, 
vienas antram kalbą per
kirsdamas, arba du-tris kal
ba iš karto, o iš radio vėl 
koki du kalba. Taip ir neži
nai kur randiesi ir ką daryt.

Na, moterys, (jaugiau 
apie etiką. Daktaras.

rna
| Constance Bennett | Louise Fazenda

šių dienų Hollywoodo judžiij artistai sako, kad kelią jiems pramynė seneshiujų laikų 
vaidintojai, kuomet filmos buvo rodomos da be kalbos. Daugiausia prie judžių meno iš
tobulinimo prisidėjęs Mack Sennett.

.klaidingai. aiškina dalykus. 
Ponas Laukaitis gali but la
bai geras vyras, bet klaida 
vra manyti, kad jis “padėjo 
Baltimorės lietuvius ant že
mėlapio.” Baltimorės lietu
viai kur buvo, tenai ir tebė
ra. Jeigu šiandien amerikie
čiai geriau į juos žiuri, tai

A. Vaisniui. — Pinigai 
ųauti ir atvirutės bus išsiųs
tos.

DAUGIAU ETIKOS.
Šių metų “Keleivio” Nr. 

8 Moterų skyriuje tilpo raš
telis: “Vestuvių Etika,” bet 
daugiau raštu tuom klausi 
mu nesimato. Kodėl? Kada 
knygelių yra tuom klausi
mu išleistų. Jai lietuviai jų 
nejieško; bet kuomet laik
rašty telpa, tuomet jei pats : 
ir neskaito, nemato, tai ki
tas jiems paskaito, ir tuom 
pasimokina.

Moterų skyriaus vedėja, 
ar kita kuri susipažinus su 
etikos taisyklėmis, turėtų 
rašyti daugiau apie tokius 
dalykus, kaip namų ruoša, 
švara, stalo pataisymas, val
gymas, apsiėjimas su sve
čiais, ir daug kitų dalykų.

Štai kokių lietuvių pas 
mus da yra: sudeda ant sta
lo lėkštes (dishes), neša 
mėsą ir prašo sėsti valgyt.

KUNIGAS TURI UŽMO
KĖT MERGINAI $10,000.

Ohio valstijoj, Steuben- 
villės miestelyje, Lilliana 
Burnham, 43 metų amžiaus 
vargonininkė, apskundė ku
nigą Haroldą C. Zeisą rei
kalaudama $100,000 atly
ginimo už suviliojimą. Ku
nigas vedžiojęsis ją per 8 
metus, žadėjęs vesti, o da
bar atstūmęs. Kunigo advo
katas teisme išvadino ją 
biauriausiais žodžiais, kad 
kabinasi prie dvasiškio, ku
ris pašventęs savo gyveni
mą “Dievo garbei.” Teis
mas vistiek nusprendė, kad 
tas “Dievo garbintojas” už
mokėtų merginai $10,000.
Gulivero Kelionės į Nežino- 

i mas Šalis.
Labai graži ir interesinga apysa- 

Į ka, pilna sujaudinimo. Su paveiks- 
Į lais. Kaina ................................ 50c.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

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

TIKIME Į KRISTŲ, todėl tukime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagonų pasaką apie Kristų, 
Kalėdų ir Velykų šventes, 0 dabar 

' 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” afįse ar
ba pas

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

CHICAGO, ILL. ’ ' r
SVARBI NAUJIENA DĖL

TŲ, KURIE SERGA IR 
NORI PASVEIKTI.

Jeigu diegliai kankina po krutinę, 
šonuose, skausmas galvos, nieko ne
laukdami gaukit Kazellio SPECIAL 
HERBS K. A. Tik ką naujai iš
rastos. Toji gyduolė gerai vei
kia. Suvalnina kad ir kiečiausius vi
durius. Reguliuoja ir taiso vidurius, 
išvaro gesus, stabdo skaudėjimus po 
krutinę ir šonuose, valo kraują, stab
do galvos skaudėjimą ir galvos svai
gimą. Reguliuoja šlapumą, gelbsti 
gerai dėl inkstų ligų ir strėnų skau
dėjimo. Padaryta iš daržovių ir žolių, 
neprilyginamai geresne už visas ki
tas arbatas. Ji padarys tokį darbų, 
kokio joki kita gyduolė iki šiol nepa
darė. Garantija: pinigus sugrąžinsi
me, jeigu jums nepagelbės. Be to, ji 
labai pigiai kainuoja, tiktai 25c. už 
pakelį. Penki pakeliai už 1 dolerį, ar
ba 12 pakelių už du doleriu. Pakeliai 
vidutiniško didumo. Už 25c. galit pa
sidaryt geriausių gyduolių dvi kvor
tas ir daugiau. Taipgi turiu labai ge
rų vaistų nuo Reumatizmo, Neural
gijos, Nervų-Išgasčio. Pasiunčiame 
per paštą visur. J Kanada nasiunčia- 
me 5 pakelius už $1.25. Pinigus ma
lonėkite pasiųsti iš kalno. Adresuo
kite taip:

KAZELL’S BOTANICAL CO., 
Botanic Druggists

26 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.
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•t fhšjti vyriausi 
ir viduiir 

laisvamanių 
butų atleisti

P^noku.
Alytuje sp 

^.šramanių liter: 
4^3 ir per ją pi

Minti” ir k

kad apytik 
v dainavo a

iš to rei 
kad Lietu 

iS1riilinę metrikae 
‘^liotinai pribr 
■j^as, nes, apsl 

Dzūkijos kraš 
?*aisilikusiu — ti 
•į *kitas musų p 
ę’ris dėlto be y 
k’-^Sandos ir < 
jį^jtersekiojant d 
JR pažangą, j 
rfįl^pratimas ki 
ti^aas naujų ref 

^ŪSVIRTIS UŽ 

Jė ŽMOGŲ.
dvare, Šaukė 

m*’ semiant iš šulu 
i^į^ožo svirtis ir i 

^Ruzgį.
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A1TYT KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

išnykusias Valstybės Sostinė. Į

a šakučių, pei- | 
inė dar duoną | 
‘šus duoną, ei- Į 
Pradedi valgy- | 
tos. Kada ka- | 
cukraus nėra. ! 
s maišosi, kad ; 
įrašyt, tai eik 
kas reikalinga. ' 

musų žmonės 
nepaiso kad 

maisto, negali 
ti, bet kalba, į 
•psi ir tiek, 
pimas, tai vie
nišių papročiu 
aspadinės pits- 
algi, tai tuoj ii 
da valgo prie 
utė guli, o pirš- 
a ir paskui juos 
> huną privatiš 
>se. Bet yra ii 
Įgykite kur tar- 
ir pati savinin- 

valgi pirštus

r kalboj. Nuei- 
ir su reikalu pa- 

tuoj paleidžia 
aršumu ir kal
ėja, pasakoja, 
am kalbą per- 
rba du-tris kai- 
o iš radio vėl 

a. Taip ir neži- 
iesi ir ką daryt, 
‘rys, daugiau

Daktaras.

TURI U2M0- 
jINĄI $10,000. 
tijoj, Steuben- 
telyje, Lilliana 
J metų amžiaus 
ė, apskundė kil
ią C. Zeisą rei- 

$100,000 atly- 
iviliojimą. Ku- 
jjęsis ją per f 
jęs vesti, o da 
>. Kunigo ad/y- 
,e išvadino ją 
s žodžiais, kad 
le dvasiškio, ku
ls savo gyveni- 
garbei.” Teis- 
nusprendė, kad 

garbintojas” už- 
•ginai $10,000.

dionės Į Nežino- 

ir interesinga apysi- 
idinimo. Su paveiks- 
..................................  50c.

«ro Kristus?
mdos nauja knyga.

APIE KRISTŲ
legendas apie Kriity. 

vo (dievintas, ir lai; 
ūmi. ,
i RISTŲ, todėl turime 
tai apie Kristų slisidi- 
tip krikščionys pašiū
rių pasaką apie Kristą 
lykų šventes, 0 dabar 
adina pagonis bedie- 
kad net Biblija nėši

us gimė, mirė ir kad 
ryžiavotas.
IE KRISTŲ knyga tą- 
ų. Kaina tiktai 35 tėt
uti “Keleivio” afįse it-
KUČINSKAS.’
o. Union Avė., 
:ago, ILL. ' '

NAUJIENA DĖL
RIE SERGA IR 
PASVEIKTI.

ai kankina po krūtim, 
smas galvos, nieko te
kit Kazellio SPECIAL 
A. Tik ką naujai ii 

gyduolė gerai rei 
i kad ir kiečiausius ri
tuoja ir taiso vidurius 
stabdo skaudėjimus F 

įuose. valo kraują, stab- 
mdėjimą ir galvos sni 
iuoja šlapumą, gelbst 
etų ligų ir strėnų skia 
yta iš daržovių ir žalią, 
i geresnė už visas ki 
Ji padarys tokį darbą 

a gyduolė iki šiol nepa
vijai pinigus sugrąžinsi 
is nepagelbės. Be to, j 
rainuoja, tiktai 25c. ui 
pakeliai už 1 doleri, it- 
už du doleriu. Pakeliai 

durno. Už 25c. galit ja
usiu gyduolių dvi kvor- 
i. Taipgi turiu labai į? 
o Reumatizmo, Netiri 
-Išgąsčio. Pasiunčia®1 
ur. | Kanada nesiunčia 
s už $1.25. Pinigus it* 
ųsti iš kalno. Adreso*

S BOTANICAL CO, 
anie Druggist* 
r. BROADWAY.
I BOSTON, MASS.

NEPAPRASTAS LAISVA-I 
MANIU SUSIRINKIMAS 

ALYTUJE.
Per valandą įsirašė apie 
500 naujų laisvamanių.
Dar nekuomet Alytuje 

nebuvo tokio gausaus susi
rinkimo, kaip vasario 20 d 
įvykęs Laisvamanių etinei 
kultūros draugijos Alytaus 
skyriaus susirinkimas. Artė
jant susirinkimo pradžiai 
žmonių minios 
taip plaukti, kad net 5-k 
registratoriai vos spėjo re 
gistruoti naujai įstojančius 
narius, ir per valandą į sky 
rių įstojo apie 500 naujų 
narių.

Nuostabu, kad nariais 
stojo ne tik jaunimas ir vi
dutinio amžiaus karta, bet 
net ir po 60—70 m. am 
žiaus moterėlės ir seneliai 
Daugelis ūkininkų buvo at
vykę net iš už 20—30 kilo
metrų esančių kaimų pėsti.

Susirinkimui įpusėjus, jis 
buvo daugiau panašus į di
deles iškilmes. Salė buvę 
pilna žmonių, dar būriai 
stovinčių koridoriuose ii 
gatvėje, nes į susirinkimą 
Įėjimas nebuvo visai lais
vas. Į salę įeiti tik įstoję Į 
skyrių nariai arba laisva
manių rekomenduoti.

Tokiu budu į susirinkimą 
negalėjo patekti fanatiškas 
klerikališkasis elementas ir 
kelti aliarmą, ir susirinki
mas praėjo jaukiai ir kultū
ringai. Sveikinimus ir kitas 
kalbas lydėjo audringi ap
lodismentai ir griausmin
gi šauksmai “valio!”

Išrinkus valdomuosius 
organus sekė einamieji rei
kalai, klausimai ir sumany
mai, kurie buvo turiningi 
ir karšti ir juose priimtos se
kančios rezoliucijos ir nuta
rimai :

1. Prašyti vyriausybę greit 
įvest civilinę metrikaciją.

2. Prašyti Žemės refor
mos valdybą, paskirti Aly
tuje laisvamanių kapinėms 
steigti žemės sklypą.

3. Steigti Alytuje laisva
manių apygardą.

4. Daryti dažnesnius lais
vamanių susirinkimus ir į 
juos kviesti laisvamanių in
teligentus su paskaitomis.

5. Nario mokestį mokėti 
pagal išgalės, neturtinguo
sius visai atleisti ir mirus 
neturtingam laisvamaniui 
moraliai ir materialiai pa-, 
rėmti jo šeimą.
I• Q. Sudaryti fondą laisva-' 
■tnanių kapinėms steigti ir? 
įnhmams statyti bei nelai-į 
mėje pagalbą teikti. i

7. Dovanojusiems provin-. 
cijose laisvamanių kapams 
steigti žemės sklypus išreik-' 
šti, .padėką.
t 8. Prašyti vyriausybę,į 
kad pradžios ir vidurinėse, 
mokyklose laisvamanių tė-. 
vų vaikai butų atleisti nuo. 
tikybos pamokų.

9. Steigti Alytuje spau-. 
dos ir laisvamanių literatū
ros sekciją

p vadėje

ir per ją plėsti 
Minti” ir kitus

leidinius.
Manoma, 

susirinkime 
1200 žmonių, 
daryti išvadą, kad Lietuvoj 
įvesti civilinę metrikaciją 
yra neatidėliotinai pribren
dęs klausimas, nes, apskri
tai imant, Dzūkijos kraštas 
laikomas atsilikusiu — tam
sesniu už kitas musų pro-, 
vincijas, o vis dėlto be ypa-

kad apytikriai 
dalyvavo apie 

iš to reikia

tingos propagandos ir dar 
bažnyčiai persekiojant dva
sinę piliečių pažangą, gy
ventojų susipratimas kila, 
reikalaudamas naujų refor
mų.
ŠULINIO SVIRTIS UŽ

MUŠĖ ŽMOGŲ.
Likučių dvare, Šaukėnų 

valsčiuje, semiant iš šulinio 
vandenį nulūžo svirtis ir už
mušė Vaclovą Ruzgį.

APIE LIETUVOS KA- 
RAJIMUS.

Vienintelė tikyba, kuri | 
neturi kunigo.

Kara j imu tikybinė grupė 
Lietuvoje yra gal viena ma
žiausių. Viso jų yra apie 150 
įsmenų. Nors karajimai 
meldžiasi hebrajiškai ir ių 
.ikyba labai artima žydų ti
kybai, bet Lietuvos karaji- 
nai, lygiai kaip ir Lenkijos, 
aikomi labiau mongolų ra- 
ės atstovais. Mat, jų kilmė 
/ra iš Krymo, iš kur jie Vy- 
:auto laikais kartu su toto- 
•iais apsigyveno Lietuvoje. 
> Krymo karajimai laikomi 
senovės chazarų ainiais, nes 
žinoma, kad chazarai buve 
oriėmę žydų ar karajimų 
ikybą, o kai jų valstybė 

buvo rusų stabmeldžiu su
naikinta, tai ju likučiai bu
vo pabėgę į Krymo pusia
salį. Lietuvos karajimai gy
vena Panevėžyje ir be to da 
Naujamiestyje, Pasvalio ii 
kai kur tos apylinkės kai
muose. Tai bene bus vienin
telė tikybinė grupė, kuri 
Lietuvoje neturi jokio d va- Į 
sininko. Jų tikybinis gyve
nimas vyksta bendruomeni- PRAVEDĖ PLENTĄ, KUR APVOGĖ DIEVO MOTINĄ 
nėję draugijoje Panevėžy-1 . .................
je, kurios švietimo vadovas 
yra p. Grigulevičius. Kara
jimai apie dvasinius reika
lus turi net susirašinėjimą 
su Egipto karajimais, nes 
nuo Trakų ir Vilniaus kara
jimų juos skiria administra
cinė linija. Šiuo metu jie 
statosi naują sinagogą Pa- jie neapsižiurėjo, 1 
nevėžyje. Žymią pašalpą šiai jį vedant, visi mieste-! 
savo naujai sinagogai pasi- (liai palieka šonuose, o bu-1 
statyti jie gavę ir Švietimo sams svarbu važiuoti per 
ministerijos. Esą, Lenkija miestelius, nes tik iš mies- 
savo karajimus globojanti telių jie gauna pasažierius. 
kaip kad Bieloviežio stum-.Taigi išeina 
b rus...

LI ETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dvidešimtmečio minėjimo
Iškilmių Lietuvoje proga

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA 
IrUETUVIU LAI VO kO RČf Ų AGENTU 
SĄJUNGĄ AM ER.IK.OJE, Ine.

|| Adolf HitlerĮ

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesioginę Ekskursija i LIETUVĄ .
MODERNIŠKUOJU BALTU MS'GRIPSHOLM 
Išplauks iš New Yorko GEGUŽĖS 28 d.
PerGOTHENe>uR.GĄ,neper$ėdant įKLAIPĖDĄ

Tuo pačiu motorlaiviu “Gripsholm”
Antra ekskursija, kuriai asmeniškai vadovauja VLA
DAS MUčINŠKAS, Švedų Amerikos Linijos lietuviu 

skyriaus vedėjas, išplauks iš New Yorko Liepos 1 <1.
Kelionė: GOTU ENBURG-ST()CKHOLM-KLAI1'ĖDA

Iš Stockholmo laivu S. S. M ARI EH< H.M” 
Kiti išplaukimai iš New Yorko:

Bal. 16. Gepuž. 3, Geguž 12 Birž. 3. Bir.
Geriausia Jums patarnaus r. ūsų agentas, a

SWEDISH AMERICAN LINE 
154 Hovlsfon St- Jl^ton. Mass.

Bėda Su Cukraus Gamyba Lietuvoje.

Vaizdelio viršuje matome Vienos miestą, buvusios austrų valstybės sostinę. Vidury paro
dytas Austrijos nacių vadas Seyss-lnquart, kurį Hitleris dabar paskyrė savo gubernato- 
lium Austrijos provincijai. Gi buvęs Austrijos premjeras šušnigas (kairėj) yra areš
tuotas ir išgabentas į koncentracijos stovyklą Vokietijoj.

PASAMDĖ UŽ 10 
KAD NUŠAUTŲ 

GINĄ.
Šiaulių valsčiuje, 

nių kaime, buvo suimtas 15 
■ metu amžiaus Juozas Gu- 

norėjo pravesti ti užtiesalai ir kitokie dalv- tauškutis, kuris kėsinosi nu- 
tą plentą Ubai tiesiai, kad kai išnešti. (šauti merginą vardu Zosę
kelias butu trumpesnis, bet1 -------- ------ | Jakutytę. Suimtas vaikezas

kad tie-' VAŽIUOJANT Į VESTU- nesigynė. Jis norėjęs nušau- 
1 VES UŽMUŠTA MO- ti tą merginą dėl to, kad 

TERIS. Normančių kaimo ūkininke
Vasario 20 d. važiuojant Pakulienė žadėjusi jam už- 

šatkunų kaimo vestuvnin- mokėti 10 litų už Jakutytės 
kams į Papilio miestelį, pa- nušovimą. Mat, Jakutytė vi- 
sibaidė arkliai ir “

i Juodgudįenę

JO NEREIKIA. Į IR ŠVENTĄ JUOZAPĄ.
Nuo Kauno ligi Raseinių' T;-i— - ■Nuo Kauno ligi Raseinių Į Lietuvos laikraščiai pra- 

nutiestas naujas plentas bu- neša, kad Šaukėnų bažny- 
sams važiuoti, tačiau busai čioje (Šiaulių apsk.) buvo 
juo nevažiuoja. Pasirodo, 1 apvogtas Dievo Motinos ir 
mat, kad gudrus Lietuvos šv. Juozapo altorius. Nuim- 
inžinieriai i ’' ‘.......................... ' ‘

I * locija, kad plentas 
(pravestas tenai, kur jo visai

Karajimai labai taikingi .nereikia, o-kur jis reikalin-1kaimo, 
tionės. Namie kalba Kry- gas, tenai jo nėra. i __
/-» t- mlri* rl i In 1/ __ ._ _ ________________ 1 '

žmonės. Namie kalba Kry 
mo totorių tarmišku dialek
tu, tuo tarpu, kai Lietuvos 
totoriai savo tautines kal
bos jau senai nebevartoja. 
Šiaip jie yra labai sulietuvė- 
ję. Su žydais dėl istorinių 
priežasčių santikiai neko
kie ir tautinis žydų sąjūdis 
jų nepatraukė, nors savo lai
ku buvo iš žydų pusės kai 
kurių mėginimų juos pa
traukti. “L. Ž.”

LIETUVOS KREPŠININ
KAI PRALAIMĖJO 

FRANCUZIJOJ.
• Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad šiomis dienomis 
Lietuvos krepšininkų ko
manda buvo nuvykusi, Pa
ryžiun lošti su franeuzais 
krepšinį ir pralaimėjo.

LIETUVIŠKO LAIVO 
NELAIMĖ.

Grįždamas iš Bremeno į 
Klaipėdą anądien užėjo ant; 
seklumos lietuviškas laivas J 
“Neringa.” Įsirėžė į smiltin
gą jūrių dugną ir nei krust 
iš vietos. Keturi jurininkai 
susėdę į valtį norėjo išsiūti 
į krantą, bet vėjas jų valtį 
apvertė ir trys jų prigėrė, i 
Išplaukė, tiktai vienas, vo-1 
kietys Heydemann.

DĖL SKURDO ~ŽUDOSI 
ŽMONĖS.

Žapyškio apylinkėj, Jo
niškio katalikų kapinėse ac
tu nusinuodijo Antanas Du- 
bikai'tis$M0 metų amžiaus . 
vyras. Priežastis: nepake-,' 
liamas gyvenimo skurdas. "

EKSKURSIJA
Del informacijų kreipkitės

COSMOPOLITAN TRAVEL
SERVICE 

Prop. J. AMBRAZIEJUS 
168 Grand St.. Brooklyn. N. Y.

I LIETUUR
A. S. TREČIOKAS

314 Walnut St.. Newark. N. I-

JOHN SEKYS
433 Park St.. Hartford. Conn.

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

G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS
14 Vernon St.. Worceater. Masą.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Main St., Montello, Mass.

PAUL MOLIS
1982 — 25th St.. DotroiL Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
v NAUJIENOS

1739 S. Halfited St.. Chicago, ill.-

OHIO LITHUANIAN PUBLISHING 
' CO. DIRVA

K. S. KARPIUS
6820 Superior Avq., 

Cleveland. Ohio

A. VARASIUS
206 All Nations Bank Building 

t 1200 Carson St.. Pittsburgh. Pa.

litų, 
MER-

Lupuo-

užmušė bojusi Pakulienės vyrą. Gu- 
įš Kadarų tauškutis dabar sėdi kalėji- 
, me.

“GERAI! KODĖL NEPRISIDĖTI 
PRIE EKSKURSIJOS. KURIAI AŠ

VADOVAUJU S.S. LANCASTRIA?”

ŠIAIS METAIS 
Aš VAŽIUOJU 
Į LIETUVĄ!

Plauk tiesiog į

KLAIPĖDĄ
S. S. LANCASTRIA per KIEL KANALĄ 

Išplauks iš New York’o gegužės 21 d.
štai yra Jums Kerą projta aplankyti Lietuvą 
vieninteliu laivu, kuris plauks tiesioji į Klai
pėdą per vaizdingą Kiel Kanalą. Pusilenkiu- 
kite dera patogia kelione, kuriui asmeniš
kai vadovauja PIJUS BUKŠNAIITS, Cunard 
White Star linijos lietuvių skyriaus vedėjau.

CUNARD W

Patogus kambariai, 
bariai, plaukiojimo 
pramogos, mandagus 
vaizdui plaukiant

gražus viešieji kam* 
baseinai, gertas valgis, 
patarnavimas ir gr 

per pqgarsėju.sj Kiel 
nala. Smulkesnių informacijų kreipkitės 
tavo vietini agentą arba

BOSTON.

PUS

Rengia ir prižiūri 
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 

AGENTŲ SĄJUNGA 
AMERIKOJE

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPR
Išplauks iš New Yorko

GEGUŽĖS 3čia 1938

Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę į Kauną 

ir Klaipėdą

^HAMBURG-AMERICAN UBE® 
ąPglMOBTH BEBMAM LIPYbĮS]

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 .įieško Dievo.”
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu

voje metams tik 1G litų, pusmečiui 8 litai. /Amerikoje 
metams $4; pusei metų .?2.

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

Lietuvoje cukrus gamina- ir dabar niekas jų neperka! 
mas iš cukrinių runkelių.' Vietoj pelno, didžiausi." 
Keli tūkstančiai ūkininkų nuostolis. Kiti net i skolas į- 
išaugina kasmet po 150—'brido, tikėdamiesi vėliau 
160 tūkstančių tonų runke- 'gauti gražių pinigų, ir da
lių, kuriuos vežimais ir trau- Į bar neturi iš ko tų skolų ar
kiniais pristato j du cukraus duoti, turės netekti net ir 
fabrikus—ties Mariampole

ir ties Kuršėnais. Dabar cu
kraus fabrikai jau pagami
na tiek cukraus, kad jo už
tenka savo krašto reika
lams. Iki šiol buvo gamina
mas tiktai smulkus cukrus, 
o nuo šių metų gamins ir 
gabalėliais supiaustytą cu
krų.

Bet šita cukraus gamyba 
turi ir labai liūdnų pasek
mių. Čia, žinoma, kalta val
džia, kuri iš visko stengiasi 
pasidaryti sau politinio ka
pitalo. Kaip tik pradėjo vei
kti cukraus fabrikai, tauti 
ninku spauda tuoj ėmė triu- 
byt ūkininkams, kad čia bu
sianti didžiausia jų laime. 
Girdi, išmintinga tautinė 
valdžia surado jums naują 
pajamų šaltinį — runkelių 
auginimą. Tai busianti tik
ra aukso kasykla. Tik au- 

| ginkit runkelius, vežkit juos 
į cukraus fabrikus, ir turėsi
te pilnus kišenius pinigų. 
Tai matot, sako, kokia su
mani, kokia gera tautinin-

ukiu.
Tai ve, į kokį vargą žmo

nes įtraukė tautininkų val
džia.

Pamačiusi pragaištingas 
savo politikos pasekmes u- 
kininkams, dabar tautinin
kų valdžia jau skelbia, kad 
runkelių auginimas turi but 
susiaurintas. Runkelius au- 

I ginti galėsią tiktai tie uki- 
i ninkai, kurie gyvena neto
liau 15 kilometrų nuo cuk
raus fabrikų.

LIETUVA GIRDĖJO BOS
TONIEČIŲ PROGRAMĄ.
Lietuvos radio klausyto

jai turėjo malonios progos 
išgirsti Amerikos lietuvių 
programą, skirtą Lietuvos 
dvidešimtmečiu! paminėti. 
Programa buvo siunčiama 
per Bostono trumpų bangų 
stotį. .

j Daugelis klausytojų su
nkiojo imtuvus, jieškodami 
j šios stoties. Pradžioje buvo 
Igirdėti kiek silpnokai ir bu
vo jaučiami dviejų telegra
finiu stočių trukdymai, bet

j kų valdžia!
Na, ir ūkininkai patikėjo

tam blofui. Visi puolė run-'vėliau sąlygos pasitaisė ir 
kelius auginti. Ir užaugino ; priėmimas pasidarė visai 
jų tiek, kad nebėra kur dė- geras. Gražiai buvo girdėti 
ti. Pereitą rudenį šimtai u- choro ir solistų dainos. Ypa- 

i kininkų turėjo grįžti su sa- ' čiai aiškiai buvo girdėti pil
vo runkeliais namo, nes cu-, mininko kalba. Klausyto- 

i kraus fabrikams tiek daug jarrts sukeikė _ malonumą.
jų nereikia. Ūkininkai pir- Lietuviško "žodžio.ir dainos 
ko sėklas, pylė zuperį, sam- , transliacija tiesiog- iš; Ame- 
dė darbininkus, dėjo pasku- rikos į Lietuvą sukėlė pin
tinius savo litus i runkelius, taus susidomėjimo.. Tbb.
__________________ _____________________________________________ i----

I

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Senovės Lietuviu žinyčia

Ypatingai dabartinės krikžčionybea gadynėje kiekvienas turėtu 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimu.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—$1.25, Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”. Adresuokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.
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Vietinės Žinios
EUS PROTESTO MITIN-| TRIUKŠMAS BAŽNY- 

GAS PRIEŠ LENKŲ 
FAŠISTUS.

Pčtnyčios vakarą kalbės 
adv. Bagočius ir S. Mi- 

chelsonas.
Bostono lietuvių draugijų 

Bendras Komitetas rengia 
didelį protesto mitingą pripŠ 
Lenkijos fašistus, kurie kė 
sįnasi į Lietuvos nepriklau 
somybę.

Mitingas įvyks šį penkta
dienį, 25 kovo, kaip 8 vaka
re, South Bostono Lietuvių 
salėj, E ir Silver gatvių ker
tėj.

Kalbės adv. F. J. Bago 
čius ir “Keleivio” redakto
rius S. Michelsonas. Įžanga 
nemokama. Visi South Bo 
stono ir apylinkės lietuviai 
kviečiami atvykti ir prisidė
ti savo balsu prieš Lietuvos 
neprietelius.

Lietuvoje susivienijo vi
sos partijos ir visos iš visno 
stoja už savo namų nepri
klausomybę.

Tas patš turi but ir Ame
rikoje. Prieš bendrą savo 
šalies priešą mes turime 
stoti bendru frontu. Kas iš
sisukinėja ir nenori vienin
gai už'Lietuva stoti, tas nė
ra Lietuvos žmonių drau
gas.

Taigi visi, kaip . vienas 
šios pėtnyčios vakarą buki
me South Bostono lietuvių 
salėj.

Bendras D-jn Komitetas.

Norvv.oodo lietuviai pasiryžę 
i imti lenkų įstaigas.

Pereitą nedėldienį Nor- 
woodp lietuviai susirinko į 
savo kalę alaus išsigerti ir 
tuojaus pradėjo diskusuoti 
Lenkijos ultimatumą Lietu
vai. Vieni svarstė klausimą 
rimtai, kiti pusiau juokais. 
Galų gale susidarė šitokia 
nuotaika: Lenkai puola 
Lietuvą užtai, kad jie skait- 
lingesni ir gali lengvai lie
tuvius nuveikti. Bet čia, 
Norwoode, lietuvių yra dau
giau, negu lenkų. Taigi pa- 
statykim jiems ultimatumą, 
kad jie tuojaus atiduotų 
mums savo bažnyčią, saliu- 
nus ir kitas įstaigas. Jeigu į 
48 valandas jie musų reika
lavimo neišpildys, tai eisim 
ir užimsim tas įstaigas pa-

Žinoma, visa tai yra juo
kai, bet juose daug ir teisy
bės.
Ūkininkų Sąjungos žiniai.

Balandžio 4, kaip 8 vaka
re, Stoughtono lietuvių sa
lėj įvyks Massachusetts Lie
tuvių Ūkininkų Sąjungos 
susirinkimas, ir visi jos na
riai privalo atsilankyti, nes 
reikia įvesti geresnę tvarką 
organizacijoj. Iš pradžių 
musų sąjunga veikė labai 
gražiai ir davė keliatą pui
kių parengimų, kuriais gė
rėjosi ir miestų gyventojai. 
Turėjo savo atstovą pasky
rus ir prie Bendro Draugijų 
Komiteto Lietuvos demo
kratijai ginti. Buvo suruoš
ta keliatas labai naudingų 
na«kaitu žemės ūkio reika
lais. Visi džiaugėmės sąjun
gos darbais. Bet pereitą me
tą j komisijas nateko kelia
mas blogos valios žmonių ir 
visą darbą sugadino. Bet jį 
■ alima da pataisyti. Musų 
. ajunga susideda iš pažan
gių ir darbščių žmonių, rei
kia tik. kad visi susirinktu
me i sekantį mitingą. Iš- 
Hnksime geresnes komisijas 
ir musų Sąjunga vėl pradės 
veikti. M. Tylūnas.

Pereitą nedėldieni polici- 
sugavo 4 So. Bostono 

su pavogtu auto- 
Jie vadinasi: 

Kisko, Frank

TINĖJ SALĖJ.______
Pereitą nedėldienį kun. 

Virmauskas buvo sušaukęs 
)o bažnyčia viešą susirinki
mą, kad pasiruošus neva 
bendram mitingui prieš len
kus. Tas jo susirinkimas bu
vo skelbiamas per klerikalų 
adio ir “Darbininką.” Bu

vo kviečiamos draugijos ir 
oavieniai veikėjai. Bet kai 
Įmonės susirinko po bažny
čia, tai kun. Virmauskas pa
uškino, kad Katalikų Fede- 
•acija tam mitingui jau tu 
•inti viską paruošusi, turinti 
iau ir savo kalbėtojus pa- 
■kyrusi, tegul tik kiti prie 
to prisideda ir dalyvauja.

Tuojau atsistojo architek
tas T. Grevis ir užprotesta
vo. Sako, tai ką jus čia no- 
-it kitus už nosių vedžioti? 
Kviečiat neva visus, bet vis
ką darot vieni patys, kad 
galėtumėt paskui pasigirti, 
kad tai jūsų vienų darbas. 
Ne, sako, šitaip negalima. 
Jeigu rengti bendrą protes
to mitingą, tai reikia sukvie
sti visų organizacijų atsto
vus, nežiūrint nei politinių, 
nei religinių skirtumų, pa
kviesti net ir žydus, ir su
rengti ant Boston Common 
sodo tokį protesto mitingą, 
kur galėtų dalyvauti 50,000 
žmonių. Šitoks mitingas, 
tai tikrai butų smųgis Len
kijos fašistams.

Grevio sumanymas rado 
salėj karšto pritarimo. Už 
jį stojo visi tikrieji katali
kai. Bet kun.’Virmauskas ir 
kiti klerikalai tam priešin
gi. Jie nenori viešo mitingo 
prieš lenkų fašistus, ir neno
ri rinkti bėhdro komiteto. 
Jie nori, ’kad mitingą dary
tų viena Katalikų Federąci- 
ja, ir kad tas mitingas būtų 
uždaroj vietoj, kad pasaulis 
jo visai neipatytų.

Salėj žmonės tuoj prade
da tarp savęs kalbėtis, kad , 
tai klerikališka politika. 
Girdi, Lenkiją valdo popie
žiaus agentai, todėl musiš- ( 
kiai klerikalai nenori viešai 
pasirodyt, kad jie protes
tuoja prieš popiežiaus agen
tus.

Tikrieji katalikai, kurie 
klerikališkai politikai ne
pritaria, pradeda kun. Vir- 
mauską kritikuoti 
aštriai. Vienas vyras atsi
stojęs išvadina jį stačiai 
“melagium.” Sako, vakar tu 
man kalbėjai vienaip, o čia 
dabar aiškini kitaip. Taigi, 
sako, prisipažink, kada tu 
melavai: vakar, ar šian
dien?

Prasideda triukšmas. Ku
nigas atsistoja ir sako: “su
sirinkimas uždarytas.” Tie
siai diktatoriškai. Nebuvo 
nei įnešimo susirinkimą už
daryti, nė? pirmininkas nie
ko apie tai nesakė, bet susi-

rinkimas “uždarytas.”
Salėj pasidaro tikras ler- 

ma-'. Katalikai šaukia pir
mininkui: “Vesk susirinki
mą toliau, mes turim rinkti 
komitetą!” Virmausko vei
do spalvos pradeda keistis. 
Jis nervuojasi. Atsistojęs 
da sykį pareiškia, kad jo fe
deracija jokio komiteto ne- 
pripažinsianti ir jis nerei
kalingas. Ir tuo viskas bai
giama.

Šitokia politika katalikai 
labai pasipiktino ir ilgai sa
lėje ūžė.

Kiek teko girdėti, didžiu
ma katalikų dabar yra nu-Į 
sistatę visai neiti į klerika- 
’ų mitingą, kurį rengia fe- 
leracija, bet dalyvauti Ben-1 
dro Draugijų Komiteto mi-j 
.inge, kuris įvyks šios pėt- 
nvčios vakarą Lietuvių Sa
lėje.

Mirė Domininkas Veta.
Kovo 11 d. Bostono ligo

ninėj mirė Domininkas Vė
tą, 52 metų amžiaus pavie
nis lietuvis, kuris per 20 me
tų yra gyvenęs Norwoode.___
Taigi jo lavonas buvo par- taikLnas. 
vežtas Norwoodan ir 13 ko-1 
vo čia palaidotas. Laidotu- gus 
vėmis rūpinosi giminaitis P. 
Veta su šeimyna. Po šerine- 
nu jie pakvietė palydovus į 
Lietuvių Svetainę, kur buvo ! vakare,

EDENO VIETOJE.

Čia matome ciaoartini Angli
jos užsienio reikalų minister) 
Halifaxa, kuris buvo paskirtas 
pašalintojo Edeno vieton. Eden 
buvo fašistų priešas, o šis—pa-

SVEIKATOS IR KULTŪROS 
PASKAITA

Įvyks Sekmadieny, Kovo- 
March 27, nuo 7:00 vakare, 
Lietuvių M. Žinyčios svetainėj.

Paskaitos tema: Kraujas ir 
Jo Veikimas Žmogaus Kūne.— 
dr. I). Pilka.

D-ras Jonas Repšis skaitys 
paskaitą temoj: žmogaus Vidu
riai ir Jų Sveikata, 
April 3, sekmadieny 
karo.

Turėsime muzikos prie kiek-
1 . Visi bukite

[ Lawrence’o lietuviai rengia 
protesto mitingą.

Mus prašo pranešti, kad 
visos Lawrence’o lietuvių 
draugijos ir kliubai bendro
mis jėgomis rengia didelį 
piotcsto mitingą prieš len
kų militarigtų užsimojimą 
ant Lietuvos nepriklauso
mybės. Mitingas įvyks ko
vo 27 d., 2 valandą popiet.

Reikalauja ištirti nacių 
erganizavimąsi.

Massachusetts legislatura vienos paskaitos. 
buvo paskyrus komisiją, laiku, nėra įžangos, 
ištirt nacių, fašistų ir kitų 
“svetimų” organizacijų vei
klą. Bet ši komisija tyrinė
jo tiktai komunistus. Kai 
išleido visus pinigus, tai 

' darbą nutraukė ir fašistų 
1 veikla liko visai nepaliesta, 
j Taigi dabar legislaturon 
' buvo įneštas bilius, kad to
kia komisija butų atnaujin
ta, ir kad ji ištirtų fašistų ir 
nacių veiklą. Kiek žinoma, 
fašizmo agentai čia darbuo
jasi sulindę į “patriotiškas” perlais aptaisyta, už "27 dolerius. 
d . -• c 1 . . . 'Priežastis pardavimo — tunu dvi.amerikiečių organizacijas, j .

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS>

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Ncdėliomi* ir šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kanip. Inman it. arti Central «kv.

CAMBRIDGE, MASS.
Balandžio- 
nuo 7 va-

Rengia 188 SLA. kuopa.

SILKIŲ VAKARIENĖ.
Įvyks šeštadieny, Kovo- 

March 26, nuo 7:00 vakare, 
Lietuviu M. Žinyčios svetainėj. 
Visi skaniai valgysite gerą sil
kių vakarienę, pagamintą Mo
terų Ratelio pastangomis. Įžan
ga y patai 25 centai.

Rengia Moterų Ratelis.

Talafona* 21114
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakar*.
117 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

28621

■a 
banditus 
mobilium. 
Lawrence
Zabatsky. Chester Zakrzew- 
fki ir Vilimas Kosiec. Ma- 
tvt, visi lenkai.f, 1

draugijų atstovų pasi
tarimas.

ketvirtadienį, kaip 8 
, South Bostono lie- 

paruošti pietus. Velionis bu- i tuvių salėj įvyks vietos or 
vo kilęs iš DidŽprusiu kai- ganizacijų atstovų pasitari- 
mo, Antašavos parapijos, -----------
Panevėžio apskričio, kur da nma pagvildenti klausimą, 
tebegyvena 2 jo broliai ir a! nevertėtų oiganizuoti 
sesuo. Domininkas, buvo Lietuvos žmonėms kokios
laisvu oažiuru žmogus. nors pagalbos. Geistina, kad

mo, Antašavos parapijos,

laisvų pažiūrų žmogus, 
veikdavo socialistų judėji
me ir buvo linksmo budo 
vyras. Gaila, kad giltinė iš
rovė jį iš musų tarpo. Bet 
tokia jau musų paskirtis: 
kas gimė, turi ir mirti. Moti
na žemelė priglaus mus vi
sus. Žilvitis.

mas Lietuvos klausimu. No-

nuo kiekvienos organizaci
jos atvyktų po pora atstovų.
23 kovo bus Bendro Komi

teto susirinkimas.
Šios seredos vakarą, kaip 

8, visi vietos Bendro Drau
gijų Komiteto nariai kvie
čiami susirinkti po numeriu 
376 Broadway. Reikalas 
svarbus.

Radio programa.
Ateinantį nedėldienį, ko

vo 27 d., Bostono lietuvių 
radio programa per stoti 
WORL (920 kil.) kaip 9:30 
ryto bus sekanti: (1) Lon-

Cambridge’us bedoje.
Stoughtono Lietuvių Pi

liečių Kliubo jaunuoliai pa
siryžo atlygint Cambridge'- 
aus Lietuvių Kliubiečiams 
už pralaimėjimą Stoughto- 
ne “basket-ball” rungtynė
se. Šiedu Kliubai vėl susieis ____________ ___
Roberts mokykloje Cam-!gįn Buinio, jaunuolio orkes- 
bridge’uje, subatoj, kovo 26 Įra j§ Bostono;
dieną, nuo 7 vakare.

ir gan a'r engi a

IŠBANDYK LAIMĘ!!!
Kovo 27, nuo 8 vakare 

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas savo salėje, 376 
Broadway, South Bostone, 

puikų parengimą. 
Dainuos Laisvės choras ir jo 
atskiros grupės. Bus šolų, 
duetų, monologų ir skam
bins stygų orkestrą. Atsi-1 
lankę j ši parengimą, kiek
vienas su Įžangos tikietu tu
rės progos laimėti $75 ver
tės radio aparatą. Atsilan- 
kykit visi! Išbandykit savo 
laimę.

Kurie turite paėmę tikie
tu knygutes platinimui, ma- 
’onėkite grąžinti tikietu ga
lus-, kad pakliūtų jie į lai
mėjimų dėžę. Komisija.

(2) Akvilė 
Siauriutė, dainininkė iš Dor- 
chesterio; (3) monologą 
pasakys Jonas Krukonis iš 
So. Bostono.

GERA PROGA.
Kurie norėtų mainyt namą iš Cam- j 

bridge’aus, Medfordo, arba Somer
villes, ant So. Bostone namo, y— 
puiki proga. Kurie norėtų pirkti, la
bai prieinamos išlygos. Kreipkitės, 

350 W. Broadway, So. Bostone.
R. Wise (3)

Parsiduoda Concertina 
102 key triple reed pearl queen 

aptaisyta, už 2" ’ ’
Walter Stumbris

1019 Cambridge st., Cambridge, Mass

LUNCH ROOM Parsiduoda.
247A BROADWAY. So. Bostone 

Yra Gera vieta atsakančiam žmogui, y- 
patingai vyrui .su moteria. Pigi ran
da, lietuvių apielinkėj.

ŽINYČIOS PATARNA
VIMO OFISAS.

2 ATLANTIC ST., SO. BOSTONE.
Ateikite šiose valandose:
Rytais nuo 8:30 iki 9:15.
Penktadienio vakaraii nuo 6 iki 8. 
šeštadienio rytais nuo 9:30 iki 12. 
Bile atsitikime ar bėdoj ateikite į 

musų ofisą. Turime tinkamo patyri
mo žmonėms padėti ir patarti.

Daug pinigų sutaupysite ir ruper- 
čių neturėsite. Visiems durys yra at
daros.

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų. Vestuvių, Grupi 
Paveikslui.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS.

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.. r, 
Galima susitarti telefonu:

Norwood 0242

NAUJAS GERŲ ČEVE- 
RYKŲ STORAS.

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

447 Broadway, So. Bostone.

vaikinams. Mote- 
Čeverykai vėliausių 
madų ir didelis pa- 

Taipgi ir vaiku- 
Visi lietu-

j NORINT PIRKT AR PARDUOT
NAMUS ARBA INŠIURINT j j

t GERIAUSIA PAS
i l

;Edw. L Hopkins:
; 362 W. BROADWAY j
! SOUTH BOSTONE j

i R Ą NT S
K N OWN FOR VALUES

Išpardavimas
Kur Sučėdysit Pinigų!

‘TAUPYMAI. APIE KURIUOS GALIM KALBĖT’ ♦

Apmegsti Oriental Rugs
Nupiginta nuo $1.29. Dabar 39c. ir 79c.

Valgiu Pasiulymai—Cookies 10c. sv.

GAUKITE

Permanent Wave
sU moderniškomis mašinomis.

Gražiausias 
Sugarbaniavimas 

CASTERS BEAUTY 
SALON

83 L STREET, arti 4-th Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU 4645

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, kEipus, maffie.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (storage) už 

2 nuošimčiu nuo daiktu vertei.
1854 DORCHESTER AVE., 

Arti Ashmont Stoties
DORCHESTER, MASS.

Tel. TALbot 5208.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY.
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tėl. So. Boston 0948.
RES. 251 CHESTNUT AVE., 

Jamaica Plain, Mass.
Res. Tel. Jamaica 1028-M.

Saugok savo 
Sveikata!

Mažai žmonių permato, kad žiemą taip kaip ir va
sarą maistas genda, bet tikrenybėje taip yra. Tem
peratūra turi but tarp 32 ir 50 laipsnių, kitaip mai
stas genda ir atsiranda bakterijų. Pavalgius tokio 
maisto, žmonės apserga visokiom ligom. Išsigydyt 
nuo tokių ligų daug kainuoja pinigų.
Kad apsaugojus maistą nuo sugedimo, nelaukiant 
užsisakyk geriausios išdirbystės “FRIGIDA1RE,” 
General Motors ŠALDYTUVĄ. Visi žino, kad su
taupysit daug pinigų ir sveikatą. Mes tik vieni lie
tuviai Bostone parduodam “Frigidaire” šaldytuvus, 
užeikit pamatyti.

DUODAM IR ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ.

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

Tel. SOUth Boston 4649

46c. 1 affeta Slips 46c
reguliariškai parsiduoda po 59c.

saizai nuo 34 iki 44.

“ISIS” Chiffon
■ • Pančiakos 66c.

Nupigintos nuo 79c.

MOTERŲ APATINIAI
GERO RAYON 10c. ir 15c.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
fpLD k PERKRAUS
IU \ TYTOJAI.
i' KŪY. ffRibL L (Insured 
' j' ’ l!Į —Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to 

i4*MiI'lBŽM limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tcl. SOUth Boston 4618

MERGAIČIŲ DRES1UKĖS 39c.
Ilgai dėvisi— naujos spalvos.

VEIDRODŽIAI NUPIGINTI TIK 94c
Miegamam kambary arba maudynėje.

ŠIMTAI KITOKIU DIDELIŲ VERTYBIŲ.

W. T. GRANTS
CENTRAL SQUARE, 
BROADWAY,

CAMBRIDGE

SOUTH BOSTONE.

SOUTH BOSTON 
CAFETERIA

249 BROADWAY, 
South Bostone.

SMAGI VIETA PASIVAIšlNT 
Visokių Stiprių ir Minkštų 
Gėrimų ir Užkandžių. 
Gera miera, puikus patarna

vimas. Vakarais, specialiai pa
ruošiami užkandžiai.

Puikų patarnavimą užtikrina
me. Vieta gražiai įrengta. Pra- 

i šome visu užeit pas mus pavie- 
j sėti.

Frank Zarveckas
Vincas Balukonis

Gyv. 31132

\Dr.Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS 

j Valandos; 9 iki
i nuo 2 iki
* nuo ~ iki
! ■ Seredom 9 iki
i ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS 
j Ištaiso defektuotas akis ir tinką- 
j mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
I zaminuoju ir priskiriu akinius.
j 114 Summer Street,

LAWRENCE, MASS?,,

12
5,
9.
12

Tel. SOUth Boston 2660 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

tik susitarus.
SEREDOMIS iki 12 dieną 

Ofisas “Keleivio” name. 
251 Broadway, 

tarp C ir D »treet!il|- 
SO. BOSTON, MASS.

--------------------------- U-------

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

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien. 
Nedėliom, nuo' 10 ryto iki 1!

LIETUVYS

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

447 Broadway, So. Boiton, Misi.

Tel. University 9466

Dr. Susan
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) , 

CAMBRIDGE, MASS.

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

100 DORCHESTER STREET 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

©
 Telephone 

So. Boiton 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekai*.

Taipgi taisome Automobiliu* ir 
Trokus visokių išdiibyati*.

Peter Trečiokas L"
Jos Kapočiuncu — savininkai

Taisymo ir dc;..jn»travimo vista:
1 HAI.1LIN STREET
Tlanp. East Eighth St
SO. BOSTON, MASS.


