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ETUV1S GYDYTOJAS ’ 
Valandos: 2-4 ir 6-8 
ėliomii ir šventadiniiii 
nuo 10 iki 12 ryto.

I HARVARD STREET 
Inman >t. arti Central į, 
AMBRIDGE, MASS.

KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRA6TIS

Prenumerata metams:
Amerikoje ......................................... 82.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur ........................ $3.00
Prenumerata pusei metų:

Amerikoje .............   $1.25
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų ............................................. $1.50

Tilifonu Uty 

SDICINOS DAKTARAI 

1U1K0LAIK 
lot: nuo 2 iki 4 po piety 

nuo 7 iki 8 vikm 

»7 SUMMER STREET, 
LAWRENCE, MASS.

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

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

NO. 13 Keleivio Telefonas
SOUth Boston 3071 ”

18624 Gyv. ilty

Joseph A.Gflidį 
□PTOMETRISTAS

Valandos; 9 iki h 
nuo 2 iki i 
nuo 7 iki u 

Seredom 9 iki;
ir susitarta

AKIŲ DAKTARAS 
so defektuotas akis ir ti 
laiku suč ežinu šviesą, fe 
nuo j u ir priskiriu akims.’ 

14 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS. .

Tel. SOUth Boston 
DAKTARAS

. L. KAPOČIŲ
LIETUVIS DENT1STAS

LANDOS: Nuo 9 iki 12 fa 

Nuo 2 iki 9 * 
Subatom iki S p 

NEDĖLIOJUS: 
iki 1 v. po fa 

tik susitars 
SEREDOMIS iki 12 dieų 

Ofisas “Keleivio" nine.
251 Broadway, 

tarp C ir D street 
SO. BOSTON, MASS

R. G. L. KILIUI
SCOLLAY SQUARE, Rooai 
3STON. Telef. Lafayette r 

arba Somerset 2044-J
1CIALISTAS KRAUJO 1N 

IR NERVŲ LIGŲ.
ai. nuo 9 ryt, iki 7 vak. ku 
edėliom, nuo 10 ryto iki l

LIETUVYS

iPTOMETRISUi

Išegzaminuoju akis, priac 
akinius, kreivas akis aufe 
ir abblyopiškose (aklose) k 
se sugrąžinu šviesą tuk 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, M 

447 Broadway, So. Boitottki

Tel. University K

Dr. Susan 
Glodienes-Cuq

LIETUVĖ DENTIST!

VALANDOS: 9-6 ir 74

678 Massachusetts Ar.
(PRIE CENTRAL SKVffi 

CAMBRIDGE, MASS.

APTIEKA
Mes užlaikome visokią Vi® 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, K:s 
Nusilpnėjimo Strėnų, Krity’ 
lymo, Reumatizmo, Slaptirft 
gų. Taip-pat visokių žolių, U? 
ir Dielių iš Lietuvos, ir Kik> 
jiškio Medicinos Vyno. Musiji? 
koje geriausias patarniriM 
teisingas patarimas. Vaistą 
siunčiam ir per paštą. AttJ 
musų adresą.

H. Cabit (Reg. Aptiek
100 DORCHESTER STRff 
SOUTH BOSTON, MAS 

Tel. So. Boston 2629, 217Jirf

BAFV/Effl
MOTOR SERty

©
Telepk*

S0.B0IW
tusi

STUDEBAKER AUTOM0& 
IR TROKU AGENTUI1 

Kainos Stebėtinai PiP* 
Dideli pagerinimil “ 

Hydraulic Breki*

Taipgi taisome Aotom«b»’ 
Trokua visokių išdiiJJ*"

Peter Trečiokai L’ .. 
Jo* Kapočiunu —

Taisymo ir dcL.omtneii*^

1 HAMLIN STREP 
Kam?. East Eighth.
SO. BOSTON,

I t 4 I III
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Lietuvos Žmones Saukia, 
Kad Smetona Pasitrauktų

I

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY

Represents over 75,000 Lithuanians in 
New England, and about 1,000,000 

in the United States.

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

Advertising Rates 
on Application.
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Ispanijos Respubli
ka Pavojuje.

Ją naikina 700 itališkų ir 
vokiškų orlaivių.

Iš Ispanijos ateina baugi
nančios žinios. Lojalistų ar
mija traukiasi visu frontu, 
ir traukiasi labai greitai. 
Fašistai giriasi, kad jie pa- 

iima daug amunicijos ir gin- 
jei ja ’ kurių respublikos gy- 

J - nėjai nespėja išsivežti.
Lojalistams pradėjo nesi

sekti dėl to, kad italai ir vo
kiečiai prigabeno fašistams 
baisiai daug karo mašinų. 
Lojalistų nelaisvėn paimti 
vokiečių ir italų karininkai 
sako, kad dabartiniu laiku

Anglija Šaukia Po
sėdį Ispanijos

Klausimu.
Francuzai’reikalaus, kad 
italai butų ištraukti su 

ginklais.
Mušama iš visų pusių, kad 

ji nieko nedaro Italijos ka
reiviams iš Ispanijos paša
linti, Anglijos valdžia nuta
rė šį penktadienį sušaukti 
“nešikišimo komisijos” po
sėdį Londone ir nutarti, ko
kiu budu svetimos spėkos 
gali but iš Ispanijos paša
lintos. Francuzijos premje
ras socialiątas Blum pareiš
kė Paiyžiuje, jog franeuzai 

Ispanijoj yra nemažiau kaip tame posėdy reikalaus, kad 
700 vokiškų ir itališkų or kartu su svetimais karei- 
laiviu, kuriuos operuoja ita- viais butų ištraukti iš Ispa- 
lų ir vokiečių armijų laku- nij.os ir .jų karo pabūklai, 
nol Miocfnc nJmmlo 9fi0 Kain žinia Tsna n i ins f aširta i

Anglija Duos Franeuzams 
Pagalbą Prieš Vokiečius

Lenkai Buvo Pasiry
žę Užimti Lietuvą.

Bet franeuzai juos atkalbi
no nuo karo avantiūros.
Pereitą savaitę Francuzi

jos užsienio reikalų minis
teris Paul-Boncour aiškino 
savo poziciją Europos įvy
kių sukury. Francuzija esan-

Augustavo miestely jau 
prasidėjo derybos dėl gele
žinkelių, pašto, telegrafo ir 
pašto susisiekimo tarp Lie- . . .
tuvos ir Lenkijos atsteigi-'tĮ pasiryžusi ginti demokra- 
mo. Lietuvos delegacija iš-j tinę Čekoslovakiją, y 
vyko į Augustavą jau 25,užpultų Vokietija. Francu- 
kovo.

Bet apie Vilnių šitose de
rybose Lietuvos delegacija 
negalės nei užsiminti, nes 
Smetonos valdžia, priimda
ma lenkų ultimatumą, pri
pažino Vilnių Lenkijai.

Tautininkai šitą faktą 
slepia nuo žmonių. Jie sa
ko? “Vilniaus klausimas pa
silieka kaip buvęs, nes de
rybose apie jį nieko nemi
nima.” Ištikrujų gi tas 
klausimas yra palaidotas, 
todėl ir kalbų apie jį nėra.

Bet jei Smetonos valdžia 
išsižadėjo Vilniaus, tai da 

c , nereiškia, kad jis žuvęs. Kai
Smetonos svoge- Ljetuvos jr Lenkijos darbo 

' žmones apsivalys nuo savo 
. - “tautos vadu,” Vilnius vėl

REIKALAUJA KOALICI
NĖS VALDŽIOS.

Koalicijos proklamaciją pa
sirašė visų partijų veikėjai.

Lietuvos žmonės baisiai 
pasipiktino, kad Smetonos 
tautininkų valdžia taip ne- 
garbihgai nusilenkė lenkų 
grąsinimams. ..Sujudo visos 
grupės; visi sluogsniai. Uni
versiteto studentai nutarė 
per 10 sąvaičių nešioti ge
dulą.

Pamačiusi tokį, žmonių 
pasipiktinimą, Tūbelio va
dovaujamoji vyriausybė re
zignavo. Smetona paskyrė 
tautininką kunigą Mironą, 
kad sudarytų naują minis
terių kabinetą. Bet naujas 
kabinetas sudarytas ir vėl iš 
vienų tautininkų. Net tie pa
tys asmenys jame pasiliko, 
tik pasikeitė vietomis. Pa
vyzdžiui, F 
ris Tūbelis, kuris pirma bu- 
vo užėmęs premjero ir fi- LHULl,> 
nimsų ministeįio vietas (ii g.aigS sugrįžti prie Lietuvos, 
eme dvi gigas!),.,dabar bus & x
žemės ūkio ministeris. Už- . r • .
sienio reikalų ministerio pa- Kuli. Irlironas LietU- 
reigas ęis tas pats Lozorai- VOįį premjeras. 
tis, kuris ir pirma ėjo) Tas .. .
pats pasilieka susisiekimo Juozo Tūbelio ministerių 
ministeris (Stanišauskas) ir kabinetas rezignavo, 
^nn tin i-o vfa z* Vn ini o I m _ 1  _____ TZ’ u .
^Tonkūnas).

Naujų įnėjo tik keturi: 
kun. Mironas, premjeras; 
Masiulis, teisingumo minis
teris; pulk. Leonas, vidaus 
reikalų ministeris, ir Indri- 
šiūnas, finansų ministeris.

. Šitokia valdžios permai
na tačiau visuomenės nenu
ramino. Pereitą penktadie
nį visų partijų veikėjai pa
skelbė Kaune proklamaciją, 
reikalaudami, kad Smetona 
su savo tautininkais visai 
nuo valdžios pasišalintų, 
nes nusileisdami lenkams ir 
išsižadėdami Vilniaus jie 
susikompromitavo netik 
prieš savo žmones, bet ir vi
so pasaulio akyse, todėl jie 
negali toliau ginti Lietuvos 
nepriklausomybės ir tautos 
garbės. i

Proklamacija stato 3 rei
kalavimus:

1. Dabartinė valdžia turi 
pasitraukti j šalį.

2.. Jos vietoje turi but su
daryta koalicinė vyriausybė 
iš visų partijų atstovų.

3.Turi but priimta demo
kratinė valdymosi , tvarka, 
pritaikyta Lietuvos gyveni
mo reikalams.

Po šita proklamacija pa
sirašė :

Buvęs prezidentas Stul
ginskis, katalikų vardu.

Buvęs prezidentas Dr. 
K. Grinius, liaudininkų var
du.

Buvęs ministeris inž. St. 
Kairys, socialdemokratų 
vardu. 1

Buvęs premjeras M. Šle
ževičius, liaudininkų vardu. 
Ir visa eilė kitų.

Tuo tarpu į Kauną jau at
važiavo Franciszek Char- 
wat, kuris atstovaus čia Len
kijos valdžią. Gi Smetona 
šavo atstovu Varšuvon nu
siuntė pulk. Kazį Škirpą, 
buvusį kitąsyk žvalgybos 
viršininką Lietuvoj. Šitais 
atstovais pasikeitimas reiš
kia oficialų diplomatinių 
santikių atsteigimą

tas pats švietimo ministeris Telegramos iš Kauno sa
ko, kad dėl Lietuvos pasi
davimo Lenkijos ultimatu
mui Tūbelio kabinetas 24 
kovo padavė rezignaciją ir 
Smetona paskyrė kun. Vla
dą Mironą, kad sudalytų 
naują vyriausybę.

Tūbelis dabartiniu, laiku 
serga ir yra išvažiavęs gy
dytis Šveicarijon. Mūsiškiai 
patriotai sako, kad niekur 
pasauly nėra tokio sveiko 
oro, kaip Lietuvoj, tačiau 
ponui Tubeliui jis nesvei
kas. Matyt, nekoks-iš jo pa
triotas..

Lietuvos vyriausybei da
bar vadovaus kun. Mironas, 
armijos kapelionas. Bet ku
nigas iš jo menkas. Jis yra 
daugiau tautininkų politi- 
kieris, negu Romos katali
kų dvasiškis. Sakoma, kad 
tikroji tautininkų “partija” 
ir yra tik tie tiys asmenys: 
Smetona, jo švogeris Tūbe
lis ir kun. Mironas. Visi kiti 
tautininkai, tai tik prisipla
kėliai, pataikūnai, oportu
nistai.

SOVIETAI PERKA AME
RIKOJ MAŠINAS IR 

ORLAIVIUS.
Komercijos Departamen

tas Washingtone praneša, 
kad per 1937 metus Sovietų 
Rusija nupirko Jungtinėse 
Valstijose įvairių gaminių 
už $42,903,000. Daugiau 
kaip pusę šito eksporto su
darė Amerikoj darytos ma
šinos ir orlaiviai. Mašinų 
čia rusai nupirko už $20,- 
195,000, gi orlaivių ir viso
kiu jiems daliu — už $3,- 
213,000.

UŽSIMUŠE DU ISPANAI.
Pereitą nedėldienį Virgi

nijos valstijoj, susimušus 
automobiliui su troku, žuvo 
du ispanai; vienas jų buvo 
nesenai iš Ispanijos atvykęs 
buvęs lojalistų miesto Gijo- 
no majoras Mallada, o ant
ras — jo vertėjas Segura.

zija taip pat neleisianti Vo
kietijos ar Italijos fašistams 
įsitvirtinti Ispanijoj, Fran
cuzijos pašonėj. Ir ant galo 
jis pažymėjo, kad šiomis 
dienomis Francuzijos užsie
nio politika išgelbėjo Lietu
vą. Lenkijos tautininkai tik
rai buvę nusistatę Lietuvą 
užimti, vistiek ar pastaroji 
butų jų ultimatumą išpil
džiusi, ar ne. Lenkų armija 
buvo jau tam tikslui paruoš 
ta ii’ laukė tik įsakymo pra
dėt žygį. Bet franeuzai pa
būgo, kad šitas žygis gali 
sukelti visos Europos karą, 
ir todėl lenkus atkalbino. 
Varšuva pasitenkino vien 
tuo, kad Stnetonos valdžia 
sutiko atsteigti normalius 
santikius ir Vilniaus klausi
mo daugiau nekelti.

Reikia Atšaukti Die
vo . Prisakymus.
Amerikos protestonų dva- 

siškija anądien atsišaukė į 
Rombs popiežiaus kunigus, 
kad vardan žmoniškumo jie 
sudraustų tą kruviną galva
žudį, generolą Franką, ku
ris iš oro bombarduoja mie
stus ir žudo beginklius žmo
nes. Dėl šito atsišaukimo 
dabar išsišoko kun. Thorn- 
ing, Romos katalikų kolegi
jos Marylando valstijoj va
das, ir pareikalavo, kad pro
testonų dvasiškija atsipra
šytų. Girdi, kaip jus drįstat 
reikalauti, kad gen. Fran
kas nebombarduotų Ispani
jos “raudonųjų?” Mat, 
“raudonuosius” reikia žu
dyt. .

Jeigu taip, tai šitas kleri
kalas turėtų užprotestuot ir 
prieš savo Dievą, kuris pa
sakė: “Neužmušk!”

Lietuvis Oklainis 
Paliko $318,999.

Iš Toronto (Kanadoje) 
pranešama, kad Tony Ok- 
lend, kuris Ontario provin
cijos šiaurėje rado aukso 
kasyklą ir kuris nesenai 
Floridoje mirė, paliko savo 
žmonai $318,999 turto. Pir
miau skelbtos žinios, kad jis 
buvęs milionierius, esančios 
perdėtos.

Oklendas buvo lietuvis. 
Tikra jo pavardė nežinoma. 
Kai kas jį vadina Oklainiu. 
Bet lietuvių tokiomis pavar
dėmis negirdėt. Greičiau 
galėtų būti Aklainis ar Ake
laitis.

Pabėgo 38 Kaliniai.
Tennessee valstijoj pabė

go 38 kaliniai, kurie dirbo 
kasykloj ir visą laiką turėjo 
po žeme gyventi. Jie dina
mitu išsprogti ė iš kasyklos 
tunelį ir išėjo per kalno šo
ną. Ginkluoti sargai ir šeri
fai tuoj leidosi pabėgusių 
kalinių medžioti. Iki perei
to nedėldienio 17 buvo jau 
sugauta.

nai. Miestus užpuola po 200 
orlaivių iš karto. Prieš vie
ną valdžios orlaivį, fašistai 
turi 4. Be to, jie turi galybę 
artilerijos ir tankų. “N. Y. 
Times” korespondentas sa
ko : “Ispanijos žemėlapis 
keičiasi greitai. Kur kelios 
dienos atgal stovėjo lojalis- 
tai, dabar stovi maištinin
kai. Tai mašinų pergalė. 
Jau praėjo tos dienos, kuo
met žmonės kovojo prieš 
žmones. Tuomet ir Madri
das buvo garbingai apgin
tas. Dabargi prieš žjnones 
eina mašinos. Nežiūrint 
kaip narsiai lojalistai kovo
ja, prieš mašinas jie negali 
atsilaikyti. Per dvi paskuti
nes sąvaites prieš kiekvieną 
lojalistų mašiną maištinin
kai gauna dešimts. Tiek juos 
remia vokiečiai, italai ir por
tugalai.” Jeigu lojalistai 
greitu laiku pagalbos ne
gaus, tai neišrodo, kad jie 
galės atsilaikyti.

NACIŲ 
OHIO

Hitleris 
savo neva 
rikos nacių “Bundui” išsis
kirstyt ir nutraukti visą sa
vo veiklą. Bet išrodo, kad 
tas “įsakymas” buvo tik ka
mufliažas, kad apgavus 
amerikiečių akis, nes nacių 
veikla Amerikoje nei kiek 
nesumažėjo. Jų stovyklos 
steigiamos po visą šalį, kur 
tik apylinkės gyventojai 
juos įsileidžia. Štai, šiomis 
dienomis paaiškėjo, kad 3 
tokios stovyklos yra įssteig- 
tos Ohio valstijoj. Todėl tos 
valstijos gynėjas (attorney 
general) Duffy nusiuntė fa
šistiškojo “Bundo vadui 
Fritzui Kuhnui New Yorke 
paklausimą, kokiu tikslu 
tos stovyklos yra steigia
mos, kas duoda jų išlaiky
mui pinigų ir tt.

STOVYKLOS 
VALSTIJOJ, 
nesenai paskelbė 
“įsakymą” Ame- iin_i_ • m • * •

BET ATSISAKO GINTI 
ČEKOSLOVAKIJĄ. ’

-------- . 1 1 
Sovietų sumanyta konfe

rencija prieš fašistines val
stybes neranda pritarimo.
Europoje šiandien’ labai 

neramu. Visi nusigandę ir 
niekas nežino kas bus rytoj. 
Štai, Austrijos žmonės nu
ėjo iš vakaro gulti Austri
joj, o pabudo jau Vokieti
joj, po Hitlerio svastika. Če- 

euzijos kairieji veda agita- Į koslovakija dreba, kad ir su 
ciją už intervenciją Ispani
joje. ...

Straipsnis piešia fašistiš
ką Italijos velnią aniuolo 
pavidale ir priduria.: kad 
Italija se-nai jau norinti'sa
vo “savanorius” iš Ispani
jos atšaukti, tik Jaukianti, 
kada sutiks savo kareivius 
iš tenai atimti Sovietų Rusi- 

, T . ja ir Frdhcųzija. Taigi, sa-
lolą Fianką^ ie ginklų. Juk jeigu' Francuzija ažuot 
Ispanijos žmones tuomet -- - ■ -■ J
bematant pakartų. į

ITALIJA GRĄSINA 
FRANCUZIJAI.

Italijos fašistų valdžia 
oficialiai įspėjo Francuzija, 
kad ši nesikištų Ispanijon, 
nes kitaip galėtų nukentėti 
Europos taika. Užsienio rei
kalų ministerijos organas, 
“Informazione Diplomati- 
ca,” išspausdino straipsnį, 
kuris sako, kad Italija “la
bai uoliai seka, kaip Fran

Kaip žinia, Ispanijos fašistai 
dabar turi 700 itališkų ir vo
kiškų orlaivių, šimtus tankų 
ir tūkstančius armotų. Visa 
tai turi but pašalinta. Bet 
neišrodo, kad Italija su Vo
kietija sutiktų palikti gene-

ja tas neatsitiktų. Franpuzi- 
ja žada jai pagalbą.,’ Bet 
Anglija nesutinka Čekoslo
vakijos ginti. ''

Anglijos ministerių pir
mininkas Chamberlainas 
pereitą sąvaitę išdėstė par
lamentui savo politikos pla-, 
nūs. Vidurinės Europos rei
kalai Angliją neclaug tepa
liečia, jis sako, todėl Angli
jai nėra išskaitliavimo ža
dėti Čekoslovakijai gink
luotą pagalbu, jeigu ją už
pultų Vokietija. Tačiau jei
gu kiltų karas tarp Francu-

atėmus iš lojalistų pagalbą, 
pradės da daugiau juos reni-

4 J” iz ti,1 tai Italijai nebusią ktiipAnglijos Valdžia ra- savo vyrus iš tenai atšaukti. miauvu-
Šistu Rankose. 1 ,Tuo , ^rlJU (fakti^s .Xra ziJ°s h?Vokietijos, tai Ang- 

... t°Ks>. kad Sovietų Rusijos Ii ja eitų Francuzijai į pa-
Chamberlainas puotauja su kareivių Ispanijoj visai nė- galbą.’
Clivedeno jupdašimčiais. ra, franeuzų yha tik saujale Nors Chamberlainas ne- 
Anglijos darbiečių vadas, savanorių, o italų,yra visa prižada Čekoslovakijai gin- 

Stafford Cripps, pereitą ne-|lreguka^ armija, apie 150,- kluotos pagalbos, jis vis dėl 
dėldienį Stockporte smar- i,00p fašistų! Ir tie galvarie- i • _ • i • . i - /-'ll • i •_  'i7Ql n OC1 1 ciiaiiA 1 to įspėja Hitlei-į, kad tas ne

drįstų kėsintis į Čekoslova- 
umte siu-i ------ --------  . kijos nepriklausomybę, nes
premjerą Is Ispanijos Italai pradėtas karas nežinia kuo 

SšisTj’lSnį.1 tarptautlnę Pulsią Francuziją.
Chamberlainas tuo tarpu Franeuzai koncentruoja or- 

kaip tik lėbavo Clivedene, 
lordo Astoro dvare, kur vi
suomet susirenka aršiausi 
Anglijos juodašimčiai, fa
šizmo garbintojai.

“Tai jie yra tie žmonės, 
kurie valdo Chamberlainą,” 
kalbėjo Cripps. “Jie yra tie 
žmonės, kurie Edeno vieton 
įstatė Halifaxą. Jie yra tie 
žmonės, kurie vaišino ir my
lėjo Hitlerio agentą Rib- 
bentropą, ir kurie sėbrauja 
su kitais Vokietijos fašis
tais. Jie yra tie žmonės, ku
rie iš užpakalio diktuoja 
visą Chamberlaino politiką, 
ir jie nori, kad Anglija butų 
taip pat fašistinė valstybė.

“Chamberlainas. turi but 
pašalintas!”

kiai pliekė Clivedeno juo 
dašimčius, kurie stumte stu 
mia Anglijos ]

zai nesigėdi šitaip rašyti!

gali pasibaigti ir kokias 
valstybes gali įtraukti.

. . .. .- Čekoslovakija mato šitoj
latvius Ispanijos pasieny. kalboj daug vilčių, nes jei- 
Pasklydo gandų, kad vo-lgu Hitleris ją užpultų, tai ją 

kiečiai su italais yra nutarę užsistotų Francuzija. Tuo- 
padaryti orlaiviais užpuoli- met savaimi kiltų karas tarp 
mą iš Ispanijos ant Francu- Francuzijos ir Vokietijos. O 
zijos ir sunaikinti^ ginklų kilus tokiam karui, Francu- 
fabrikus. Ir bedą už tą pro- zijai i pagalba ateitu Angli- 
vokaciją jie nori suversti ja. Aišku, kad Vokietija 
ant Ispanijos lojalistų. Šį; tuomet butu sumušta. Hit- 
panedėlį generolo Franko ]eris šito bijosis ir todėl ne- 
atstovas, kunigaikštis Alba, drįs savo nagu i Čekoslova- 
atyyko Anglijos užsienio kiją kišti.
įeikalų ministerijon Londo- j£ad geriau fašistiniam 
ne ir pareiškė, kad toks uz- pavojui atsispyrus, Sovietu 
puolimas ant Francuzijos y-Į Rusija ■ ■ - •’

riinęiqyyiRaf ii rnneio 1 ~ i \ .

ČEKOSLOVAKIJOS NA
CIAI NERIMSTA.

Žinios sako, kad Vokieti
jos pasieny Čekoslovakijos 
naciai pereitą nedėldienį 
triukšmingai demonstravo 
ir akyplėšišku drąsumu rei
kalavo, kad dabartinis Če
koslovakijos parlamentas 
butų paleistas ir kad gyve
nantiems Čekoslovakijoj vo
kiečiams butų duota pilna 
autonomija.

“LITERARY DIGEST” 
PRIĖJO PRIE BANK

ROTO.
“Literaiy Digest,” per il

gus metus ėjęs New Yorke 
sąvaitinis žurnalas ir vienu 
laiku turėjęs apie 1,500,000 
skaitytojų, šiomis dienomis 
paskelbė bankrotą ir prašo 
teismo, kad leistų persior
ganizuoti. Turto magazinas 
turįs apie $850,000, o skolų 
—$1,492,056.

ra ruošiamas, bet jį ruošią 
nė fašistai, o patys lojalis- 
tai. Girdi, lojalistų orlaiviai 
bus nudažyti ir suženklinti 
lygiai tokiais pažymėjimais, 
kaip italų ir vokiečių.

Išgirdusi apie tokius fa
šistų planus, Francuzijos 
valdžia tuojau liepė savo 
karo aviacijai susirinkti Is
panijos pasieniu.

$5,000 LOJALISTAMS.
Šiaurės Amerikos Komi

tetas Ispanijos Demokrati
jai Ginti pereitą sąvaitę 
New Yorke sukėlė da $5,- 
000 aukų Ispanijos b Ralis
tams.

AMERIKOS NACIAI VA
ŽIUOS BALSUOTI ANT 

JŪRIŲ.
Centralinėj Amerikoj yra 

Costa Ricos respublika, kur 
gyvena nemaža vokiškų na
cių. Kadangi ant svetimos 
žemės jie negali už Hitlerį 
balsuoti, tai Vokietijos ka
ro laivas 10 balandžio išveš 
juos ant jūrių, už 3 mylių 
nuo kranto, ir tenai jie bal
suos už Hitleriu agentus į 
naują Vokietijos Reichsta
ge

PENNSYLVANIJOJ NU
ŽUDYTI 3 GALVAŽU

DŽIAI.
Rockview kalėjime, Penn- 

sylvanijoj, anksti šio pane- 
dėlio lytą elektros kėdėj 
buvo nužudyti: farmerys 
Ralph Hawk, Philadelphi- 
jos banditas Reibaldi ir Al
bert Greggs. Visi jauni. Jie 
buvo nužudę 4 žmones.

_ i buvo pasiulusi su
šaukti demokratinių valsty
bių konferenciją. Šitokį pa
siūlysią pasiuntė Anglijai, 
Amerikai, Francuzijai ir ki
toms. Bet, liūdna pasakyti, 
šitas pasiūlymas nerado pri
tarimo nei Washingtone, 
nei Londone. Mat, buržua
zinės valstybės vengia arti
mų santikių su Rusija, kad 
nesustiprinus komunistinio 
ūpo savo šalyse. Anglijos 
lordų valdžiai, pavyzdžiui, 
daug maloniau sėbrauti su 
Mųssolinio agentais, negu su 
Maskvos atstovais. Ir pakol' 
Anglijos valdžia nepateks į 
darbiečių rankas, vieningo 
ir stipraus demOkiatinių 
valstybių fronto prieš fa
šizmą liepus galima suda
lyti.

MAINE’O VALSTIJOJ 
10 COLIŲ SNIEGO.

Maine’o valstijos šiaurėj 
pereitą nedėldienz prisnigo 
10 colių sniego. Apie Port- 
landą hio u 3 coliai sniego.

Biliūnas Doleriu
Karo Laivynui.

Žemesnieji Kongreso rū
mai pereitą savaitę užgyrė 
bilioną dolerių Karo laivy- 

jnui pądininti Už balsavo 
,292, o prieš- 100. Nėra abe-

GAISRAS KLEBONIJOJ, jonės, kad ir Senatas tą bi- 
Fitchburg, Mass. — Pe- liti užgĖs. Bilius reikalauja 

reitą nedėldienį čia ugnis I pastatyti 46 naujus karo lai- 
apnaikino Kūmos katalikų Į vus, 22 pagelbiniu laivų i» 
šv. Prano kleboniją |950 karo orlaiviu,

i
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3 APŽVALGA 5 "■SS®.* TIKRAS SKANDALAS.
Viešoj Lietuvos spaudoj 

iki šiol nebuvo apie tai jo
kių žinių. “Išvien” sako, 
kad cenzūra uždraudusi 
Lietuvos laikraščiams apie 
tai rašyti.

apstoirven- 
Bretanėj ir 
litų mėnesi-

SMETONA MOKĖS VOL
DEMARUI PENSIJĄ.
“Lietuvos Žinios” 11 ko

vo laidoje rašo:
“Prof. A. Voldemaras, kaip 

mus informuoja, 
siąs Francuzijos 
gausiąs po 1,000 
nės pensijos.”
Žmogus teismo pripažintas 

kaip “valstybės išdavikas,” 
nuteistas 12 metų kalėti, ir 
dabar gaus 12,000 litų pen
sijos metams!

Na, o kaip su tais politi
niais kaliniais, kurie nuteis
ti už demokratiją? Kada p. 
Smetona pradės jiems mo
kėti-po 12,000 litų pensijos 
metams?

kad 
Laukai- 

fašistų blofas. 
jog rašyda

inišką nusi- 
negerai tuo 

Juk ‘šaltį’ 
kiekvienam.

KAS TAS KUN. MIRO- , 
N AS?

Buvęs Tūbelio ministerių 
kabinetas Lietuvoje iširo, 
todėl naujai vyriausybei su
daryti Smetona paskyrė 
kun. Mironą. Apie šitą kle
rikalą “Naujienų” kores
pondentas sako taip:

“Kun. V. Mironas, tauti
ninkas fanatikas, kuris neken
čia kairesnių pažiūrų žmonių, 
bet gi ir klerikalų įtakai sun
kiai pasiduodąs,—gal tiek tik. 
kiek katalikų bažnyčia, kaipo 
tokia, gali jį kaipo kunigą pa
veikti.”
Iki šiol Mironas buvo 

“dvasiškas kariuomenės va
das,” kareivių išpažinčių 
klausydavosi. Jis yra stam
bus tautininkų partijos šu
las, tuo tarpu kai kiti kuni
gai prieš tą partiją kovoja.

Linzo mieste vokiški naciai skelbia, kad Austrija, kaip valstybė, nustoja gyvevus. Linz 
(ištįark: Line) yra austrų miestas, apie 100 mylių nuo Vienos. Vaizdelio priešaky (su 
balta kepure) stovi vyriausis graborius—Hitleris.

rėjus kaltina ir kaip jie gi
nasi arba prisipažįsta. Ka
dangi toj byloj daugiausia 
buvo smerkiamas Leonas 
Trockis, kuris senai jau su 
Sovietų valstybe neturi jo
kių ryšių, tai mes padavėm 
ir Trockio pareiškimą, ką 
jis apie tą bylą mano.

Šitoks visapusiškas ir be
šališkas bylos nušvietimas 
kai kam tačiau labai nepa
tiko. Štai kokį laišką redak
cija gavo iš Baltimorės:
“Atviras laiškas ‘Keleivio’ 

Redakcijai.
“Gerbiamieji:
“Dešimtam numery ‘Ke

leivio’ talpindami Trockio 
raštus teršėte laikraštį ii 
drumsčiat vandenį, kad ant 
fašistų meškerės kabintasi 
daugiau žuvų pavidale dar
bininkų. Jus gerai žinote 
kas tai yra Trockis, kam jis 
tarnauja jr kur vieta jo raš
tam. Bet su kokiu tikslu tal
pino! tai tik jumi žinoma ir 
be jokios pastabos. Reiškia 

I imat/už gryną pinigą. Kaip 
Leonas Trockis aiškina 
Maskvos bylą. Iš tokių raš
tų darbininkiškam laikraš
ty rezultatai štai koki: dar- 

Lietuvos laikraščiai rašo: bininkai skaitydami ‘Lais- 
“Šįmet Kaune bus atidary- vėje’ smulkmeniškai apie 
tas zoologijos sodas.” , trockistu bylą, jų kaltini- 

Bet vienas “zoologijos so- mus, prisipažinimus ir klau- 
das” Kaune atsidarė 1926 sinėjimus, dėl ko jie taip 

ir nei vienas nesakė,

NEPATIKO TROCKIO NUOMONĖ
APIE MASKVOS BYLĄ.

“Keleivis” stengėsi nu-1yra ir daugiau draugų, ku- 
šviesti paskutinę Maskvos |i ie panašiai galvoja. Taigi 
bylą iš visų pusių. Mes nu-! neprošalį bus paaiškinus, ___ _ _____ ___
rodėm, kuo slaptoji Sovietų kame čia klystama. Paaiški- buti. “Laisvė” turi pilną tei- 
policija savo valstybės ku- nimo reikalauja šios laiško Sę kritikuoti   ’ - -

kvos teismas “Keleivy” bu
vo “išbiauriotas.” Tai 
kalbėtas dalykas.

6. “Keleivis” laikosi 
cialistinės minties, o “Lais
vė” — komunistinės. Todėl 
aišku, kad skirtumas turi

JS1-

so-

ir dažnai
kritikuoja — socialistų tak-

[reikia aiškiai, kad jei ne 
i Strimaičio “Sargyba,” tai 
’Susivienijime nebūtų nei de
šimtos dalies tų politiškų 
intrigų ir vaidų, kiek dabar 
yra. Todėl sykį ant visados 
SLA. nariai turėtų tiems 
sargybininkams pasakyti: 
“šelauk” ir “keep out!”

“Sargybos” “glaunas na- 
čalninkas” dirbo prie SLA. 
Albumo, kur buvo ir SLA.’ 
adresai. Nesinori daleisti, 
kad Vinikas ar Vitaitis butų 
“Tėvynės” adresus išvogę 
ir pardavę “Sargybai.” Tad 
kas gi juos išvogė? “Tėvy
nė” yra spausdinama ir eks
pedicija yra daroma “Vie
nybėj.” “Vienybės” Tyslia 
va išperėjo “trafiko teisė
ją” kandidatu į SLA. prezi
dentu.-, o Trečiokas yra 
“Vienybės” bosas. Tad ky
la dabar klausimas, ar “Tė
vynes” adresai pateko sai\ 
gybininkams iš “Tėvynės,” 
ar “Vienybės,” ir kas ir ko
kiu budu juos gavo?

Visi Susivienijimo nariai, 
kurie tik skaito "Tėvynę,” 
gavo “Sargybos” lapelius 
ir balotus. Kad SLA. narių 

. grupės turi teisę statyti sa- 
. j draugus kandidatais į 

kad SLA. viršininkų vietas, to 
neužginčys. Bet ar 

žino, kad

“VIENYBĖS” BLOFAS 
APIE BAGOČIŲ.

Matydami,, kad jų meda- 
liuotas “trafiko teisėjas’’ 
gauna labai mažai balsu 
SLA. viršininkų rinkimuo
se, “Vienybės” fašistai pra
dėjo apgaudinėti balsuoto
jus blofais. Jie pradėjo 
skelbti, buk dabartinis SLA. 
prezidentas Bagočius “pa
šlijęs sveikatoj” ir nutaręs 
savo vietą užleisti jų žmo
gui, tam "trafiko teisėjui,” 
kuris nesenai yra gavęs'iš 
Smetonos fašistiško “kava
lieriaus” medalį.

Štai, 18 kovo laidoje 
“Vienybė” įdėjo riebiomis 
raidėmis per dvi skiltis skel
bimą: “Bagočius užleidžia 
savo vietą Laukaičiui.” Gi 
23 kovo laidoje da stambes
nėmis raidėmis pakartojo: 
"Bagočius tikrai užleidžia 
savo vietą Laukaičiui.”

SLA. Narių Komitetas 
tuoj mušė Bagočiui telegra
mą, atsiklausdamas, ar iš
tiesti taip yra, kaip skelbia 
savo “Vienybėje” Smeto
nos fašistai.

Bagočius atsakė telegra
ma štai ką:

“ ‘Vienybės’ skelbiamos sen
sacijos, kad Bagočius užlei
džia savo vietą Laukaičiui, y- 
ra NETEISYBĖ. Tai pigios 
rūšies žodžių iškraipymas...’’

“Keleivio” ' redaktorius 
teiravosi apie tai pas Bago- 
čių asmeniškai. Prisipažink, 
sako, ar nesi ką nore pana
šaus kam parašęs?

Bagočius atsakė:
“Aš niekam nerašiau, 

užleidžiu savo vietą 
čiui. Tai yra
Galimas daiktas, 
mas kam nors 
skundžiau, kad 
laiku jaučiausi, 
gaut pasitaiko
Bet dėl ‘šalčio’ aš niekuomet 
nemaniau ir nemanau atsisa
kyti nuo SLA. prezidento vie
tos.”

Matyt, “Vienybės” fašis
tai sufabrikavo tą blofą tuo 
tikslu, kad apgavus SLA. 
narius ir nukreipus jų balsus 
už Laukaitį.

“Vienybininkai” buvo jau 
nesykį sugauti fabrikuojant 
nebūtus dalykus. Pavyz
džiui, nelabai senai jie pa-{ 
skelbė, buk “Keleivio” re-i 
daktorius per .prakalbas pa
reiškęs, .-kad “šimtas vokiš
kų .karvių išbadytų visą Lie
tuvos kariuomenę.”

Taigi, nereikia tikėti, ką. 
rašo fašistai.

ŽMONĖS SUDEGINO 
SMETONOS DVARĄ.

Lietuvos Bendro Demo
kratinio Fronto nelegaliai 
leidžiamas laikraštis “IŠ
VIEN,” kurį cituoja “Nau
jienos,” praneša šitokią ži
nią:

“Prie Smetonos tėviškės už, 
surinktus iš valdininkų ir ka-I naetų 11 giuodžio naktį. Al darė., 
rininku pinigus nupirko Sme-1 tai dabai bus da n kitas? ( , kad jį kankino tai dėl to

• G------ „ -ii prisipažino. Ir tokį teismą
Tai yi a, lyg alkano vilko kiekvįenag skaitytojas už- 

baubimas, laso savo tautis- gyrė. Bet paskaitė ‘Keleivv’ 
;koj Dirvoj Clevelando Trockio raštus> kuriuose iš-

biaurioja Maskvos teismą 
ir sakoma, kad prisipažini- 

... x ■ i • mai išgaunami kankinimais,
Čia kas nore netaip, kaip ^aj nekurje darbininkai abe- ilrin • avnn **I Vnwmtv' 1*P- . . . •

. 101a ir sako: negalima vie-
■ - ryt nei vienam laikraščiui 

■”3IGirdi, ‘Keleivis’ su ‘Laisve’ 
į arti viens kito, bet skirta

is sako vie
naip. o kits kitaip.

“Taigi, gerbiama
vio

NORI “ŠVENTŲ” PAŠTO 
ŽENKLŲ LIETUVOJE.

“Lietuvos Žinios” rašo:
“Katalikų dvasininkai svar

sto klausimą ir rengiasi kreip
tis į valdžią, kad šįmet 550 
metų nuo Lietuvos apsikrikš- 
tijimo 
išleisti 
kiais 
miais:
ar kuo kitu. Dvasiškija Pašto 
valdybai konkrečiai pasiūly
sianti, kokių ji nori pašto žen
klų.”
Mes patartume Lietuvos 

katalikybės simbolui panau
doti pralotą Olšauską su 
Stase Ustjanauskiene.

sukaktuvių proga butų 
pašto ženklai su ko- 
nors šventumo pažy- 
šv. paveikslu, kryžium

MANO PASTABOS;

tonai dvarą ir pastatė naujus j 
trobesius. Pinigus rinko aki
plėšiškai : įstaigų viršininkai ■ 
įsakė savo pavaldiniams tam ! Na" nuo kada"gYvUkal 
re.kalui sumokėti po nustaty-: j--Q baubti? Iki §if)1 jie
tą sumą. Buvusis kanuome i tik staugdavo. 
nes štabo virsminkas, dabar • 
pamišęs, gen. Jackus, tiesiog 
įsakė, kad dalis karininkams 
išmokamų algų butų išmokė
ta dvaro pirkimui išleistais 
čekiais. Bet dar keistesnis da
lykas, jog dvarą apdirbti buvo 
įsakyta nemokamai šauliams 
ir kitiems apylinkės gyvento- o_____
jams. Taigi, apylinkės gyven- užmušė 
tojai buvo įpareigoti eiti bau- ir vaikų, 
džiavą. Toks negirdėtas šiais į dar tebeguli 
laikais apsireiškimas sukėlė , sužeisti, 
didelį gyventojų pasipiktini- ~ ” 
mą — ir visai nelauktai praei
tų metų rudenį, kai jau buvo 
suvežti javai, sudegė kloji
mas. Nors policija ir dėjo vi
sas pastangas, bet nepasisekė 
nustatytų kas padegė.”^

reikia: arba “Dirvos” i 
daktorius nemoka lietuvių 
kalbos, arba jo “alkanas 
vilkas” į bulių pavirto.

Telegramos iš 
sako: Barcelonos mieste 
generolo Franko orlaiviai 

apie 1,500 moterų 
keli tūkstančiai 

griuvėsiuose

Ispanijos'ma^ dideli, vien

O Romos katalikų bažny
čios kardinolas Bostone sa
ko : Aš pritariu generolui 
Frankui, nes jis kariauja už 
žmoniškumą.

Į pragarą su tokiu “žmo
niškumu!” Vargo Mistras.

‘Kelei- 
redakcija, jei norite, 

kad butume jūsų skaityto
jai, rėmėjai ir bendradar
biai, tai vengkite tokių raš
tų, kurie demoralizuoja 
darbininkus.

“K. Mykolaitis.’’

vietoš:
L Talpinimas 

Trockio 
vandenį, 
kabintusi 
kerės.

2. Mes
yra ir kam jis tarnauja.

3. Klausimas, su 1 
tikslu mes talpiname jo raš
tus?

4. Kodėl mes imam jo ra
štus už gryną pinigą?

5. Kiekvienas darbinin
kas užgyrė Maskvos teismą, 
bet Trockio raštai “Kelei
vy” išbiauriojo tą ištaiga.

6. “Keleivis” esąs artimas . atkaklia 0
“Laisvei, o skirtumai dide- į„,,,i„ t
Ii, tai kodėl taip?

Paaiškinsim 
punktą iš eilės:

1. Pirmoj vietoj reikia pa
brėžti, kad Trockio raštų 
“Keleivis’ ________  ____
pino.
tame “Keleivio” numery, . ■ , m , ■ -.•t’ darbuojasi, kurstydami mitai buvo ne Trockio rastai,■ . J■ — "^"”1 sričių gyventojus

į" prieš Francuziją.

laikraštin tiką, o “Keleivis” turi tokią 
drumsčia pat'teisę kritikuoti—jr daž- 

" Inai kritikuoja—kas, jo ma
nymu, pas komunistus kri- 

I tikuotina. Ir tokia kritika 
žiną, kas Trockis, būtinai reikalinga, nes kiti 
1 “° i visuomet gali geriau musų

kokiu klaidas matyti, negu mes 
" '’oc’ patys. “Kel.” Redakcija.

raštų 
kad darbininkai
ant fašistų meš-

NACIU PROPAGANDA
PRIEŠ FRANCUZIJĄ.
Francuzijos užsienio rei

kalų ministeris Paul-Bon- 
, cour pranešė parlamentui, 
kad Vokietijos fašistų a-

........... gandą Alzac-Loteringijoj, 
| kurią po didžiojo karo 

kiekvieną Francuziją atsiėmė iš Vo- 
Įkietijos. Nežiūrint, duoto 
'Hitlerio užtikrinimo, kad 
I jis nekiš savo nosies i Frantai! iiocMU rasiu J ii . ,

r nekuomet netai i cu.zlJ'o ’k.„
Kaq buvo rašvta 10 sako Paul-Boncour, apmo- 
"KeleMo” kami Berlyno agentai sušilę

Ldl GUVU 11C IIULMU IdOVtll, 
bet paaiškinimas, kaip Tro- 
ckis žiuri į Maskvos blą. L 2”°'' 
tai nebuvo “vandens drum-, 
stirnas,” bet “vandens” nu
švietimas. Tai yra kiekvie- 
no laikraščio pareiga—nu- į 
šviesti kiekvieną dalyką iš; ■ 
visų pusių. Fašistai žuvų iš ( 
to neprisigaudys. Jie daū-j 
giau pasinaudos tenai, kur Į 
darbininkai visko nežino. |

I
2. Ar mes žinom, kas yra ; 

Trockis? Mes žinom apie jį > 
tiek, kad jis ikurė Raudo-, 
nają Armiją, buvo artimas' 
Lenino draugas, bet, dėl sa-j 
vo kairumo, su Stalinu ne-' 
galėjo sugyventi ir dėl to

. buvo ištremtas. Bet ar jis 
dabar kam tarnauja, to mes j 
nežinom.

3. Kokiu tikslu mes talpi- 
'nę jo raštus? Kaip sakėm. 
ijo raštų mes nekuomet ne- 
, talpinėm, tik pranešėm, ką
jis pasakė dėl Maskvos by- j 
los. O tai mes padarėm tuo i 
tikslu, kad musų skaitytojai 
daugiau žinotų.

4. Mes. jo raštų nekuomet 
“grynu pinigu” neskaitėm.

5. Ne tiesa, kad kiekvie
nas darbininkas Maskvos

, Daugiau dar-
> nusi- 

negu ja džiaugėsi.

Mums rodos, kad šio laiš- bylą užgyrė. 
ko autorius suprato “Kelei- bininkų dėl tos bylos 
vio” poziciją visai klaidin- minė, \cSu ja 
gai. Galimas dalykas, kad Taip pat ne tiesa, kad Mas-

Arba kas išvogė SLA. 
adresus?

Po New Yorką jau senai 
baladojasi tūlas Strimaitis, 
kuris per suvirs penkiolika 
metų ima iš Lietuvos Atsta
tymo Bendrovės algą, pir
miau, regis, po $75.00 į sa
vaitę, paskiau po $40.00 ir 
$35.00, o dabar jau tik po 
$30.00. Visi žinome, kad 
Atstatymo Bendrovė jau 
per metų metus nieko nevei
kia ir prie jos nėra kas dirb
ti, tačiau Strimaitis algą 
ėmė ir jos turtą valgė. Mat 
tos Bendrovės direktoriais 
yra Trečiokas (iždininkas). 
Bukšnaitis, ir dar pora jo 
draugų, tai per metų metus 
jie “nesudarydavo” kvoru
mo, kad nebūtu galima Ben
drovę likviduoti.

Be dykai gaunamos algos 
iš Atstatymo B-vės, Stri
maitis nepražiopso ir kitų 
“patriotiškų” progų, kur ga- 
galima pasipinigauti. Štai 
SLA. Pildomoji Taryba su 
manė išleisti Jubiliejinį Al
bumą. Strimaitis prisiplakė 
prie Bagočiaus, kurį jis kiek 
galėdamas 1935—1936 me
tų rinkimuose dergė, kad 
leistų jam prie Albumo pa- vo 
dirbėti. žinodamas, 1 '____
Strimaitis traukia riebią ai- nieks 
gą iš Atstatymo B-vės, Ba- (“trafiko teisėjas’ 
gočius pasiūlė jam dirbti j0 “campaign managerial” 
prie Albumo be atlyginimo, pavogė “T.” adresus, ir jei 
Strimaitis laišku, kuris bu-1 jjs žino, tai ar jis pritaria, 
vo Pild. Tarybos posėdyje kad vogtais adresais butų 
skaitytas, viešai prisižade-, varoma už jį agitacija? Jei 
jo, kad jis už savą darbą ne, tai kodėl jis nesudrau- 
nieko neims, kol Albumas <Jžia sargybininkų? 
nebus išparduotas. Jei bus “ ...
pelnas, tai Pild. Taryba nu- tokį’ šmugeiį/TaFką “jis da
tura, kiek nors jam duoti. ryS) kųOmet sargibininkai

visą “Tėvynės”

. O jei 
jis nenori nieko sakyti prieš

tars, kiek nors jam duoti.
Bet štai, pa'skutiniame pradės _

Pild. Tarybos susirinkime spaustuvę kraustyti ir visą 
Vinikas, kaipo Albumo ko- SLA iždą doroti taip, kaip 
misijos iždininkas, rapor- 
tuoja, kad Strimaičiui išmo
kėta jau net suvirš $600.00! 
Ir tą išmokėjimą Vinikas su 
Vitaičiu teisino ir gynė kiek 
galėdami.

Bet to neužtenka. Stri
maitis moka rasti ir daugiau 
“patriotiškų” progų. Ge
riausia proga yra Susivieni
jimo rinkimų kampanija. 
Jis “sutvėrė” ir auklėja ne
va “SLA. Sargybos Komite
tą,” kurio tikslas yra “sau- žinoma, s 
goti” Susivienijimą taip, nieko bendro neturėjo ir to- 
kaip jis “saugojo” Atstaty- kiems žygiams nepritaria, 
mo Bendrovę, Resorcino 
korporaciją ir Home Build
ers, kuriose apie pusė milio- 
no Amerikos lietuvių pini
gų žlugo! Su “Sargybos” 
pagelba jis gauna pinigų iš 
tautininkų kandidatų ir iš 
kitų tautininkų. Ir pasakyti

r. jie kraustė SLA. adresus ir 
Atstatymo Bendrovės iždą?

Trečiokas irgi turėtų aiš
kiai šiame reikale savą po
ziciją paaiškinti, nes sargy- 
bininkai perkėlė pirmiau 
savo adresą i Trečioko biz
nio vietą (314 Walnut st., 
Newark, N. J.), o vogtais 
adresais siunčiamoji litera
tūra eina iš po dėdės Am
braziejaus adreso (168 
Grand st., Brooklyn), kurs, 

su adresų vogimu

Taip Mankštosi Čekoslovakai.

View of athletic carnival

Demokratinėj Čekoslovakijoj viskas organizuota, -net ir 
mankšta, šiame vaizdely parodyta, kaip Prahos sporto 
aikštėje mankštinasi 45.000 “Sokolo” organizacijos nariu. 
Dėl puikaus savo organizuotumo čekoslovakai yra gerbia 
mi visame pasauly.

Bet iki kięk tie sąrgybi- 
ninkai ištikimi savo bosams 
ir kiek pas juos etikos, ta(i 
bus aišku kad ir iš šito faki 
to: kada jie visus savo lapei- 
liūs išsiuntinėjo (beje, lape
liai hektografuoti ant At
statymo Bendrovės mašinė
lės), tai jie tuos vogtus “Tė
vynės” adresus pasiūlė SLA 
Pažangiųjų Narių komiteto 
nariams už $25. Tuo jie tik; 
rai įrodė, kad jie naudojosi 
“Tėvynės” adresais. .

SLA. kuopos privalo tuoj- 
jaus pareikalauti, kad Kon
trolės Komisija ištirtų, kas 
SLA. adresus pavogė, ir 
kaltininkus nubausti kaip 
to Konstitucija reikalauja. 
Jei p, S. Gegužis, kurs yra 
Kontrolės Komisijos pirmi
ninkas ir kurs tuom pačiu 
laiku pasirašė po “Konfi
dencialiu” prašymu, kad 
fašistai suaukuotų nors 
$700.00 sargybininkų agi
tacijai. bijosi šita skandalą 
tyrinėti, tai kiti du Komisi
jos nariai, Cibulskas ir Ma
tas, turi veikti.

Tik įsivaizduokit?, kokia 
govėda nori užviešpatauti 
Susivienijime! Dabartinės 
Pild. Tarybos nariai nesi
naudojo “Tėvynės” adre
sais savo kandidatūrai pa
remti, ką legaliai jie turi ir 
teisę daryti, o “patriotai” 
navogę juos naudojo ir pas
kui dar siūlo adresus par
duoti !

Ar tai ne skandalas!
I V. Jankauskas.
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Bet aš manau, 
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eitų be jokių 1 
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prezentuoja t

Nedarbe
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lietuvių šioj 1 
gelis lietuvių 
prislėgti, ka 
visam lieto 
mui. Parenj 
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niai sumažt 
tik nepasik; 
jaučia nedar 
ri slegia ir vi 
Parengimuos 
ir geriausių 
miausių žm 
puolęs. Visi l 
tą ramina, k 
darbai pager 
laikai” sugrįš 
bėj visi mano 
joja, ąi tikrai 
pasitaisys. Pa 
kritiška. Nea 
trinkps tisas 

reikia degtuką 
viskas užsilie 

gązdina iv K 
monę. Be to,1 
džia biednuo

Pirmiau di 
Washingtone 
apie ekonom 
bama; o šian 
bama tik ap 
kanuoles ir k 
kuriais galim 
dyti. Ir tam 
nai dolerių. I 
voja prieš 
nenori duot p 
bet stipriam 
mui nutaria, 
lįyjsevelto pi 
Įfefns Roosev 
ijie nepritaria. 
f Dabar Hith 
bė Austriją į 
kuri padės jai 
stiprinti milit; 
Austpjęs de 
butą 'buvusi 
si’Mussolinio 
pagelba sunai 
dar ir Hitleris 
sęs taip staiga 
Dabar net ir 
lys Vokietijos 
sigando. Ir j( 
kos šalys' nei 
niam padūkto 
visas.pasaulis 
krauju. Darbo 
daugiausia nul 
pasauly neto 
sunku tikėtis 
kų.

Mirė Steps 
susilaukęs apie 
žiaus. Pagal v 
davimą, jo ku 
degintas. Lai 
tarnavo grabo 
kelis.

Prana ir Ste 
ėius aplankė g 
ko sūnelį. Ku 
Dapkunienė ir 
na iš Akrono.

Jaunasis Jo 
kas yra gabus 
jau dalyvavo 
teste, ir laimėj
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/' i 
lai, kad jei ne 
“Sargyba,” tai 

le nebūtų nei de
es tų politiškų 
aidų, kiek dabai 
syki ant visada 
ai turėtų tierųs 
karas pasakyti: 
“keep out!’’

)s” “glaunas te
dirbo prie SLA. •

<ur buvo ir SLA. 
besinori daleisti, 
is ar Vitaitis butų 

adresus išvogę 
“Sargybai.” Tad

5 išvogė? “Tėvy. 
ausdinama ir eks
tra daroma “Vie- 
/ienybės” Tyslia 
i “trafiko teisė- 
latu i SLA. prea- 
i Trečiokas yra 
” hosas. Tad ky- 
dausimas., ar “Tė- 
resai pateko šar
ma iš “Tėvynės," 
bes,” ir kas ir ko- 
juos gavo?
si vienijimo nariai f 
skaito “Tėvynę,"! 
argybos” lapelius 
. Kad SLA. nariu 
ri teisę statyti sa
rus kandidatais i, 
•šininkų vietas, tol 
^užginčys. Bet aiį 
teisėjas” žino, hi 
>aign managerial 
T.” adresus, ir jei 
tai ar jis pritaria 

tais adresais bm 
iž jj agitacija? Je 
codėl jis nesudrau 
gybininkų? 0 je 
i nieko sakyti prieš 1 
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ą doroti taip, h: 
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įaiškinti, nes sarg 
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>t., Brooklyn), km 
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ki kięk tie sargyi 
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iriai, Cibulskas ir lit 
iri veikti.
: Įsivaizduokit?, kob 
la nori užviešpata* 
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CLEVELANDO ir APIELINKES ŽINIOS
ls A. L. Kongreso skyriaus 

pasitarimo.
Kovo 13 dieną A. L. Kon

greso komitetas turėjo pasi
tarimą apie dienos klausi
mus ir nutarė neužilgo šau
kti kitą posėdį, nes jau lai
kas rengtis prie vieno dide
lio pikniko ateinančią vasa
rą. šiame susirinkime buvo 
kilę tūlų nesusipratimų tarp 
skirtingų minčių draugų. 
Bet aš manau, kad ateityje 
tas nepasikartos. Butų ge
riau ir gražiau, kad darbas 
eitų be jokių kliūčių. Kon
greso komiteto tikslas yra 
veikti sykiu su visais lietu
viais, todėl reikia vengti 
partyviškumų. kurie gali 
veikimą trukdyti. Taigi lin
kiu geros santaikos tarpe 
valdybos atstovų, kurie re
prezentuoja draugijas.

Kovo 15 dieną būrelis 
veikėjų susirinko pas laik
rodininką J. Krasnicką toli
mesniam apkalbėjimui ruo
šiamo koncerto 15 gegužės 
dieną pagerbimui ponios 
Aldonos Wilkelienes. Mat, 
ji yra labai daug visiems 
lietuviams pasitarnavusi pa
rengimuose. Ji akompanuo
ja pianu kone visiems daini
ninkams Įietuvių vakaruo
se; ji yra gerai muzikoje 
pakilusi. Taigi, dėlto vietos 
dainininkai ir veikėjai su
manė suruošti vieną didelį 
ir gražų koncertą jos pager
bimui. Visi prašomi prie to 
prisidėti, kiek kas išgali, 
ypač tikietų pardavinėjimu. 
O koncertas bus toks, kokio 
Clevelando dar nėra buvę. 
Vėliau parašysiu ir kokia 
programa bus.

N. Wilkeliu šeimyna ati
darė naują biznį, rakandų 
krautuvę prie Superior avė. 
Yra didelis pasirinkimas ir 
kainos žemesnės, negu pas 
svetimtaučius.

Nedarbo šmėkla.
Nedarbo šmėkla prasidė

jo žymiai rodytis ir tarpe 
lietuvių šioj kolonijoj. Dau
gelis lietuvių yra nedarbo 
prislėgti, kas atsiliepia ii 
visam lietuviškam judėji
mui. Parengimai pasidarė 
nebeskaitlingi; visokie biz
niai sumažėjo. Su katruo 
tik nepasikalbėsi, visi at
jaučia nedarbo šmėklą, ku
ri slegia ir visus gyventojus. 
Parengimuose matyti, kad 
ir geriausių veikėjų, links
miausių žmonių upas nu
puolęs. Visi' kalba, vienas ki
tą ramina, kad greitu laiku 
darbai pagerės ir vėl “geri 
laikai” sugrįš. Bet tikreny
bėj visi mano kitaip, ir abe
joja, ax tikrai greitai viskas 
pasitaisys. Pasaulio padėtis 
kritiška. Neapykanta pri
tvinkęs visas pasaulis, tik 
reikia degtuką numesti, ir 
viskas užsiliepsnuos. Tas 
gązdina ir Amerikos, pra
monę. Be to, kapitalas spau
džia biednuomenę.

Pirmiau dar ir pačiame 
Washingtone buvo daugiau 
apie ekonominę būklę kal
bama: o šiandien tenai kal
bama tik apie kariuomenę, 
kanuoles ir kitus pabūklus, 
kuriais galima žmones žu
dyti. Ir tam skiriama bilio- 
nai dolerių. Kapitalistai ko
voja prieš darbo žmones, 
nenori duot pinigų pašalpai, 
bet stipriam apsiginklavi
mui piitaria, nors tai ir yra 
R/Hjsevelto planas. Bet ki- 

ll^įims Roosevelto planams 
i jie nepritaria.
f Dabar Hitleris pasigrie
bė Austriją į savo nagus, 
kuri padės jam daugiau su
stiprinti militarizmą. Jeigu 
Austpjęs dęųiakratija ne- __
.butų- ibųvųsi klerikalizmo gryna fabrikaciją.

Mussolinio ir popiežiaus SLA. Nariu Komitetas, pui- 
.Dagelba sunaikinta, tai gal kįai žinome, kad ady. F. J.

Bagočius yra sveikas, kaių 
ridikas, ir pilnai .yra pasi
ruošęs toliau dirbti SLA. la
bui, eidamas prezidento pa
reigas !

Todėl mes, SLA. Narių 
Komitetas, 
SLA. narius 
dabartinius 
'balsuoti tik _
sius kandidatus, būtent: 
Ant Prezidento:

F. J. Bagočius.
Ant vice-prezidento:

J..K. Mažukna.
Ant sekretoriaus:

J. Miliauskas.
Ant iždininko:

K. P.tGugis.
Ant iždo globėjų: 

E. Mikužiutė ir 
J. Marcinkevičius-Martin.

Ant.daktaro kvotėjo:
'Dr. _J. S. Staneslow.
Visi ^ie žmonės yra ši

toms pareigoms pilnai kva
lifikuoti ir, kaip jau dięlžiu- 

Jaunasis Jonas Brazaus- mai SLA. nariu žinoma, tik 
kas yra gabus muzikas. Jis jais galima pasitikėti, 
jau dalyvavo ir radio kon- SLA. Nariu Komiteto Sekr. 
teste, ir laimėjo dovaną. i x P. Baranauskas.

Kaip Clevelando žinių 
skyriaus vedėjas, reiškiu 
užuojautos žodį mirusio J. 
Mickevičiaus šeimynai. Bu
vo skaudu išgirsti tokią 
liūdną žinią. Ir gaila, kad 
nustojom tokio veiklaus ir 
energingo draugo.

Jonas Jarus.

KLAIDINO SLA. 
NARIUS.

“Vienybė” meluoja, buk 
Bagočius užleidžiąs savo 

vietą Laukaičiui.
“Vienybės” 68-tam nu

mery telpa dideliu antgal- 
viu straipsnis: “BAGO- 
CIUS TIKRAI UŽLEID
ŽIA SAVO VIETĄ LAU
KAIČIUI.” Apačioje pasi
rašo tūlas P. P. Jaras.

Virš minėtas straipsnis 
yra grynas fašistų “Sargy
bos” prasimanymas, kurio 
tikslas yra suklaidint SLA. 
narius, kad renkant SLA. 
viršininkus jie už Bagočių 
nebalsuotų. Esą “dabartinis 
SLA. Prezidentas F. J. Ba
gočius parašęs vienam žy
miam ir garbingam lietuvių

On Dec. 3 1, 1937—Insurance In Force—Over 83 Million Dollars—A 
gain for the year of over 3 Million 700 Thousand. Policyholders 261,974 
again of 8,594. Total Income from all sources $3,939,197.87. Exceeded 
all Disbursements by $754,547.24. Paid to policyholders and beneficiaries 
during the year $1,637,736.16. Since organization paid to them 
$28,010,616.58. Total Assets amounted to $12,618,076.63 on Dec. 31, 
of which $1 1,465,535.00 represents the reserve to protect existing 
policy contracts. Other liabilities total $580,612.58. Net Surplus $571,- 
929.05. Same Rate of Dividends declared for 1938 as prevailed in 1937.
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BOSTON MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY

WORCESTERIO KOLONIJA SKAMBA apie $400. Tokį apskaičia- 

MITINGAIS IR PRAKALBOMIS.
.. . “ ; . . . ..... . bot savo namus, nes daug
Nepaprastai gražus ir elide- kanu pinigai. Kiek surinko, lietuviu jau apvogė.

lis Aido Choro koncertas, j neteko sužinoti.
Kovo 20 d. Worcesteiy j-’ 

vyko gražus Aido Choro 
koncertas. Virš 60 balsų 
choras puikiai sudainavo 6 
dainas, ir taip jau gražiai 
savo dainomis 
merginų oktetas 
vyrų choras.

Solistai buvo 
Latviutė, 
kas, V. Tumanis ir Lietuvos susidraugauti. Be to, p. Jur- 
operos artistė Emilija Mic 
kunaitė yra ta daininkė, ku
rią retai kada tenka darbi
ninkams išgirsti. Ji tiesiai 
žavėte žavėjo klausytojus.

Neblogai išėjo J. Saba
liausko ir Tumanio duetas. 
P-lių Latviutės ir Mickevi
čiūtės smuikų duetas taipgi 
buvo gražus. Ed. Kuduraus- 
kas puikiai paskambino 
pianu.

Vienu žodžiu, Aido' Cho
ras davė ivorcesteriečiams 
pirmutinį tokį gerą koncer
tą. Kreditas už tai reikia 
atiduoti choro mokytojai J. 
Karsokienei.

Medžiaginiu žvilgsniu 
koncertas irgi puikiai nusi-

p asiro d e 
ir vienų

šie: p-lė 
Jonas Sabaliaus-

Kovo 22 dieną buvo Vil
niui Vaduoti Sąjungos su
šauktas mitingas Lietuvos 
klausimu. Kalbėjo P. Jur- 
gėla. Jis aiškino, kad Lietu
vai pavojaus jokio nesą. 
Girdi, didžiųjų valstybių 
diplomatai stengiasi suda
lyti sąjungą prieš Vokieti
jos hitlerizmą, todėl pri
vertė ir Lietuvą su Lenkija

gėla labai išgyrė Smetonos 
diktatūrą, nes, jo manymu, 
ii padariusi labai daug gero 
Lietuvai per 10 metų. Ma
tyt, -p. Jurgėla yra fanatiš
kas fašizmo garbintojas. 
Keista, kad Vilniui Vaduoti 
Sąjunga operubja šitokiais buvo padaryta, 
kalbėtojais. Juk fašizmas 
Vilniaus neišgelbės.

Kovo 21 d. Jonas Micke
vičius, sulenkėjęs lietuvis, 
44 metų amžiaus žmogus, 
išbuvęs ilgai be darbo ir ne
norėdamas ilgiau skurdą 
kentėti, norėjo nusiskan
dinti, bet žmonės jį ištrau
kė. Worcestery dabar jau
čiamas labai didelis nedar
bas. Dėl to ir banditizmas

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

SMETONOS KAVALIERIAMS NESISE
KA SLA. RINKIMUOSE.

Miesto majorą policija iš
varė iš ofiso.

Tokio keisto įvykio Wor
cestery da nėra buvę.

1937 m. lapkričio mėnesy 
čia buvo miesto valdybos 
rinkimai. Kandidatavo de
mokratų partijos buvęs ma-l Štai 
joras J. Sullivan, nuo re
publikonų partijos, W. A. 
Bennett. Po balsavimo per
skaičius balsus, surado, kad 
J. Sullivan tik 25 balsus 
gavo daugiau už republiko- 
ną. Reiškia, lieka majoru. 
Republikonų kandidatas 
Bennett pareikalavo per
skaityt balsus iš naujo, kas

Susivienijimo nariai jau 
žino, kad Smetonos kavalie
riai, numarinę Tėvynės My
lėtojų Draugiją, “Aušrą” 
(moksleivių paskolos drau
gystė), nubankrutavę įvai
rias Amerikos Lietuvių ben
droves ir jau baigdami čiul
pti paskutinius Lietuvos At
statymo Bendrovės kauliu 
kus, dabar siekia pasiimt 
SLA. į savo rankas. Mat, 
devenijados laikais dar ne
viskas sudorota, ir Bago- 
čiui-Gugiui paėmus organi
zaciją, ii tuoj atgijo, ir pir
mu syk per keliolika metų 
Susivienijimo “Lėšų Fon
das” netik kad neturi defi
cito, bet turi net kelis tūks
tančius pelno!

Atsiekimui savo tikslų 
tautininkų “Sargyba” pasi
vogė Susivienijimo (“Tėvy
nės” skaitytojų) visus adre
sus ir išsiuntinėjo savo lite
ratūrą, kad jų kandidatai 
but Susivienijimo viršinin
kais išrinkti. Bet jiems ne
labai sekasi: nariai netik 
kad jų plauko “patriotus” 
gerai pažįsta, bet labai įpy- 

I ko už adresų vogimą. Jau ta 
vagystė parodo kokios do
ros tie “sargybininkai” yra. 
(Mes nemanom, kad tuos 
adresus reikėjo vogti. Jie 

i buvo paduoti “Sargybai” 
tiesiai iš “Tėvynės” ofiso.— 
Red.)

359 kp., Dorchester; Mass.
Bagočius ........... . ...... 24
Laukaitis ............... 1.
Mažukna ............... .. 23
Bukšnaitis ............ 2
Miliauskas .......... .....  21
Vinikas .... O
Andziulaitis ......... ....... 1
Gugis ................... ...... 24
Simokaitis ............ ........ 1
Mikužiutė ........... ....  25
Marcinkevičius..... ......  22
Mockus. .................. O

Dr. Stanislovaitis . ......  22
Dr. Biežis .............. ...... 1
Dr. Stanulionis .... .... 1

360 kp., Milton, Mass.
Bagočius ................. ........ 9
Laukaitis ............. ........ 1
Mažiukna ............ ........ 9
Bukšnaitis ............. ........ 1
Miliauskas ............ ........ 5
Vinikas ................ ....... 5
Gueis .................. . ........ 9
Trečiokas ............. ___  1
Marcinkevičius .. ....... 8
Mikužiutė ............. ........ 6
Mockus .................. ........ 3
Urbonas ................. ........ 2
Kersevičius ........... ........ 1
Svarbu, kad visi pažan-

J. Sullivan pakvietė iš Bo
stono jo šalininką advoka
tą ir pavedė jam visą per
žiūrėjimo darbą. Balsus su
skaičius antru kartu, pasiro
dė, kad Bennett gavo-94 
balsus daugiau už Sullivan. 
Jis tuojaus su savo advoka
tu Įneša teisman bylą, kad 
balotai neaiškus buvo pri- 
skaitomi republikonų kan
didatui ir todėl reikalas ne-

rezultatai keliate 
kuopų balsavimo:

16 kp., Harrisburg, Pa.
Prezidentu: Bagočius 
Vice-prez.: Mažiukna 
Sekr.: Miliauskas .... 
Iždininku: Gugis: ... 
Globėjais: Mikužiutė 

Marcinkevičius
Dr. Stanislovaitis ..
Fašistų kandidatai 

vo nei vieno balso.

11
11
11
11
11
11
11

nega-

gieji Susivienijimo nariai 
dalyvautų savo kuopų susi
rinkimuose ir balsuotų už 
pažangiųjų narių kandida
tus, ir sykį ant visados pa
darytų galą fašistų pastan
goms pasiglemžti Susivieni
jimą savo globon ir fašizmo 
naudai.

Juozas Taurinskas.

„ j Koncertas ugi puiiuai nusi- , u
veikėjui laišką, kuriame jis sekė, nes įplaukė daugiau labai plinta. Pereitą sąyai-, teisingai išspręstas ir vilki-
nusiskundžia pašlijusia sa
vo x sveikata, ten pat pa- 
brieždamas, kad jis visai 
nemanąs but SLA. prezi
dentu.” Tačiau? ponas P. P. 
Jaras' nepasako, kas tas 
“žymus” ir “garbingas” as
muo, kuriam Bagočius 
skundęsis savo “pašlijusia” 
sveikata. Taigi čia išrodo 

Mes,

likti ię jauni vyrai plėšimu no teisme bylą iki kovo 18. 
tikslu nužudė 61 metų am-1 Teismas atrado, kad Ben- 

I žiaus žmogų, pas kurį rado nett išrinktas majoru. Jis 
Abudu piktada- nuėjo į majoro ofisą užimt 
Vienas jau pri- vietą, bet Sullivan geruoju 
kitas da ginasi, nenorėjo nusileisti, ir buvo 

iššaukta policija, kad išpra
šius jį iš majoro ofiso.

Pilietis.

dar ir Hitleris nebūtų drį
sęs taip staiga ta šalį pulti. 
Dabar net ir fašistinės, ša
lys Vokietijos fašizmo nu
sigando. Ir jei demokratiš
kos šalys’ neužkirs fašisti 
niam padūkimui kelio, tai 
visas pasaulis galės patvinti 
krauju. Darbo žmonės turės 
daugiausia nukentėti. Ir kol 
pasauly nebus taikos, tol 
sunku tikėtis geresniu lai
kų.

Mirė Stepas Vilčinskas, 
susilaukęs apie 60 metų any
žiaus. Pagal velionio pagei
davimą, jo kūnas buvo su
degintas. Laidotuvėms pa 
tarnavo grabelius N. Wil- 
kelis.

Prana ir Stellą Simanavi
čius aplankė garnys ir pali
ko sūnelį. Kūmais buvo p. 
Dapkunienė ir Stasys Alek
na iš Akrono.

raginame visus 
ir nares, per 

SLA. rinkimus 
už pažangiuo-

kaip $600, taigi turės 
keli šimtai ir pelno.

Tik; vienas dalykas man Lj^ <5441 ~ 
nelabai patiko, tai merginų • • 
kostiumai. Visos tos ilgos, • ’
dekoltuotos šlėbės, visokie .
blizgučiai, auksiniai ir si- Šiomis dienomis pasikei- 
dabriniai batukai nelabai ttė musų miesto gaspadoriai. 
tiko <prie liaudiškų dainų. Pašalintasai užvedė bylą į 
Butų buvę daug gražiau, dėl to, kad negražiai jį iš 
jeigu musų mergaitės butų rotušės išprašė. Rodos, seni 
pasirodžiusios scenoje liau- politikieriai ir mokyti žmo- 
dies kostiumais. nės, o elgiasi kaip maži vai- j

Po koncerto buvo nutartai kai. Vargo Sūnūs,
išnešti rezolucija Lietuvos | 
klapsimu. Kadangi iš kalno 
paruoštos rezoliucijos ne
buvo, tai buvo išrinkta ko
misija, kad parašytu. Po to 
seke vakariene, kurioj daly- nos ^ur jaunj vaikėzai isi-jje. 4097 Porter street, Det- 
vavo daug svečių. briauna per užrakintas du- roite. Kalbės drg. A. M. M,e-

lą pačią dieną,.kovo, rjs arj3a langus į žmonių gy- telionis. Tema: Pekla. Kur, 
Mechanic- Hall ei buvo genimus ir visokius vertin- Kam ir Dėlko? B,us visiems
abiejų parapijų sušauktas ............... ... ■ ’■
viešas mitingas. Susirinko 
apie 15 šimtų warcesterie- 
čių. Išnešta rezoliucija Lie
tuvos klausimu ir buvo ren-

Įdomios Prakalbos 
ir Diskusijos.
DETROIT, MICH.

Didelė bedarbė Rengia Lietuvių Laisva-Uictele bedarbe. manju Etin-g Kulturos Dr_
Worcestery didele bedar- jos 2 kuopa. Šeštadieny, 

bė, tai visokių vagiliavimų 2 dieną balandžio, nuo 7:30 
tiek priviso, kad nėra die vakare, Draugijų svetainė-

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S 
CANTEEN

GERIAUSI ISSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

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

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

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

WORCESTER, MASS.

gesnius. daiktus išvagia.
Naktį kovo 18 d. L. Ukė- 

sų Kliube išlupo langą ir 
apvogė. Išnešė $40 pinigais, 
keliatą kvortų degtinės, 
daug cigaretų, sudraskė 
mašiną, kuri groja įdėjus 
nikelį. Tą naktį vagiliai įši
laužė į 4 vietas ir pavogė 1 gimo

proga susipažinti su atei
nančiu gyvenimui Įžanga 
dykai.

Pastaba: Kurie turite 
Radio likietus, atsineškite 
su savim! Atsilankykite į 
minėtas diskusijas visi Det
roito lietuviai. Kviečia Ren-

Komitetas.

K

k a

Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 
receptą, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis, kiek kuri iš valgomu 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.

if MJ M jx] xf XlM1

«

lyiass., 
(vien-

25 kp., Stoughton, 
padavė po 9 balsus 
balsiai) už viršui minėtus 
pažangiųjų kandidatus. 
Trafikiniai negavo nei vie
no balso.

136 kp., Cleveland, Ohio.
Prezidentu:

Bagočius ...___
Laukaitis ........

Vice-prez.:
Mažiukna ........
Bukšnaitis .......

Sekretorių:
Miliauskas .....
Vinikas ............
Andziulaitis ....

Iždininku:
Gugis ..............
Trečiokas .........

Globėjais:
Mikužiutė ....
Marcinkevičius
Mockus ...........
Urbonas ...........
Soponis ............

Kvotėju:
Stanislovaitis 
Biežis ....
Stanulionis ....

27
5

27
5

BINGHAMTON, N. Y. 
SLA. 50 kuopos nariams.
Artinantis SLA. Pildomos 

Tarybos rinkimams, teko pa
stebėti, kad musų fašistukąi 
lando po lietuvių stubas ir 
siūlo SLA. nariams savo 
“išrinktuosius” kandidatus 

į SLA. Pild. Tarybą ir vi
saip šmeižia kai kuriuos da
bartinės Pildomosios Taiy- 
bos narius.

Aš manau, kad visi SLA. 
kuopos nariai visus juos ge
rai pažįstat. Kada tai buvęs 
sandarietis Liepa, dabar li
kęs didžiausiu ištenku, pa
sigavęs da porą grinorukų 
prikalbino juos pasiųsti 
Smetonai pasveikinimą var
de visų Binghamtdno lietu
vių, kur 95% Smetonai ne
pritaria. Dabar tie patys vy- 

| rukai nori sudemoralizuoti
221 ’r visus SLA. narius. Aš nuo 
8'savęs patariu SLA. 50 kuo- 
2 Pos nariams, neklausyt tų 

fašistukų, ir kviečiu visus 
ateit į SLA. 50 kuopos susi
rinkimą, kuris įvyks antra-, 
,dieny balandžio 5-tos vaka- 
1 re ir visi balsuokite už tuos 

........ 30 kandidatus į SLA. Pildoma- 
....... 25 ją Taiybą, kurie yra demo- 
........ 4 kratijos šalininkai. Jeigu 
......... 3 šiame susirinkime bus ren- 
........ 2 kami delegatai į SLA. sei- 

i mą, irgi, balsuokite už de- 
26 mokratijos rėmėjų sąrašą, o 

....... / 4 ne už fašistų, kur jums per- 
1 ša po štuhas landydami fa- 

j šistukai. Šįmet mes turime 
188 kp., Boston, Mass. nusiųst į- Seimą tokius dele-
Bagočius ...........
Laukaitis ............
Mažiukna ..........
Bukšnaitis .........
Vinikas1......... .....
Miliauskas ........
Andziulaitis .......
Gugis ................
Trečiokas ...........
Simokaitis ........ 
Mikužiutė ..........
Mockus '.............
Marcinkevičius 
Kersevičius .......
Soponis ...............
Urbonas ...........
Dr. Stanislovaitis 
Dr. Biežis...........

27

.. 3

o, 'gatus, kurie atstovaus di- 
' ! džiumą SLA. narių ir kurie 
• i rūpinsis tikrai SLA. gero- 

.26 vei. Į pereitą seimą, mes bu- 
.... 6 vom pasiuntę porą “jaunuo

li jių,” kurie tik sarmatą pa
ll 

.... 5 
... 24 
.... 6 

9

.. 28

. 13
.. 12
.. 6
... 2

31
1

lių,”
‘darė musų kuopai prieš visą 
Amerikos lietuvių visuome
nę. Jie išėjo viešai prieš de
mokratiją ir balsavo prieš 
rezoliuciją, kurioje SLA. 
pažangieji delegatai reika
lavo atsteigt tvarką Lietu
voje. Taipgi jie reikalavo 
mažumą balsų gavusius 
kandidatus į Pildomąją Ta
rybą. Šįmet nepadaiykime 
tokios klaidos, kad musu 
akys vėl turėtų raust prieš 
didžiumą SLA. narių.

Jūsų Korespondentas.
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MASKVOS KYLA IR PRANCŪZŲ 
VISUOMENE.

Maikio su Tėvu

' —Tegul bus pagarbintas, j —Tai ką tu nori tuo išvi- 
.Maike!... Na, o ko taip žiuri rožytę Maike?

i mane pirštą atkišęs? ( - - .
' —Aš noriu įsitikinti, kas kokia gali but iš to išvada, v,. . i ii ’ 1-«^1 notiL-i rri'Jl-čia • į mane kalba: artas,1. - .-, .„ 
pats mano tėvas, ar tik jo if0S galybei.
jvasia J —Man rodos, Maike, kad

’ —Nebūk vari jotas, Mai- tu čja aori T ™ane ?nt juį\° 
ke. Pakol aš gyvas, mano 1 Ras atXL ,Ųztai- a?
dvasia negali vaikščiot. IS1U tau gudbai, n t ac o .

■ PBet tu žadėjai važiuoti! ~Ikl pasimatymo, teve!

—O kaip tau rodosi, tėve,
____  _ , 
kad popiežius netiki mal
dos galybei?

lenkų mušti, tėve, taigi ašį .. _
maniau, kad šiandien tu jau' Austrijos Vyskupai
Varšuvoj busi.

—Jes, vaike, norėjau va
žiuot, ale kai nuėjau pas 
kleboną paimt paskutinį 
patepimą, tai jis^atkalbino 

'mane. Sakė; pries paliokus 
mes negalim vainos kelti, 
nes šventas tėvas supyks. 
Paliokai padarė lietuvius gąsdina gyventojus, kad kas 
katalikais ir valuk to mes 
turim jiems nusileisti. Už 
Vilnių, sako, mes irgi nega
lim faituotis, ba šventas tė
vas Vilnių pripažino Var
šuvai.

—Reiškia, iš didelio de
besio nebus jokio lietaus.

—O, jes, Maike, be vai
nos neapsieisim.

—O ką dabar manai ata
kuoti?

—Dabar, Maike, turim 
eit poną Dievą ginti.

—O kas jį užpuolė?
• —Tai tu, Maike, turbut 
neskaitai musų gazietos 
“Darbininko,” jeigu klausi.

—Ne, o ką jis rašo?
—Jis rašo, kad viso svie

to masonai padarė vieną so-

(“L. žinių" Paryžiau^ Kųrčspond.)

Rykovo, Bucharino ir 
draugų byla franeuzų vi
suomenėj kelia nepalygina
mai didesnę protestų audrą, 
negu senosios-tos rūšies Zi- 
novjevo ar Radeko bylos, 

j Senesniųjų procesų metu 
daugiau buvo jausti nusiste
bėjimo, abejojimo. Dabarti
nę gi bylą pasitiko visuoti
nis pasipiktinimas. Seniau 
kai kas dar lyg džiaugėsi, 
kad bolševizmas pats savo 
žymiausius atstovus murdo 
j kraują ir purvą. Dabar ir 
to pasitenkinimo nebematy
ti. Per daug jau monotoniš
kas valymas, kaltinimai 
nuobodžiai koliojantys, pa
siutę šunės ir nuodingos gy
vatės” — nebeoriginalųs. 
Kaltinamųjų “prisipažini
mai” nieko, nič nieko nebe- 
įtikina.

Parodomasis bylos pobū
dis nekelia abejonių. Bet ką 
toji byla nori “parodyti”? 
Kuo aiškinti diktatūros įnir
šimą naikinti galimus dik
tatoriaus konkurentus? Dėl 
to girdėti visokiausių atsa
kymų, bet jie visi, daugiau 
ar mažiau, yra spėjimai. So
vietų mįslės jie neišaiškina.

Įdomu moralinė franeu
zų visuomenės reakcija j 
Maskvos įvykius ir gali- 

’ mos politinės tos reakci- 
’ jos pasekmės.

Kaipo charakteringą po- 
[ žymi visuomenės reakcijai, 
, reikia iškelti Žmogaus tei

sių lygos protestą. Ta gar
binga organizacija paskuti
niu metu sistematiškai pro
testavo tiktai prieš fašisti
nių reakcijų žiaurumus: Zi- 
novjevo bylos metu dalis tai 
lygai vadovaujančių asme
nų su dideliu skandalu iš jos 
pasitraukė, nes dauguma

Naujų Augalų ir Gyvulių Kūrimas
M. 1LJINAS.______  (Iš “Kultuvus”)’ 1

(Tąsa) .
Prirengiamoji mokykla augalams.

Siųsti augalus į mokyklą pasiūlė agro-
- nomas' Lįšenk'o. •

mano, kad Į mėkyklą augalai priimami, kol jie da

'metais,' ~ jei kelias savaites , 
prieš tai butų buvę “išvaly
ti”'rusišku pavyzdžiu Fo-j 
šas, Žofrds, Manženas ir ki
ti žymiausieji armijos va
dai?

“Epoque” ,
“Rusijos įvykiai gali džiu- tebėra gludai; sėklos. Mokyklos patalpa 
ginti tiktai Hitlerį, nes Sta-I (kviečių sėkloms) — tai paprasta darži-

Ež Hitlerį.
Balandžio 10 dieną Hit- pas,lvl11VO 

leris leis Austrijos žmonėms | neišdrįso pakelti balso prieš 
balsuoti, ar jie pritaria jo Maskvos teismo metodus, 
“anšliusui’ ( Austrijos prie Dabar ir ta organizacija ne- 
Vokietijos prijungimui), ar begali “vardan vienybės” 
ne. Bet naciai iš kalno jau ‘tyluti.

Franeuzų spauda kartu su 
Rykovo byla kelia marša
lo Jegorovo ir generolų 
Dybenko ir Bielovo “din
gimą.’’
Įtarimo ir išdavystės sėk

la, pasėta armijos eilėse, ki-

No: 13.—*

- .

Ivj
Brazilij( 

Fas
Senovės n 

vo, kad žmo 
vilkas. Daba 
kyti, kad g f 
yra vilkas. V 
pasmaugė i 
tus. Lenkijc 
kreipė savo 
tuvos fašistu 
fašistai daba 
kiškus nac 
diktatorius X 
ras fašistas, 
naciai prad 
kelti gaivą i 
talką, jis liej 
dalyti jų, c 
areštuoti jos: 
tijos ambas 
Rifter pan 
prieš tai. Jis j 
Vokietija nut 
tematinius sa 
zilija, jeigu p 
klosianti naci 
atsakė, kad j 
lija valdysiąs 
tos joje net 
naciai nutarė 
nužudyti. Be' 
licija šitą jų 
kė ir kaltini] 
Fašistų lyd 
namuose raš 
vų su Hitle 
daug šaunar 
gada gi pab 
Vokietijos a 
de Janeiro i 
įvykių pack 
gali nei pas 
tuoj juos ar

'Sąkoma, 
tuo labai si

••ŠVENTO.
MUŠTA

Anglijos 
no “Daily E 
pondentas \i 
žalės, kad 
Palestinoje 
smarkus' mi 
riuomenė ’ 
kurie nori 
nos žydus. < 
anądien užr 
ir 26 suimti, 
žuvo 1 kare 
viai sužeisti.
, .Palestinos 
gen. majoras 
licijos viršin 
sas patys as 
yaują 2,5C 
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Bet bulvės istorija tuo nepasibaigė.1
Norėdami ją išgelbėti, nutarė sutrum

pinti dieną. Sutrumpinti dieną darže gali
ma labai lengvu budu. Išilgai ežių pratie- 

gum uMdi iiiLicq, iivo Kjvex- ,u< .šia bėgius. Ant bėgių stato namukus ant
linas, tur but, neduoda sau nė arba klėtis^ Mokinimo pabūklai ir reik-'ratų. Kada prireikia padaryti naktį, tai 
atskaitos, kiek jis pasitar- [ menys: rėčka su vandeniu, kastuvas, grėb-. namukus užveža ant ežių. -Kada reikia pa- 
nauja vokiškam imperializ- liai„ kibiras, ' svarstyklės, vėtyklė, rėtis, Maryti dieną, nąmukus nustumia nuo ežių, 
mui.” piltuvas, o svarbiausia — termometras. Trumpa diena padėjo bulvei. “Fofope-

“Oeuvre” argumentuoja' Prirengimas yra toks, kad sėkloms duo- rijodiškas namukas” suteikė jai galimy- 
Už sąjungos išlaikymą, ir da šilimos-arba šalčio,, tamsos arba švie- bes ir ties Leningradu gyventi tokiu pat 
prieš karą caro režimas ne- sos, žiūrint to, ko joms reikia. 'gyvenimo budu, kaip ir tolimoje" Čili ar
kėlęs Francuzijos didelio Jeigu, sakysim, prirengimą mokykloj pefu.

Tokiu pat budu sutrumpinama diena ir 
kitiems “pietiečiams” augalams, kuriems 
reikia trumpos dienbs.

Bet yra įr tokių, augalų, kuriems dieną 
reikia ne trumpinti, bet papiginti. Pailgin
ti dieną sunkiau, negu sutrumpinti: čia 
jau reikia saulės šviesą pakeisti ne bet ko
kia paprasta šviesa, o tolygia, lygiaverte 
šviesa. Bet ir tatai jau. pasiekta. Jau yra 
tokių lempų, kurios leidžia-šviesą, artimą 
saulės šviesai.

Laukų atnaujinimas.
Dar niekad žemėj nebuvo sąmoningo, 

planingo augalų kūrimo ir jų apgyvendi
nimo. Žemdirbystės- augalų išskirstymas 
ėjo tokiais pat keliais,, kaip ir žmonijos 
kilnojimasįs iš vietos vieton.

O žmonija kilnojosi po žemynus be jo
kio plano. Vieni žemynai kimštinai pri
kimšti žmonių, net ir su kaupu.. Kiti tušti. 
Pusė visos žmonijos net dar ir šiandien 
dūsta, tirštai susigrudusi senojoj savė tė
vynėj, Pietų Azijoj. Tuo tarpu, kai Pietų 
Amerikoj ir Afrikoj tuščios tebestovi der
lingos žemės.

Musų planetos Atogrąžų šąiyse yra di- 
deliausi plotai, kur via pakankamai šili
mos ir drėgmės,—milžiniški šiltadaržiai 
po atviru dangumi. Bet tuokė -šiltadar
žiuose dar nebuvo sodininkė'' .tie. šiltadar
žiai aklinai priaugę laukinių augalų.

Per tūkstančius metų žmonės pisisavi- 
no, užvaldė tiktai penkioliktąją sausže- 
mio dalį. - /

Bet ir toj pasisavinto j žemės daly auga
lų parinkimas vyko be jokio plano:'sėda
vo viena, o užaugdavo kas kita. Iš dauge
lio tūkstančių augalų buvo pasirinktas tik 
nedaugelis ir net ne patys gerieji.

Maža žemėj daržovių, mažai vaisių. 
Svarbusis milijonų žmonių maistas—duo
na, bet ir duonos neužtenka. Pasaulis dai 
reikalingas sistematingo organizuoto kn 
lybos darbo.

Prieš mus dar stovi didžiulis darbas. , 
Šiaurėj perdaug yra vandens. Reikia, 

nusausinti, išdžiovinti balos. Pietuose van
dens permažai. Reikia apdrėkinti dyku
mas ir stepes.

Reikia prisodinti miškų pietryčiuose— 
miškais užkirsti kelią sausvėjams. Reikia 
išarti ir užsėti žemes, kurios dar tebėra 
tuščios. Reikia pastūmėti žemdirbystę la
biau į šiaurę, kad šiaurė galėtų pati save 
išmaitiųti.

entuziazmo, o vienok sąjun- pereina - žiemkenčių kviečių .grudai, ’ tai;
ga buvo visų skaitoma rei
kalinga.

Kaip “Oeuvre,” taip ir 
socialistų organas “Popu- 
laire” neslepia savo pasi
baisėjimo Maskvos įvykiais, 
bet mano, kad sąjungą rei
kia išlaikyti. Tą diktuoja 
Europos situacija. Bet čia ir 
sustoja socialistų organo ar
gumentacija.

Maskvos bylos izoliuoja 
Rusiją tarptautinėj plotmėj. 
Prancūzijos viduj tas izo
liacijos likimas ištiko ko
munistų partiją, kuri ir da
bar yra “popiežiškesnė už 
popiežių.” Višinskis teisus, 
tvirtina Kašėnas, bet.senas 
komunistų vadas nepastebi, 
kaip apie jį darosi tuštuma, 
lyg moralinis karantinas.

S. Daugirdas.

jiems duoda šalčio -- nuo nulio iki dviejų 
laipsnių. Kad jie pradėtų dygti, juos lais
to vandeniu.- Kad jie nekaistų, juos grėb
sto ir varto kastuvu. O jeigu jiems pasida
ro perdaug šalta, juos vėl sugrėbsto krū
von ir dar apdengia brezento antklode.

Kai - prirengimas pabaigtas, grūdus pa
sėja.

Ir kas gi pasirodo? Augalai, kurie per-' 
ėjo tokį prirengimą, vystosi greičiau, negu 
augalai, kurie mokykloj nebuvo. Pareng
tieji kviečiai anksčiau išplaukia. Medvil
nė anksčiau sukrauna savo dėžutes.

O tai labai svarbu.
Šiaurėj pietiniai augalai nesuspėja pra

žydėti trumputę vasarą. Jeigu mes juos 
priversime greičiau gyventi, greičiau plė
totis, mes jiems padėsim pabėgti nuo žie
mos—pribręsti kol ji ateis.

Pietuose sausra naikina kviečius. Jeigu 
mes paraginsim kviečius greičiau augti, 
mes jiems padėsim pabėgti nuo sausros, iš
auginti varpas anksčiau, negu žemė iš
džius. Čia kartais trys keturios dienos ga
li nulemti visą darbą.

Skirtingiems augalams reikia ir skirtin
go prirengimo. Medvilnei šiaurėj trūksta 
šilimos. Jai reikia duoti iš anksto — dai 
prirengiamoj mokykloj — pakankamą ši
limos porciją. Kukurūzui trūksta tamsos 
šiaurės pavasari. Naktys jam šiaurėj per
daug šviesios. Užtat jį reikia palaikyti pa
tamsy, kol jis dar nebėra kūdikis.

Kiekvienas augalas privalo pereiti savo 
skirtingą mokinimo kursą.

Žiemkenčiai kviečiai pakenčia žiemą, 
todėl juos ir vadina žiemkenčiais. Sėja 
juos visada iš rudens, kad jie galėtų visą 
žiemą praleisti po sniegu. Jeigu juos pa
sėtų pavasarį, tai jie nespėtų subręsti.

Bet Lisenko pasiuntė žiemkenčius kvie
čius i mokyklą, ir visi jų papročiai pasi
keitė: žiemkenčiai kviečiai virto pavasa
riniais, galimais sėti pavasarį. Ilgo žiemi
nio miego tokiems kviečiams nebereikia: 
savo šalčio porciją jie gavo dar mokykloj.

Lisenko darbas jau išėjo 'iš laboratori
jos ribų. Tūkstančiai hektarų jau užsėja- 
mi dabar “supavasarintais” — išėjusiais 
prirengiamąją mokyklą grūdais.

Buvo nemažai tokių atsitikimų, kai ge
ras prirengimas išgelbėjo augalus nuo 
sausros pietuose ir nuo šalčių šiaurėj.

Kaip pasibaigė istorija apie atkaklią 
bulvę iš Peru ir Čili?

Amerikinė bulvė nepanorėjo pas mus

LATVIS SURADO BUDĄ 
TUBERKULIOZĘ GY

DYTI.
Ryga. Mokslininkų ir gy

dytojų sluoksniuose didelį 
susidomėjimą sukėlė pra
nešimas, kad latvių inžinie
riui chemikui Ošiniui pasi
sekė išrasti naują priemonę 
tuberkuliozei gydyti. Oši- 
nis_ yra vieno terpentino 
aliejaus fabriko vedėjas. 
Rektifikuojant terpentiną, 
atsirandą tam tikras sunku
sis aliejus, kuris ligšiol buvo 
naudojamas techniškiems 
reikalams, bet dabar jau 
pradedamas naudoti ir me
dicinoje bei veterinarijoje. 
Stebint įvairius augalus ir 
gyvulius, Ošiniui kilo min
tis pasinaudoti šiuo alieju
mi. Po kelių bandymų su 
įvairiais mikroorganizmais 
ir jų grynomis kultūromis, 
vadovaujant universiteto 
serumo instituto bakteriolo
gui d-rui Darziniui, buvo., 
tarp kitko, išbandytas šio 
aliejaus veikimas ir į tuber
kuliozės baciloms. Pasiro
dė, kad sunkusis aliejus jas 
užmuša. Po bandymų su 
bandomaisiais gyvuliais da
bar padaryti bandymai ir 
su ligonimis. Ir čia jau pa 
siekta gerų rezultatų. Tęsti 
šiems bandymams dr. Dar
žinis išvyko į Paryžiaus 
Pasteuro institutą, kur jis 
su šiais naujais pasiseki
mais supažindino atitinka
mu: franeuzų autoritetus 
šioje srityje. Dabar ten mi
nėti bandymai tęsiami.

drįsiąs balsuoti prieš, tam' 
gyvenimo Austrijoj nebu
sią. Todėl net ir popiežiaus 
vyskupai išleido Austrijos' 
katalikams įsakymą, kad vi
si jie balsuotų už Hitlerio 
smurtą. Bet vyskupai teisy
bės savo katalikams nepa- lūs karui, duotų karčių vai- 
sako. Jie mulkina juos aiš- siu. Ko bėra verta ta armi- 
kindami dalyką taip: “Mes, ja,' kurios vadai “išdavi- 
Romos katalikai, turime kai”? Klausimas nėra tiktai 
džiaugtis, kad nacių judeji- akademinis, bet didžiausios 
mas paėmė Austrijoj viršų, svarbos Europos ateičiai.

Maršalo Tuchačevskio areš
tas ir egzekucija buvo įva
das į Japonijos agresiją 
prieš kinus. Japonai neapsi
riko. Rusija nepajėgė re
aguoti į tą agresiją, nors, 
kelios savaitės prieš Tucha
čevskio egzekuciją, Japoni
joj vyravo nuomonė, kad 
tiktai taikiomis priemonė
mis tegalima vykinti savo 
ekspansiją Kinijoj. Rusijos 
nusilpnėjimas, sąryšy su ar
mijos valymu yra tiek aiš
kus, kad Francuzijoj didėja 
balsų skaičius, buvusių 
franeuzų-rusų pakto šąli 
ninku tarpe, tą paktą arba 
visai nutraukti arba jį “už
migdyt.” Nejauku turėti są
jungininkas, kurio armijos 
viršūnėse nežinia kas sėdi, 
o kraštas gyvena tokias kon
vulsijas.

“Temps” oficioziniame 
straipsny perspėja bolševi
kus dėl pragaištingu “valy
mo” pasekmių krašto gyni
mo reikalui tokių armijos 
vadų, kaip Tuchačevskis. 
Orlovas, Jegorovas, Siski- 
nas. B:e’ovas, Dybenko ir 
kiti. Keliamas Stalino noras 
stiprinti Rusiios vieningu
mas, kad ištikus agresijai, 
but pashuošus. neįtikina, 
nes vienybė mirtie: “tuštu
moje” negali didinti dide
lės tautos jjajėgumą gintis 
kilus reikalui.
“Republique” klausia, ko- 

Nuostoliai kių jausmų franeuzų karei-, 
viai butų ėję į frontą 1914

nes naciai narsiai kovoja 
prieš bedieviškojo bolševiz
mo pavojų. Todėl mes lai
minam tą kovą 
visus katalikus 
Austrijos prie 
prijungimą.”

Tai yra labai 
talikų apgaudinėjimas. Juk

ir kviečiam 
balsuoti už 
Vokietijos

nedoras ka-
,iuzą pries dangaus karalys- vįsas'svietas mat()i kad na- 
tę ir nori įskasavot musų cįaj Vokietijoj daugiau*ka 
šventą yierą is pat padame- talikus persekioja, negu 
mjos. Na, o kur mes tiksim, bolševikai Rusijoj. Rus tac 
Maike, ktup paliksim be ti-|pats ir Austrijoj.' 
k ėjimo. Juk velnius uzpo- patys vyskupui 
navos visą svietą. ■ -

—O kur jau dingo mal
dos galybė, tėve? Juk kimi- TŪKSTANČIAI AUSTRŲ 

- . , , . .k^d, PRAŠOSI AMERIKON.'
iM’inc? rrariaiicic rriv»lz_'

| Amerikos konsulatas Vie
noje nespėja priiminėti 

'žmonių, kurie ateina prašyti 
1 vizų Amerikon važiuoti.
Per dieną paduodama apie 
3,500 'šitokių prašymų.

gai visuomet skelbė, 1 
prieš velnią geriausis gink
las yra rąžančius. Taigi, už- 
sikabinkit po rąžančių ir 
velnias jus nepaims.

—Jes, Maike, rąžančius 
turi didelę šylą prieš piktą 
dvasią, ale masonai jo nesi
bijo, taigi prieš juos reikia 
kitokiais tulšiais vainą ves^.

—Gal mišias užpirkti?
—Iš mišių, Maike, fonių 

nedalyk. Per mišias ne vie
nam koliekui naujos kojos 
išaugo ir be kriukių namo 
parėjo.

—O kur taip buvo, tėve?
—Taip musų klebonas per 

pamokslą sakė.
—Gerai, tėve, o kodėl po

piežius mišiomis nesigydė, 
kuomet jo kojos pradėjo 
puti? Jis ne mišias liepė ku
nigams giedoti, bet kuo 
greičiausia šaukėsi dakta
rų. Ir daktarai jį išgelbėjo.

(Pabaiga)

Australija Švenčia 150 lietų Sukaktį.

atsidurs 
nacių kalėjime.

AR ŽINOTE, KAD -
Kavos daugiausia išgeria 

danai, švedai ir norvegai; 
paskui seka Jungtinių Val
stijų gyventojai, toliau bel
gai, vokiečiai, finai ir ku
biečiai.

NORI $50 000.000 CO- 
LUMBIJOS UNIVER

SITETUI.
Columbijos 

prezidentas,
Dr. Butler, 

universiteto 
paskelbė, kad jo vadovau
jamai mokslo įstaigai pra
plėsti ir pagerinti reikia 
$50,000,000. Jisx mano, kad 
tą sumą galėtų kas nors 
paaukoti.

SUDEGĖ MOKYKLA.
Northboro, Mass. — Pe

reitą nedėldienį čia sudegė 
high schoolė. 
siekia $77,000.

Jurininkai dėvi kelines' 
plačiais galais dėl to, kad 
niaujant laivo denį arba 
brendant j vandenį leng
viau butų galima užsitrauk
ti juos aukštyn.

Kiniečių etiketą reikalau- 
:a, kad šeimininkas prašytų 
svečią į savo namus eiti pir
ma; tačiau svečias privalo 
atsisakyti ir prašyti, kad 
pirma eitų šeimininkas.

1935 metais Kinijoj su
bankrutavo apie 250 ame
rikoniškų biznio įstaigų.

Brisbane

!| Melbourne |

šįmet sukako 150 metų, kaip Australijoj įsikūrė py-mutinė baltveidžių kolonija, šitos su
kaktuvės bus švenčiamos per 3 mėnesius, čia parodytas ir kap. Cook, kuris pirmutinių tą 
kraštą tyrinėjo. Australija šiandieni turi jau gražių miestų, kuj ių vaizdai čia parodyti.

LOS ANGEL 
AREŠTAVO

LĮSI
lo' Angeles 

reitą savaitę 
žmona kalbėjo 
m'd ateitį. So 
nešė ■ pad? M 
iriose buvo p; 
kapitalistinei 
tią atstovauja. 
lifnė iąunimd0 
ries. Užtai įjo i 
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na. kad miest 
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!n knisti

laltveidžių kolonija, šitos > 
;ap. Cook, kuris pirmutinė 
kujių vaizdai čia parodyt

Įvairios Žinios.
Susmuko Europos 
Valstybių Bonai.

Brazilija Smaugia 
Fašistus.

Senovės romėnai' sakyda
vo, kad žmogus žmogui yra 
vilkas. Dabar gi reikėtų sa
kyti, kad fašistas fašistui 
yra vilkas. Vokiečių fašistai 
pasmaugė Austrijos fašis
tus. Lenkijos fašistai at
kreipė savo armotas Į Lie
tuvos fašistus. O Brazilijos 
fašistai dabar smaugia vo
kiškus nacius. Brazilijos 
diktatorius Vargas yra tik
ras fašistas. Beį kai vo.kiški 
naciai pradėjo Brazilijoj 
kelti galvą ir pirštis jam i 
talką, jis liepė policijai už- 
daiyti jų organizaciją ir 
areštuoti josjvadus. Vokie
tijos ambasadorius Kari 
Ritter pareiškė protestą 
prieš tai. Jis pagrūmojo,, kad 
Vokietija nutrauksianti dip
lomatinius santikius su Bra
zilija, jeigu pastaroji perse
kiosianti nacius. Ėet Vargas 
atsakė, kad pakol jis Brazi
liją valdysiąs, naciams vie
tos joje nebusią. Tuomet 
naciai nutarė slapta Vargą 
nužudyti. Bet Brazilijos po
licija šitą jų sąmokslą suse
kė ir kaltininkus areštavo. 
Fašistų lyderio Salgados 
namuose raštą 3,000 durtu
vų su Hitlerio svastika ir 
daug šaunamų ginklų. ’ Sal- 
gada gi pabėgo ir pasislėpė 
Vokietijos ambasadoj Rio 
de Janeiro mieste. Po šitų 
įvykių naciai Brazilijoj ne
gali nei pasirodyti.'Policija 
tuoj juos areštuoja:

Ša,koma, kad Hitleris ši
tuo labai susirūpinęs.

“ŠVENTOJ ŽEMĖJ” UŽ
MUŠTA 90 ARABU. <

Anglijos darbiečių jorga- 
no "Daily Heraldo.” kores
pondentas praneša iš Jeru
zalės, kad šiomis dienomis 
Palestinoje vyksta labai 
smarkus mūšiai. Anglų ka
riuomenė malšina arabus, 
kurie nori išvyti iš Palesti
nos žydus. Jenino kalnuose 
anądien užmušta 90 arabų 
ir 26 suimti. Iš anglų pusės 
žuvo 1 kareivis ir 6 karei
viai sužeisti.
, ..Palestinos aviacijos vadas 
gen. majoras Vavelis ir po
licijos viršininkas Saunder- 
sas patys asmeniškai vado
vaują 2,500 policininkų 
grupei prieš arabus. Be to, 
iie (įar turi 9 lėktuvus. Susi- 
burusių arabų grupę pir
miausia pastebėjo Imperial 
airways lėktuvas, skrisda
mas į Bagdadą. Arabų ten 
buvo apie 400. Lėktuvas per 
radio apie tai pranešė karo 
Įstaigoms.
■ Daugiausia arabų žuvo 
nuo bombų, išmestų iš lėk
tuvu. Manoma, kad tarp žu
vinių yra ir šeicho Aticho 
kuna§. kuris, vadovavo ara
bų teroristams.

Kai kuriems arabams ma
žais būreliais pavykę na- 
šprukti Į Transjordaniją. 
Bet apie 200 jų dar tebesi- 
ędapstą olose. ,

Lenkai Isaiko Kol
dūnų ir Krupniko.
Ar žinot, kodėl lenkai 

taip atkakliai puolė Lietu
vą? Todėl, kad jie buvo iš
alkę lietuviškų kaldunų, ko
pūstų ir krupniko!

Štai, ką praneša 20 kovo 
iš Varšuvos amerikiečių 
spaudos agentūra, United 
Press:

Priėmus Lietuvai Lenki
jos ultimatumą, Lenkijoj 
tuoj pasirodė - krupnikas, 
tautinis lietuvių gėrimas, 
kurio per 20 metų Lenkijoj 
visai nebuvo.

Be to, Varšuvos restora
nuose pasirodė ir lietuviški 
valgiai, kaldunai ir kopūs
tai, kurių iki šiol taip pat 
niekas čia. nema.ty davo.

•  i •

JAPONAI NUTEISĖ SO
VIETŲ KAPITONĄ.

Maskvos žiniomis, Pietų 
Sachaline japonų teismas 
kovo 1 dieną nųteise viene
rius metus kalėti sunkiųjų 
darbų . kalėjime Sovietų Są
jungos, žvejų ląivo “Vym- 
pel”. kapitoną. Praėjusių 
metų- lapkričio 22 dieną tą 
laivą' audra pribloškė• prie 
Sachalino /pietinių krantų. 
Japonų valdžios organai už 
dėl nelaimės jų teritorijoje 
atsidurusįus- .rusus norėja 
mainąis išgauti iš Sovietų 
Sąjungos Įvairių japonų nu
sikaltėlių, net šnipų,/Sovie
tų Sąjungos vyriausybė su 
tuo nesutiko.

“TasSo” turimomis žinio
mis, Sovietų Sąjungos pa
siuntiniui • Tdkijoje dėl ka
pitono nuteisimo pavesta 
pareikšti protestą.

AUSTRIJOJ ŽUDOSI KA
TALIKAI IR ŽYDAI.
Užėmus, naciams Austri

ją, tenai-' pradėjo žudytis 
žydai ir katalikiškieji fašis
tai. Visų pirma nusišovė-ka
riuomenės majoras Fey, ku
ris anais metais žudė social
demokratus. Jis 1 nusišovė 
netik pats, bet nušovė ir sa
vo žmoną ir sūnų. Telegra
mos sako, kad Vienoje kas 
diena dabar, buna po 25 ir 
iki 30 nusižudymų. Žudosi 
katalikai ir žudosi žydai, 
kurie bijosi patekti Į hitleri
ninkų nagus.

i Pereitą sąvaitę New Yor-; 
ko biržoj - markiai krito Eu
ropos valstybių jiaskolos bo- 
nai — ypač tų, kurias dau
giau palietė paskutiniai įvy
kiai. Pavyzdžiui, Austrijos 
$100 bonai, kurie moka (ar 
bent iki šiol mokėjo) 7 nuo
šimčius palūkanų, nukrito 
iki $28. V:enos rniasto bonai 
nusmuko $49.

Čekoslovakijos bonai nu
krito nuo $94 iki $25.

Lenkijos 7 nuošimčių bo
nai nukrito $15.

Taigi, kas turėjo savo pi
nigus į tuos bonus sudėjęs, 
tas dabar turi daug nuosto
lio.

PAJIESKOJIMAI
Pajiešknu brolio JONO DILI PE

NIO, norėčiau labai su broliu ,-usiži- , 
Inotiį prašau atsišaukti. Kurie žinote 
Rur įis randa i, malonėkite"pranešti 
jo adresą, busiu dideliai dėkingas.

Antanas Dilidcni- (3)
R. 1. Box 672, Auburn, Wash.

_______ .___—|
Pajieškau: ■ Pi&nciškaus Jusaičio, 

Antano sunads, gyvenusio Biddeford, 
Maine, dąbar netoli Bostono gyvena. 
Prašau patį atsišaukti, arba kurie 
žinot kur jis randas, malonėkite pri
siusi,jo adresą. Turiu svarbų reika
lą. ' Juozas Sutkalijs 
p. O. Box 177, Collinsville, Conn.

Pajieškau dėdės, mano tėvo brolio 
Petro Kapačiaus (angliškai Kopach), 
1921 m. gyveno Detroit, Mich. Buvo 
ženotas. Iš: .Lietuvos —?.UEmerges 
apskričio, Ųdilokiu parapijos, . Medi
nų vienkiemio- Žinantieji nors ką 
apie jį malonėkite pranešti laišku, 

'busiu labai dėkinga. (5)
Miss Anna Kopach)u-s% A. Linkuš, 
166 South 2-nd st., Brooklyn, N. Y.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau už draugę .merginos, 

laisvos inlntieš. pasiturinčios, ne se
nesnės 40 metų. Aš esu nevedęs, pa
žangus, turiu 5 akerius gražios že
mės, s t ubą 8 kambarių gražioje vie
toje ir darbą. Kuri mylėtų gražų ir 
lengvą gyvenimą, prašau; atsišaukti 

i ir su pirmu laišku prisiųst savo pa
veikslą. Be paveikslo atsakymo ne
duosiu. G. M. Kanton (3)

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

Pajieškau gyvenimui draugo ne- 
jaunesnio - 20 ir nesenesnio 30 metų, 
kuris butų1 ‘ turtingas ir gražus, ir 
mylėtų Idisvą gyvenimą. Esu 20 me
tų amžiaus, gražiai atrodau, dirbu 

• visokį darbą. Kurie įmylėsite su ma
nim susipažinti, prašau prisiųsti pa- 

1 veikslą. Arčiau susipažinsime laiš- 
(kais, paveikslą reikalaujant sugrą- 
j žinsiu visiems. (4)

Miss Adelė Paulauskaitė
2420 Chapliu st., Montreal, Canada.

Pajieškau rimtos draugiškos mer
ginos apsivedimui, nuo 18 iki 25 me
tų amžiaus; arčiau susipąžinsime 
laiškais. Su laišku prašau prisiųsti ir 
paveikslą, kurį pareikalavus sugrą
žinsiu. Duosiu atsakymą tik ant 
rifnto laiško. A. M. (5) 
183 Menai st., Montreal, Canada.

SUSPROGDĖ ANGLŲ 
LAIVĄ.

Nors Anglijos valdžia Is
panijos fašistams pataikau
ja, jie vistiek Anglijos biz
nierių laivus sprogdina. Pe
reitą sąvaitę jie susprogdė 
laivą “Navariną,” kuris 
plaukė Barcelonon su mil
tais.

francuzi’ą Užplūdo 
šnipai.

Paryžiaus žiniomis, pas
kutinėmis dienomis Fran- 
cuziioi vedama didelė šni
pų ablava. Jų atsiradę viso
kių, vyrų ir moterų.

AUSTRIJOS KANCLERIS.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, farmerkos arba mieste 
gyvenančios; pageidauju kad butų 
protestonų (reformatų) tikėjimo. 
Esu pasiturintis, turiu apie $18,000. 
Prašau atrašyt laišką ant sekančio 
adreso: Peter Malepow.-ke

General Delivery) Boston, Mass.

Jieškau Darbo
Už gaspadinę, mažame miestely 

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

5 Burrill st., Wa'pole, Mass.

Jieškome Darbininko
pi ie farmos darbo, mokame 20 delč
ių j mėne j. Turi mokėti meižti kar

ves ir su arkliais dirbti. Darbas žie
mą ir vasarą. Joe Pundin (4)

R. 6, Charlotte, Mich. ■

LOS ANGELES MIESTE 
AREŠTAVO 5 SOCIA

LISTUS.
i ‘ 1

'Ld' Angeles mieste užne- 
reitą savaitę Roosevelto 
žmona kalbėio apie jauni
nti) ateitį. Socialistai atsi
nešė • pada'vt lanelių ku
riuose buvo pasakyta, kad 
kapitalistinei s’s‘emoi. ku
rią atstovauja p. .Pop^tyel- 
licnė laimima'11 neturi atei
ties’ Užtai po’ięija areštavo 
5 vaikinus lįii’’’p tuos ’ang
lius dalino. Polic’ia aiški
na. kad miesto įstat.vmas 
diaUdžiąs dalyti bet kokiu? 
lapelius, nes jais teršiamo.: 
gatves. Bet kai lapelius da
lina klerikalai ar kapitalis
tai, tai tuomet policija tą j- 
sVr.tymą “užmiršta.”

Reikalingas Partneris
Kas my ėtu įsigyt gražų 6 šeimy

nų namą, gali pinigiškai prisidėti ir 
but partneriu; norinti gali pirkt, 
parduosiu labai pigiai. E u pavienė 
moteris, dirbu diibtuvėje, vienai par
šunku namą prižiūrėti. Platesnių ži
nių paias.isi laišku. Nereikalingai 
prašau nerašinė'.i. (4)

Miss E. Daniel
1351 Willoughby, av., Drook'yn.N.Y.

TĖMYTINA.
KACHAN’S SALVE (Mostis) rfiiu- 

ja ir dideliai skirtinga GYDUOLĖ 
tiems žmonėms, kurie kenčia nuo 
ECZEMA (nupuškimo), Poi on Ivy, 

I Atheletes (sutrukimo ir niežulio ko
jų pėdų), nuo nepagydomų niežulių, 

I ir nuo uauge io kitų išbėrimų, toji 
MOSTIS la ai pasekminga gyduolė 
Kaina tos MOST1ES 70c. prisiun- 
"iant Money Orderį, C.O D 80 centų 
l’ą Stebėtiną Most) galimu gani pa

| a.šanl pa.-:
K <11 1 V ' ’ BOR ' I RIES, 

NORTHBORO. MASS.

Čia parodytas Austrijos na
cių vadas, Seyss-Inquart (iš
tark: Zais-lnkvart), kurį Hitle
ris paskyrė Austrijos kancleriu.

Vokietija Dabar Didesnė Už Francuzijų

šis žemėlapis parodo Vakaru Europą. Vidury matom Vokietiją, prie kurios dabar Hitleris‘r^fjtingė^^UŠtriTą-~^Dabar 
Vokietija turi 214,070 keturkampių mylių žemės ir 72,789,000 gyventojų, tuo tarpu kai Franeuzi.ja turi Europoje tik 
212(660 keturkampių mylių žemės ir tik 41,835,000 žmonių. Taigi Europoje Vokietija yra didesnė už Fraucuzija ir 
žmonių skaičium, ir žemės plotu. Bet Francuzija užtai turi daug kolonijų, kurių Vokietija neturi. Kartu su kolonijo
mis, Francuzija turi 81,490,000 gyventojų ir 13,301,560 keturkampių mylių, žemės.

PRANEŠIMAS
Lietuvių Suvienytiems 

Kliubams Mass, valstijos.
Sausio mėnesy įvykęs 

Kliubų suvažiavimas Cam
bridge, išrinko komisiją iš 
3 narių surengimui pikniko 
šią vasarą. Į komisiją Įeina:
K. P. Šiinkonis, J. Kilimonis, 
P. Žukas. •'

Šiuomi pikniko ■ rengimo 
komisija prąųeša visiems 
kliubams ir draugijoms, kad
L. S. Kliubų piknikas šią
vasarą Įvyks rugpiučio 7 d., 
Olympia parke prie Con- 
sigmond ežero, Worcestery. 
Vieta labai graži, dideli me
džiai, malonus pavėsis, pui 
ki svetainė jaunimui .pašokt 
ir tyras ežerų.' vanduo su 
puikiai Įtaisyta maudyne, myjjos nuo 'mie.-iuko. 
Puik?šii;ės vietos piknikui kmlas ‘ ‘PuikėšįVės vietos piknikui 
nėra. Iš anksto užkviečiame 
visą lietuvių visuomenę pri
sirengti ir dalyvaut Lietu
vių Suvienytų Kliubų pikni
ke, 7 rugpiučip, dieną. Pilną 
programą paskelbsime vė
liau. K. P. Šimkonis,

J. Kilimonis, P. Žukas.

TRAUKINIO NELAIMĖ 
RUSIJOJ.

Maskvos-Kijevo geležin
kelio ■ linijoje įvyko gana 
žymi traukiniu katastrofa, 
kurios pasėkoje nemaža va
gonu buvo sutriuškinta ir 
taip pat yra žmonių aukų. 
Esą, Maskvoje Įsitikinta, 
kad čia turima reikalo su 
slaptos opozicijos organiza
cijos veikla.

Karčiamą ir Kepyklą
Noriu pifrkt ar rundnvbt; prie Ke

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

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

FARMA PARSIDUODA Į
160 akerių, netoli nuo miesto, 3 

mailios, prie didelio kelio, upeliukas 
per visą farmą, stuba su skiepu ir 
bąrnė didele. Daugiau informacijų
suteiksiu laišku. Priežastis pardavi
mo—senatvė. J. RODES (8)

Box 42, Summit City, Mich.

50 AKERIŲ FARMA
Arti Bostono Marketų, 

dirbta, lygi dirbama žemė, nėra ak
menų ; J ~ 
marti 
traktoriai, arkliai ir farmos įrankiai. 
NUPIGINTA KAINA $6.500 norint 
greit parduot. -(mokėt ,$1,5(><*. Wilton 
P. Hogg, 784* Main street, Green
wood, Mass. CRYstal 154(1.

Kerai iš-

10 ruimų stuba, barnė ir veži- 
pašiurč. Drėgmės systema,

F

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

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

GEO.
BENDOItAITlS

520 Wilson St., 
tVaterbUry, Conn.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: nuo 10 ryto ik| 2 p. p. 
ir nuOi.6 iki 8:30 Vakaro.

Šventadieniais i 10 iki 12 dieną.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL. J 

Tel. Boulevard 8483

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

mos, 40 ganyklos su geru mišku, di
dele, graži stuba, geras šulinys, di
delis sodas, prie gero kelio, apie pu
sė mylios nuo miestuko. Kaina tik 
$2,700.

Antra, 16O.a,kerių žemes, 20 akrų 
ariamos, o kita dalis, geras miškas ir 
gera ganykloms, pusėtina stuba ir 
garadžus, prie gero kelio, apie 3’,į

.J/ ___ _ ' _ Kaina $1,600.
Platesnių ainių noTint,- klauskite- tais-

’ (4)
Mrs. Joseph Dombrowski

R. 2, Carney, Mich.

PARSIDUODA FARMA
175 akerių geros žemės, 40 ake

rių miško, o kita dirbama. ,5 ruimų 
stuba, barnė, vištininkai, garažus, 
saileris kornamš, karvės, pora mulų, 
avių, kiaulių ir pulkas vištų. Trakto- 
ris ir kiti farmos padargai. Viskas 
už $2,700. Jmokėt $1,800. Klauskite: 
Mrs. Z. Adams, Berlyn, Md. (4

PARSIDUODA PIGIAI EARMA
3 mylios nuo miestuko, prie gero 

kelio. 212 akerių geros juodžemės su 
moliu; 120 dirbamos, 30 akerių gero 
miško, I? '.............................. .......
akeriai alfalfos. Per ganyklą teka 2 
upeliai, žemė lygi, viskas auga. Trio- 
bos geros; 2 barnės, šilo, didelė, gera 
stuba. Daugiau klauskite laišku.
(Busas paima Vaikus iš namų į mo
kyklą.) Charles Baltusnek (3)

Munnsville, N. Y.

55 likeriai užsėta kviečiais, 7

NAUJA VAISTŲ KNYGA 
SVEIKATA LIGONIAMS

Gydymas visokių ligų Šaknimis, 
Augmenimis, Žievėmis, žiedais. Sėk
lom ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuyiškąi, 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
218 W. Eourth St.. So. Boston. Mass.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIU IŠDIRBYSTES

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

JAU GAUNAMAS IR BONKŪTĖSE
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.

NAUJI REKORDAI
po 49c , TIKRA KAIN’A 1’0 75c,

16247F—Dumblas (dialogus) ir šis-Tas (dialogas),. V. .Dineikaį*ir, J.
Petraitis. T . -'.,<• J

1(>152F—Pasaulis stovi ir Mąrt tik rodosi, A. Vanagaitis ■ ; r
, Jonah'Rįrvelis

ir orkestrą.
1620IF-—1-2-3-Bar. Kupletai ir Polka Jovalas, J. Petrauskas ir Dineika.
16174E—Eisiu įnamei pasakysiu ir Bernužėli, nesvaliok, M. Petrauskas.
16192F—-Trauk, Simniški (polka) ir Ėjo Mikas (polka), Jonas Dirvelis 

ir orkestrą. L
16208F—Patarimai ūkininkams ir Aitvarų Polka, Petrauskas ir Dineika.
16212F—Augo- miške baravykas ir Pupų senis, Jonas Butonas. : *
16259F—Dziedukas (liaudies daina) ir Tylia, tyliai (haudies dainak

v Mikulskio orkestrą.
16269F—Aukso miglos ir Meilės tu mums nedainuok, 81. Tauras. į 
16249F—Čigonės akys (fokstrotas) ir Onyte, einam su manimpašokti

Lietuvos Viešb. Orkestrą. ,
•162721'—Nanto (1. daina) ir Oi, kad išauštų (L-daina),-Mikukkiė ork. 
,;lj>257E—Vasaros grožybė ir Atsiskyrus su mylimąją, Š. Bauras ir J.

- Giraitis. ’ ,
- 16261F—Svetima padangė, S. Pauras, ir Studento sapnas, J. Giraitis.:

16270F—Rytų daina ir Turkų vestuvės, Liet. Viešb. Orkestrą.\ ' 
16263F—Atbulinis ir Vargonininkas,. Vincas Niekus.
16266F—Aržuoliniai pamatai ir Mokslas darbas žygių šuoliai, Pauras.
16268F—Ar tu žinai, broli? ir Miss Lietuva, V. Dinejka ir J. Pet

rauskas. -.s ■ ' v • z
16293F—Ar aš ne jauna ar ne vainikuota ir Tekėk, dukra už čigono,

•iž ast. Menkeliuniutė ir St. Kazemekas. ■ \
16123F—Gieda gaideliai ir Netur piečio, A. Vanagaitis," K. B. Krau- 
.. .— .čiunas ir M. Žemaite.
UI273F—Kaukazo vaizdelis, dviejose dalyse. Lietuvos Viešb. Orkestrą.
26074-—Ant kiemelio (polka) ir Pas malūnėlį (valcas), Kariškas benas.
26071—Klaipėdos valcas ir Gaidys (polka), Kariškas benas.
26003—šitas šokis dėl visų (polka) ir Kas bus (polka), Kaimo benas.
26028—Bernužėli, nesvaliok ir Dul-dul dūdelė, Kipras Petrauskas.
26038—Teka upė per beržyną ir Josiu jomarkėlin, J. Butėnas.
26040—Aria iš operos Rigoletto, K. Petrauskas ir Neverk, brangi,

A. Sodeika. - ■
26045—Pusiaunaktį mušus baugiai ir Blusa, P. Oleku.
26056—Sesutė (vaicals) ir Visiems tinka (polka), Kauno Orkestrą.,
260448:—Varguolis ir Kad galėčiau, Liuda Sipavičiūtė.
260447-—Dzinguliukai ir Prašom pasakyti, Liuda Sipavičiūtė.
26065—Kazbek ir Sugodojau aš godeles, J. Babravičius.
26062—Eisim grybaut (one step) ir Karvelėlis (valcas), Kauno ork.
26092—Prirodino seni žmonės ir Ant marių krantelio, J. Butėnas.
26601—Agotėlės valcas) ir Linksmas jaunimėlis, Šokių orkestru.
26104—Noros polka ir Bernelis (polka), P. Sarpalius.
26099—Obuolys ir Amatninkų daina, Petra Petraitis.
26098-—Barborytė nosį trina ir Alutis ir Žemes rojus, S. Pilka.
26082—Tai gražumas dukrelės, EI. Rakauskienė ir Suktinis, J. Olšaus

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

J. Petraitis.
26094—Ganėm aveles (duetas) ir Oi, čia (duetas), M. Strumskienė ir 

P. Petraiti--.
26100—Busiu vyru (kom. scena) ir Ant hiivo (ko m. scena)', J. Uktve- 

ris y- Adele Zavistaitė. •
26105—Tyliąją naktį ir Angelai gie-d danguje, P. Petraitis.
26097—Jonas pas Rožę ir Ga-padiuė Rozalija, S. Pilka ir M. Že-mai- 

taitė.
26102—Didmiesčio polka ir Karės laiku (polka), J. Sosnausko ork.
26087—Bernužčl, nevesk pačios ir Sibiro tremtiny.-, J. Olsau kas.
26088—Srųuklėj vainikėlis ir Kur Nemunas ir Dauguva, J. Olšauskas.
26093—Žolynėlis (polka) ir J sveikata (polka). Smuiku ir armonika.
VI4022—Jau -aulutė leidžias ir Vaikščiojau po žalia girelę, .L Nameika..
V14014—Klausyk, mylimoji ir Burdingierius praktikuoja, J. Zuronas.
V14018—Caspian Polka. Maki Trejetas ir Onytė (polka), Valicka.
10-81442—Marytė, ir Skrendam kaip paukščiai, St. Pilka. ]
\ 14025—Pas močiute augau ir Sėdžiu po langeliu, Z. Krasauskiene ir 

Viktorija Volteraitė.
V 14021—Gaspadinės bajnkictas ir Pas motinėlę, J. Zurpną.s.
VI 1029—Užgavėnios ir Linominis. J. ZurOnas ir'grupė.
\ 14062—Rytiečių meilė (fokstrotas) ir Spaudos baliaus valcak,'A.

Sabaniau kas. ; ilį i.H?,. i < l .
V14064-—Rudens pa-aka ir Veltui prašysi, A. Sąlia'.uąusftus.
V14066—-Nepamiršt mane langių valcas), A- Šabąibauskak;
\ 14065—Paskutinis sekmadienis i ' Vyrai, užkim '(1 .kstrota-). A. Sa- 

banitiuskas.
JB.-3002—Keturi ratui ir Meilės karu'aitis, Pažen-.as. ;
JB.-30O1—1 Pačios ir Daktaro daina, S. Rimkus.

Persiuntimo lėšos Jungtinėse Valstijose: 1 iki 3 rekordų, 2b centui, 
3 rekordai ir daugiau 50c.; Canadoje: 1 iki 3 rėki dų, 3o centai, 4 r: 
kordai ir daugiau, 75 centai. * .

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



EzŠtas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON

Moterims Pasiskaityt
X A ši SKYRIŲ TVARKO

 M. MICHELSONIENĖ. 
ŠVARA IR JOS REIKŠMĖ 

SVEIKATAI.
Sveikatai' reikalingas ne

tiktai švarus maistas, bet ir 
tyras oras. Be oro žmogus 
greičiau numirs, negu be 
maisto.

Kad oras butų tyras ir 
šeimyna sveika, tai reikia 
švariai užlaikyti namus. Tie
sa, darbo žmogus tankiai 
yra priversta^ gyventi arti 
fabrikų ar tokiuose did
miesčių užkampiuose, kur 
tyro oro sunku gauti. Bet 
namas vjstiek reikia užlai
kyti švariai, nes kitaip susi- i 
darys da prastesnės saly-į 
gos. Taigi nurodysime čia 
nors svarbesniuosius higije
nos reikalavimus, kurie tu 
retų but pildomi kiekvie
noj šeimynoj.

1. Gaminant maistą, ei
nant prie stalo ar maitinant 
kūdiki, visuomet reikia pir
ma gerai nusiplauti su mui
lu rankas. Ir visuomet reikia 
turėti trumpai nukarpytus 
nagus, kad negalėtų po jais 
prisirinkti purvo.

2. Langai vasaros metu 
privalo but apsaugoti sie
tais, kad j kambarius nega
lėtų prieiti musių. Musės y- 
ra labai šlykštus bradas, 
nes jos minta didžiausiais 
nešvarumais ir nešioja viso
kių ligų mikrobus. Moksli
ninkai yra Įrodę, kad musė, 
prisisiurbus ligonių kraujo, 
gali parnešti limpamųjų li
gų mikrobus tiesiog Į sveikų 
žmonių kraują.

3. Kambariai reikia norę 
sykį į parą išvėdinti, nes už
darytame bute, kur yra 
žmonių, oras pasidaro ne
sveikas kvėpuot. Tai reiš
kia, kad ore prisirenka 
kenksmingų sveikatai me
džiagų. Šitos medžiagos su
sidaro iš to kvapo, kuri 
žmonės iškvėpuoja iš savo 
vidurių. Iškvėpuoti gaząi 
yra žmogui kenksmingi, ir 
todėl nors syki Į parą reikia 
atidarinėti langus, kad vė
jas juos išpustų. Miegant, 
visuomet reikėtų laikyti lan
gus atdarus.

4. Skiepas irgi privalo 
but tankiai vėdinamas. Tai 
galima padaryti nors kartą 
į savaitę atidarant jo lan
gus. Pavasari anglių ir pele
nų dulkės turi but iššluotos, 
skiepas išplautas, gerai iš
vėdintas ir išbaltintas.

5. Virtuvėj neturėtų but

nei vienos vietelės, kurios 
negalima butų iššluot, iš
plaut ar išbaltinti. Sinką 
kas dieną reikia išplauti | 
verdančiu vandeniu, nes, 
jeigu to nedarysit, tai viso
kie . mėsagaliai ir riebalai 
nuo plaujamų indų pradės 
kibti prie rynos (paipos) 
sienelių ir sinkoj pasidarys 
labai nemalonus kvapas. 
Jeigu kūrenamas virtuvėje 
pečius nedarytų nuolatos 
oro- ventiliacijos, tai nuo 
prirūgusių sinkų kiltų daug 
ligų. Todėl neužtenka kas 
dieną išplauti sinką verdan
čiu vandeniu, bet reikia da 
-ykį i mėnesi Įpilti į ją ir d_i- 
zinfektuojamų vaistų. Ge- 
iausia tam tikslui tinka taip 
'ądinamas ‘‘lajus” (angliš- 
ai rašomas Lye), kurio ga
una gauti beveik kožnoj 
.;rautuvėj. Jis parsiduoda 
kardinėse ir panašus Į' ru
ną druską. Jo reikia sauso 
berti Į skylę ir užpilti ver
iančiu vandeniu. Tik da- 
ant tai reikia stovėt iš tolo, 
taip tik galima pasiekti, nes 
jis smarkiai ūžia ir tiška, 
gali sudegint drapanas ir 
nuplikint oęlą. Įpylus karšto 
vandens, patartina tuoj už
dėt ant skylės kokį indą, 
kad dujų neprieitų Į virtu
vę.

6. Skalbynes, kuriose 
skalbiamos šeimynos dra
panos, tankiai atsiduoda 
dvokiančiu kvapu, jeigu iš
skalbus drapanas jos nebū
na tuo jaus išplautos karštu 
ir švariu vandeniu. Drapa
nose yra daug prakaito ir 
kitokių nešvarumų, kurie 
laikosi ant vandens viršaus 
ir, sutroms išeinant, pasilie
ka prilipę prie rynų, todėl 
jeigu rynos nebus kožną sy
ki išplautos, jos visuomet 
dvoks.

7. Praustuvės, vonė ir tu
pykla reikalauja, tokios pat 
priežiūros, kaip skalbynė 
ar sinka. Nors sutros su vi
sokiais riebalais nėra čia pi- 

| lamos, bet kožna šitų Įtaisų 
yra sujungta su didžiąją 
gatvės ryna arba “surpai- 
pe,” kuria eina viso miesto 
išmatos ir nešvarumai. Te
nai pilna nuodingų gazų, ir 
nors visos ivados buna už
darytos tam tikromis van
dens žlugomis, vis dėlto nė
ra užtikrintos garantijos,

j kad tie gazai i namus neįsi- 
Iverš. Gali but išsiurbtas iš

Jurigis Kūnelis Iškabojo 17 Valandų.

Jurgis Kūnelis, 25 metu amžiaus bedarbis, važiavo jieš- 
koti darbo. Neturėdamas gelžkeliui pinigų, jis įlindo per 
aukštinį į maisto vagonų ir pataikė į šaldytuvą. Nusilei
džiant per aukštinį! įkliuvo viena jo ranka ir jis pakybo 
Vagono šaldytuve. Ir taip iškabojo 17 valandų, pakol trau
kinys atėjo iš Davenporto, la., į Chicagą. Kai Chicagoj 
Vagonas buvo atidarytas, jis vis da kabojo, šis vaizdelis 
jį parodo jau Chicagos ligoninėj.

Vėliausios Šio Pavasario Mados.

čia parodytos vėliausios moterų mados šiam pavasariui. Iš kairės, sportiškas kostiumas; 
vidury, juodas balero jaunai mergaitei; dešinėj, pilkas išeiginis kostiumas. Įsidėmėkit, 
kad šįmet sijonai daug trumpesni.
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ATEIS NAUJI LAIKAI.

gie-

NE TIE ATSIŠAUKĖ.
Mergina nutarė paskelbti 

laikraščiuose, kad ji j ieško sau 
gyvenimo draugo. Ir parašė: 
"Norėčiau, kad kas apšviestų ir 
sušildytų mano tamsų ir šaltą 
gyvenimą.”

Ir tuojaus į jos duris pradėjo 
belstis svečiai:

“Aš esu elektros kompanijos 
agentas,” sako vienas. “Mes ga
lim įvesti į tamstos 
šviesą.”

“Mane siunčia 
anglių kompanija,” 
“Musų anglis labai
ir duoda labai gerą šilimą.”

Kaip Bui 
Lenkų K 

tavos

žlugos vanduo, ir tada pa- 
dvoks visas namas. Kad tas 
neatsitiktų,, kas mėnuo rei
kia Įpilti Į tokias vietas di- 
zinfektuojamų vaistų ir vi
sas skyles reikia laikyti už
kimštas kamščiais. Kiekvie- 

I nas praustuvas ir vonė turi 
1 netoli viršaus išplautas gro
teles vandens perviršiui nu
bėgti, iš kurių taip pat gali 
dvokti. Tas groteles todėl 
patartina užlipyti gipsu 
(plaster of Paris), kurio ga
lima nupirkti už 5 centus 
kiekvienoj geležies krau
tuvėj.

8. Viedrai su išmatom 
privalo but gerai uždengti, 
kad ne dvoktų ir kad vasa
rą musės nesiveistų. Išver
tus išmatas, kiekvieną sykj 
toks indas reikia išplauti su 

i washing soda.
9. Dulkės gali but visokių 

j ligų šaltinis. Visokių limpa
mų ligų mikrobai laksto su 
jomis ore ir sėda ant musų 
rakandų, ant musų drapanų 
ir tieisiog ant musų kūno. 
Todėl kas diena reikia jas

I valyti. Nuo sienų ir rakan
čių reikia nuimti jas drėgnu 
[skuduru, o šluojant kamba
rį reikia pavilgyti šluotą ar- 
ba palaistyti grindis. Dau- 
giausia dulkių susirenka i 
karpetus (kylimus). Todėl 

, kas brangina sveikatą, tas 
turėtų tokius patiesalus iš 
savo namų išmesti. Bet jei
gu žmonės vis dar negali 
šito papročio nusikratyti, 
tai jie turėtų bent sykį Į mė
nesį išnešti savo kylimus 
(karpetus) i lauką, pavėjui 
nuo namų, gerai juos išmuš
ti ir išvėdinti.i

10. Miegamieji kamba
riai reikalauja kuo dulkiau
sia tyro oro. Kožnam mie
gamam kambary turėtų but 
nors vienas atidaromas lan
gas nakties laiku. Atsikėlusi 
iš ryto reikia patalai užver
sti ant lovos galų, kad išsi-i 
vėdintų prakaito garai. Ne
leiskit niekam gulti tokiam j 
kambaiy, kuriame per die-.i 
na kaa nor- miegojo, pirma 
p’ėrai io neišvėdinę. Nes nie
kas nėra žmogaus, plau
čiams taip kenksminga, kaip, 
tas oras kuris svkį imi bu-1 
vo iškvėnuotim. Y' a >au iro-1 
'■■vta. kad pritraukti i nlau-j 
čiu,~ tik kn iškvėnuoto oro.i 
reišk’a tik’-iąusia ir grei
čiausią mirti.

11. Vaikų lovos turėtų

rie būtinai reikalingi. Kiek
vienas nereikalingas daik
tas mažina oro išteklių kam
bary ir kliudo palaikyti šva
rą. Ypač žalingi yra minkšti 
rakandai ir kitokie daiktai, 
iš kurių sunku yra išimti 
dulkes, ir kitoks nešvaru
mas. Švara vaikų kambary 
turi būti kuo didžiausia, nes 
nešvariam kambary negali 
but švaraus oro.

12. Patalai, tai yra, šienin- 
kas, pagalviai ir antklode 
reikia kas dieną gerai išvė
dinti, o jei galima, tai ir ant 
saulės išnešti. Iš pagalvių • 
tankiai atsiduoda nemalo
nus kvapas; 5tai buna pa
prastai dėlto, kad plunks
nos netinkamai buvo pri
ruoštos, ir jeigu jas gerai iš
egzaminuoti, tai pasirodys, 
kad apie jas yra riebalų, o 
kartais gyvų ir negyvų kir
mėlaičių. Išvalyti tokį pa
galvį yra tiktai vienas bū
das: išleisti plunksnas, ge
rai jas iššutinti, paskui iš
džiovinti ir supilti i naują 
inpilą.

13. Geriamas vanduo ne- 
visur yra geras. Jeigu van
denį prisieina semti iš upių, 
ežerų ar apleistų šulinių, 
tai visuomet jį reikia per
košti ir bent tris kartus už
virini pirm gersiant. Virin
tas vanduo netenka skonio, 
pasidaro lyg ir “nudukęs,” 
nes verdant iš jo išeina oras. 
Kad skonį virintam vande
niui sugrąžinus, reikia jis 
perpilti kelis kartus iš vieno 
indo kitan. Pilstomas jis vėl 
susimaišo su oru ir vėl pasi 
daro toks, kaip buvo. Pils- 
tyt reikia jau atvėsusi, ne 
karštą. Kasant vandeniui 
šulinį, reikia jį kasti kaip 
galimą toliau nuo tvartų ii 
tokioj vietoj,1 kur lietui ly
jant sutros negalėtų iš kitur 
subėgti, šiltinė, difterija, 
kruvinoji ir kitos panašios 
ligos buna tankiausia vis 
užteršto vandens rezultatas.

14. Maudytis reikia kas 
savaitę.

bai madoje, bet jos labai 
nesveikos. Gamta pritaikė 
žmogaus koją be kurkti 
vaikščiot. Atsistojus mote
riškei ant aukštų kurkų, jos 
kūnas išeina iš lygsvaros, ir 
kad išlaikyti jį stačioj po
zicijoj, turi įsitempti strėnų 
raumenis. Todėl truputį ant 
tokių kurkų pavaikščiojus, 
beveik visuomet pradeda 
skaudėt strėnos ir visas kū
nas jaučiasi nuvargęs.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI

A. Pranevičiui.—Mes var
tojam žodį “sužiedotinė” 
tokia prasme, kaip anglų 
žodis “engaged.” Pas ang
lus, mat. yra toks paprotys: 
kai vaikinas su mergina su
taria tuoktis, tai jis nuperka 
jai pasižadėjimo žiedą. Tai
gi “sužiedotinė” da nėra iš
tekėjusi.

Juozui Servai. — Už 10 
Amerikos dolerių Lietuvos 
paštas išmoka tarp 59 ir 60 
litų, žiūrint koks buna tuo 
laiku pinigų kursas. Tiks- 
liai, iki cento, pinigų kurso 

' iš kalno negalima žinoti, 
nes jis kas diena sviruoja. 
Apie “Lengvą Budą Išmokt 
Angliškai” tamstai; jau pra
nešė musų administracija.

W. G. L.—Draugo raši
nys “Kaip aš suprantu 

!SLA” turėtų tilpti “Tėvy
nėj,” nes ji tokiems reika
lams tik ir leidžiama. Jeigu 
norit, nusiųsime jai. “Kelei
viu” nedėsime.

Wilkes-Barriu A. L. K. 
konferencijos rezoliucijų 
komisijai. — Pranešimas a- 
pie konferenciją atėjo šiam 
numeriui pervėlai. Įdėsime 
sekantin numerin.

Clevelando A. L. K. Ko
mitetui. — Tamstų praneši
mas apie protesto mitingą 
atėjo pervėlai, negalėjom į 
pereitą “Keleivio” numerį 
Įdėti.

but atskiram kambaiy. Hi- 
gijena reikalauja, kad vie
nam kambaiy su vaikais bu
tų kuo mažiausia žmonių. Ir 
tokiame kambaiy turėtų 
but tiktai tokie baldai, ku-

15. Dantis po kiekvieno 
valgio reikia iškrapštyti. 
Tik nereikia šipulį įsikan
dus vaikščioti ir visiems jį
odyt, nes tai priešinga eti

ketai. Einant gult kas vaka- 
as dantis reikia nušveisti 

šepetuku su tam tikrais mil
teliais ar pasta.

16. Skaitant knygą ar lai
kraštį, nekuomet nereikia

SLA. Narių Komitetui.— 
Šią savaitę gauti SLA. rei
kalais raštai negalėjo šiame 
numery tilpti. Tilps sekan
čią savaitę.

C. Aralunui. — Iškarpą 
gavome. Ačiū.

J. Dagiui. — Gavome tris 
rašinius; visi geri, labai 
ačiū.

sėdėt priešakiu j langą ai 
lempą. Atsisėsti visada rei
kia užpakaliu į šviesą, taip 
kad ji kristų tiesiai ant skai
tomojo rašto.

17 Aukštos kurkos yra la-

A. Murauskui. — Pinigus 
ir laišką gavome. Ačiū už 
viską.

K. Latvėnui. — Ačiū už 
prisiųstus laikraščius.

Apie tuos naujus laikus ‘‘Lie
tuvos Ūkininko” Anupras 
da šitokią karunką:

Oi ateis nauji laikai, 
kad gims vyrai ne vaikai, 
o už metų, už penkių, 
jau nebus visai vaikų. 
Išradėjai visi bus, 
Ir žinos kur yr dangus. 
Traukiniais ten važinės 
be maldos ir be giesmės. 
O kurie ant žemės liks, 
gyvens tol, kol jiems patiks. 
Duonos kepti nereikės, 
miltus saulėj tik padės 
ir štai duona gatava— 
imk ir valgyk su kava. 
Gyvulių nieks neaugins, 
maisto stoka nekankins, 
nes karveliai patys lėks 
ir po pečium iščirškės. 
Kas tik valgyt panorės, 
tuoj po pečium pažiūrės— 
Ten kepsnienos tiek ir tiek, 
tik ant stalo pasidėk.
Keptos žuvys upėj plauks, 
kad ateitum, tavęs lauks. 
Puotų, balių pridarys, 
ir litukų neprašys.

butą puikią

pas tamstą 
sako kitas, 
gerai dega

PO MEDŽIOKLĖS.
i Grįždamas iš medžioklės vie
nas pilietis užsuko bučernėn, ir 
sako bučeriui:

—Duok 
i ančių. 
| —Ančių 
bučeris —
tamstai pusę kumpio.

—Nebūk durnas—sako 
džiotojas. — Kaip gi aš 
siu parodyt kaimynams
pį ir sakyti, kad aš jį ežere nu
šoviau ?

man porą laukinių

tai neturiu — sako 
bet aš galiu duot

ne
galė- 
kum-

TIKRAS DžENTELMONAS.
—Štai tau žadėtas dešimtu 

kas, Elenute. Na, kaip sekėsi 
pas dantų gydytoją?
skaudėjo ? bo sekretorius

—O. mama, kad tu butum - elynę ir liepė nešdintis.
girdėjus, kaip Petrukas rėkė! . _q kas tu per vienas?—pa

—Tai ko jis rėkė? Juk jam , reikalavo bomas. 
dantų neskauda.

—Ne. Bet jis už mane davė 
ištraukti dantį. Aš jam už tai 
žadėjau duoti nikelį...

NETIKUSI
Golfo pievoj

TAKTIKA.
. gulėjo išsitiesęs 

Ar labai girtas bomas. Golfininkų kliu-

IR JIS GAVO DARBĄ.
Jaunas vaikinas turėjo išpil

dyti aplikaciją, kad gavus dar
bą. Iš daugelio klausimų, vie
nas buvo toks: “Kaip toli saulė
nuo musų žemės?” Vaikinas rių. 
atsakė: “Kaip ji toli, aš tikrai 
nežinau, bet žinau, jog ji nėra 
taip 
map

Ir

spyrė jam į sė-

—Aš kliubo sekretorius.
—Well, ar tu manai su šito

kia taktika gauti naujų narių?

arti, kad galėtų kliudyti 
šitą darbą dirbti.” 
darbą jis gavo.

KRAUTUVĖJE.
Pirkėjas:— Noriu 

kaklių.
Pardavėjas:— Ar 

kias nešiojate?
Pirkėjas:— Ne, aš

pirkti api-

tokių, ko-

norių šva

BET KADA.
—Kuriomis valandomis jūsų 

Į viršininkas priiminėja?
—Jei nemenka suma, tai,bet 

kada.
SALIUNE.

I Gėrikas. — Išsigerkim 
po vieną! Dievas žino ar besi- 
matysime greit.

II Gėrikas.—Išgerti tai išger
siu, nes aš tavęs

i nebematau!...

Dėl to, k 
sieny buvo 
kareivis, L 
Lietuvą išsi 
ir atidalyti i 

“Lietuvos 
praneša, kai 
vo nušautas.

Kovo 11 ( 
lytaus apskr 
nės valse., T 
kėje, prie 
linijos buvo 
šūviai iš o 
vos pusės, 
nuskubėjo t 
vos pasienio 
gunai. Išgi 
kažką kalbi 
kus arčiau, 
kažkas yra 
Lietuvos pi 
kus “Stok,” 
do į jį suvis 
vos policini: 
liatą šūvių, 
vėl šūviai į 
ninkus.

Prisiartin 
iš kurių bu1 
vos policini 
kad Lietuvi 
lenkų K. 0. 
rių vienas, 
aiškėjo, St 
sunkiai suže 
žemės apie 
administrac 
priklausome 
sėje. Po sut 
pagalbos su

MIRĖ SE 
N

Kaune, i 
tus, mirė kr 
diktas 1 
Prieš didįjį 
kevičius bu 
Verčiantis ši 
lengvai b 
knygų konti 
su Į Lietuvą, 
tą, kai nuy 
liais Į Prūsų 
bendavo į I 
kų knygų ir 
Bendradarbi; 
lietuvybės, si 
su tuometinii 
bonu, kuriai 
lietuviškas ki 
riuškevičius t 
tų’pensijos 
minėtas kk 
140 litų. A 
mirė skurde, 
palaidoti Di 

■ tarnautojai j 
liasdešimt litųSAVĘS NEPAŽINO.

Viekas pasiturintis tautinin
kas nuėjo 
pažiūrėti.

jau ir dabar auksuotais
—Rėmai

tą kiaulę į juos įdėjot? Tai tur
būt taip vadinamas moderniš
kas menas? Jeigu aš bučiau 
artistas, aš tokių biaurybių ne- 
pieščiau... , !'

—Tai ne piešinys — pastebė
jo jam artistas.—Tai yra veid
rodis.

dai-

paveikslų^ parodos 
Sustojo ti'ęs vienais 
rėmais,ir sako:! C 
gražus, ale kam gi

IŠGELBĖTAS!
—Na, ką aš dabar darysiu? 

Reikia penkių dolerių, o neži
nau kur gauti!

—Jeigu taip, tai gerai. Aš 
maniau, kad tu vėl prašysi ma
nęs paskolinti...

29c
A Pound

OLD HOMESTEAD 
//and /dsbtoned Chocolates

AT ALL RETAIL DRUG AND CANDY STORES

Pure, delicious, 
assorted fillings. 

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

LIETUVOJE 
STIKLO Fj 

Jau kelioli 
Kaunu, Aleksį 
brikas, kurs g; 
Pernai rudenį, 
Pernai ruuenį, 
Kaunu, Petn 
sidarė antras 
kas su tokios p 
ku ir indų gan 

Dabar susid 
su 400,000 litų 
ri ties Rady 
trečią stiklo f< 
gamins ne tiki 
ir langams bei 
lą. Radviliškio 
kas pagamins 
stiklo ir jo neri 
užsienio.

NUTRAUKĖ 
BYL 

įSavo laiku 
vidurinėje amt 
je buhalterio 
pil. Liudžius. 
tautiškai išsig 
nės ir pašumy 
gražią dieną i 
go kartu su k 
lity valdžios p 
mą jo žmona 
jam iškelta už 
dabar nutraukt
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų Ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Amerikos Sutartis Su Čekoslovakija. Svetimam Dvarinin-

Kaip Buvo Nušautas 
Lenkų Kareivis Lie

tuvos Pasieny.

Yla Nudarė Savo 
Žmoną.

Dėl to, kad Lietuvos pa
sieny buvo nušautas lenku 
kareivis, Lenkija privertė 
Lietuvą išsižadėti Vilniaus 
ir atidaryti rubežius.

“Lietuvos Žinios’’ dabar 
praneša, kaip tas lenkas bu
vo nušautas. Buvę taip:

Kovo 11 d. 5 vai. ryto A- 
lytaus apskrity ties Merki
nės valse., Trasnykų apylin
kėje, prie administracinės 
linijos buvo išgirsti aštuoni 
šūviai iš okupuotos Lietu
vos pusės. Šūvių link tuoj 
nuskubėjo tos vietos Lietu
vos pasienio policijos parei
gūnai. Išgirdus kitimuose 
kažką kalbantis ir prislin- 
kus arčiau, pastebėta, kad 
kažkas yra Lietuvos pusėje. 
Lietuvos policininkui sušu
kus “Stok,” staiga pasigir
do i jį šūvis. Po to ir Lietu
vos policininkai paleido ke- 
liatą šūvių. Tada pasigirdo 
vėl šūviai į Lietuvos polici
ninkus.

Prisiartinus prie kitimų, 
iš kurių buvo šauta į Lietu
vos policininkus, paaiškėjo, 
kad Lietuvos pusėje butą 
lenkų K. O. P. kareivių, ku
riu vienas, kaip vėliau pa
aiškėjo, Stasys Serafinas 
sunkiai sužeistas, gulėjo ant 
žemės apie 20 metrų nuo 
administracinės linijos ne
priklausomos Lietuvos pu
sėje. Po suteiktos medicinos 
pagalbos sužeistasis mirė.

Vasario 6 d. Butrimony
se, Alytaus apskr., žydų mo
kyklos patalpose rasta ne
gyva sukniubus ten dirbusi 
mokyklos apyvokos darbus 
darbininkė Vitkauskienė. 
Iššaukti vietos gydytojai, 
neradę jokių smurto žymių, 
padarė išvadą, kad ji miru
si nuo širdies ligos. Bet kilo 
spėliojimų, jog gali būti nu
žudyta, buvo iškviesti eks
pertai, kurie, padarę eks- 
pertyzą, rado, kad ji nudur
ta 3 ylos ar vielos dūriais no 
krūtimis. Jieškant nusikal
tėlio buvo sulaikyta velio
nės vyro motina Vitkaus
kienė, bet vėliau krito įtari
mas ant vyro Vitkausko, ku
rį policija ir sulaikė.

Policijai vežant Sulaiky
tąjį iš Butrimonių į Alytaus 
arešto namus, jis mėgino 
pasprukti, tačiau nepavyko. 
Žmonės kalba, kad jis ją 
nudūręs už tai, kad ji uždir
busi 3 litus ir jam jų neda
vusi. Nužudytoji buvo jau
nutė 19 metų amžiaus ir bu
vo nėščia. Jie buvo vedę tik 
praėjusiais metais.

Sulaikytasis Vitkauskas, 
22 metų amžiaus, batsiuvis, 
sėdėjęs kalėjime. Pereitais 
metais grįžęs iš kalėjimo 
apsivedė. Kaltu neprisipa
žįsta.

Šiomis dienomis Amerika pasirašė prekybos sutartį su Če
koslovakija. Vaizdely (kairėj) parodytas Čekoslovakijos 
ambasadorius Washingtone Vladimir Hurban ir Jungti
nių Valstijų kabineto galva Hull.

kui Išmoka Per 
1,500,000 Litu.

ŽIAURIAI NUBAUDĖ AŠTUONIS 
VIŠTYČIO JAUNUOLIUS.

MIRĖ SENAS KNYG
NEŠYS.

Kaune, eidamas 72 me
tus, mirė knygnešys Bene
diktas Andriuškevičius. 
Prieš didijį karą Andriuš
kevičius buvo sielininkų. 
Verčiantis šiuo darbu, jam 
lengvai buvo prieinama 
knygų kontrabanda iš Plu
šų į Lietuvą. Kiekvieną kar
tą, kai nuvykdavo su sie
liais Į Prūsų pasienį, parga
bendavo į Lietuvą lietuviš
kų knygų ir jas platindavo. 
Bendradarbiavo su kitais 
lietuvybės skleidėjais, ypač 
su tuometiniu Vilkijos kle
bonu, kuriam pristatydavo 
lietuviškas knygas. B. And
riuškevičius gaudavo 20 li
tų pensijos per mėnesį, o 
minėtas klebonas gauna 
140 litų. Andriuškevičius 
mirė skurde. Jo palaikams 
^palaidoti Draudimo kasos 

■ tarnautojai paaukavo ke
liasdešimt litų.

PAMIŠĘS TĖVAS KIR
VIU UŽMUŠĖ SAVO

SUNŲ.
Vasario mėnesio pradžio

je Šešuolių vals., Taurapiš- 
kių kaimo gyventojas St. 
Balčiūnas susirgo psichine 
liga. Susirgęs jis kaž kaip

JEZNE ŪKININKAS UŽ 
MUŠĖ UŽPUOLIKĄ.
Jezne prie J. Stankevi

čiaus restorano kelintas Ka
somu kaimo Įkaušusių jau
nų vyrų užpuolė Liciškėnų 
kaimo ūkininką, Petrą Kuz
micką, norėdami jį sumušti. 
Kuzmickas gintis atsikabi
no nuo vežimo branktą ir 
juo sėkmingai užpuolikus 
išvaikė. Vienam užpuolikui 
Tareškevičiui Aleksui teko 
toks tvirtas smūgis, kad šis 
tuoj mirė.

Kuzmickas tačiau nesu
laikytas, nes jis iš anksto 
buvo pranešęs policijai, kad 
prieš ji rengiamas užpuoli
mas, ir, be to, paaiškėjo, 
kad jeigu jis butų žūtbūti
nai nesigynęs, tai butų pats 
sulaukęs tokio likimo, kokio 
susilaukė jo užpuolikas.

ŽIAURI MOTINA PAME
TĖ VAIKUS.

~ . M. Sasnauskienė Zara- 
įkrito į 12 metrų gilumo šu- suose turėjo arbatinę. Šįmet 
linį,. tačiau laimingai, nesu- jj išnuomavo Ukmergės gat- 
sižeidė ir pats iš jo visai vėj butą ir sausio 20 d. din- 
sveikas išsikrapštė._ Tuoj po g0 be žinios. Paliko 3 maža- 
to vieną naktį mėgino nu- mečius vaikus be jokių lėšų 
žudyti savo žmoną, bet jai pragyvenimui. Zarasų poli- 
laiku nubudus, nepavyko. cįja stengiasi M. Sasnaus- 
Taciau to negana. Kadangi kienę surasti.
jis buvo mažai saugomas, 
tad nesenai naktį kirviu už
mušė savo 6 metų sūnų.

Dabar Stasys Balčiūnas i 
patalpintas psichiatrinėj Ii-' 
goninėj.

LAUKUVOJ STATYS 
NAUJĄ MOKYKLĄ.
Šiais metais Laukuvoje 

bus pastatyta nauja pra
džios mokykla. Statybai lė- 
šas duoda Tauragės apskri
čio savivaldybė, o darbu ir 
priežiūra rūpinsis vietos sa
vivaldybė. A; .

LIETUVOJE TREČIAS 
STIKLO FABRIKAS.
Jau keliolika metų ties 

Kaunu, Aleksote, veikia fa
brikas, kurs gamina įvairias 
Pernai rudenį, taip pat ties 
Pernai ruuenį, taip pat ties 
Kaunu, Petrašiūnuos? at
sidarė antras stiklo fabri
kas su tokios pat rūšies bon- 
kų ir indų gamyba.

Dabar susidarė bendrove 
su 400,000 litų kapitalų, ku
ri ties Radviliškiu statys 
trečią stiklo fabriką. Ji ten 
gamins ne tiktai indus, bet 
ir langams bei durim- stik
lą. Radviliškio stiklo fabri
kas pagamins pakankamai 
stiklo ir jo nereikės vežtis iš 
užsienio.

KONTRABANDININKAI 
Užplūdo mariam- 

POLĘ.
Paskutiniu laiku Mariam 

polėje 
klajojančių prekybininkų 
lanko butus ir siūlo medžią-1 ______  _____a_v_
gas, kilimus, baltinius, štai- ji- muilo akmenėlio mišiniu 
tieses, lovatieses ir kitką, nusinuodijo 17 metų mergi- 
Didelis procentas šių “kla- na Slamanida Crakšimovai- 
joklių” kontrabandininkai, tė. Nusinuodijo dėl meilės.

NUTRAUKĖ LIUDŽIAUS 
BYLĄ.

■ Savo laiku Telšių valse, 
vidurinėje amatų mokyklo
je buhalterio pareigas ėjo 
pil. Liudžius. Jis mėgdavo 
tautiškai išsigerti valstybi
nės ir pašumyt. Bet vieną 
gražią dieną iš Telšių din
go kartu su keliais šimtais 
litų valdžios pinigų. Tą su
mą jo žmona sumokėjo ir 
jam iškelta už vagystę byla 
dabar nutraukta.

Lietuvoje yra plačiai ži
nomas dvarininkas Liudvi
kas Šuaželis. Jis gyvena 
Platelių dvare, bet jis yra 
Francuzijos pilietis, o pagal 
žemės reforma? įstatymą 
svetimšaliai nei žemės nei 
miškų Lietuvoje negali 
nuosavybės teisėmis valdyti 
ir per nustatytą laiką turi 
savo turtus likviduoti. Nors 
Įstatymo numatyti terminai 
turtui likviduoti gana senai 
praėjo, tačiau grafas L. Šu- 
azelis vis neįstengė savo 
turtų Lietuvoje — dvarų ir 
miškų — likviduoti. Šuaze- 
lis mėginęs mišką išparduo
ti, bet niekas iš to neišėjo. 
Taigi, pradėjo su Šuazeliu 
tartis žemės ūkio ministeri
ja. Tarėsi ir susitarė nupirk
ti iš jo visus miškus, apie 
3,000 hektarų.

Derybos jau užbaigtos ii 
pas notarą pirkimo-parda
vimo aktas jau pasirašytas: 
L. Šuazeliui už miškus že
mės ūkio ministerija sumo
ka 1,580,000 litų.

L. Šuaželis dar tebevaldo 
Platelių dvarą, kurį taip pat 
privalo likviduoti. Jeigu 
pats Šuaželis dvaro nepar
duos, tai žemės ūkio minis- 

žeistas. veterinarijos mokyk- terija bus priversta jo dva- 
los mokinys N. Sužeidė jį rą parduoti iš varžytinių, 
pil. L. Ch. ir K. sužeistąjį' 
parvedė į butą ir iššaukė 
gydytoją. ‘

BADOSI KINŽALAIS.
Gruzdžiai. Vasario 6 d. 

Markuso traktieriuje sve
čiavosi keli asmens. Apie 2 
vai. nakties susibarė Gruz
džių veterinarijos mokyk- 
los mokinys N. su vietos 
jaunalietuvių veikėju L. ir 
susimušė. Muštynių metu 
dviem kinžalo smūgiai^ su-

PER NEATSARGUMĄ 
SUSIŽEIDĖ.

Deltuvos vals., Mikučių 
kaimo gyventojas Kazys 
Mingelevičius, bevažiuoda- Į gaują 
mas nuo stataus kalno su tikrai keli teismo jieškomi 
malkų vežimu, jam apvir-'ir bausti net po kelis metus 
tus, pateko po malkom. Jam kalėjimo. Ta pačia proga 
sužeistos rankos, kiek kojos sulaikytos ir 4 čigonės, ku- 
ir ypač sulaužyti veido kau-Irios vogdavo krautuvėse ir 
lai. I privačiuose butuose.

nepaprastai daug UKMERGĖJ NUSIŽUDĖ 
MERGINA.

Nesenai Ukmergėje actjL

TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais

BREMEN • EUROPA

Ją Pasitiko Kanuolių Šūviai.

Čia parodyta su savo vyru Olandijos kunigaikštyte Julia
na ir jų jaunagimė mergaitė. Jai gimus, Olandijoj šaudė 
iš kanuoliu, beldė varpai ir staugė laivų sirenomis. ..

K -ąS.

buvo

DEVYNI ČIGONAI PA
KLIUVO I TEISINGUMO 

RANKAS.
Plungės policijai

pranešta, kad jomarke esą 
čigonų, kurie yra teismo 
jieškomi. Policijai čigonų 

’ į sulaikius, pasirodė

I LIETUVĄ

.Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa. 
Bremerhavene užtikrina patogių kelionę į Kauną.

Arba keliaukite populiariais laivais

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

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba
252 bHyLSTON ST.. BOSTON, MASS.

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

Kovo 9 d. Apeliaciniai rū
mai svarstė kelių Vištyčio 
miesto gyventoji! bylą. Kal
tinamaisiais patraukti Sta
sys Plučas, Justinas Bružai- 
tis, Vincas Grunovas, Juo
zas Čuprinskas, Aleksand
ras ir Zenonas Benusenkai, 
Pranas Salkevičius ir Juo
zas Jurkynas.

Bylos istorija tokia:
Plučas tarnavo kariuo

menėj. Vieną dieną jis išdū
mė į Vokietiją. Iš čia parašė 
Bružaičiui laišką. To laiško 
vokas rastas kratos meti, 
pas Bružaitį. Nors Bružaitis 
pats laišką ir sudegino, bet 
saugumo policija jau turėjo 
jo fotografines nuotraukas, 
iš ko ir pradėta byla.

Iš kaltinamojo akto pa
aiškėjo, kad Plučas, vokie
čių policijos sulaikytas ii 
grąžintas Lietuvai, atiden
gė Vištyčio komunistų or 
ganizaciją. Tos organizaci
jos vadu buvęs Bružas-Bru- 
žaitis.

Prieš teismą stoja 8 jauni 
vaikinai. Visi darbininkai. 
Iš jų šeši pasisako be tiky
bos, vienas laisvamanis ir 
du (Plučas ir Jurkynas) ka
talikai. Jie neigia savo kal
tę. Prisipažįsta tik Plučas.

Po liudininkų parodymų 
eina šalių ginčai.

Kalba prokuroras. Jis sa
ko, kad nebegalima tikėt 
Auštra ir Jurkynu, o reikia 
tikėt Pluču ir Cibavičium. 
Pabėgęs iš kariuomenės 
Plučas nemanęs grįžt Lietu
von, tad, kad laišką butų 
rašęs norėdamas palengvint 
grįžimą, nėra pagrindo ma
nyt. Laiškas prasideda žo
džiu “Drauge.” O kas gi 
šiais laikais taip kreipiasi? 
Aišku, kad Plučas komunis
tas. Jis laiške raginęs rinkt 
aukas kaliniams. Plučo pa
rodymai tikri, o p. Purėnie- 
nė nori įrodyti, kad 1934 m. 
Bružaitis buvęs karinome 
nėj ir negalėjęs komunistų 
organizuoti. Susirinkimui 
užtenka vienos dienos.

Adv. Purėnienė sako, kad 
Plučo parodymu tikėti ne
galima. Jis kariuomenės 
dezertyras. Jo parodymai 
visur prieštarauja. Byloj jo
kios medžiagos. Net kariuo
menės teismas nesiėmė jos 
svarstyti. Kalbama apie at
sišaukimus, bet jų nei vieno 
nėra. Minimas Plučo laiš
kas. Bet ten nieko komunis
tiško... O jei turinys butų ir 
komunistinis, tai ne Bružąi- 
tis rašė tą laišką, o Plučas. 
Remiantis tuo laišku, kaip 
tiktai organizatorium ir va

du tektų laikyt ne Bružaitį, 
o Plučą. Juk Plučas ragina 
rinkt aukas. Visi kaltinamie
ji esą tik įskundėjo aukos ir 
todėl reikia išteisinti.

Adv. Kairienė iš paskyri
mo gina Plučą. Ji sako, kad 
Plučas nesusipratęs vaiki
nas. Komunistu jis būti ne
galėjęs nes neturi apie juos 
jokio supratimo. Jis neski
ria komunisto nuo jaunalie
tuvio. Jis nieko nesuvokia ir 
atsako taip, kaip jo klausia.

Paskutinis kaltinamųjų 
žodis. Kiekvienas trumpai 
pareiškia: “Kaipo nekaltą 
prašau išteisinti.” Plučas 
th i p pat sako: “Esu nekal
tas! Prašau išteisint.”

Teismas skelbia pertrau
ką.

Po keliolikos minučių 
skaitomas sprendimas: Bru
žaičiui ir Grunovui — po 4 
metus sunkiųjų darbų kalė
jimo, čuprinskui ir Jurky- 
nui po 3 metus, o kaip ne
pilnamečiams pakeičiama 2 
metais. Plučui—metai.

Aleksandras ir Zenonas 
Benusenkai ir Salkevičius 
Pranas išteisinami. “L. Ž.”

RADO EKETĖJ PRIGĖ
RUSĮ VILKĄ.

Butrimonių vals., Skrai- 
čionių kaime vasario 7 rytą 
pil. J. Sadauskas, nuėjęs į 
prūdą parsinešti vandens, 
pamatė eketėj kažką plūdu
riuojant. Pamanęs, kad gal 
but tai įkritęs bekonas, ėmė 
šaukti kaimynus į pagalbą. 
Subėgus kaimynams, jie vi
si manė, kad ten plūduriuo
ja šuo, bet ištraukus paaiš
kėjo, kad tai didžiulis vil
kas.

—Matyt, vargšas žuvau
damas įkrito, — juokiasi 
apylinkės gyventojai. Eke
tės savininkas J. Sadauskas 
nuengęs vilko kailį gavo 25 
litus.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

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

TIKIME I KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagonų pasaką apie Kristų, 
Kalėdų ir Velykų šventes, o 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” afise ar
ba pas

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

CHICAGO, ILL.

Pažangieji e Amerikos
Lietuviai! ■

LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIE MS 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 JI 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 yertingą 
dovaną—dailiai iliustruotą, įdomų įžymiojo anglų rašy

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

voje metams tik 16 litų, pusmečiui 8 litai. Amerikoje 
metams S4; pusei metų $2.

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Uievo buvimą.

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

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass,
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Vietines Žinios
MILŽINIŠKI MITINGAI

SMERKIA LENKU 
SMURTININKUS.

Vilnius da nežuvęs, tauta jo 
neišsižadės, sako “Kelei

vio” redaktorius.
Pereitą penktadienį So. jsarą per ūkininkų streiką 

Bostono Lietuvių Salėj įvy-.buvo keliasdešimts lenkų 
ko Bendro Draugijų Komi- valstiečių nušauta ir keli 
tėto sušauktas masinis mi-! šimtai sužeista. Ta pati 
tjngas. Nors jis buvo suruo-'smurtininkų gauja, kuri žu- 
šias paskubom ir mažai iš-,do Lenkijos liaudį, dabar ir 
reklamuotas, tačiau žmo-' Lietuvai durtuvą atkišo, 
ries netilpo salėri. | Smetonos valdžiai nebu-

Vakarą atsidarius, Lais-.jvo kitokios išeities, sako 
‘ pasi-

Jankauskas, “Keleivio” re- kį savo pageidavimą: 
daktorius Michelsonaš ir j 1. Kcd dzhdrtir-č

kalta. Pažangioji lenkų vi
suomenės dalis šitam smur
tui nepritaria. Tai yra fašis
tinės lenkų buržuazijos dar
bas. Šita dykaduonių gauja 
smaugia lygiai ir savo tau
tos žmones. Juk pereitą va-

daktorius Michelsonas ir 1. Kad dabartinė tauti- 
Bulauka, pastarasis nesenai ninku partijos valdžia tuo- 
atvažiavęs iš Lietuvos. jaus pasitrauktų iš savo vie-

Jankauskas pabrėžė, kad tos> nes.ji parodė, kad ne
su lenkais darbininkais mes moka Lietuvos garbės gint; 
ginčo 
kalti, 
patriotai,

Ne jie čianeturim.
kad jų tautininkai, 
*, nori pasmaugti 

silpnesnę Lietuvą. Užtai 
i ir turi but at-musų kova 

kreipta ne prieš lenkų liau
dį, bet prieš jų poniją. Rei
kia, sako, tuos parazitus 
boikotuoti — “nei ' vienoj

vės choro vyrų grupe sūdai- kalbėtojas, kaip tik j 
navo keliūtą dainų, o pas( duoti, -nes ji neturi draugų 
kui kalbėjo adv. Bagočius. tarp kitų valstybių. O netu- 
Jisai nurodė, kiek Ameri-. ri jų dėf to, kad ji atmetė 
kos lietuviai yra dirbę ir au- demokratiją ir pradėjo sek- 
kavę nepriklausomai Lietu- ,ti fašizmo pėdomis. Gi ta
vai jos kūrimosi laikotarpiu, Šistinės valstybės mažų tau- 
norėdami matyti savo tėvų telių neužtana. Lietuva tu- 
Ib’aštą. laisvą ir savistovų, o 
štai dabar jį užpuola nau
jas priešas—fašistinis Len 
kijos tautininku militariz- 
mas. Kalbėtojai ragina lie
tuvius eiti visiems išvien ir 
dėtis su demokratinėmis 
tautomis, nes tik demokra
tija gali apsaugoti Lietuvą kis, Šleževičius ir kiti, jau 
nuo fašistinio nacionalizmo, pasirašė proklamaciją, rei- 
į. Pabaigus ’jam kalbėti, kalaudami, kad dabartinė 
prasidėjo visokiu skelbimu tautininkų vyriausybė, kaip 

1 • ■ .i*. - ' susikompromitavusi ir ne
galėdama Lietuvos garbės 
ginti, tuojaus pasitrauktų į 
šalį, o jos vieton turi susi
daryti koalicinė valdžia, iš 
visų Lietuvos partijų atsto
vų.
’• Šitai Lietuvos1 veikėjų ak
cijai paremti, kalbėtojas 
pasiūlė susirinkimui ir rezo
liuciją, kuri-Jbuvo priimta 
karščiausiu pritarimu:

Panašių mitingų Bostono 
apylinkėj įvyko visa e'ilė: 
Norvvoode.ę South Bostone 
(antras, katalikų), Law
rence ir kitur.

Lawrence prakalbas ren
gė visos draugijos ir kliu- 
bai išvien. Žmonių prįsirin- 
ko nepaprastai daug. Kal
bėjo CIO organizatorius

skaitymas, kas publikai ne- 
iRbaii patiko. Ištikro, tą ma
dą reikėtų vyti laukah. Žmo- 
nes susirenka išgirsti ką 
noits svarbaus, u čia jiems 
pradeda skąįtyti iš plakatų, 
kada! bus kokios draugijos j 
balius, kada’ kitoks biznis, i 
Ir tų ^skelbimų 'kartais buna 
tiek, kad užima pusę valan
dos juos perskaityt. ' Publi
ka nerimauja, jos tipas pa- 
gendUi ir jei po tokių škel- 
bimų7 daroma rinkliava, 
žmones jau nelabai nori au
koti.

Ant pat pabaigos kalbėio 
“Keleivio” redaktorius S. 
Michelsonas. Jisai taip pat 
pasmerkė lenkų ultimatu
mą Lietuvai, bet pažymėjo, 
kad čia ne visa lenkų tauta

kad ji atmetė

retų glaustis prie tokių vals
tybių, kurios pripažįsta tei
sę ir mažiems gyventi. To 
jau1 pradėjo reikalauti ir 
Lietuvos žmonės, sako kai* 
betojas. Tokie musų tautos 
autoritetai, kaip d-ras Gri
nius, inž. ;Kairys, Stulgins-

MAIN STREET

Oldsmobile Service
Palengvina įsigyt GERĄ, NAUJĄ ar VARTOTĄ 

AUTOMOBILĮ ŠĮ PAVASARĮ

ŽEMIAUSIA KAINA Tei. kir 6605
l ' ' * » </ 1 .< 1

Pamatykit gražų 1938 Oldsmobile Šiandien 
arba Išvažiuokit su gerų Pertaisytu karu.

Lengviausi Mažb Išmokėjimo Planai.

SPECIALIAI DABAR I
1937 OLDSMOBILE 8, su RADIO, ŠILIMA 
ir DEFROSTER1U labai prieinama kaina.

600 MAIN STREET, CAMBRIDGE.

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 “FR1GIDAIRE,” 
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

CAMBRIDGE’AUS IR Į Norwoode sustreikavo odų 
BRIGHTONO LIETUVIAI. darbininkai.

------  Pereitą sąvaitę Norwoo- 
Didelės protesto prakal- c]0 oc]ų dirbtuvės 800 darbi- 

bos prieš Lenkijos fasistus, nįni<ų paskelbė streiką.
sunaikint j Streikuojančių tarpe yra Į 

apie 200 lietuvių. Streikas 1 
kilo dėl to, kad odų kompa
nija užsimanė atimti iš dar
bininkų kai kurias privilegi
jas, kaip apmokamas atos-, 
togas, ir įvesti tokią tvarką, 
kaip Peabody dirbtuvėse,1 
kur odminiai sunkiau dirba 
ir mažiau uždirba, negu

Sustreikavę

KI 
| DARBO I 
I 1

Trent 
Amerikoje , 

Į Pietų Ameri 
Kanadoje i 

Prenun 
Amerikoje . 
Kanadoje ir 

Valstijų .
Apskelbimų 
Kreipiantis : 
adresuokite:

K
253 Broads

Tel. TRObndge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central įkv.

CAMBRIDGE, MASS.

kurie grūmoja 
Lietuva.

sudaryta koalicinė vyriau*! Balandžio 3 d. nuo o po 
sybė iš visų partijų atstovų, P1^’ 'lt.ono Lietuvių 
kaip to reikalauja savo pro- salėje, 26 Lincoln street, 
- ’ .... J v. . Brighton, Mass, bus žymios

protesto prakalbos. Kalbės 
adv. F. J. Bagočius. Šalę 
prakalbų bus ir muzikalė 
programa. “Laisvės” choro......... .........
■merginų, grupė padainuos Norwoode.
lietuviškas^ dainas ir pašoks Sustreikavę norwdodie- 
rusiškus šokius, gros jau- čįaį išstatė da reikalavimą, 
nuolio L. Buinio orkestrą. ka(Į butų pripažinta 100 
Di‘-gė Hartman, angliškai nuošimčių “closed shop,” 
paaiskins apie Moterų die- taip kad neunijistai visai 
ną if jos reikšmę. _ Minėtas negalėti> dirbti. Darbą metė 
prakalba? surengė C am- yjgj, kaįp vienas.
bridge’aus ir apielinkių ben-------------------------------------
dras draugijų komitetas PARSIDUODA 
Lietuvos laisvei ginti. Visi VALY'1,) drapa-
Vietos ir apielinkes lietuviai kriaušiui. 1052 Dorchester avė., 
susirinkime paskirtu laiku dorchester, mass.
ir užprotestuokime prieš gera proga
Lenkijos fašistus, kurie su Kurie norėtų mainyt namų is Carn- 
ginkluota spėka kėsinasi pa- bridge’aus, Medfordo, arl>a Somer- 

it • vilios, ant So. Bostone namo, yravergti musų brolius ir sese- pUiki proga. Kurie norėtų pirkti, la- 
ris Lietuvoje. Visi Cam- bai prieinamo., išlygos. Kreipkite-, 
bridge aus ir Bnghtono he-! R. wise <;:)
tuviai nepamirškite atsi
lankyt balandžio 3 į Lietu
vių salę, 3 vai. po pietų.

Bendras D-ju Komitetas.

moka Lietuvos garbės gint;
2. Kad jos vietoje butų 

sudaryta koalicinė vyriau-

klamacijoj buvę Lietuvos 
prezidentai Stulginskis ir 
Grinius, buvęs premjeras 
Šleževičius, buvęs ministe- 
ris Kairys ir visa eilė kitų

lietuviškoj bučernėj riepri- Lietuvos visuomenės atsto- 
valo būti lenkiškas kum-(vų;

3. Kad Lietuvoje butų at- 
Isteigta demokratinė tvarka, 
nes krašto valdžia gali but 
stipri tik tokioj tvarkoj, kur 
ji turi vieningą žmonių pri
tarimą ir paramą; ir, paga
liau,.

4. Kad demokratinę Lie
tuvos valstybė pasistengtų 
kuogreičiausia užmegsti 
draugiškus santikius su de- 
mokratinęmis valstybėmis 
ir užtikrinti sau jų pagalbą 
prie fašistinį pavojų, nežiū
rint iš kur tas pavojus gali 
grūmoti.

Nutarta pasiųsti šios re
zoliucijos kopijas Lietuvos 
atstovybei Washingtone, 
pačiam Antanui Smetonai ir 
esamam Lietuvos seimui, o 
taipgi paskelbti ir lietuvių 
laikraščiuose musų visuo
menės žiniai, bet neskelbti 
svetimoj spaudoje.

Prieš Lenkijos fašizmo 
kėsinimąsi į Lietuvos nepri
klausomybę nutarta atskirą 
rezoliuciją ir paskelbti ang
lų spaudoje.

pis!” Susirinkimas karštai' 
tam pritarė.

“Keleivio” redaktorius 
aiškino, kodėl visų tautų fa
šistai tokie žiaurus; kodėl 
jie puola, plėšia ir žudo 
silpnesnes tautas. Bet jis ra
mino susirinkusius, kad tas 
pasiutimas ne amžinas. Jis 
turės praeiti, kaip praėjo ki
ti tamsus laikotarpiai žmo
nijos istorijoj. Ir Vilnius 
nėra žuvęs! Tai kas, sako 
jisai, kad Smetona Vilniaus 
išsižadėjo? Bet mes, lietu
vių tauta, jo neišsižadėjom! 
Nusikračiusi fašistinės dik
tatūros, musu tauta galės 
da sukurti tokią Lietuvą, 
kad Vilnius pats pas mus 
ateis! (Smarkus plojimas.)

Tai . tokia? dvasia, toks 
upas dabar, yra apėmęs A- 
merikoš lietuvius.

REZOLIUCIJA LIETU
VOS KLAUSIMU.

Mes, Bostono lietuviai,, 
susirinkę 25 kovo į masinį 
mitingą užtarti savo tėvynę 
Lietuvą rimtoj pavojaus va
landoje, ii- atsižvelgę į tą 
faktą, kad dabartinė Lietu
vos vyriausybė negarbingai 
nusilenkė' plėšriajam Len
kijos fašizmui, ir kad tas 
nusilenkimas buvo padary
tas daugiausia dėl to, kad 
pono Smetonos valdžia ne
turi demokratinių .valstybių 
užtarimo, gi fašistinės vals
tybės silpnesnių tautų neuž- 
taria, tik taikosi jas praryti, 
—atsižvelgdami į tuos fak
tus, nutarėm pareikšti šito-

NAUJAS GERŲ ČEVE- 
RYKU STORAS.

Juozapas G. Pečiulis, gerai 
žinomas So. Bostono lietuviams,

- • atidarė Nauja čeveryku Storą,Vytauto Dr-stes nariams. lpQ nun| 447 Broa(lway; South 
D. L. K. Vytauto Dr-stės Bostone. Pas jį galėsite gauti 

susirinkimas įvyks 3 d. ba- čeveryku visai savo šeimynai, 
landžiu, sekmadieny, nuo OVER GLOBE čeverykus ir ki-
1 po pietų. Nariai prašomu tų žymių išdirbysčių vyrams ir 
pribūti pažymėtu laiku. Nuo 1 augantiems vaikinams. Mote-
2 po pietų turėsime daly- rims Arch čeverykai vėliausių 
vaut ruošiamam protesto pavasarinių madų ir didelis pa-

1 mitinge prieš lenkus užpuo- ■ ■ • •-•■••
MAS-MITINGAS LIETU- (likus Faneuil Hali, Bostone.

VAI GINTI. j D. L. K. Vytauto Dr-stės

landžiu, sekmadieny,

Bostone, Faneuil Hali, 
3 balandžio ,’ kaip 2 popiet, 
įvyks masinis lietuvių pro
testo mitingas prieš lenkų

Pirmininkas N. Jonuška.
< __________

D-ro Repšio paskaita.
Nedėlioję, Balandžio 3 d..

sirinkimas. Taipgi ir vaiku
čiams čeverykučių. Visi lietu
viai užeikit pas J. PEČIULĮ.
417 Broadway, So. Bostone.

Talafonu 21114
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAIT1S
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietą, 

nuo 7 iki 8 vakare.
197 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

| Tel. 28624 Gyv. 31132

I Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12
• nuo 2- iki
1 11110 ikiI Seredom 9 iki
i ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS ! J
1 Ištaiso defektuotas akis ir tinki- 
j mu laiku sugrąžinti šviesą. Išcg- 
I zaminuoju ir priskiriu akinius.
1 o Oj 114 Summer Street;

I. \W RENCE, MAŠS?

5,
9.
12

Tel. SOUth Bdston 2660 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENMSTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų
Nuo 2 iki 9 vik.

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

tik susitarus.
SEREDOMIS iki 12 dieną 

Ofisas “Keleivio” name. 
251 Broadway,,: j 

tarp C ir D įtreet
SO. BOSTON, MA^S.

NO. 14

fašistus, kurie kėsinasi į nuo 7:00 vakaro, Lietuvių 
Lietuvą. Kalbės adv. Bagu- M. Žinyčios Svetainėj, d-ras 
čius, adv. Šalna ir kiti. iRepšis aiškins apie Žmo-

Prie Šio protesto mitingo j gaus Vidurius, jų sveikatą 
pakviesta prisidėt ukrainie-i ir ligas. Paskaita buz pa
čiai, žydai, i 
draugingi žmonės, 
tuviai dalyvaukite!

protesto mitingoj 
irisidėt ukrainie-i _ . Paskaita buz pa- į 

ir kiti Lietuvai j marginta dainomis. Įžangos 
lonės. Visi lie-Ine bus.

Rengia SLA. 188 kuopa.

GAUKITE 
Permanent Wave 

su moderniškomis mašinomis.
Gražiausias 

Sugarbaniavimas 
CASPERS BEAUTY 

SALON
83 L STREET, arti 4-th Street, 

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU 1615

DR. G. L. KILL0R!
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVU LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. tiki 7 vak. kasdien. 
Nedėliom, nii6 10 ryto iki 1.

Brangesnis
pagamink

Geresnis .
skoniu ir kokybe
bet kaina tokia pat

4' *

IS KRANO
PARODYK Į TĄ KRANĄ

BON KOMIS
(12 ancų ir Pilnom Kvortom)

' HAFFENREF^ER & CO., 'NC„ Boston Mass ^B^weRS SINCE 1q-za

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretu. Vestuvių, Grupi 
Paveikslus.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway,
SOU I II BOSTON. M ASS.

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET’ 

NORWOOD, MASS.
Galima susitarti telefonu:

Norwood 0212

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KE1PUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (storage) už 
2 nuošimčiu nuo daiktų vertei.

1851 DORCHESTER AVE., 
Arti Ashmont Stoties

DORCHESTER, MASS.
Tel. TALbot 5208.

{norint pirkt ar I’ARDI OI 
j NAMUS ARBA 1NŠU HIM 

GERIAUSIA PAS

Edw. L. Hopkins:
362 W. BROADWAY ; 

SOUTH BOSTONE

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured
Movers)

Perk raustom 
čia pat ir į to

limas vietas 
Saugi priežiūra, kaina prieinama.

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 4618

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, 0. D.

417 Broadway, So. Boston, Mail.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTS 
VALANDOS: 9-6 ir 7-».

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖR0) 

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 Diclių iš Lietuvos, ir Kalvari- 
jiškio Medicinos Vyno. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus no- 
siunčiam ir per paštą. Atminkit* 
musų adresų.

H. Cabit (Reg. Aptiek.)
100 DORCHESTER STREET 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2711

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telenkon* 

So. Boston 
1058

AUTOMOBILIU 
AGENTŪRA.

STUDEBAKER
IR TROKU 
Kainos Stebėtinai Pigios, 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekaii.

Taipgi taisome Automobiliui Ir 
Trokus visokių iadirbyačlą.

Peter Trečiokai ir
J oi Kapočiunaa — gavininklL

Taisymo ir dcr..«.i«travimo vilti;
1 HAMLIN STREET

Kamp. East Eighth St
SO. BOSTON, MASS.

SPAUDOJ 
BJAURI

KAMI

Skelbiama, 
tapti Ame 

iji A ■tor 
Nežiūrint, 

išrinko preži 
veltą kone 
kad toji visu 
iki šiai dieni 
kapitalas pi 
tokią biaurią 
paniją, kad i 
seveltas yra 
priežastis ir i 
rikai pavoju 
jį Wall Strei 
kia per rą< 
Coughlinas 
vais visa gal 
i Amerikos 
suomet turi 
jos tarnauda 
ną. Kong 
priešinosi p 
relandui, 1 
tui ir Wilso 
buvo žmoni, 
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