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Pagerintas NRA Bilius 
Jau (neštas Kongresan

“Revoliucinis” Bilius Sovietai Užėmė Pa-

VALDŽIA REGULIUOS 
DARBO VALANDAS 

IR ALGAS.
Fabrikantams draudžiama 

vartoti streiklaužius ir sam
dyti vaikus prie darbo.
Šį panedėlį prezidentas 

Rooseveltas atvyko į Kon
gresą ir pasakė prakalbą, 
reikalaudamas

Michigano Valstijoj.
Michigano valstijos gu- 

į bernatorius Murphy šiomis 
i dienomis įvarė kitą die
glį stambiam kapitalui į šo-

priimtas be didelių ginčų, in^ Pirmutinis jo “nusikalti- 
nes jam pritaria net

šaulio Viršūnę.
Šiauriniame žemes ašigaly 
dabar plevėsuoja raudona 

vėliava.
Pereitą subatą Maskva 

paskelbė žmonijai įdomią 
žinią. Ji pranešė, kad jos la-

Ispanijos Anarchis
tai Prieš Valdžią.

Bet didžiausia darbininkų 
organizacija remia vy

riausybę.

Pittstono Mainerių 
Muštynės.

Areštuotas lenkas pirminin-

Mirė Amerikos Turčius 
John D. Rockefelleris

PALIKO $2,000,000,000 
TURTO.sybė su premjeru Negrinu 

priešaky išleido atsišauki
mą į žmones, kviesdama vi
sus vienybėn prieš visų ben
drą priešą fašizmą. Pirmuti
niai į tą atsišaukimą atsilie
pė anarchistai. Jų organiza
cija Madride išleido pareiš
kimą, kad jie negalį remti 
Negrino vyriausybės, nes ji 
buvo sudaryta be jų. Vadi
nasi, prieš fašistus jie neko- 

kurį valdė lakūnas Vodop- vos. Bet Generalinė Darbo 
janovas, buvo varomas ke- Federacija, kuri priklauso 
tūriais motorais. Jis perskri- Į prie socialistų partijos ir ku- 
do per polių ir nuskridęs 13 ri kontroliuoja beveik visas 
mylių kiton pusėn nusileido darbininikų unijas Ispani- 
ant ledo su visais žmonėmis joj, karštai ir vieningai sto-

.x mas" pelnagrobiams buvo
m1^ laike General Motors ir kitų kūnai perskrido per šiaurini
mat, kad kitokios išeities autOmobilių fabrikų strei- “ “
nėra.

Teismas Užgyrė So- 
cialę Apsaugą.

ko, kuomet jis atsisakė var
toti miliciją prieš susėdu
sius dirbtuvėse streikierius. 
Tuomet plutokratų spauda 
staugė, kad Michigano vals
tijoj “sugriuvo tvarka,” kad 
valdžia palaiko “anarchi-

Vyriausis Teismas šį pa- 
“praplėsti nedėlį užgyrė 4 labai svar- 

socialio progreso ribas.” Po bius dalykus Amerikos dar- -ją.
jo prakalbos tuoj buvo įneš- bininkams, būtent: Bet dabar gubernatorius
tas į abudu Kongreso butu; 1. Federalę senojo am- Murphy nuėjo da toliau. Ji- 
bilius, kuriuo reikalaujama' žiaus pensiją sai įnešė Michigano legisla-

žemės ašigalį ir nusileidę te
nai pastatė raudoną vėliavą, 
prijungdami ‘‘pasaulio vir
šūnę” prie Sovietų teritori
jos.

Ši rusų ekspedicija susi
dėjo iš 11 žmonių ir ji ruo
šėsi šiam žygiui per du me
tu. Ekspedicijos orlaivis,

kas, kuris užgavo du lietuviu
Pittston, Pa. — Čia buvo 

sušauktas Kehoe-Berge Coal 
kompanijos angliakasių mi
tingas apkalbėti skriaudas, 
kokių kompanija daro dar
bininkams prie darbo. Da
lyvavo 500 mainerių. Kal-

Turėjo išplautą skilvį, ta
čiau susilaukė 98 metų

labai toli siekiančių refor
mų. Tai esanti pagerinta 
NRA.

Svarbiausi biliaus punktai 
yra šie:

1. Reikalaujama sudaryti 
iš 5 žmonių tarybą, kuri re
guliuos darbo valandas ir

2. Federalę apdraudą nuo 
nedarbo.

3. Valstijų apdraudą nuo 
nedarbo.

4. Darbininkams teisę ra
miai pikietuoti dirbtuves 
streiko metu.

turon bilių, kuris aiškiai yra 
atkreiptas prieš kapitalo 
diktatūrą. Svarbiausi jo 
punktai yra tokie:

1. Valstijos gubernato
riui, veikiančiam kaip vi
suomenės tarnui rimtuose

darbininkų algas. Valandų nedarbo apdrauda turėjo 
maksimum nustatomas 40 jau pradėt veikti nuo šių 
valandų į sąvaitę. Tai reiš- metų pradžios, bet kapitali- 
kia, kad daugiau kaip 40 štai apskundė šiuos įstaty- 
valandų nevalia bus dirbti, mus Vyriausiam Teismui ir 
Jei taryba matys kur reika-: reikalavo juos panaikinti

Senojo amžiaus ^pensija ir darbo-kapitalo ginčuose, 
duodama gale pavesti dar

ir provizija.
Šiaurės ašigaly rusai keti

na įsteigti pastovią stotį sa
vo orlaiviams nusileisti,

ja už naująją vyriausybę 
Kad anarchistai negalėtų

padaryti kokio sabotažo 
valdžios planams, tai nau-

amžiaus.
Anksti pereito nedėldie

nio rytą Floridoje mirė vi
sam pasauly žinomas pini
guočius John D. Rockefelle
ris. Jis buvo jau senas žmo
gus, ėjo 98-tus metus, gyve
no nuolatinėj daktarų prie- 

bant apie tas skriaudas, žiūroj, turėjo išplautą skilvį 
pradėta kaltinti ir unijos į- mirė miegodamas.
’okalo viršininkus, kad jie Kapitalistinė spauda da- 
neatlieka savo pareigų. Ka- bar gieda jam himnus, kaip 
žin kas iš susirinkusiųjų pa- didžiausiam pasauly “lab- 
'iulė įnešimą, kad dabarti- danui,” nes jis esąs išauka- 
niai viršininkai butų išmes- vęs per vį§ą savo gyvenimą 
ti, o jų vieton išrinkti kiti. daugiau kaip pusė biliono 
Įnešimas tuoj buvo parem- dolerių, būtent, $530,853,- 
tas, bet tuo pačiu laiku ka- 632. Bene daugiausia milio-

bo įmonės valstijos policijos 
žiniai arba sustabdyti ga
mybą

2. Bilius griežtai drau
džia fabrikantams trukdytilą tai galės nustatyti ir 30 kaip “nekonstitucinius.” to- darbinį unijas, vartoti

iro I o nn n coįrorto rtnl ilz-i ciai t nn nnv/\ vnrL”T_ - * ... * - __valandų sąvaitę
2. Fabrikantams drau

džiama samdyti prie darbo 
vaikus, nesukakusius 16 
metų amžiaus.

3. Nevalia importuoti 
streiklaužių ir šnipų. Šnipi
nėjimas visai draudžiamas.

4. Kompanijos, kurios ne
pripažįsta unijos arba sam
dosi nepilnamečius vaikus 
prie darbo, neturės teisės 
siuntinėti savo gaminių iš 
vienos valstijos į kitą.

5. Darbdaviai, kurie ne
pildys tarybos nustatytų tai
syklių, bus baudžiami po 
$500 arba po 6 mėnesius 
kalėjimo. Tik už pirmutinį 
nusikaltimą kalėjimas ne
bus taikomas.

6. Darbdavys, kuris pra
šalins iš darbo darbininką 
užtai, kad šis padavė prieš 
jį skundą arba liudijo prieš 
jį. bus baudžiamas $1,000 
arba metais kalėjimo.

7. Darbdaviai, kurie sam
do nedaugiau kaip 15 dar
bininkų, nuo šitų patvarky
mų yra paliuosuojami.

Bilius daro kai kurių iš
imčių ir stambiems darbda
viams. Pavyzdžiui, jei kor
poracijos biznis būtinai rei
kalaus ilgesnių darbo valan 
dų, negu tarybos bus nusta 
tyta, tai tokia korporacija 
turi susitarti su darbininkų 
atstovybe ir mokėti jiems 
pusantros algos už viršlaikį.

Koks bus algos minimum, 
tai biliuje nepasakyta. Tas 
palikta pačiam Kongresui 
nustatyti.

Bet taryba, kuri reguliuos 
algas ir valandas, visuomet 
turės galę nustatytą Kon 
greso normą pakeisti. Kuo
met darbai eina gerai, ji ga
lės darbo valandas pailgint; 
bet kuomet darbai sumažė
jo ir atsiranda daugiau žmo
nių be darbo, tuomet darbo 
valandos bus trumpinamos.

Taip pat bus daroma ir su 
algomis. Kuomet gyveni
mas pabrangsta, tai algo 
bus keliamos, o kai pragy
venimas atpinga, tai ir atly
ginimas už darbą bus ma
žesnis.

Nors šitas bilius tik šį pa
nedėlį įneštas, tačiau gali-

dėl iki šiol jie nebuvo vyki
nami.

Italija Priešinga Is
panijos Paliauboms.

Anglija siūlo sustabdyt mū
šius ir ištraukt svetimas 

armijas.
Francuzijai spiriant, An

glija sutiko pareikalauti, 
kad Ispanijoj butų sustab
dyti mūšiai ir iškraustytos 
visos svetimos armijos su 
savo ginklais. Nors šitas rei
kalavimas oficialiai da ne
paskelbtas, bet fašistinė Ita- 
ijos spauda jau išsižiojo, 
<ad Italija negalinti ant to 
sutikti. Girdi, stabdyti Is
panijoj mušius ir traukti iš 
enai svetimas armijas, 

reikštų kištis į Ispanijos ka
rą, o toks žingsnis butų aiš
kiai priešingas “nesikišimo 
sutarčiai,” kurią pasirašė 27 
valstybės.

Suprantama, italams rupi 
kas kita. Jie gerai žino, kad 
prašalinus iš Ispanijos šve
lnias armijas, fašistų gene- 
-olai liks be kariuomenės ir 
tuoj bus sunaikinti. Todėl 
MussoIinio agentai ir kalba 
apie “nesikišimo sutartį.” 
Ištikrujų gi mūšių sulaiky
mas tos sutarties netik ne- 
ulaužytų, bet dar sustiprin

tų ją. Juk ta sutartis buvo 
padaryta tuo tikslu, kad kuo 
greičiausia pasibaigtų Ispa
nijos vidaus karas, o sveti
mų armijų ištraukimas kaip 
tik ir padėtų to tikslo pa
niekti.

šnipinėjimą, “juodąjį listą,” 
šalinti darbininkus iš darbo 
dėl jų veikimo unijose, ir 
taip pat draudžiama orga
nizuoti sau palankias (kom- 
paniškas) unijas.

3. Bilius visiškai panaiki
na teismų injunctionus 
prieš darbininkus bei jų or
ganizacijas, išskyrus tik to
kius atsitikimus, kur strei
kieriai tyčia naikintų turtą.

Biliaus tikslas yra sustip
rinti Wagnerio Įstatymą 
Michigano valstijoj, bet 
daugeliu žvilgsnių jis yra 
daug grieižtesnis už pasta
rąjį. Todėl reakcininkai ma
to jame “revoliuciją.”

AMERIKOS DARBO FE
DERACIJA KELIA DUO

KLES.
Amerikos Darbo Federa

cijos pildomoji taryba rei
kalauja, kad visi jos unijų 
lokalai pakeltų savo nariam 
mėnesines duokles 100 nuo
šimčių. Green su savo sėb
rais sako, kad jiems reika
lingi pinigai kovoti prieš 
CIO. Matyt, tiems reakci 
ninkams skauda širdį, kad 
CIO varo kapitalistams kly
ną. Duoklių pakėlimas duo
tų ponui Greenui apie $75,- 
000 kas mėnesį ekstra pini- 

Tuomet jis galėtų ir algų
ma jau numatyti, kad jis bus gą sau pakelti,

kuomet bus atidaryta jų su- jas premjeras siūlo .panai- į ^jn. kas pasiūlo uždaryt su- nų jis yra išdalijęs bažny 
sisiekimo linija per šiaurės kinti Vyriausią Karo* Tary- sirinkimą. Pirmininkas Os- čioms ir misijoms, nors ne- 
ašigalį į San Francisco. Ta bą, o visą respublikos armi- }trowski priima paskutinį į- maža teko ir mokykloms, 
stotis turėsianti taip pat la-'jos ir laivyno vadovybę pa-Įnešimą ir uždaro mitingą. Negalima tačiau sakyti, 
bai didelės svarbos ir oro vesti ministerių kabinetui. | Salėj kįla triukšmas. Maine- kad tie j0 ^lytį milionai 
permainoms spėti. Tuo Vyriausioji Karo Taryba ^131 Puola lenką p.irmininką. buvo švari labdarybė. Kiek- 

priklausė nuo darbininkų Į Prieina du policininkai ir vienas doleris buvo žiauriai 
organizacijų, tarp kurių yra non jį saugiai islydet iš sa- išspaustas iš darbininkų 
daug anarchistų ir jie butųpes- Turėdamas policijos ap- prakaito ir kraujo. Bažny- 
galėję sabotažuoti tos tary-1 saugą, pirmininkas Ostrovv- gioms Rockefelleris mėtė 
bos planus. Dabar gi anar
chistų rankos nuo karo va
dovybės bus prašalintos.

džiaugiasi ir Amerikos mok
slininkai. Jie mano, kad 
turint meteorologinę stotį 
šiaurės poliuje, orą bus ga- 
ima įspėti už sąvaitės iš 
<alno. Tai busią labai svar
iu netiktai aviacijai, bet ir 
žemės ukiui, nes fermeriam 
iš kalno bus galima praneš
ti, koks bus oras už sąvaitės. 

Šiuo rusu žygiu Amerikos 
pauda labai susidomėjusi, 
i pradeda jau įsitikinti, 

<ad Sovietų valstybė užima 
vadovaujamą vietą netik 
ekonomijoj, bet ir mokslo 
srity. Rusų aviacija, kaip 
pasirodė Ispanijoj, yra ge
resnė net ir už vokiečių.

Baskų Vyriausybė
Kelsis iš Bilbao.

Jeigu Bilbao miestas ne
galės atsilaikyti prieš Vo
kietijos orlaivius ir italų ar- 

valdžia

skis pasidaro labai drąsus ir miljonus> „ jo darWnin.
pagnebęs . nuo stalo kūjeli pareikalaudavo kelių 
paieidaa juo j Juozą Pilko- centų ant duonos> tai jis
n|. Pilkoms greit pasilen- dažnai atsakydavo jiems 
kia, tai kūjelis pataiko į An- Svinu Jo <.labdarybę” labai 
taną Kašubą ir Joną Ręklai- gerai žin0 New vals.
ti. Tuomet policmanai pa- £ijps darbininkai. Kai anais 
ima smarkųjį lenką uz mus- metais jie sustreikavo rei- 
tynes ir nusiveda ( belangę. kalaudami žmoniškesnio at- 

Angliakasio Sūnūs. įygjnimo už sunkų savo dar
bą, tai Rockefellerio kontro-

jelS’iš Bilbao ^AngHjąAnglai Pagelbės BiZ-liuojama aliejaus kompani

DA 2 MAINE’O FIRMOS 
PASIDAVĖ \VAGNERIUI.

Iš Lewistono pranešama, 
kad pereitą nedėldienį tenai 
da dvi čeverykų kompani 
jos, kurių darbininkai strei 
kuoja, sutiko, kad streikie
riai nubalsuotų, kokios uni
jos jie .nori. Balsavimas į- 
vyks 29 gegužės. Šitokio 
balsavimo reikalauja Wag- 
nerio įstatymas, kuriam iki 
šiol tos firmos nenorėjo pa 
siduoti. Trys kompanijos 
pasidavė pirma, o 13 vis da 
priešinas. ,

POTVINLAI SUPARALI- 
ŽIAVO ALASKĄ.

Alaskoje tik dabar pra
dėjo eiti upių ledai ir tirpti 
sniegas, todėl kilo dideli 
potviniai. Pakilusi Tananos 
upė užliejo Nevados miešti, 
ir nunešė daug gyvenami 1 
namų. Vos tik vanduo nu
slūgo ir gyventojai pradėjo 
grįžti savo namų valyti, už
ėjo antra potvinio banga ir 
užliejo miestą iš naujo.

Lenkija Deportuo
sianti Žydus.

Jie busią, tremiami į “Šven
tąją Žemę” ar į Mada

gaskarą.
Telegramos iš Varšuvos 

sako, kad Lenkijos valdžia 
>ra dėjusi svarstyti masinį 
žydų ištrėmimą į Palestiną 
arba Į francuzų salą Mada
gaskarą, kuri guli Indijos 
Vandenyje, ties Afrikos 
pakraščiu. Dėl nuolatinių 
pogromų ir kitokių perse
kiojimų, jau pernai 23,000 
žydų išvažiavo iš Lenkijos

“šventą” Palestinos žemę 
Varšuvos valdžia sakosi no
rėtų visus žydus tenai išga
benti, bet Lenkijoj esą dar 
3,000,000 žydų, o Palestinoj 
tiek sutilpti negali, todėl 
jiems siūloma Madagaskaro 
sala.

BASKAI PASMERKĖ SU
ŠAUDYT DU VOKIEČIU

Bilbao mieste pereitą są
vaitę Liaudies Tribunolas 
teisė du vokiečiu lakunu 
kurių orlaivis buvo numuš 
tas žemėn ir jiedu paimti 
nelaisvėn gyvi. Liaudies 
Tribunolas pasmerkė abudu 
sušaudyt kaip žmogžudžius 
kurie mėtydami ’ bombas 
miestus išžudė daug nekal 
tu žmonių.

išvešiąs anglų karo laivas, 
nes kitaip fašistai ją išžudy- 
ų. Iki šiol iš Bilbao miesto 
juvo vežami tik vaikai ir 
moterys, kurioms prieglau
dą davė francuzai, belgai ir 
anglai. Sakoma, kad Bilbao 
mieste tebėra da apie 350,-

bao Valdininkams. ja atsakė jiems šūviais. 0 
kai 1912 metais sustreikavo

Fašistai žada visus juos West Virginijoj Rockefelle-
iššaudyt. rio kasyklos angliakasiai,

Fašistų generolas Franco jie tuojaus buvo išmesti su 
paskelbė, kad jeigu jo gau-Į savo šeimynomis iš Rocke- 
jos paims Bilbao miestą, tai fellerio namų. Išmesti varg- 
jis iššaudysiąs visą baskų šai pasitraukė į krumus ir 

000 gyventojų. Baskai gina I katalikų valdžią, kuri pa-' pasistatė sau būdas. Tada 
savo miestą labai narsiai, laiko lojalistų pusę. Šito j Rockefellerio kompanijos 
bet jie neturi tokių karo ma-1 akyvaizdoje anglai yra nu-j pasamdyti galvažudžiai pra-
sinų, kokiomis fašistus ap- pistatę susodinti visus Bilbao 
rūpino Italija ir Vokietija, valdininkus į Anglijos karo 
-Jeigu baskai turėtų tiek or-Paivą Jr išvežti juos Angli- 
aivių ir tankų, kiek turi jų i°n> jeigu jau pasirodys, 
iriešas, tai fašistai negalėtų I kad Bilbao miestas negali
tenai savo nosies įkišti.

PAVOGĖ KAPINIŲ VAR
TUS GINKLAMS.

Rochester, N. H. — Perei
tą sąvaitę čia buvo pavog
ta kapinių geležiniai vartai. 
Matyt, jie buvo parduoti 
kaip “džionkas,” kurį pa 
skutiniais laikais Amerikoje 
labai perka japonai ir vo
kiečiai ginklams gaminti.

atsilaikyti. 24 baskų kuni
gus fašistai jau sušaudė už
imtose vietose. Sušaudė taip 
gi 6 baskų rašytojus, kad 
negalėtų rašyti apie fašistų 
žvėriškumus.

SOVIETAI SUŠAUDĖ 
44 ŽMONES.

Maskva praneša, kad pe
reita sąvaitę Sibyre buvo su
šaudyta 43 vyrai ir 1 mote-

VIENAS REAKCININKAS
PASITRAUKIA IŠ VY
RIAUSIOJO TEISMO.
Teisėjas Willis Van De- 

vanter, Vyriausiojo Teismo 
narys, pareiškė pereitą są
vaitę, kad 2 birželio jis jau 
pasitrauksiąs iš tos įstaigos. 
•Jisai yra vienas iš jų, kurie 
visuomet priešinosi Roose
velto reformoms.

NACIAI APIPLĖŠĖ EMI 
GRANTUS.

“Frankfurter Zeitung’ 
praneša, kad per ketverius 
pastaruosius metus Hitlerio 
valdžia paėmė 170.970,000

.. , - T .. .-x . . .ris už ardymą geležinkelio
Mat, kaip Japonijai, taip ir J militarinė j zonoj. Manoma, 
Vokietijai trūksta geležies. |ka(j jje buvo Japonijos pa-
$24,000,000 KONGRESUI1 <anidyt! agenUl' 

IŠLAIKYTI.
Rooseveltas pasirašė bi

lių, kuriuo skiriama $24,- 
000,000 Kongresui išlaikyti 
per ateinančius metus. Tai 
ve, kiek šios šalies žmonėms

157 KARO LAIVŲ PA
RADAS

Praėjusį ketvergą Port 
smoutho uoste, Anglijoj, su- 
Isirinko 157 karo laivai nau
jai vainikuotam karaliui 

kainuoja įstatymų leidimas. Jurgiui ir jo bobelkai pasi- 
Ir jei tik geresnį įtsatymą iš- rodyt. Šitam parade dalyva 
leidžia, tai Vyriausis Teis-|vo ir Amerikos šarvuotis
mas jį panaikina kaip 
konstitucinį.

ne_|“New York.

BE-
ORGANIZUOS 1,250,000 

AUDĖJŲ.
Šią sąvaitę Lawrence CIO

BUVO 16,000.000 
DARBIŲ.

Tik dabar Washingtone I organizatoriai pradėjo or-
_______  . , iškelta faktas, kad aštriau- Į ganizuoti audėįjus. Audimo
markių iš žmonių, kurie iš-J šio krizio laiku Amerikoj I pramonėj dirba 1.250.000 
važiuoja iš Vokietijos, huvo 16.000,000 bedarbių. ’ žmonių.

dėjo į tas palapines šaudyt, 
užmušdami bene 13 žmo
nių, o paskui apipylė būdas 
Rockefellerio žibalu ir už
degė.

Tai taip tas dievobaimin
gas “labdarys” darė milio
nus, kuriuos paskui dalijo 
bažnyčioms, kad jį garbin
tų kaip šventąjį.

Kiek jis paliko turto, kol 
kas da nežinia, bet spėja
ma, kad bus tarp $1,000,- 
000,000 ir $2,000,000,000. 
Federalinei valdžiai iš to 
teks apie trys ketvirtadaliai, 
nes palikimai virš 50 milio
nų dolerių dabar yra tak- 
suojami 70 nuošimčių. Reiš
kia, jeigu turto bus 1 bilio- 
nas, tai valdžia paims 700 
milionų taksom.

Rockefelleris buvo kilęs 
is francuzų. Jo protėviai 
Francuzijoj vadinos Rodie- 
feuille pavarde ir buvo hu
genotai (taip vadinosi Fran
cuzijos protestonai). Bet kai 
popiežiaus įsakyti Romos 
katalikai 1685 metais pra
dėjo Francuzijos hugenotus 
skersti, Rochefeuille’ų šei
myna pabėgo Vokietijon ir 
apsigyveno Koblenzo mies
te. Čia jie savo pavardę pa
keitė iš Rochefeuille į Ro- 
ckefeller, nes vokiečiams 
taip lengviau ištarti. Ameri
kon Rockefelleriai atvyko 
1720 metais, '



No. 21. Gegužės 26 d., 1937 m.

S
Vaizdelis U Ispanijos Vidaus Karo. LAIŠKAS Iš LIETUVOS.

APIE “JUODĄJĮ DIEVĄ,” 
KURIS NESENAI BUVO 

AREŠTUOTAS.
Pastaruoju laiku Ameri

kos spaudoje daug yra rašo
ma apie New Yorko juod- 
veidžių dvasiškį, kuris skel
biasi esąs Dievas. Ypač jis 
pagarsėjo, kai policija aną
dien jį areštavo ir pradėjo 
gaudyt jo “apaštalus,” kal
tindama juos moterų vilioji
mu nemoraliems tikslams. 
Bet iš gatvinės spaudos sun
ku tiesą sužinoti, nes Į daly
kus toji spauda nesigilina, 
tik stengias sukelti kuo dau
giausia tuščios sensacijos, 
kad neprotaujanti gatvė 
daugiau pirktų laikraščius.

Aiškesnių informacijų a- 
pie tą “Juodąjį Dievą” ir jo 
reikalus su policija galima 
rasti jo biografijoj, kuri šio
mis dienomis buvo išleista 
New Yorke.

Kad tas juodveidis skel
biasi esąs Dievas, tai nedi
delė naujiena, sako jo bio
grafijos autorius, Robert 
Allerton Parker. Beveik 
kiekvienoj šaly ir kiekvie 
nam amžiuje yra buvę taip 
vadinamų “mesijų,” kurie 
skelbėsi “dievais,” ir visuo
met buvo žmonių, kurie 
jiems tikėjo ir sekė juos.

Lygiai toks pat “mesijas” 
yra ir šitas New Yorko juod
veidis, kuris formaliai ra
šosi kaip Rev. M. J. Divine, 
nors geriau yra žinomas 
kaip Father Divine.

Bet “Divine,” tai ne tikra 
jo pavardė. Georgijos vals
tijoj, kur jis gimė ir augo, 
jis vadinosi George Baker. 
Tai tikras jo vardas ir pa
vardė. Bet dabar jis sakosi 
nieko bendra su tuo asme 
niu neturįs. George Baker 
jau miręs. Jo vietoj gimęs 
Father Divine.

Jo sekėjai, pnsirasę pne 
jo “dangaus karalystės,” ir
gi išsižada buvusiojo savęs, 
o “gimsta iš naujo” ir pasi 
renka sau visai naujus var
dus. štai keliatas tokių pa
vadinimų : Baltramiejus
Skaistusis, Žemčiūgu Var
tai, Morta Dangaus Mėlynė 
Džiaugkis Laime, Atvira 
Širdis, Skraidomas Aniuo- 
las, Stebėtinoji Tiesa, ir tt

Father Divine, kas reiškia 
“dieviškas tėvas,” pradėjo 
veikti kaip “mesijošius’ 
1919 metais. Jis tada atvy
ko su savo žmona į Sayville 
N. Y., ir nusipirko 8 kamba 
riu namą prie 72 Macon st. 
Dokumentuose pasirašė kaip 
“Map. J. Divine” ir “Penni 
nah Divine.” Tame name 
Divine įsteigė samdos biurą 
ir nemokamai padėdavo 
žmonėms susirasti darbo; 
Atlyginimo neėmė, jeigu 
kas ir siūlė. Pradėjo nas jį 
eiti netik juodveidžiai, bet 
ir baltveidžiai. Paskui jis 
da pradėjo aprūpinti pavar
gėlius drapanomis ir mais
tu. Iš kur jis gaudavo šitiem 
reikalam pinigų, tai klausi
mas ir iki šiol neišaiškintas, 
sako jo biografijos auto
rius.

Divine dirbo šitoki labda
rybės darbą Sayvillės mies
tely per 10 metu ir pasidarė 
tenai labai populiarus. Juod
veidžiai pradėjo važiuoti 
nas ii čielais busais iš Newj 
Yorko. Pradėjo važiuot nas 
ii iš toliau ir baltveidžiai. 
Tamsus, beraščiai žmonės, 
kurie visuomet būna palin
kę prie religijos, pradėjo 
kalbėti, kad šitas Divine ne
gali būt paprastas juodvei
dis, o juo labiau, kad ir jo

Savardė anglų kalboje reiš- 
ia dieviškumą. Ir kai tie 

tamsus žmonės susirinkda
vo apie Divine’o stalą, jis 
imdavo jiems sakyti, kad 
dabar jie esą susirinkę į 
“Dievo karalystę.”

Ir taip toji “Dievo karaly-

kė ir New Yorko juodvei- 
c žiu apgyventą kvartalą I 
larlemą. Divine pasidarė * 
uodveidžių dvasios vadas, 
o populiarumas, matyt, ap-i 
ūko jam galvą, ir jis pats 

oradėjo tikėti, kad jis ne 
paprastas negras, bet Dievo 
atsiųstas juodveidžiams iš-, 
ganytojas, o gal ir pats Die-, 
vas.

Jo “dangaus karalystė” 
iandien turi savo skyrių ar 
ulijų beveik visuose Ame
rikos miestuose. Net Šveica-. 
rijoj esą keliatas jo misijų. 
New Yorko valstijoj jis tu
rįs šešis didelius ukius, ku
re vadinasi “pažadėta že
me.” Tuose ūkiuose dirba jo •
‘aniuolai” ir “aniuolės,’ 

kurie. y. vyrai ir moterys, 
seka jo “mokslą.”

“aniuolus”

Čia matome vaizdą iš baskų krašto. Baskų artilerija išardė fašistų kelią vedanti į Bilbao 
todėl fašistai suvarė gyventojus tą kelią taisyti. Sargyboj stovi ginkluotas fašistas.

Apie tuos
“aniuolės” jo biografijos nomis Fiancuzija ir Anglija gą. Paimkime, pavyzdžiui, kiu budu nelabai 
autorius sako taip: pradėjo spirtis, kad visi sve- kalėjimus. Kas tenai sėdi už jaunimą prie Dievo

“Suklaidintos sielos ir viso- kareiviai butų iš visokius kriminalus? Ar lioti, nes—
kie nuo visuomenės atsiskyrė- I5PaaAJ°® ištraukti.^ Jeigu 
liai, vienu žodžiu via, kurie ,J)ykdyta, tai fašistų 
dėl šiokių ar tokių priežasčių generolai pasiliks be armi- 
negali prisitaikyt prie gyveni-! JOS’ n?s dabai jų spėkas SU 
mo, yra lengvos aukos to
kiems, kaip Father Divine

daro beveik vieni tik italai 
ir vokiečiai.

laisvamaniai? Ne, beveik 
visi tikintieji. Ir kriminaline 
statistika parodo, kad di
džiausis kriminalistų nuo
šimtis priklauso Romos ka
talikų bažnyčiai.

taip gyvena. Yra tokių lai
mingų, kurie gal geriau gy- 

■vena, negu Amerikos milio-

Niekur nėra tokio vargo, 
kaip Lietuvoj.

Vienas waterburietis pri-!
' siuntė mums laišką, kurį jis į

1 gavo iš Lietuvos. Tarp kitko adfntakų“nualintoj mu- 
,tenai rašoma. !Sų Lietuvoje, tai taip kaip

“Gavau nuo tavęs laišką... į blusų pas šunį. Prasideda 
Be to, gavau ir laikraščių, į jje valsčiaus raštininku ir 
tik ne visus,, kuriuos rašai Į baigiasi ministeriais. Ir visi 
siuntęs. Gavau tik ‘Tėvy- gauna po kelis šimtus irGavau tik 
nės’ du numeriu, kitų nega 
vau. Matyt, Kybartuose cen-

nienai. Tai valdžios viršū
nės, visokie valdininkai. O

tukstančius litų algos į mė
nesį, ir prie to skiriami žmo-

zura sugraužė. Ką padarysi, noms ir vaikams išlaikyti 
kad ji turi tokius dantis... .priedai. O bedarbiams nėra

“Kas link važiavimo A- ne* rlei UPę^ų. Vasa- 
merikon, tai nors ir drau-; f°s laiku dar siaip-taip dar- 
džia važiuot, bet gal gale- i kelį kur nore susiranai, bet 
čiau, jeigu litų turėčiau. Da- ^ai ateina žiema, tai salk
bar gi esu bejėgis proleta
ras ir litų neturiu. Dažnai 
kįla mintis, kad gerai butų 
išvažiuoti kur nors, ar Į Af
riką, ar Į Braziliją, nes tur
būt niekur nėra tokio skur-

gatvėje alkanas. Ot, ir dai
nuok tada ‘brangi mano tė
vyne,’ kai badas tau žiuri į 
akis!... Aš da ir šiandien 
darbo neturiu. Nera net tų 
60 centų pašto ženkleliui

"Sako, kad pirmą dieną, tą 
‘meilės bažnyčią’ atidarius, at
vyko 150 merginų, bet vyrų 
atėjo tiktai šeši.”

do, kaip Lietuvoje, žmogus1 nusipirkti, kada laišką rei- 
— suvaržytas ir dvasiškai, ir!^ia parašyti. z

galima medžiagiškai, ir išnaudoja- Domisi Ispanijos įvykiais, 
privi- mas lyg gyvulys... “Nors pažangių lalkraš-

Darbc stovyklos—tai nauja čių Lietuvoje dabar kaip ir 
vergija. nėra, vis dėl to dideliu susi

domėjimu sekame Ispanijos 
įvykius. Smagu, kuomet su
žinom, kad laimėjo lojalis-

Baltveidžiai jo sekėjai papras
tai yra daugiau fiziniai nenor- i 
malus, negu tamsus, dažnai 
neraštingi juodveidžiai. Dau
gelis jų priklauso prie tų ne
laimingųjų, kurie negali pri
tapti prie staigaus perėjimo iš 
ramios eros Į modernišką civi
lizaciją. Kiti gi yra persimetė- 
liai iš kitų tikybinių kultų ir 
sektų.”

Policija pradėjo perse
kioti “Juodąjį Dievą” ir jo 
apaštalus” dėl to, kad jų 

laikomi religiniai susirinki
mai kelia miestuose betvar
kę, pavyzdžiui, susirinkę 
gatvėse gieda, trukdo trafi- 
ką ir tt. Be to, kai kurios 
“Juodojo Dievo” “aniuolės” 
pradėjo policijai skųstis, 
kad jis verčiąs jas prie ne
moralių dalykų.

Visuomenei, žinoma, butų 
daug sveikiau, kad šitokios 
sektos butų visiškai uždrau
stos. Kiekviena religija yra 
žmonių tamsumo palaikyto
ja ir progreso trukdytoja, o 
ką jau kalbėti apie tokias 
sektas, kurių vadai skaito 
save “dievais.”

KUO ČIA KALTA LAIS- 
VAMANYBE.

Viena jauna moteris ne
toli New Yorko anądien nu
žudė savo vaikus, kad jai 
butų patogiau su svetimu 
vyru myluotis.

Rašydamas apie šitą įvy
kį, klerikalų “Draugas” ran
da reikalingu išplūsti lais
vamanius. Girdi,

VOKIETIJA IR ITALIJA 
NEIŠGELBĖS ISPANIJOS 

FAŠISTŲ.
“Naujienos” cituoja A- 

merikos rašytoją ir karo ko
respondentą Hemingvvay’ą, 
kuris praleidęs kelis mėne
sius Ispanijoj ir susipažinęs 
su bendra padėtimi tvirtina, 
jog sukilėliai bus sumušti.

“Naujienos” rašo:
“Emest Hemingway daly

vavo pasaulio kare. kaip karei
vis ir korespondentas, ir jisai 
nusimano apie ką kalba.

“Jisai sako. kad ‘pagrindinė 
Ispanijos valdžios jėga yra ta. 
kad jai simpatizuoja Ispanijos 
žmonis masės.’

“Tas karas, jo nuomone, ga
li užsitęsti dar apie metus lai
ko — jeigu, pavyzdžiui, fašis
tams pasisektų paimti Baskų 
sostinę ir svarbų Ispanijos 
pramonės centrą, Bilbao; arba 
jisai gali pasibaigti per kelis 
mėnesius.

“Ispanijos valdžia dabar or
ganizuoja didelę armiją, kurią 
mokina patyrusieji karinin
kai. Ji dar nėra paruošta stoti 
į mūšį. Bet kai ji bus išlavinta 
ir gerai aprūpinta ginklais, tai 
valdžia pradės ofensyvą visuo
se frontuose. Pozicijos karas 
tuomet pereis į ‘judėjimo ka
rą,’ ir milžiniška respublikos 
jėgų persvara turės fašistus 
sutriuškinti.”

Hemingway netiki, kad 
Vokietija ir Italija galėtų 
Ispanijos fašistus išgelbėta.

Prie šito

“Bet reikia kentėti ir ty
lėti. Jei netylėsi, tai atsidur
si kalėjime, kur proletarų ir 

_ Taigi išrodo, kad ir šis valstiečių ir taip jau netilp-
Tai ko gi tuomet vertos budas religijos neišgelbės, sta.

“Draugo” redaktorių paša- Gal geras alaus baras pri- “Kadangi į kalėjimus 
kos, kad “laisvamanybė sė- trauktų daugiau lankytojų, žmonės jau nebesutelpa, tai 
ja pražūtingą demoralizaci
jos sėklą?”

"Matot, prie ko priveda do
rovinis iškrypimas, 
mas krikščioniškų dorovės dė
snių. pametimas tikėjimo.

“Tokių baisenybių akyvaiz- 
doje daug garsiau reiktų pra
dėti šauktis: kur eini, žmoni
ja!

“Laisvamanybė veda aršią 
kovą prieš tikėjimą, mokinda
ma žmones gyventi palaidai, 
nesiskaityti su jokiais krikš
čioniškos dorovės dėsniais. 
Tam pragariškam darbui pa- į 
naudoja spaudą, teatrus, fil
mas, net radio. žodžiu, laisva
manybė demoralizacijos darbą 
veda labai plačiu mastu. Ji pri
veda jau ir prie to, kad moti
nos vaikus ima žudyti.

“Katalikai, ir visa krikščio
nija, tokių įvykių neturi pra
leisti pro pirštus. Reikia dar 
intensyviau, dar didesniu uo
lumu ir vieningiau kovoti su 
laisvamanybė, sėjančia pražū
tingą demoralizacijos sėklą.” i

galima da pri- 
Ste” pradėjo augti. Ji pasie- durti, kad paskutinėmis die-

tai, nes lojalistų laimėjimas, 
tai musų laimėjimas. Gi kol 
kas laimėjimas musų pusėj. 
Ach, kaip norisi, kad fašis-

jau j nulaužtį ragai! Ir
—.__________—— dabar kiekvienam apskrity , -į. . v jii
STREIKAS SULAIKĖ K A vra steigiamos vadinamos ra cSTREIKAS SULAIKĖ KA- - Stovyklos,’ tokios sabninkais -vra varomas į

pat, kaip pas Hitlerį kon- 0210 ra^’ nors Param^ 3iemRO LAIVŲ STATYBĄ.
Pereitą sąvaitę sustreika- centracijos ^stovyklos* Lie- įu°d.a P35?11110 fa®įsta-1: 

vo laivų statybos dirbtuvių tuvoje į tas stovyklas yra ki- Zutu^ i^ pe^r
.. , darbininkai Keamey, N. J., sami visi pažangesni žmo- v t-V- sautu\nr ir per

“Naujienos pastebi, kad mieste. Dvi laivų dirbtuvės, nės. kurie tik drįsta pakelti Vokietiją pauunte Ispani- 
norėdami pritraukti į baz- kuriose yra statomi karo lai- ranką* prieš fašistinę dikta- J(-s sukilėliams. Bet, kaip 
nyeias jaunimą, kai kurie vai, visai užsidarė. Streikie- turą. Juos suvaro i tas sto- ?irdeth tie šautuvai pateko 
kunigai pradėjo kviesti jau- riai pradėjo pikietuoti dirb- vykias ir liepia tašyti akme- į .v.yt?.atisybinmkų rankas, 
nuolius į savo bažnyčias... tuves nuo sausžemio iriai- nis. Niekur išeiti neišleidžia, taigi jie dabai bus atkieipti 

paneigi- myluotis. Taip padaręs kun. vėliuose nuo vandens. Apie Tai yra nauja vergija. pnes fasistus. Linksma da-
W. A. McKęeve Oklahomos 80 nuošimčių dartrininkų .. . ,.................... , f0^1: kad pasaulio darbimn-
mieste. Girdi, ateikit į mano priguli prie C. I. O. unijos. VaIdzl°* viršūne* puikiai kai kasa fašizmui duobę. Jei 
maldos namus ir myluoki- Jie reikalauja 5 dienų, 40 gyvena. ne šiandien, tai rytoj, fašiz-
t ės, kiek tik kas nori! valandų darbo sąvaites ir “Tai toks pas mus šian- mž*s bus palaidotas...

Bet pasirodo, kad ir šito- algų pakėlimo. dien gyvenimas. Bet ne visi' ne^kebriamt^0 *

MANO PASTABOS.

MERGINOS GREITES
NES PRIE MEILES, NE

GU VAIKINAI.

Reikiai stačiai stebėtis,5 
kaip neva katalikiško laik-. 
raščio redaktoriai gali rašįp-, 
ti tokias nesąmones!

Kuo gali būt kalti laisva- Į 
maniai ar laisvamanybė, 
kad kokia ten moteris nužu
dė savo vaikus? Juk “Drau- j 
go” rašytojai neturi įrody-, 
mų, kad ji butų buvusi lais
vamanė. Bet jeigu ji tokia ir 
butų, tai laisvamanybė juk 
negalėtų būt tokio jos pasi
elgimo priežastis. Laisva-į 
manių dorovingumo dėsnis 
yra daug aiškesnis ir kilnes
nis, negu tikinčiųjų. Jis sa- ( 
ko: Nedaryk to kitiems, ko 
nenori kad kiti tau darytą! 
Jeigu toji motina šito prin
cipo butų laikiusis, ji nebū
tų savo kūdikių nužudžiusi.

“Draugo” redakcijos tvir- i 
tinimas, kad prie žmogžu-’ 
dystės priveda “pametimas. 
tikėjimo,” yra grynas non-' 
sensas. Juk pralotas K. Ol
šauskas nebuvo tikėjimo pa
metęs, kuomet Birštono 
krūmuose pasmaugė savo, 
meilužę Ustjauskienę. Taip1 
pat nebuvo laisvamanis ir 
kun. Macochas, kuris “ste
buklingajame” ČenstakavOs 
vienuolyne nužudė savo 
brolį ir susidėjo su jo žmo
na.

Panašųi faktų galima bu
tų prirašyti didžiausią kny-

GRAŽIOS NAUJOS LEMPOS, 
KURIOMIS VISAD DŽIAUGSITĖS

Kainos daug žemesnės už jūsų 
žemiausią apkainavimą

Pameškite bent vieną tų lempų savo kambariui. Pa- 
matykit kaip nušvis visa apielinkė.
Kuomet tas lempas pamatysit, niekad neatspėsit, kad 
jų kaina *6kia žema. Jos duoda Geresnę-šviesą, Gėrės-. 
nj-Atspindį, negu paprastos ... gražiai padirbtos ir 
prirengtos sulyg I. E. S. (Illunrinating Engineering 
Society) nurodymų. Reiškia, jos pagamintos iš geriau
sios medžiagos, duoda lengvą, nežėrinčią šviesą, kuri 
prašalina akių įtempimą.

(Apačioje) GRENADIER— 
Tabalas grožio, su aukštu 
Colomal bror.žo pastatu... 
uri kareiviško grožio toną. 

Tikro Šilko danga rankom 
baigta ir pritaikyta pasto
vui. Visa SI 0.93.

(Viršuje) CORONATION— 
Anglą typo stalo lempa su 
maloniu kiltumu. Tikro šil
ko danga pilnai harmoninga 
ant bronzo pastovo. Kom- 
pletas tik už $11.93.

(Viršuje) TRILITE—Ypatinga grin
dų lempa su Mazda lempute, duoda 
tris skirtiiėjas šviesos spėkas... nuo 
vieno žiebtuvo. Trijų skirtingų spal
vų šilko danga, labai gražiai įreng
ta. Kom p lėtas ............................ $9.95

SPECIALUS
KOMBINUOTAS PASIŪLYMAS 

TlKtAI $2-3° !MOK£T

Už bile DVI taa gražias lempas. Kitką mokant mažais 
mėnesiniais iMkfffitiate. Nepraleiskite šių nepaprastos 
vertės prek% Ulrtklt dabar!

/n v o u p

liilisiuiShiip
Taipgi pas Eltktrikintas Dfleriat, 

Departamentą Storuose ir 
Rakandą Stdrooae.

Antanas Tulys yra geras 
rašytojas, sako “Vienybėj” 
Juozas Tysliava. Bet kodėl 
jis “geras rašytojas”? Ogi 
todėl, kad išgyrė Tvsliavą. 
Vadinasi, du dideli vyrai 
vienas kitą giria.

Klerikalų laikraščiai rašo. 
kad Kiela tikrai skrisiąs iš 
New Yorko į Kauną. Buvo 
jau du bandymai skrsti iš 
New Yorko į Kauną, bet nei 
vienas Kauno nepasiekė. Ar 
pasieks trečias, nežinia. Bet 
laimė visuomet mėginama 
iki trijų kartų. Senovės žy
dai sakydavo, kad UI yra 
tobuliausia skaitlinė, nes tu
ri pradžią, vidurį ir pabai
gą. Dėl to krikščionys ir sa
vo Dievo šeimyną yra pada
re iš “trijų asabų.” Ar 
“šventoji traicė” padės Kie- 
lai per Atlanto balą peršokt, 
tai pamatysim vėliau.

Marijos kavalierių orga
nas rašo: “Katalikų bažny
čia laikosi be jokio gink3o< 
tik savo galinga dvasia...” 
Ištakruju gi ji laikosi ne ga
linga savo dvasia, bet dide
liu minios tamsumu. Ap- 
švieskit minią, o tuomet jos 
ir su pyragu į savo bažny
čią nepriviliosit.

Pasiskaitęs Milašiaus 
“teorijos^” kad lietuviai yra 
kilę ne iš slavų, bet atėję iš 
Ispanijos, “Vienybės” Tys
liava linksta manyti, kad 
lietuviai ištikrujų gali būt 
giminingi baskų tautai.

Jeigu lietuviai ir yra bas
kams giminingi, tai ne visi. 
Lietuviškų fašistų su bas
kais nesugiminiuosit.

Raudonas Pipiras. ■ —
KOMUNISTŲ MANIFES

TAS ITALIJOJ.
Milane, Genujoj ir kituo

se . Italijos miestuose buvo 
išlipytas ant namų sienų ko
munistų manifestas.

*3 '
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

ilKIA

SIK1A

KAS SKAITO, BASO 

|» TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Į
CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS Rooseveltas Mėgsta Žuvauti.

Vilnių “vaduoja.”
Musų “generolai” sušilę 

dirba pardavinėdami viso
kius Vilniaus kraštui “va
duoti” ženklelius. Nors len
kai nesako, kad jie nori Vii

Kiek bačkų gali sutilpti 
į gerklę.

Ohio valstijoj 1935 me
tais buvo išgerta 2,898,414 
bačkų alaus, o 1936 metais 
3,604,176 bačkos. Reiškia,

nių parduoti, ar kiek jie už P*“*3* v“letaįs .išgerta 
jį reikalauja, bet musų po- 70o,762 bačkos daugiau, ne-
nai vistiek renka visokiai* 
budais aukas Vilniui išpirk
ti. Daugiausia tie pinigai ei
na išlaidom tų, kurie važi 
nėja po pasauli ir daugiai 
aukų prašo. Musų patriotą 
turėtų susipras! ir paragini 
lenkus, kad paskelbtų Vilniv 
pardavimui. Tada bent ži 
nos, kiek reikia pinigų su 
rinkti.

Atmokės pabaudas namų 
savininkams.

Ohio valstijos legislatun 
nutarė, kad butų grąžinto* 
namų savininkams pabau
dos, paimtos už nesumokė- 
j imą taksų laiku. Clevelan 
de ir Cuyahogo apskrityje 
nuo 1930 metų tokių pabau
dų buvo iškolektuota apie 
pusantro miliono dolerių, 
kurie dabar turės būt su
grąžinti žmonėms. Vietiniai 
politikieriai, kurie tuos pi
nigus jau prašvilpė, dabar 
aimanuoja ir vienas kito 
klausia, iš kur reikės tokią 
sumą gauti? Gubernatorius 
gi pareiškė, kad pinigai tu
rės būti grąžinti greitu lai
ku.

gu užpereitais. Ir visa tai 
sutelpa į mažutes žmonių 
gerkles!

Surinktos žinios parodo, 
kad nuo sausio mėnesio Cle- 
velande sumažėjo apie 17,- 
000 bedarbių. Reiškia, tame 
laikotarpy tiek žmonių gavo 
darbo. Maistas Clevelande 
pakilo nuo šių metų sausio 
mėnesio du nuošimčiu, nuo 
1933 metų birželio mėnesio 
—14 nuošimčių, o nuo 1933 
metų sausio mėnesio—50 
nuošimčių. Departamentų 
krautuvių raportai parodo, 
kad balandžio mėnesy par
davimas nukrito 12 nuošim
čių žemyn, palyginus su pa
čiu laiku pereitais metais.

Nori uždrausti moterims 
dirbti aludėse.

Unijos reikalauja, kad 
valstija pravestų įstatymą, 
drąudžiantį moterims ir 
merginoms dirbti aludėse. 
Jų vietoje turėtu būti sam
domi patyrę barkyperiai ir 
jų* alga turėtų būti nemažes-

Atsargiau su automobiliais
Lietuviai, kurie turit au

tomobilius, bukit atsargus. 
Nelaimėms su automobi
liais didėjant, teismas pra
dėjo visus aštriai bausti už 
greitą važiavimą. Teko ma 
tyti, kaip už 65 mylių grei-. 
tumą žmogus buvo nubaus
tas $100 ir dviem mėne
siais kalėjimo. Kitas už 45 
mylių greitumą gavo 30 die
nų belangės ir $50 pabau
dos. Taigi geriau būti atsar
giems, negu tokias pabau
das mokėti. Be to, daugeliui 
ir laisnius atima.

šiomis dienomis prezidentas Rooseveltąs buvo išvykęs žuvauti Meksikos Įlankoj, šiš vaiz
delis parodo jo sugautą žuvį.

Baltimores Žinios.

Atsakymas “Darbininko” Melagiams.
IŠ NORWOODO KOLO- tik rąžančius, bet ir škaple- 

NIJOS. riai, kuriuos graborius įdėjo
Švento Juozapo organo į? graban. Šitą fnktą "Dar- 

“Darbininko” koresponden- bimnkas nutyli, 
tai iš šios kolonijos primela- į Taip pat neteisybę šv. 
vo nebūtų dalykų apie nu-i Juozapo brostvininkai rašo, 
puolusį girtuoklį Franą Ma-1"^
čėną, kuris tūlas laikas at
gal čia pasikorė. Jie prime
ta jį net socialistams ir sa
ko, kad jis buvęs labai ger 
biamas socialistų vadas.

Nejaugi šv. Juozapas rei
kalauja taip meluoti?

Socialistai negalėjo Ma- 
čėną nei gerbti, nei savo va
du laikyti, nes jis yra buvęs 
piktas jų priešas ir atkakliai 
prieš juos kovojęs. Būda
mas savo laiku Norwoodo 
lietuvių salės gaspadorium, 
jis neduodavo net ir salės 
socialistų parengimams. Sy
kį išleido salę suomiu socia
listų kuopai, bet paskui vėl 
atsakė, sugriaudamas tuo 
budu visą socialistų paren
gimą ir pridarydamas jiems 
nemaža nuostolių. O “Dar
bininkas” rašo, kad Mačė- 
nas buvęs socialistų “va- 

; ~ das” ir net labai “gerbia- 
gauti. Mes gi, gavę tokias čiai rašo, kad streikieriai mas.”
'vietas, turime būti labai gu- turėsią sušelpimo tikslui Reikia pažymėti, kad per

Lietuviai siuvėjai praeity įdrųs politikieriai, nes šian- rinkliavą. kokią 10 paskutinių metų
ir dabar. į dien politika labai daug Kaip tas viskas baigsis, Mačėnas ir komunistam bu-

. . i ,• j . reiškia. Be politikos neturė- sunku dabar spręsti.Apie keliasdesimts metų Ui joki $ kant >J,d Timer
ne, kaip $40 į sąvaitę. Iš Pr?sįnį? Rūsčiomis, ir ,'aiiksi ■---------------------

>1 ir kai Baltimores lietuviai bu- 1 ivienos pusės gal tas ir butų , , . . .
gerai. Bet iš kitos blogai, labai pagarsėję siuvėjai, 
nes daugelis aludžių turėtų _als *aikals> kada Baltimo- 
užsidaryti. Daugely vietų £ėje buvo Sonnonbom, 
dirba tik pati šeimyna: mo- į^uss J?r,()S'’ . Hamburger, 
teris, sūnus ir dukterįs. Jei- ^.lbP Cahn ir kitos di- 
gu reikėtų darbininkus sam- dziulės rūbų siuvimo firmos, , 
dyti, tai vargiai toks biznis lietuviai užimdavo pirmas

Unijistas. ^orcesterio

vargiai 
galėtų išsilaikyti. vietas ir uždirbdavo geriau

sias algas.

BRIDGEPORT, CONN.
Streikas prieš miesto ad

ministraciją.
Dabartini 

ras
buvo socialistu

kad “pas bedievius savžu- 
dystė bei pasikorimas yra 
garbės ženklas.” Laisvos 
minties žmonės jokios gar
bės savžudystėj nemato, ta- 
čaiu jeigu kas nusižudo, tai 
nešmeižia jo dėl to. Mes ge
rai suprantam, kad ieigu 
žmogus žudosi, tai reiškia, 
kad negalėjo pakelti gyve
nimo naštos.

Visi juk žino, kad tikin
tieji irgi žudosi. Lietuva yra 
tikinčiųjų šalis, o kiek tenai 
būna pasikorimų ir kitokių 
savžudysčių! Beveik nėra 
tos savaitės, kad Kauno lai
kraščiuose nebūtų paskelbti 
keli nusižudvmai ar pasiko
rimai. Ir tai daro daugiausia 
tikintieji žmonės.

“Darbininko” rašytojas 
baigia savo korespondenci
ją sekama kvailyste:

“šios kolonijos bedieviai 
net savo draugijų konstitu
cijose įrašė punktus, kad 
savžudžiams išmokėti pri
klausomą apdraudą.”

,. ..... Reiškia, katalikų laikraš-vo nenaudingas; jis jokio & nori pasakyti Jad jeigu

laikraščio neprenųmeravo žm įusižiido, tai drau- 

ir is visu organizacijų pasi- gija turėtų nusukti pomirti.

.rauker P“'btl. l!nge}°’ i nę, kuri priklauso Jo nelai
ką uždirbo, viską paaukojo šįimynai Gali buti>
girtuoklystei, būdamas visai kad jjomos katalikai šitaip
nuDlvsęs. daro, bet laisvamaniai yra

“Darbininko ko- ’ - J
Pradedam piknikauti.

\\ orcesterio lietuviai jau Jeigu uaruiniii&u M) j žmoniškesni Tuk no . . . . pradeda atidarinėti vasar- respondentai laiko Mačėna zmoniskesni. Juk p
įbartinis miesto majo- o t u., S-i mdieiid įrtme yra reikalinga ne la
MeT^vv kurie eenian namiUS 11 Pulkauti. Lietu- socialistu dėl to. kad apie vnnili Hkneiai in 7TOO McLevy, kuris seniau V1U Kliubas atidarė savo va- 20 metu atpal iis buvo nrie vonU1’ bet llku‘131 H zm

Bet šiandien visa tai yra malonioj padėty, 
istorija. Lietuviai neteko Jau antra sąvaitė kaip

KenyonV Painter buvę. Pln™nybfe, .dėl savo nesu streikuoja pelenų irr išmatų (cas Jaudigis. 
jveiiyon v. rauiuer, ouyę. S1pratimo, klausydami viso- rinkėjai. Viso yra 60 darbi- c .. 

nusibankrutavusio Lnion oratorių. Streikai buvo ninku ir apie 14 tam darbui “ pne 111 
Trust banko galva, kuris y- Keliami kas mėnuo, bet ko- paskirtų “trokų.” Visi dai 
ra nuteistas kalėjimaii ir tu- streikavo, nei vienas ne- bininkai
n užsimokėti apie $35,000 ži -o Susiėję susir 
pabaudos dabar apeliavo į muoJse «Mes
VynausĮ Teismą, kad jį iš
teisintų už visas šmugelys- 
tes ir pražudymą sunkiai 
žmonių uždirbtų centų.

Sukčius nori išsisukti nuo
bausmės.

puvo socialistu, su visa jo j 22 oponžės n 30 “0 atg— ,ls buv° P”e nai ir vaikams. Reikėtų tur-
administraeiia vra e-ana ne- sainaml gegužes, o du socialistų pnsirasęs. tai pe h t U„kiniu hotentotu do- aammistracija yra gana ne- gegužės triukšmingas turėtu taip pat ’aikvt ii ir 1 laukinių notentotų aoi * vi p p v -amvL ų n rog> kad apiplėšti šeimyną, 

j -iau antra sąvaitę naip p riž- = y-JJ1 ne-s ^UVO- ai,^aS- kuri neteko savo tėvo ar vy-
streikuoia nelenu ir išmatų per t1 Pažiuręs V m- kada jis ir prie jų priguleio. Renorteris- streiRuoja pelenų ir išmatų pas Jaudigis Jis buvo kataliku bažnyčioj ro- Keporten..

Senelių Prieglaudos Dr-ja krikštytas, nešiojo rąžančių j jr. « I? *
irgi rengiasi prie gegužinės, ir vaikščiojo išpažintin. Ko- KūS JlUmS KūSOITUl.

tJArZi" kuri lvyks 6 birželio, G. J. dėl tat neDriimti jo i šventopiigUH pilė uVlUIlI- 9” Lowell, Mas*. — Juozas 
Sadauskas veda p-lę Sakai-

Susiėję susirinki- cipal Workers Industrial Babrausko Parke, Leicester, Juozapo “brostvą
Mes tuos unijos. Jie sustreikavo už ^_ass-; Pe 1S sioe? Norwoode yra žmonių,. . Tnnm

savo darbdavius pakarsi- tai, kad atleido iš jų tarpo *Jes yi.’askinamas invalidui kurie prigulėjo prie sv. Jur-|^ is Cambridge 
me.! Mes juos iš biznio išva- vieną darbininką ir kitiems Ju°zui Puokai sušelpti. Mu- gjo parapijos, bet paskui ją %a ^gegužes 
rysime! Mes nedirbsime ir trims pagrąsino tokiu pat brobs Pupka labai reika- apĮejdo ir prisirašė prie ko- j.en^Jai? P°kyh. kad pa- 
tLni CQn oina nn šimte h„di, nnhSnSi .T„ kngas paramos, nes jau 2 mKuniRtų. K Taigi. einant lmketi laimes ir Įteikti do-

Prašė pašalpos, gavo kalė
jimo.

Penki žmonės, atstovau
dami įvairias Clevelando 
organizacijas, nuvažiavo į 
Columbus pas gubernatorių

. — . . *1 —J* " i prie katalikųpy Įvairiems pavargėliams. iMan rodosi 
Gubernatoriui atsisakius is-įkue ne ‘ 
pildyti jų reikalavimus, jie' prijos
nutarė paskelbti sėdėjimo j vįsais ___ _______ _
streiką ir neiti is guberna- įjį gu tais nesusideda, kurie 
tonaus rastinės. Bet atsitiko bando apšmeižti.
kitaip. Visi jie buvo arės-i ______
tuoti ir nubausti po trisde- Mė»in* dw svkL
simts dienų kalėjimo ir dar

tegul jie sau eina po šimts budu nubausti. Jų reikalavi- t • i j- u • • .. .veL.” Na, ir kas iš to išėjo? mai tokie patys kaip C.I.O. me,taJ ^aip pedirb? ir yeI!a® “Darbininko” rašytojų lo- ^anaatml.nciaį-.
Visas minėtas firmas ir su mažais išėmimais. nelabai gali paeiti, o turi 5 gjka. tuos komunistus ii gi k? TLl^u7^

kartu savo šiltas vietas lyg Vieną rvtą visi darbinin- xaikus- Ji nelaime ištiko sa-, reikėtų laikyti katalikais, i S1 J- Saflau3ka. yra nmtas
___ vo namelius taisant. Jis bu- vy

Pavydi.
“Lietuvos Žiniose” Dr.

Vitkus veda sveikatos sky- šluota iššlavė iš Baltimores. kai užsidarė ir susėdo mies- .... . , - . , ... .
riu. todėl nekunems iš pa- Dabar musų lietuviai siuvę- to garadžiuje, kur visi ju vo užsilipęs ant kopėčių ir nimis jie nevadjna. Tai kur veikime, tai susmnnkone- 
vydo gaujas verda. Jie sa- jai paUko * tik “antraran- darbiniai trekai stovi. Am va^^

Tačiau komunistu paraoijo- vvfas *r vejkėjas lietuvių

neriai,” 
viams.

Ne kartą

ame 500 dolerių pabaudos 
užsimokėti už “betvarkės” 
darymą-

atsitinka, kad P^ma“ šitaip daug geriau nadaręs, jeigu viį Dnju narkojGiaįoįbū-
Dutu ii su bažnytinėm apei- ry. Gries Pakeno orchestra, 

xi._. dalyvaus Laisvės choras,
žodžiu bus labai 
pasilinksminimas.

J. Gudaitis.

lietuvio visai nenori įsileisti trukdyti darbą. Streikieriai ie ' U J k P Turit niii-
Juozas Blaskevičius sako. į geresnę vietą. Jei kur ir įsi- nesipriešino ir ramiai aplei- _____*

kad jis-vėl rizikuos ir eis į grūda, tai tuoj bando jį iš- do garadžių.
biznį didžiųjų ežerų paro- stumti lauk. Majoras McLevy kaltina
doį, kuri atsidarys apie ge- Bet ta pati taktika ir šian- streikierius buk jie nieko _ _____=___j;________________________ _

Policijos kapitonas gavo 20 
metų kalėjimo.

Buvęs policijos kapito
nas Louis Cadek yra nuteis
tas už šmugelį nuo 2 iki 20 
metų kalėjimo ir jau paso
dintas. Kalėjimo užveizda 
sako, kad už poros sąvaičių 
paskirs jam darbą, gal tokį, 
kad jis galėtų pabėgi.

PEABODY, MASS.
Čia Įvyko 4-rių apielinkės

gūžės mėnesio pabaigą. Pe- dien vartojama lietuvių siu- nepranešę apie to darbinin- kliubų suvažiavimas, kuria- 
reitą vasarą Juozas turėjo vėjų susirinkimuose. Kitas ko paleidimą, sustreikavo, me aptarė ir pasiskyrė kiek- 
ten alaus biznį partneriuose net už tokį menką dalykėli, Mat, visus miesto darbus čia vienas kliubas dienas savo

toliau negalime toleruoti to, savo priežiūroj. Dabar strei- žebo 6 d., Peabodės kliubo 
turima sinti i kova 1 • TJmins kieriu vietoie dirba streik- 20 d. birželio: tudvieiu iš-

gom krikščioniškai palaido
jęs. Juk iis kataliku gimė ir 
su ražančium kišenėje pasi
korė. Prie jo buvo rastas ne

Petras ir Marė Mulioliai turime stoti į kovą! Unijos kierių vietoje dirba streik- 20 d. birželio; tųdviejų iš
minėjo savo sutuoktuvių 25 viršininkai papirkti, bosam laužiai, kuriuos daboja mie- važiavimas bus Lowellio 
metu sukakti 25 gegužės duoda valią mus smaugti.” sto policija. Streiklaužių tar- kliubo kempėje. Lowellio 
dieną. ' Jonas Jarus. Bet A. C. W. of America pan Įmaišė iš WPA darbi- išvažiavimas Įvyks 11 lie-
-------------------------------------unijos vadai remia darbi- ninku, kas sudaro da dau- pos, o Haverhillio bus ve

niniais šimtu procentų ir giau nemalonumo. WPA liaus, bet dienos kol kas ne- 
niekados nepareidavę ir ne- darbininkai, kurie įieško pasiskyrė. Suvažiavime da- 
parsiduos jokiam Raltimo- pašalpos, neturėtų būti tero- lyvavo šie atstovai: nuo 
rėš “čyzleriui.” Jie viską rizuojami, nes jie nekalti Peabodv kliubo M. Petkus 
tvarko pagal Joint Boardo kad juos prie tokio darbo ir W. Usevičius; Lynno—J. 
nutarimus. Gi Joint Bearto pristatė. Išmatų rinkimas ir- Ginkus, A. Stalionis, J. Kil- 
nariai yra renkami kas me- gi užsivilko, dvokia visuose monis ir K. Praitis; Haver- 
tai, po 10 nuo kiekvieno i kampuose. Publika neri-hillio — J. Valukevičius, J. 
skyriaus. Juos išrenka patys mauja ir kreipėsi Į valstijos Masavičius ir Jonas Valuke- 
uniiistai slaptu balsavimu, vyriausybę, kad tą reikalą vičius; Lowellio — R. Aino- 

Tad, broliai lietuviai, bu- ko greičiausiai sutvarkytų, ris, S. Saulėnas, S. Stadalni- 
kime ramesni, tykesni ir nes liečia žmonių sveikatą, kas, J. Rusas ir S. Kandro- 
kartu gudresni. Bandykirtie Miesto gyventojai kol kas tas.
Įneiti Į geresnes vietas. Mes simpatizuoja ir užjaučia Minėtu 4-rių kliubų bend-

WORCESTER, MASS.

ATIDARYMAS OLYMPIA PARKO
Parengimai bus per tris dienas.

Subatoje, GEGUŽES 29 d.—ŠOKIAI prie geros 
orkestros*

Nedėlioję, GEGUŽES 30 d.—DAINŲ DIENA, už
kviesti Aido ir Aušrelės chorai.

Panedėly, GEGUŽES 31 d.—SPORTAS ir LAI
MĖJIMAI už $100 su Įžangos tikietu. BAKSO-
RIAI: Vincas Dailida su Joe McCarthy. RISIS:
Stanley Orchyk su Henry Laflner.
Visi lietuviai prašomi šiame pavasario pokilyje daly

vauti. Pasimatysite su draugais, pasilinksminsit ir laimė- 
sit pinigų. Kviečia Lietuvos Sūnų ir Dukterų Dr-ja.

turime savo tarpe gerą at
stovą, drg. W. Luizą, kuris 
visados bando lietuviam 
padėti į geresnes vietas Įsi-

streikieriams. Tūli biznie
riai šelpia streikierius (ži
noma, jie tą daro savo rek
lamai), vietos anglų laikraš-

ras išvažiavimas Įvyks 29 d. 
rugpiučio. Vadovaujamu 
rengėju išrinktas J. Valuke-, 
vičius. J. V. Koresp.

smagus

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ 1SDIRBYSTES

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

JAV GAUNAMAS IR BONKUTRSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS
Worcester—5-4334
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IŠ BAUDŽIAVOS LAIKŲ LIETUVOJE. gyvena trys Koliniai ir Kau
šų šeima. •

Apylinkės gyventojai Ko- 
litienės nuplakimo vietą dar 
ir dabar žino. Tvartų, prie 
kurių buvo plakama, ir prū
do žymės dar ir dabai1 pasi
likusios.

Atsimenu, kai buvo val- 
nysta paskelbta, ponai Vai
nas pakėlė prieš karalių, da 
nenorėjo, kad butų pančiz- 
na panaikinta. Žmones prie
varta versdavo eiti į buntus. 
Net ir kunigai liepė melstis

Sveikatos Skyrius
Ai įkyrių ved*

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

gas, iš kažfcur žinojo, kad 
nereikia pasirašyti, kad že
mės pakanka, nors prašy
mus davė karaliui ir visi val
stiečiai. Bęt ir tada jis buvo 
apgautas. Ponas turėjo pri
gyvenęs vaiką su viena mer
gaite, Juodela vadinama, 
tūriai išpašogyu iš to vala- 
to paėmė 3 aesimtines že
mės. ' .

Podrazas tos mergaitės 
vaiką pavadino Simonu Ba
ravyku. Dabar tojo Simono 
baravyko dar gyvena anu-
tas Motiejus Baravykas. O ketų... — užbaigė savo pa.- 
Kazio Kolito vietoj dabai sakojimą šimtametė senutė, 
judamas šiek tiek raštin- i “L. Uk.”

Kaip dvarininkas išmainė 
savo darbininką į šunį.

Baudžiavos laikai, tiek 
daug su savim nunešę šiur
pios žmonių skriaudos ir 
kančios, dar ir dabar mus 
jaudina, kelia mumyse gy
vą susidomėjimą. Įdomiau
siai apie juos pasakoja jau 
nebeskaitlingi gyvi pasili
kusieji anos kartos atstovai.

Laičių kaime, Deltuvos 
valsčiuj, Ukmergės apskri
ty, gyvenanti šimtametė se
nutė Barbora Bilionaitė- 
Naujokienė-Lunienė pasižy
mi gyvais pasakojimais apie 
senų laikų gyvenimą.

—Gal, tetule, ką nors pa
pasakotum apie baudžiavą, 
jei dar ką nors prisimeni?— 
kreipiuos į jau šimtuosius 
metus einančią, bet vis dar, 
palyginti, gerai atrodančią 
energingą senutę.

—A-a, apie pančyzną, 
dvaristą — pataisė senutė. 
—Kaipgi, vaikei, neprisi
minsi: pati vargau, pati sa
vo kailiu jaučiau, pati viską 
savo akimis mačiau.

Čia dar širdingai motiniš
kai apkabinusi, užklausia, 
kas bus iš to pasakojimo. 
Paaiškinu, kad tai pranešiu 
laikraščiams.

—Ot, ot, reikia ne tik ga-

SVARBIEJI DANTYS.

Rašo Dr. G. I. Bložis.

Visi dantys yra svarbus. 
Kiekvienas jų atlieka savo už
duotį kramtyme maisto; prisi-

UŽ tuos buntus. Dabar po- prįe palaikymo tiesios dan- 
nam prispaustos siek tiek 
galvos, bet dar daugiau rei-

MIRĖ ŽYMUS KNYGNEŠYS.
Šių metų vasario mėnesio 

pabaigoje mirtis išplėšė se
ną, daug nusipelniusį knyg
nešį, Kazį Ūdrą.

tų eilės, palaiko normaliai žan- 
dakaulių stovį ir sulaiko kitų 
dantų gedimą ir užsikrėtimą. Iš
trauk tamsta bent kurį dantį, o 
už dviejų ar triejų metų patė- 
mysi, kad kiti, šalę spragos sto
vintieji dantys pasidarys krei
vais, virstančiais spragon. Vi-

Prusus. Suvalkijoj jis išgy- j8?® k5amt.vJno» aparatas taip su- 
sikraipys, kad maistas ims pa-veno vienerius metus.

Velionis buvo ne iš pa
prastųjų knygnešių: jis ne-'

Velionis gimė 1852 me-1: pasitenkino tuo, kad atga-į 
tais Garšvų kaime, Nauja-;bens lietuvišką knygą; mo-'mu‘ 
miesčio valse., Panevėžio i kė jo lietuvišką knygą pa-, , . . , t

rinkti, kad ji skaitytojui at- “• *™n.nis kudik.o burnoje.
i; Šitas dantis išdygsta sestais me-

; silikti prodantyse, smegenys 
• pradės slinkti žemyn ir vargiai 
! begalės džiaugtis geru virškini-

Svarbiausias dantis yra pir-

Lietuvoje. Čia jie arklių
mainikauti negali, nes toks zietose, bet ir knygose apie 
verslas čia ne madoje. Ir tai parašyti. Ot tai buitė bu 
čia nėra tokių krūmų, kur vo! — padariusi gana vy 
jie galėtų vasaroti. Čia biz- kusią Įžangą, pradėjo savo 
nio šalis, todėl ir čigonai tu- pasakojimą.
ri taikytis prie biznio. —Dar prieš valnystą, ka-

—Na, o kaip tu rokuoji, da žmonės turėdavo eiti 
—Tai gal tu galėtum man Maike, ar apie farmerius čia dvaran ponams dirbti, gal 

išklumočyt sapną. Žinai, aš nebūtų galima apsisukti? dar ir neturėjau 20 metų. 
jau trečią naktį sapnuoju Juk vištų ant farmų yra Į prisimenu mano vyresnioji 
smožytą kilbasą su raugin- valias. fsesutė Darata eidavo Kula-
tais kopūstais. Kaip tik akys —Ne, tėve, aš tau patai- vičiaus dvaro tarnybon su 
užsimerkia, tai balione tuoj čiau verčiau pasi jieškoti ko- savo šluota, sietu ir čieška. 
ir pradeda čirškėt ant patel- kio darbo. Dieną kiaules ir kalakutus
nės. Zakristijonas man išvi- —Tas man butų per pras- penėdavo, o naktį maldavo, 
rozijo, kad tai esąs blogas ta, Maike. O tėveliai, amžina atilsį,
ženklas. Sako, aš gausiąs —Darbo nesisarmatyk, naktimis savo rugius piau- 
mušti nuo ko nors. Ar gi tai tėve. Caro generolai kokie davo, o dieną turėdavo dva- 
gali but teisybė, Maike? buvo išdidus, b dabar batus ran eiti dirbti.

—Ne, tėve, dešra reiškia kitiems šveičia ir džiaugia- Rugiapiutėj, būdavo, 20 
visai ką kita. si, kad gauna dešimtuką. asabų neriasi iš kailio, pra-

—O ką, napšiklat? —Xe, Maike, jeigu tu kaitų permirkę piauna ru-
Ji reiškia, kad tu eini mislini, kad su čigonais man gius, o iš paskos užveizda 

gult be vakarienės. ~ nepritinka, tai jau darbas varo su bizunu. Už tai. kad
—Ju rait, Maike. Aš jau dirbti butų da prasčiau. Aš nors valgyt duotų. Kokią 

kelis vakarus atsiguliau be patrajvsiu kokį išradi- mylią man prisieidavo jiem 
jokio pasilko. . mą Dadaryt. Ve, gazietos ra- iš namų valgį nešti. Du uz-

-—,Ar jau vyčiai tau algos gO, kad kažin kas išrado to- bonai žemėsin traukia, o an 
kį plūgą, kad suarus dirvą pečių terba duonos, 
lietus pasidaro nereikalin- Namo grjžtančiom mote 

. gas. Sako, farmeriai tą plu- nm ponia duodavo dar 10
Dievo garbės, o ką jau kai- gą labai pirks ir išradėjas kuntų linų suverpt — ir plo- 
bėt apie mano pėdę! Jau se- tuoj bUs milionierius. nai suverpt, taip, kad siūlų
nai nieko negaunu. ~ —Bet bus ne tavo mj. tolką galima butų per žiedą

—O kodėl neparašai į Honai. tėve. pervert. Jei siūlai per stori
Kauną, tėve? Gal Smetona —jes vaike, ale kai aš ponia su tolka mušdavo ver- 
paskirtų tau kokią pensiją? padarysiu išradimą, tai aš ir pėją, kiek patikdavo. Ir vis

—Nereiks tų baikų, Mai- milionus pasiimsiu. Ir jeigu dar negerai. Kartą toji pati 
ke! Iš ko jis paskirs, kad tik man pasiseks, tai aš su- mano sesutė, rodosi, anksti, 
ir jiems tenai striuka. Nors bytysiu net ir Edisoną. Ta- dar prieš saulėtekį nuėjo 
žmonės padotkus moka di- da aš galėsiu tave i kunigus dvaran, o ponas

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Labas vakaras, tėve!
—Na, o kaip, vaike, ar 

gavai sapnininką iš knygy
no?

—Ne, tėve, 
dalykų nėra.

tenai tokiu

nebemoka ?
—Jie bažnyčion atėję

apieros neduoda ant pono

apskr. baudžiauninkų šei
moje. Jo tėvai Karolis ir 
Klementina Ūdrai ėjo bau
džiavą pas Vadatkų dvari
ninką Kapauską, todėl ve 
lionio jaunosios dienos pra
bėgo skurde ir tamsybėje.

Velionies tėvas buvo raš
tingas. Jis savo sūnų išmokė 
iš maldaknygės skaityti.

Tada visame Garšvų kai
me buvo raštingi trys asme
nys.

Tėvams1 per badmetį mi- sve- 
rus, Kazys" Ūdra įstojo į 
Naujamiesčio lenkų mokyk
lą, kuri per 1863 m. sukili
mą buvo uždaryta.

K. Ūdra mokėdamas skai
tyti pradėfa- jieškoti lietu
viškų knygų ir laikraščių. 
Susipažinęs su J. Bieliniu, 
Garšvuose jis įsteigė knygų 
platinimo ■ organizaciją, čia 
suvažiuodavo knygnešiai, 
darydavo susirinkimus: jo 
namuose buvo, tarsi, knyg
nešių štabas. - -

Velionis dirbo su padėjė
jais: Kaziu Juozaičiu iš 
Mickiemio, Raguvos zakris
tijonu, Troškūnų elgeta Im- 
brasu ir kitais.

K. Ūdra dažnai lankyda
vosi pas Didžiulius Griežio- 
nyse, buv. Andrioniškio vai.
Čia Didžiulių, Šaučiuno ir 
kitų pagalba pasiekdavo 
Vilniaus kraštą ir visą Auk
štaitiją. K. Ūdra su Bieliniu 
darydavo Prūsuose knygų 
užsakymus, kurioms, nely
ginant uitoo sandėlius, turė
jo Griežionyse.

Kai rusų žandarai išdras
kė Garšvų organizaciją, K. 
Ūdra buvo suimtas. Jis sė
dėjo Anykščių, Ukmergės 
ir Panevėžio kalėjimuose. 
Panevėžio kalėjime atrado

išdygsta
tais kūdikio amžiaus užpakaly 
tuolaikinių dantų. Tėvai retai 
kida patėmija jį ir dažnai ma
no, kad jis dar kris ir todėl lei
džia jam gesti. Pažinti šį dantį 
yra visai lengva. Jis yra dides
nis už visus kitus dantis nuo 
priešakinio vidurinio danties. 
Kada vaikas sulaukia šeštu me
tų amžiaus, motina turėtų aty
džiai ir tankiai apžiūrėti jo bur- 

Jo rankų ir sumanumo "* suras,i ši svarbų dantį ir
dėka per plačiuosius Lietu-.saugou 11 n“° 
vos kaimus skambiai ir bu-1 Jus esate matę žmonių su 
dinančiai nuaidėjo Kudir- kreivais dantimis, atsikišusiais 
kos “Varpas” ir kita pažan- žandais, iškraipytomis lupomis 
gioji spauda. i ir su labai prastomis veido iš-
’ Velionis buvo blaivus, 'j““1“™ . T»ki 
tvirtas, darbštus. Jo jėgas i da“« khuc"i Mvo 
pakirto senatvė, ligos ir po J,™s pns,e,na P“1“55'1 dauz ne 
operacijos — rožė. Gydėsi
Panevėžio apskrities ligoni

vertų akis į platesnį pasaulį, 
duotų suprasti tikrąjį gyve
nimą, pažinti kas yra gera ir 
kas bloga. Dalis knygnešių 
noriau gabendavo malda
knyges ir kitas dvasiško tu
rinio knygas, kurios duoda
vo šiokį tokį pelną. K. Ūdra 
šiam dalykui priešinos. Jis, 
platindamas knygas, nejieš- 
kojo pelno. Jam rūpėjo 
žmoniios laimė, šviesa ir lai-

nėje ir nepasveikęs mirė sa 
vo bute.

Paskutiniu laiku jis, ūki 
pavedęs broliui, gyveno iš 
kuklios 75 litų mėnesiui 
pensijos Panevėžyje su savo 
buvusia bendradarbe sese
rimi Auguste.

Iki pat mirties nepęrsi- 
skyrė su pažangiąja spauda. 
Mažai bematydamas ir gu
lėdamas ligos patale skaitė 
“L. žinias.”

Palaidotas tėviškės kapi
nėse. Fab. Žlobickas.

(“L. ž.”)

ŠILKINIAI PUSPADŽIAI.

5^1

o ponas ir sako
delius, ale yra ir didelių pil- išleisti'. * ' “Ko vėluojatės. — Gulkis!” kalinamus diTsavo "bendra"
vų ant Laisvės Aliejaus. —Apie kokį gi išradimą Ir ėmė bizunu plakti. maunamu, au savo
Vieni nuo kitų vagia. Ve, tu svaioii. tėve? Kartą ponas Podrazas sa-
gazietos rašo, kad Panevė- —Aš. Maike, noriu išrasti vo dvare, ten kur dabar yra 
žio tautiškas pristavas Pie- tokia ožkąjkai-i duotu pie- Burneikių gyvenamas Sva- 
tukovskis nudžiovė net 20 no, dėtų kiaušinius ir kurios ronių vienkiemis, lošdamas 
tūkstančių litų iš skarbavų vilnom butų geros. kortomis su kitu ponu Bru-
pinigų. Taigi gali but, kad —O kur tokį juoką girdė- nofu, kurio ainiai dar ir da- 
irpats Smetona dabar netu- jai, tėve? bar gyvena apie Šėtą, pada
ręs iš ko sau pėdės pasiimti. —Na, Maike, jeigu tu ma- rė tokius mainus: Brunofas 
Gal turės siųst Amerikon no rimtus planus vadini juo- atidavė savo baudžiaunin- 
naują misiją pinigų rinkti kais, tai iau man neužsimo- ka Kazį Kolitą, o Podrazas 
ant Vilniaus atvadavimo, ka su tavim ir šnekėti. Eisiu už tai jam perleido savo 
Taigi, vietoj ką nors gauti iš verčiau pas zakristijoną, tai .šunį.
Smetonos, turėsime patys jis gal da kokį oagerinimą Už šunį išmainytojo su 
jam duoti. Jis nešlektas vy- nrie mano išradimo sugal- kitom dviem moterim mel- 

’ žiant dvaro karves Kazio

darbius Kazanauską ir La- 
duką.

Apie 1895 m. K. Ūdra bu
vo ištremtas į čerepčios

Japonų šilko fabrikai šiuo 
metu daro įdomius bandy
mus su šilko dirbiniais. Tų 
bandymų tikslas—šilką pa
naudoti puspadžiams. Šie 
bandymai atnešę visai gerų 
ir nelauktų rezultatų. Ma
noma, kad šilko puspadžiai 
visai rimtai galės konkuruo
ti su odiniais ir gumos pus
padžiais. Japonų naujai iš
rasti puspadžiai turi dar ir 
tą gerą ypatybę, kad su jais

miestelį. Jakutų apygardoj? galima visai tvliai vaikščio- 
Čia jis išbuvo ištrėmime a- ti. Naujasis išradimas bu- 
pie 3 metus. 1902 m. grįžęs į siąs rimtas konkurentas im- 
Lietuvą, apsigyveno Suval- portuojamai iš Sovietų Rū
kuose. Pasirinko šią vietą sijos odai ir Amerikos gu 
todėl, kad veikiau pasiektų mai.

smagumų draugijoj, šeimyni 
niame gyvenime ir daug susi
krimtimo pačioj savo sąžinėj 
vien tik dėl savo prastos veido 
išvaizdos. Visi myli gražius 
žmones, turinčius simetrinį, pa
togų veidą. Jei tamsta turi sū
nų ar dukterį, suprantama, tam
sta veliji jam ir jai daug pasise 
kimo ir laimės visame gyveni 
me. Užtai tamsta veliji jam ir 
jai gražaus veido. Bet ar kuo
met pamąstai dėki kokios prie
žasties kūdikio malonus, puikus 
veidas, metams bėgant, pavirs
ta į negražų veidą, su ilga no
sim. persisukusiais žandais ir 
su atsikišusiais, lyg giltinės, 
dantimis. Kas tame kaltas? 
Gerbiamieji, čia kaltas labai 
tankiai pirmo krūminio danties 
praradimas.

štai kame dalykas: šešių me
tų vaikas pergyvena tą savo 
amžiaus periodą kada jo dantys 
pradeda mainytis — pirmieji 
krinta, o antrieji dygsta. Tai 
yra svarbi permaina kūdikio 
gyvenime. Smarkus darbas ei
na visame kūne—žandakauliai 
auga. plečiasi, veido raumenys 
didėja ir kiekvienoj kūno daly 
svarbus perversmas vyksta. 
Dantų kritimas tęsiasi iki 12 
metų vaiko amžiaus, šitame lai
kotarpy — nuo šešių iki dvyli
kos metų — būna kritingas pa
dėjimas burnoj. Atsiminkime, 
kad musų veido išvaizdą kon
troliuoja dantys: jie palaiko

žandus normalinėj sandraugoj, 
tuo tarpu ir lupas ir skruostus. 
Jeigu mes prarastume savo 
dantis, musų veidas daug nu
kentėtų — lupos sugriūtų vidun, 
skruostai įdubtų ir žandai mas
katuotų į visas puses. Kūdikio 
žandų ir veido simetrija; tuolai- 
kiniems dantims krintant, pa
laiko pirmieji pastovieji krūmi
niai dantys. Jie tarnauja kaipo 
stulpai, ant kurių rymo žanda
kauliai ir apie kuriuos dygsta 
kiti dantys. Išgriaukite namo 
stulpus ir visas namas sugrius; 
lyginai ištraukite šituos dantis 
ir visas kramtymo aparatas, sy
kiu su veido išvaizda, susiga
dins. Vaikas kanda ant šitų pa
stoviųjų krūminių dantų, jo 
žandai sueina tokion pozicijon, 
kokion daleidžia šitie dantys; 
jo lupos taip susisiekia, kaip 
žandai daleidžia, ir jo lupos turi 
tik tokias linijas ir kontūrą, ko
kios yra galimos esančioje dan
tų ir žandų padėty.

Didžiumos vaikų pirmieji pa
stovieji krūminiai yra apleisti, 
sugedę ir tankiai užsikrėtę. 
Dažnai jie reikia ištraukti ir 
tuomi sudarkyti kūdikio visą 
veido simestriją ir jo kitų dan
tų normalinį dygimą ir suteikti 
progą Įvairiems keblumams, kį- 
lantiems dėlei prastų dantų. 
“Kodėl tamsta nesutaisei šitų 
vaiko dantų kol dar nebuvo vė
lu?” užklausi motinas. “Juk jie 
dar kris, tai kam čia jie taisy
ti ?” — esti paprastas atsaky
mas. O, tu nelaimingas nežino
jime, kiek tu žalos svietui pri
darai !

Yra sakoma, kad vaikai turi 
atkentėti už tėvų nuodėmes. Sa
kyčiau. ne tiek už nuodėmes, 
kiek už nežinojimą arba apsi
leidimą. Kiek randasi lietuvių 
motinų, kurios apžiūrėtų savo 
vaikų burnas? Daugumas neži
no, kad jų vaikai turi dantis. 
Nestebėtina, kad užaugina sū
nūs ir dukteris silpnais, bedan
čiais. prasto veido, ir nekokio 
proto.

Gerbiamieji, man nesmagu, 
liūdna kalbėti apie tai. Jums ir
gi liūdna matyti savo vaikus už
augančius nedailiausiais, nesvei- 
ciausiais ir neprotingiausiais. 
Štai aną dieną ateina dentisto 
ofisą n moteris su 15 metų duk
terim. Mergaitė skaistaus veido, 
dailaus sudėjimo, bet su nenor
maliai storomis lupomis, atsiki
šusiais žandais. Jos priešakiniai 
dantys visai nesusisiekia. Ji ga
li kramtyti tik dviem ar trim 
galiniais dantimis. Ji šalinasi 
nuo jaunimo, mažai kas ją ger
bia, vėpla vadina. Jai skurdu 
gyventi ir skauda širdį motinai. 
Kame tai priežastis? šitos mer- 
gaitės pirmi pastovieji krūmi
niai buvo ištraukti, kada ji bu
vo septynių metų amžiaus. Kiti 
dantys suaugo kreivai ir išvertė 
jos žandus laukan.

Kiek randasi tokių mergaičių 
ir bernaičių, tai sunku suskait- 
liuoti. Jeigu jus tėmysite, tai 
sutiksite jų visur. Daugiau ne
gu pusė žmonių turi nesimetriš
kus veidus. Tai didelė tėvų kal
tė, ženklai tamsumo, neatydu- 
mo.

ras, Maike, tik bėda, kad vos. 
nori poniškai gyventi ir —Keliauk sveikas, tėve.
prancūziškus trankus gerti,
o Lietuva mažas kontras, tai 
nėra iš kur pinigo paimti.

—Reiškia, nemanai sau 
pensijos gauti?

MAINE’O MILICIJA AT
ŠAUKTA IŠ STREIKO.

Kolito žmoną vaitas pama
tė pieną geriant. Ponas Po
drazas už tai Kolitienei už
dėjo tokią bausme: nuplakt 
tris kartus iki apalpimo. Jei-

___„„ „____ Jš Lewistono ir Auburno gu visus tris kartus atgis—
—Ne, Maike, nėra jokios miestų pereitą sąvaitę buvo bausmė busianti dovanota, 

nodiejos. Ale aš turiu kitą ištraukta 450 Maine’o mili- Kankinė du kartu buvo pla- 
skymą. cimnkų, kuriuos republiko- karna ir du kartu atgijo, o

—Nagi? nas gubernatorius buvo pa- trečiąjį kartą mirtinai už-
—Aš merkavoju prie či- saukęs streikui laužyt. Strei- plakta.*

gonų prisidėti. Ar tu neži- *as tačiau nesulaužytas ir Podrazas nuplaktosios vy-
--------  ' ‘ ' kompanijos turi pasiduoti ruį iiepė vesti Varžų kaimo

darbininkų reikalavimams. Kamarauskaitę ir davė jam 
tris dešimtines žemės. Tai 

SUDEGĖ DIRBTUVĖ. buvę “pirmosios komisijos” 
Marblehead, Mass.—Pe- laikais. “Liustracijai” už-

nai, Maike, kur čia jų aba
zas stovi?

—Gali but, tėve, kad ge
nerolui prie čigonų butų tin
kamiausia vieta.

—Ir aš taip mislinu reitą sąvaitę ugnis čia su- ėjus, apylinkėj jam tik vie- 
—Bet Amerikoje, tėve, ir naikino apleistą dirbtuvę, nam buvo pridėta iki vala- 

čigonai kitaip gyvena, negu Nuostoliai siekia $20,000. ko — 22 dešimtinių, nes jis

CRUCIBLE PRIPAŽINO
C. I. O.

Crucible plieno kompani
ja, kuri samdo 18,000 dar
bininkų, šį panedėlį Pitts
burghe pripažino C. I, O. 
uniją. , »; •.

3,000 BASKŲ VAIKŲ AT
VEŽTA ANGLIJON.

Pereitą nedėldienį Ispani
jos laivas atvežė Anglijon 
3,000 baskų vaikų, kurių tė
vus fašistai nužudė.

500 STREIKUOJA PO 
ŽEME.

Gillespie apylinkėj, Illi- 
nojuje, Superior Coal kom
panijos kasykloj sustreika
vo 500 mainerių ir pareiškė 
neišeisią iš kasyklos.

<
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Įvairios Žinios.
Amžinas Kalendo

rius.

Vilniaus Krašte Ba
dauja 100,000 Žmonių

Visa eilė mokslininkų iš
kėlė klausimą reformuoti 
dabartinį kalendorių. Tą 

svarstyti

Pernai Vilniaus kraštą iš
tiko nederlius. Daugelyje 
vietų neužderėjo nei žiem
kenčiai, nei vasarojus. Dėl 
tos priežasties keliasdešimts 
tūkstančių ūkininkų šeimy
nų liko be maisto. Bado 
šmėkla pradėjo jiems žvelg
ti į akis visu baisumu jau 
rudenį. Nederliaus ištik
tiems žmonėms buvo reika
linga skubi pagelba, nes 
jiems grėsė bado mirtis. Ži
nios apie badą Vilniaus kra
šte pradėjo dažnėti ir lenkų 
spaudoje. Pagaliau į tą reiš
kinį atkreipė dėmesį ir oku
puoto krašto administraci
ja. Kaip tuomet rašė “Kur- 
jer Warszawski,” buvo su
kviesta konferencija. Joje 
paaiškėjo, kad sušelpti rei
kia: Dysnos apskrity 3,500 
šeimynų, Breslaujos apskri
tyje 4,000 šeimynų ir Pas- 
tario apskrityje 2,000 šei
mynų. Be to, konferencija 
tada apskaičiavusi kiek ir 
kokių grudų reiktų duoti 
bado ištiktų vietų žmonėms. 
Tačiau tuo ir pasibaigė vi 
sas “šelpimo darbas.” Jokių 
žygių lenkai nesiėmė, o ba
daujančius paliko jų pačių 
likimui.

Vilnaus krašto laikraš
čiai dabar vėl praneša apie 
tenykščiams gyventojams 
gresiančią šiurpaus bado 
Šmėklą. Aplankę bado ištik
tas sritis laikraščių atstovai 
rašo, kad Vilniaus krašte 
badauja daugiau kaip 100,- 
000 žmonių. Išbadėję žmo
nės valgo medžio žieves.

Badas Vilniaus kraštą bu
vo palietęs ir prieš keliatą 
metų. Tuomet nepriklauso
mos Lietuvos gyventojai, 
su judi utį vilniečių nelaimės, 
bematant surinko jiems su
šelpti keliatą vagonų mais
to ir norėjo pasiųsti, bet len
kų valdžia neįsileido. Esą, 
ji pati savo piliečius sušelp
sianti. O tuo tarpu žmonės 
vaikšto sutinę, kiti miršta iš 
bado ir jokios pašalpos ne
sulaukia. Tsb.

NEKALBĖJO 20 METŲ.
Vienas Michalovvitzų apy- j klausimą pradėjo 

linkės gyventojas, Arpadas 
Palasthy, 20 metų neprata
rė nei vieno žodžio. Visi jį 
laikė nebyliu. Sūnūs jį ve
žiojo pas įvairiausius gydy
tojus, bet visos jų pastangos 
nueidavo niekais: Palasthy 
nepratardavo nei žodžio.

Bet štai nesenai Palasthy 
staiga prabilo. Visų nuste

ir atitinkami Tauti^ Sąjun
gos organai. Paskutinį ka
lendoriaus reformos pasiū
lymą padarė Čilės vyriausy
bė. Generalinis Tautų Są
jungos sekretorius Čilės pa
teiktą kalendoriaus refor- ( 
mos projektą išsiuntinėjo' 
visiems Tautu Sąjungos na- 

_ _ _ riams. prašydamas juos dėl
bimas buvo kuo didžiau- projekto pasisakyti, 
sias: nebylis žmogus be jo- Čilės vyriausybės projek- 
kių vaistų, be gydymo ėmė tu. metus norima padalinti 
kalbėti. Daug kas pamanė, į keturias lygias dalis. Kiek- 
kad čia įvyko didžiausias viena dalis butų vienokio il- 
stebuklas. Bet greitai viskas gio, ir tuo budu kalendorius 
išaiškinta. pasidarytų “amžinas.” Kiek-'

Didžiojo karo metu Pa- vienoje daly butų lygiai trys 
lasthy sunai išėjo karan. Tė- mėnesiai arba 13 sąvaičių ai
vas labai krimtosi, kad jo 91 diena. Kiekviena dalis 
sūnūs nežūtų. Ir štai kaitą prasidėtų sekmadienį ir pa- 
jis pasižadėjęs, kad jis ne- sibaigtu šeštadienį. Pirmas 
kalbėsiąs 20 metų, kad tik dalies 'mėnesis turėtų 31 
jo sunai iš karo grįžtų svei- dieną, o likusieji — po 30 
ki. Ir taip Palasthy pats sa- dienų. Kiekviename mėne- 
vo noru patapęs nebyliu. Jis gyje butų po 26 darbo die- 
buvo labai tvirtos valios nas. 365-ji diena butų pava- 
žmogus — ir ištisą 20 metų dinta “metų pabaigos die- 
tikrai nekalbėjęs. Dabar na” ir butų laikoma “pride- 
kaip tik ta 20 pasižadėtų damuoju šeštadieniu.” Ke- 
nekalbėti metų jau praėju- liamaisiais metais 366-ji 
si, ir todėl Palasthy prade- diena butų vadinama “bi- 
jęs kalbėti. Taigi, didysis sekstiline diena.” Ji turėtų 
stebuklas, kad nebylis pra- buti įterpta tarp birželio 30 
dėjo kalbėti, išsisprendė pa- dienos ir liepos 1 d. Ta die

pioovicn

Vyrai daugiau neprašo 
vien tik “Siaus”

. . .jie tiesiog 
pradėjo reikalaut

“PICKWICK”

prastai. na turėtų būti laikoma irgi 
pridedamuoju šeštadieniu. 
Abi pridedamosios dienos 
visame pasaulyje turėtų bu-

MIŠKE NUŽUDĖ DU 
VAIKU.

Ant Long Islando, mišku ti laikomos nedarbo dieno- 
apaugusioj vietoi, netoli nuo m’s- Sausio 1 d. visados tu- 
Brookhaven, N. Y., miesčiu- retų išeiti sekmadienį, 
ko, nežinomas piktadaris
nužudė 6 metų amžiaus 
mergaitę ir supiaustė jos 4 
metų amžiaus broliuką.

Lietuva Teisia 14 
Hitlerininkų.

Pereitą sąvaitę iš Kauno 
atėjo telegrama, kad ka
riuomenės teisme tenai pra-

CIO REMS ILLINOJAUS 
MAINER1US.

Illinojaus minkštųjų ang- sidėjo 14-kos Klaipėdos ma- 
lių maineriams, kurie ap- cių politinė byla. Jie esą 
skelbė streiką ir okupavo kaltinami tuo, kad prigulė- 
kasvklą netoli nuo Wilson- jo prie slaptos organizaci- 
villės, CIO prižadėjo duoti jos ir dirbo išdavikišką dar- 
finansinę paramą. bą prieš Lietuvos valstybę.

Vokiečiai Kovoja su Badu.

PAJIEŠK0JIMA1
Pajieškau draugų JURGIO MARK- 

SKIO, jau 10 metų kaip išvažiavo iš 
Philadelphijos su visa šeirpyRajr nuo 
to laiko nežinau kur jis randasi. Pra
šau atsišaukti, kurie žinot kur jis 
randasi, malonėkite pranešti jo adre
sų. John Baradinskas (2)

8020 Suffolk avė., Philadelphia, Pa.

Pajieškau JONO REKL'NO su 
žmona ir vaiku, paeina iš Rokiškio 
miesto. Buvom kartu nuvažiavę į 
Argentiną 1924 metais. Aš grįžau 
1926 metais, jie pasiliko, Aši dabar 
Kanadoje, bet nuo to laiko apįe juos 
nieko nežinau. Jie pirma gyveno Bo- 
rissa. Kas žinot, prašau pransSti ar
ba pats lai atsiliepia, katrie praneš, 
busiu labai dėkingas.
Stanley Survilla, 10516 — 9Šth st., 

Edmonton, Altą., Caflada.

APSIVED1MAI.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 40 iki 45 
metų amžiaus, kuri nevartoja svaigi
nančių gėrimų ir mylgtų ramų gyve
nimų. Aš esu našlys, 45 meti#. Ku
rios arčiau nori susipažinti, tai pra
šau atrašyt laiškų ir prisiųst savo 
paveikslų. Plačiau apie save aš pa
aiškinsiu per laiškų. W. (4)

87 Chestnut s£., Kearny, N. J.

Pajieškau gyvenimui draugės, vi
dutinio amžiaus merginos ar našlės, 
(jei našlė, pageidaujama kad neturė
tų šeimynos). Aš pats vidutinio am
žiaus (singelis). Turiu viešbutį (Road 
stand), prie gero kelio (High Way). 
Protingai merginai ar moteriai gera 
proga. Prašau atsilankyti ypatiškai.

Jonas Jun.
R. D. 4,- Tunkhannock, Pa.

Parodyk į Tą Kraną

Reikalingas partneris
Aš pavienė moteris, turiu, gražų 

namų, 6 šeimynų (apartment house) 
gražioj vietoj ir geros įneigos. Taip
gi turiu gerų darbų ant visados ir ge
rai uždirbu, man vienai sunku namai

E
rižiurėti, dėlto reikalingas pusinin- 
as. Gera proga doram vaikinui arba 
našliui, galima gražų gyvenimų pasi
daryt. Kreipkitės ypatiškai arba laiš
ku. Mrs. E. Daoills (3)
1354 Willoughby av., Brooklyn, N.Y.

Pasai Dangaus Ka
ralystėn.

“pasai į dandaus karalystę.” 
Vienas misionjerius paėmė 
iš lietuvio kataliko $100 už 
tokį “pasą.” 0 kai tas žmo- 

Nesenai Pietų Afrikoje į gelis vėliau apsižiūrėjo, kad
buvo susekta įkeista, iki šiol į jį apgavo, ir nuėjo reikalaut 
dar negirdėta apgavystė, savo pinigų atgal, tai klebo- 
Esą, buvęs susidaręs apga-. nas atsakė: “Jau kas Dievui 
vikų būrys, kurio nariai duota, tai atgal negali gau- 
vaikščiodavę po įvairias ti.”
Pietų Afrikos vietas ir kai 
mus ir pardavinėję neg-

Nori Kaizerio Dvarų
Nors karą pralaimėjęs 

kaizeris iš Vokietijos pabė
go ir iki šiol gyvena Olandi
joj palikę Vokietijoj jo dva
rai tebėra iki šiol da nenu- 
savinti ir jis traukia iš jų 
pelną. Kai 1926 metais so
cialdemokratai įnešė Reich- 
rtagan sumanymą, kad tie1 
žemės plotai butų paimti ir 
išdalyti bežemiams, tai fa
šistai ir kiti reakcininkai 
tam pasipriešino, ir social
demokratų sumanymas ne
praėjo. Dabar gi ir patys na- 
ciaf pamatė, kad kaizerio ir 
kitų dykaduonių dvarus, 
kuriems priklauso apie 14r- 
000.000 akru žemės, reikia 
būtinai išdalyti beturčiams, 
kurie neturi iš ko gyventi. 
Tačiau naciai nenori ir dva
rininku “nuskriausti.” Jų 
laikraščiai, kaip “Land- 
nost,” pradėjo agituoti, kad 
kaizeris geruoju tuos dva- 
rus Vokietijos bežemiams 
atiduotų. Kiti gi nacių laik
raščiai pataria tokius dva-' 
rus išpirkti. į. t

ISPANIJOS FAŠISTAI
TURI SUĖMĖ 26 ANG

LUS.
Londono žiniomis, Ispa

nijos fašistai turi paėmę ne
laisvėn 26 Anglijos piliečius 
ir 2 airiu, kurie buvo nuvy
kę savanoriais padėti loja
listams. Matyt, jie buvo pa
imti kovose. • į

Lojalistai turi paėmę ne
laisvėn daugiau fašistų, ne
gu fašistai lojalistų; bet 
tarp paimtų fašistu nėra nei 
vieno anglo; beveik visi jie 
italai ir vokiečiai.

Vokietijai šiandien stinga netik duonos, bet ir žaliavos fa
brikams. Stinga dėl to. kad po karo buvo atimtos iš jos 
visos kolonijos, iš kurių pirma ji gaudavo visokios medžia
gos. Bado spaudžiami, vokiečiai dabar stengiasi pasigamin
ti sau reikalingų daiktų chemiškais budais. Iš oro ima
mos trąšos laukams, iš medžio gaminamas cukrus, šilkas 
ir kitokie dalykai, šitiems darbams vesti yra pastatytas 
ekonomijos diktatorius gen. Hermann Goering, kurio at
vaizdas čia yra parodytas. Politiniams reikalams vokiečių 
buržuazija yra pasistačius gramofoną Hitlerį. Gi vaizdelio 
apačioje yra parodytas vokiečių mokslininkas chemiškus 
eksperimentus darant. Tiktai pastarasis gali išgelbėt vo
kiečių tautą nuo bado. Nei Hitleris, nei Goeringas to nepa
darys. Jie gali tik meluoti ir blofuoti.

rams pasus dangaus karaly 
stėn. Apgavikai užsireko
mendavę kaip. kažkokie y- 
patingi svetimšaliai. Jie su 
savim nešiodavosi tam tik
ras pasų knygeles, kuriose 
būdavo pažymėta, kad paso 
savininkas po mirties šituo 
pasu galės įžengti dangaus 
karalystėn. Kadangi negrai 
tebėra dar gana nekultūrin
gi žmonės, todėl apgavi
kams, mokantiems gražiai 
kalbėti,

MIRĖ | TURGŲ VAŽIUO
DAMAS. į

Čekiškė. Šiomis dienomis 
Gučkampių kaimo gyvento
jas Krasnodamskis pasikin
kė arklius ir išvyko į Vilki
jos turgų, bet dar iš savo 
lauko neišvažiavęs, vežime 
mirė.

NEBŪK ŽILAS
IŠRODYK 10 METŲ JAUNESNE

Žali Laukai ir Daržai.
Ik>vana, dovana! Parsiduoda farma, 
labai pigiai. Graži vieta. Savininkas 
serga 3 metai, žemė gera 80 akerių, 
budinkai dideli, stogai nauji, karvės 
geriausios veislės, įtaisai nauji įę-; 
mės dirbimui, 60 medžių, 20 didelių 
malkom ir ganykla. 7 karvės, 2 jau- 
nos tvinksta, 1 telyčia, 2 pumpos, 2 
geri arkliai, mašinos, įrankiai. Stuba 
6 ruimų. Gali pirkt su gyvuliais arba 
vienų farmų SI.500. Mašinos ir gyvu
liai $1,500- Gali padaryt gerų pragy
venimų. Iš karvių į mėnesį $50 ir dau->; 
giau. Atvažiuokit pažiūrėti arba laiš-i 
ku klauskite. (4 f

Petronėlė Yuškevičienę
Box 16, Garden, Mieh.

PARSIDUODA NAMAS
2 šeimynų 5 ir 7 ruimai, 9 metų 

senas, visi įtaisymai. Pirmasis lai
mės, parsiduoda nebrangiai. Priežas
tį pardavimo paaiškinsim ypatiškai. 
Garsinsiu tik 3 sąvaitės, jeigu neatsi
tiks lietuvis, parduosiu svetimtau
čiui. Geras pirkinys. Matyt galima 
bile laiku. ANTON LUTUS (I) 

57 Exeter st., East Arlington, Mass.

parsiduodakempė-
Vienas ir 1-4 akeris žemės, 160 pė

dų frontas prieš ežerų, 7 nauji botai, 
3 ruimų stuba su visais naujais įren
gimais, I mailė nuo Montellos. Kai
na $l,O00. Kreipkitės pas: (3)

Wm. Ikasala,
Lynwood st., Abington, Mass.

CHICAGO, ILL. 
Didžioji lietuvių šventė 

jau arti.
Chicagos lietuviai dabar

v
Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina Žilinta, Plaukų slinkimų ir 
Plsiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
ati taiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 

didŽlHją P*ke!į už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
- —.jj dolerį Jeigu nebusite pilnainK:^s’ apSk ir SMfe

pasus įpiršti nusipirkti. Ne- Beveriy Hills, pne -t*• atotav-. sid.ii
grai, kurie šitokius pasus 
dangaus karalystėn sutik
davo nupirkti, būdavo nu
fotografuojami, fotografi
jos priklijuojamos pasų 
knygelėse ir visokiomis 
keisčiausiomis antspaudo- 
mis užantspauduojamos.

Daugelis negrų, supran
tama, nusipirkę šitokius pa-

Puiki Farma
120 akerių, 40 akerių dirhamas, ki

ta graži giria ir tekantis vanduo, ge
ra žuvauti ir maudytis. Geri ; triobe- 
siai, nauja moderniška stuba, šiltas 
vanduo ir maudynės. Yra vaisingų 
medžių ir jaunų gyvulių. Esu našlė ir 
neišga'iu išlaikyt. Klauskite:
Mrs. D. J. Slakis, Blaine, Ore.

^gezoTteišinas-

pne
87-tos ir Western avė. Tai 
yra Darankiausia ir- grąžiau- 
šia vieta visoj IlRbrire įlįsti-' 
joj, ir tą vietą ne bile kas 
gali gaut, tik labai įtekmin
gos organizacijos, tokios 
kaip Lietuvių Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugija 
Chicagoj, kuri ir rengia šį 
pikniką. Gros Steponavi
čiaus orkestrą ir dainuos

sus,buvo ramus: po mirties bent keli choraL Bus iv pra.
galės keliauti stačiai dan
gaus karalystėn...

Apgavikai, kol buvo su
sekti ir sugauti, anrupino 
dangaus karalystėmis gana 
daug negru. Kaip praneša
ma, jiems esą pasisekę iš- 
olatinti net 15 tūkstančių to
kių pasų. Kaina už pasus 
dangaus karalystėn nebū
davus vienodi: destis kiek 
kas turtingas. Bet pati pi
giausioji kaina nebūdavusi 
žemesnė kaip 1 anglų sva
ras sterlingų.

Dėl to, kad toks šmugelis 
buvo daromas tarp Afrikos 
juodveidžių, tai laikraščiai 
vadina jį apgavyste. Bet 
kuomet Romos popiežiaus 
agentai varo tokį biznį tarp 
musų žmonių, tai tas vadi
nama “dusių išganymu.” O 
ištikrujų skirtumo čia nėra.

Tūlas laikas atgal South 
Bostono lietuvių bažnyčioj 
irgi buvo pardavinėjami

kalbų. Daug lietuvių ruošias 
atvažiuot iš Rockford, Ilk, 
Racine ir Kenosha, Wis., ir 
žada bent pora busų atva
žiuoti iš Detroito ir net iš 
Pittsburgho. Busiu ir aš te
nai. Taigi dalyvaukite ir tie, 
kurie nebūsit. Turėsim daug 
fonių. Įžanga visiems nemo
kama. Senas Antanas.

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI IšSIGftRlMAI 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai 
ir visokių išdirbysčių ALŪS.

5 VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS
• RUSIES.
• PATARNAVIMAS GERAS!
• Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
j oavieniais numeriais.
•90 MILLBURY STREET

WORCESTER, MASS.

Par-iduoda pigiai, prie U. S. Route 
akerio žemės, 7 ruimų 
nė, elektriką, gezas vi- 

i rimui, dideli porčiai. 4 akeriai geros 
ALORTONE HERB CO., i žemės. 8 kambarių namas, tvartai di- 

• l deli prie kito kelio. Klauskite: (1>
’’ I G M K^nton.Ctaltoa, Indiana. I R. d. 3, Richfield Springs, N. Y.

Apdrausk Savo Sveikatą ir Gyvybę
Lietuvių Darbininkų 

Susivienijime
Gali gauti

Nuo $150.00 iki $1,000.00 apdraudos. 
Nuo $6.00 iki $12.00 į sąvaitę pašalpos.

Už mažą mokestį.

Bile kada laike vajaus, iki 1 d. spalių, įsirašant gali su- 
taupyt nuo $2 iki $5, nes įstojimas žymiai nupigintas.

RIMTAI PAGALVOKITE!
Dabar esi tvirtas, sveikas. Už valandos kitos gali but 

vienas iš 20 sužeidžiamų žmonių į minutą visokiose nelai
mėse šioj šaly. Arba kokia nors liga gali parblokšti.
Keli centai įmokėti dabar gali atnešti desėtkus ir net 
šimtus dolerių, atsitikus nelaimei.
LDS jau aprūpino tinkama pašalpa virš 2,500 narių. 
LDS turi virš 6,000 narių; turi 170 kuopų po visą šalį. 
Bile kur gyvendamas gali but nariu.
Visi LDS nariai gauna laikraštį “Tiesą” dovanai. 

Kreipkitės į vietos LDS kuopą arba sekamu antrašu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

KAIP APS1SAUGOT NUO 
KANDŽIU.

Kas metai kandis pridaro 
už tūkstančius dolerių nuos 
tolių, sugadindamas drabu
žius, brangius kailius, ap
muštus vilnoniais audiniais 
baldus, karpetus (kilimus) 
ir daugeli kitų daiktų. Jos 
landasi beveik visuose na
muose, bet daugiausia mėg
sta tokias vietas, kur būna 
tamsu, mažai išvėdinama ii 
nešvaru, arba ten, kur dra
bužiai sumesti be jokios ap
saugos ir retai kada varto
jami.

Pačios kandis daiktų ne
ėda ir nenaikina, bet iš jų 
padėtų kiaušinių išsiperi 
vikšrai, kurie minta vilno
niais daiktais ir auga. Jie 
daug blėdies pridaro suės- 
dami kailius, vilnas, vilno
nius drabužius, plaukus, 
plunksnas, šerius ir visus ki
tus daiktus, kurie padirbti 
iš minėtų medžiagų.

irapanas apibarstysit naf- 
alinu ir gerai suvyniosit i 
<elias eiles popierių, taip 
tad kandis negalėtų įlysti. 
Salima nupirkti tam tikrus 
ropierinius maišus ir juose 
ukabinti išvalytus drabu
žius. Tuose maišuose kandįs 
Irabužių nesuės, jei iš jų 
rus išvalyti kandžių kiauši- 
tiai. Reikia žiūrėti, kad 
oks maišas gerai užsisegtų 
r kad nebūtų niekur pra- 
ilvšęs. Skyles galima užli- 
ryti.

Tušti klazetai ir nevarto- 
ami kambariai patartina 
šrukyti sierine žvake, ku- 
ią galima nupirkti geležų 
.rautuvėj arba dešimtštory. 
Angliškai vadinasi: Sulphur 
andle. Kad neuždegus na- 
nų, žvakę reikia pastatyti 
nt kokio plytgalio, Įdėt i 
toki seną puodą ir Įpilti 
candens aplinkui. Uždegus 
•ierą, visos durys ir langai 
uri būt uždaryti bent per 

12 valandų. Nuo sieros du-
Kandis, kol ji išsivysto iš mu nugaišta visos kandis ir 

kiaušinio, pereina per ketu- kiti gyviai, 
ris laipsnius pakol išsivysto,’ Karštas vanduo su stipriu 
būtent: kiaušini, liarvą. pu- muįĮu išnaikins kandis iš 
pą ir ant galo kandį. Is kiau- grindų plyšių ir kitų vietų, 
šinio Į liarvą arba vikšrą is- ^ur karštą vandeni galima 
siperi šiltame ore nuo 4 iki ,-artoti.
S dienų ir tuoj pradeda mai- Patartina visus vilnonius 
tintis ir augti. Pilnas išsivys- drabužius prieš pat pade- 
tymo laikas, nuo kiaušinio dant gerai karštu prosu iš- 
iki kandies, ima apie 50 die- pr0Syti, tąsyk nei vėdinti 
dienų šiltame ore. Išsivys nereikės, nes karštis ir proso 
čiusi kandis gyvena tik nuo unkumas sunaikins visus 
7 iki 14 dienų ir per tą laiką ųandžiu kiaušinius, 
padeda tarp 100 ir 150 kiau-
sinių. Pabaigus dėti kiauši
nius, nugaišta.

Vilnoniai drabužiai ir kai
liai, kurie yra dažnai dėvi
mi ir gerai išbraukomi stip
riu šepečiu, nuo kandžiu ne-

Gazolinas, benzinas ir ke- 
osinas taipgi reiškia tikrą 

žalą kandims.
Apie karpetus, kurie nors 

kartą i sąvaitę yra šluojami 
stipria šluota arba mašina 
(carpet sweeper), nereikianukenčia, nes kandžių kiau- ... ... .

šinisi yra labai silpni ir še-1 uPmtls’ tlk teikia žiūrėti, 
pečiu lengvai sunaikinami.

mušti baldai, arba tie, kurie! .. ?ian?lI> daiktai, kaip kai- 
prikimšti vilnomis bei plun- iai*

kad visas karpetas, galas 
ruc galo, butų šluojamas.

Trys Vokiečių Ekspertai.
KELEIVIS, SO, BOSTON.

šiomis dienomis New Yorkan atvyko iš Vokietijos trys vo- 
viečių ekspertai “Hindenburg o” nelaimei ištirti. Iš kairės i 
dešinė stovi: (1) lengvesnių už orą lėktuvų sumanytojas 
Dr. Eckener. (2) Vokietijos oro ministerijos atstovas pulk. 
Joachim Breithaupt ir (3) Cepelinų statybos bendrovės vy
riausis inžinierius Dr. Ludwig Duerr.

Naujienos iš Kanados
MIŠKU DARBININKAI 
BUVO ATSKIRTI NUO 
PASAULIO VIRŠ TRIJŲ

SĄVAIČIŲ.
Hudson, Ont., Canada.—

! Ontario provincijoj neku- 
riose vietose yra labai dide
lių kalnų ir vandenų. Tuose 
tarpkalniuose nemažai dar
bininku dilba miškų dar
bus. Mes keli lietuviai irgi 
patekome dirbti viename 
miške ant didelio kalno sa
loje, kuri apsupta iš visų pu
sių vandenių.

Žiemes metu, kuomet e- 
žerai užšąlą, susisiekimas 
būdavo arkliais arba reik
menų pristatydavo indi jo
ną i su šunimis, arba orlai
viais. Užėjus pasavariui ii 
ledui pradėjus tirpti, nuo 
20 balandžio susisiekimas 
su arkliais nutrauktas, paš
tą ir kitus dalykus atvežda
vo orlaiviais. Bet nuo 27 ba
landžio neatlekia nei orlai
viai, matomai bijosi, kad Į- 
lužus ledui neišsimaudytų. 
Jau virš 3 sąvaičių gyvenam 
be jokio su pasauliu susisie
kimo. Negaunam nei laiškų, 
nei laikraščių ir nežinom 
kas pasauly dedasi. Gyve
name kaip tikri laukiniai.

uniją ir jie turi visus pato
gumus, kurie darbininkams 
reikalingi. Todėl ir lietuviai, 
kurie dirbame miškų dar
bus, turime būtinai organi
zuotis Į uniją. Tada ir mes

Nežinome jokių pasauly Į-'busime tinkamiau aprūpinti, 
vykių, nežinom nei to, ar ls-*• J- Martinonis.
panijos liaudis fašistus jau ---------------
•utriuškino. DA.R APIE ĮDOMŲ STREI-

Bet ir dirbt tokiose aplin-* WINNIPEGE.
kybėse labai nejauku, kuo- Buvau rašęs “Keleivyje” 
ąiet žinai kad žmogus esi be ‘ apie krautuvininkų streiką, 
jokios priežiūros. Kempėje būtent, kad miesto valdybą 
gydytojo nėra, susižeidus sumanė krautuves uždari- 
arba susirgus pagelbos gaut nėti sekmadieniais, bet 
negalima. Pas mus keii dar- krautuvininkai neklausė ir 
bininkai dirbdami miške laikė jas atdaras. Tai ištik- 
susižeidė, tai visa pagelba ro buvo savo rūšies streikas, 
kai užveizda kempės užpila Buvo daug surašyta proto- 
ant žaizdos jodino ir apriša, kolų. Gavusiems protokolus 
Ir tokiose aplinkybėse mes reikėjo stoti teisman. Stojo 
šios kempes darbininkai ir ir vienas lietuvys. Kai teis- 
laukiame kada tas nelabasis mas paklausė, kodėl tu lai- 

! ledas nuo ežero nutirps ir kai krautuvę atdarą sekma- 
! kuomet atplauks koks gar- dieny, tai kaltinamasis atsa- 
laivis arba vėl atskris oriai- kė: “Kai bus visi bizniai už
vis. Apie gegužės vidurį su- daryti sekmadieniais, tai už- 
sisiekimas gal vėl prasidės, daiysiu ir aš.”
nes pakraščiais ledas jau Panašiai atsakinėjo ir kiti 
nutirpęs. krautuvininkai, kurių, sako-

Darbininkai šioje kempė- ma' buvę Pašaukta Per 200 
ije neorganizuoti, daugelis zn™mų. 
nei laikraščių nukaito. Su- Teismas. ’
prantama, tokius darbinin- :bet >pitndimo . - U? I 
kus kamuoja visokiais bu- skelbe; nors au daugiau 
dais ir skriaudžia. Lietu- Kaip sparte p •

■ viams darbininkams yra ži-* Taigi, Jei teisėjas bijo 
noma Fort, kurioj dirba krautuvininkus bausti, tai 
franeuzai miškų darbinin-įgalima sakyti: krautuvinin
kai. Jie susiorganizavę i kai laimėjo “streiką. J. N.

ksnomis, turi būt dažnai ii 
gerai stipriu čepečiu iš
braukyti ir apipurkšti tam 
tikru skiediniu, kuri galima 
gauti aptiekose ir visose 
krautuvėse.

Visus vilnonius daiktus 
prieš padedant ant vasaros, 
reikia gerai iškratyti, išmuš
ti. išbraukyti ir ant saulės iš
vėdinti. Suterštus drabu
žius reikia išskalbti arba 
duoti išvalyti (dry cleans- 
ed). Sudedant Į skrynią 
reikia gerai apibarstyti naf- 
talinu (naphtaline). Kas tu
ri skrynią iš cedro medžio 
(cedar chest). tai Į ią sudėt' 
drabužiai išliks sveiki. Taip 
pat bus saugu jei išvalytas.

orientališki kilimai ir 
lekurie vilnoniai drabužiai 
vra saugiausia atiduoti va
sarai i šaltąjį sandėlį (coid 
storage).

MOTERŲ IŠ DARBO PA
ŠALINIMO KLAUSIMU.

Massachusetts senatas at- 
netė bilių, draudžiantį ište- 
iėjusiom moterims dirbt: 
'alstybės Įstaigose, nors že- 
nesnis legislaturos butas 
tuvo jį priėmęs 103 balsais 
iries 96.

Biliaus rėmėjai stengėsi į- 
ikinti legislaturą, kad sau- 
mdystės, prostitucija, kri- 
ninališkumas ir depresija 
’pniko pasaulį dėl to, jog 
įtekėjusios moteris dirba.

Nužudė 3 Žmones Dėl Smagumo.

Čia parodytas (dešinėj) Lester Brockelhurst, 23 metų am
žiaus šventraščio mokinys, ir jo 18 metų amžiaus mylimo
ji Beatriče Felton’aitė, abudu iš Rockfordo, III. Anądien 
jiedu atvyko i Brevster, N. Y., ir čia buvo areštuoti už 
žmonių žudymą ir plėšikavimą. Policija sako, kad Brockel
hurst prisipažįsta nužudęs jau 3 žmones, nes jo mylimoji 
mergina turinti iš to labai daug smagumo. Nužudytųjų pi
nigus pasiėmė savo kelionės lėšoms apmokėti.

Girdi: “Išmeskime moteris 
iš darbų, atiduokime tuos 
darbus merginoms ir vy-1 
rams, o tada pasibaigs ne
darbas ir pasauly prasidės j 
rojus.”

Vienas atstovas, kalbėda
mas už bilių, pasakė, kad 
kur tik jam tenka turėti rei
kalų departmentuose, visur 
jis sutinkąs senas moteris. ■ 
Tas jam daro nemalonu- ■ 
mą. Matyt, jis norėtų reika-; 
lūs vesti su gražiomis, jau- j 
nemis panelėmis. Nepasa
kė, kaip tos senyvos moterys 
turėtų gyventi, jeigu butų at
leistos iš darbų.

Kuomet isterija prieš mo
terų darbą kilo Bostono 
miesto tarnyboje, majoras 
Mansficld ištyrė moterų 
darbą miesto įstaigose. Iš 
3,000 dirbančių moterų 500 
buvo ištekėjusios. Iš tų 500 
apie 200 buvo našlių arba su 
vyrais atsiskyrusių. Kitų vy
rai buvo invalidai, kurie ne
galėjo dirbti. Iš viso buvo 
tik 161 moterų, kurių vyrai 
galėjo dirbti, bet ir tų tarpe 
buvo daug jirastos sveikatos 
ir mažo uždarbio. Be to, 
kaip kurios tų moterų užlai
kė tavo arba vyro tėvus, ar
ba nedirbančias seseris bei 
brolius.

i
Wisconsino valstijoj taip 

pat buvo tyrinėjimas. Ten 
pasirodė, kad 64 moterys, 
dirbančios aukštesnėse vals
tybės įstaigose, samdo 100 
kitų moterų, tarnaičių, slau
gių, siuvėju ir kitų patar
nautoju. Be to, jos užlaikė 
153 nedirbančius asmenius. 
kuriuos kitaip miestas butų 
turėjęs maitinti. ,

Negalima sakyti, kad vi
soms merginoms darbas 
reikalingas, o ištekėjusioms 
moterims nereikalingas. 
Daue pasiturinčiu tėvų gali 
užlaikyti savo dukteris na
muose be darbo. Taip pat 
ir vyrai, kurie turi užtekti
nai pinigu, turėtu pasitrauk
ti iš tarnybų ir leisti kitiems, 
kurie neturi iš ko gyventi, 
užimti jų vietas, vienok tas 
nėra daroma. S. P. S.
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Evcry coovcnience you would want in a asodera electrical refrieera- 
tor is in the new, 1957 pius-powered Keivinator. Būt that isn t all. 
Coosider the two big facts dispUyed above. They go down to the very 
fundamentais of refrigeration. They're vvhat make the really big dif- 
ference between Keivinator and others.

They mean better refrigeration Service ... quicker cooling . .. faster 
freczing .. . longer life .. . bigger money-saving for you. That s why 
it's a good thing, a wise thing, for you to know these tvvo facts about 
Keivinator before you decide which refrigerator you are gomg to buy.

Yet Keivinator costs no morc thao others. And it ssurpnsinglv easv 
*to owir. Kctfklv paytnentvalmostunbelievably small. Years to pay. 
And all the time you are paying foč it/4he 1937 plus-posvered Kelvm- 
^tor cac be saving money for you—starting nau\ Comc m and scc this 

great refrigerator today.

FREE! KELVIN 
HOME BOOK
.vvith eaterior views, floor 
plans and description of 
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for <ree ■
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«eat Missing Word Con- 
frst. Hear "PROFESSOR 
QUIZ"—8 p. m., ES.T., » 
Saturdays, C. B. S. NORE 
------ 10M FREE PRIZES.

Before Buying for the Home
MOTERIS PASIEKĖ 123 

METŲ AMŽIAUS.
Varšuvos žiniomis, Kras- 

nos miestely, Naugardo vai
vadijoj, šiomis dienomis mi
rė tūla Ona Ruck, kuri buvo 
susilaukus jau 123 metų am
žiaus. Ir ji mirė ne nuo se
natvės, bet nuo gripo. Ji bu
vusi seniausia moteris visoj 
Lenkijoj. Likęs jos vienas 
sūnūs esąs jau 84 metų se
nukas.

C. C. PETER
731 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.

(JUST ABOVE COPLEY SQUARE) TEL. KENMORE 7930—7931
REFRIGERATION—HE A TING—AIR CONDITIONING 

HOME FURNISHINGS AND APPLIANCES
CAMBRIDGE BRANCH: ANTHONY DOHERTY, 27 Central Square, Cambridge, Man.

Bonoooooooooooooeooooc *oooooeeGeeoeio»
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I KAS GIRDEII LIETUVOJE
I. (Nuo

Sudegė Badaukių 
Kaimas.

Šiomis dienomis Badau
kių kaime, Telšių valsčiuje, 
sudegė 15 trobesių.

Gaisras kilo iš pil. Gau
sienės gyvenamojo namo, 
netvarkingai laikomo kami
no, kuris buvo ne iš plytų 
sumūrytas, bet iš vamzdžių, 
kuriuos deda j kanalizaciją 
ir gerai nesudėtas. Užside
gus jos trobesiams, esant 
sausam orui, labai išdžiuvu
siam stogui ir pučiant smar
kiam, tą dieną, iš rytų j va
karus vėjui, tuoj pradėjo

ir ii Lfetme Laikratt«|.)

ŽIAURUS DVARININ- I 
KAS RICHTERIS GAVO 
6 METUS KALĖJIMO.
Šiomis dienomis Rokišky j 

buvo sprendžiama dvari-, 
ninko Richterio su nuomi
ninku Polium byla, kurios 
istorija yra tokia:

1934 metais iš Latvijos 
atvyko Polius ir išnuomavo 
Komariškio dvarą iš Rich
terio.

Pirmais metais Polius pri
kišo apie 6,000 litų savo pi
nigų, nes javai neužderėjo. 
Pasiliko jis da vieniems me
tams, manydamas atsigrieb
ti. Sekančiais metais derlius

degti už kokių 200 metrų buvo geresnis ir išrodė, kad
esantieji pil. Tado Luko
šiaus trobesiai ii- nuo jų, tuo 
pačiu metu užsidegė pil- Zo- 
ros trobesiai, kurie taip pat 
buvo, maždaug, tokiame pat 
atstume ir vienu ypu užside
gė beveik visas kaimas ku
rio dalis buvo pavėjui. Ug 
nis taip greit ėjo, 
vienam trobesiui užsidegus, “ 
kiti pradėjo degti net per- n K^‘tik p u 
šokdami kitus uz kokių 
600 meti-ų atstu. Jei butų 
tuo pačiu ruožu — pavėjui 
daugiau trobų, butų visos 
sudegusios, nes ugnis ėjo1 
lyg kokia ledų audra—ruo
žu.

Gaisrą gesinti beveik ne
buvo kam, nes tuo laiku 
daugumas kaimo vyrų buvo 
Tryškiuose jomarke, o na
muose buvo tik moterys ir

Polius kiek uždirbs. Dvari
ninkui Richteriui tos laimės 
pagailo ir jis ėmė prie Po
liaus kabinėtis, pradėjo 
trukdyti javus kulti.

Pagaliau Richteris parei
kalavo, kad Polius ateitų 

, '“JV pas jį ir atsineštų kontraktą 
aQ 1 K ir visas kvitas už įmokėtą

Aiškina “Hindenburgo” Sprogimą.

Lakehursto laivyno stoties viršininkas Įeit. Andrews rodo 
“Hindenburgo” katastrofos braižini, štai. jis sako, ugnis 
šovė šičia, iš užpakalio motoro. Nuo to ir sprogo dujos, 
kuriomis buvo išpustas balių nas.

Juozas Česonis Mie
ga Jau Nuo 1927 Metų

šiurpus žmonos KER- Pikti Atsitikimai Ir
•5 * >T B • a*

i Nelaimes.Šiomis dienomis Nau- j 
.. ~ T. . miesčio valsč., Vadatkėlių 

Rimsiomų kaime, Kamajų vienkiemy, prie malūno, Ne-
valsčiuje yra nuostabus 
žmogus Juozas Česonis, ku
ris nuo 1927 metų miega. 
Dabar sueina lygiai 10 me
tų, kaip jisai dieną ir naktį 
miega. Jį pabudina tik val
gyt, bet ir tai nerangiai ke
liasi, o kai nebudina, tai iš- 
miega po kelias dienas. Bet 
ir atsikėlęs visas miego ap
imtas pavalgo ir tuojau gula.

Prieš dešimtį metų Juo
zas Česonis buvo siuvėjas ir 
valdė trečdalį ha žemės. Tu
rėdamas apie 45 metus am
žiaus užrašė visą savo turtą 
brolvaikiui, kuris prižadėjo 
išlaikyti iki gyvos galvos. 
Juozas Česonis buvo neve
dęs. Nuo to laiko pradėjo 
nieko nedirbti ir ilgai mie
goti. Pagaliau jį taip miegas 
paveikė, kad nebegali nusi
kratyti.

vėžio saloje rastas ilgokai 
vandenyje išbuvęs vyriškos 
lyties lavonas. Žuvusiojo 

Į .'galva sunkiai sužalota, vi
sas beveik nuogai išrengtas.

įvykį betyrinėjant paaiš
kėjo, kad tai pagyvenusio 
ūkininko Prano Dilkos, gyv. 
Krekenavos valsč., Pabiržės 
vienkiemio lavonas.

Dilkos žuvimo priežastis 
—šeimyninis nesugyveni- 
mas. Kvotą vedant paaiškė
jo, kad Dilką nužudė jo 
žmona Nastazija apie 50 m 
amžiaus
pažino,

MARIAMPOLĖS DARB
DAVIAI LAUŽO ĮSTA

TYMUS.

Klaipėdoj Malkų gatvė 
yra “garsi” nevisai gera 
prasme. Joje daugiausia į- 
vairių karčiamų, o karčia- 
mose — triukšmo. Čia pat 
uostas, todėl lokaluose daž
nai susirenka įvairių tauty
bių jurininkų, kurių kiek
vienas gina savo “renome”
ir reta kuri diena praeina be 
muštynių, jei tik įvyksta to
kios gertuvės. Štai paskuti
nėmis dienomis panašus 
ginčas įvyko tarp jurininkų 
ir uosto darbininkų. Po 
trumpos, bet žiaurios ma-

,, ... .. . . žais durtuvėliais bent 12
Kaltinamoji prisi- žmonių kovos. tuIas y. RiS-

„ . ^y0 rv-Yr^ H2’. pelis buvo subadytas ir be
mususi trimis ąžuolinio mie- Sąmonės paliktas gatvėj, 
to smūgiais. Tai padaliusi kjek lengviau sužeistas, bet 
kovo 30 nakties metu. Kai pat nebegalis paeiti, 
vyras, gavęs tuos smūgius, da^inkas y u? Tą pačia 
neberodęs gyvybes žymių, ldiena uoste kauniškis gai
li pasisaukusi jaunameciusUaivi; gužeidė darbininko 
savo sūnūs, Antaną n Pi a.- į jįotfc>latO veidą, taip smai 
lią, kunems padedant lavo-)kįaį, kad pastarasįs turėjo
ną nuvežusi į Nevėžį ir pa
skandinusi jau judančiam 
vandeny. Kaltinamoji Nas
tazija Dilkienė ir sūnūs An
tanas sulaikyti.

Dilkienė už pasikėsinimą 
nužudyti vyro seseii jau yra 
bausta 2 metais sunkiųjų 
darbų kalėjimu.

būti nugabentas greitosios 
pagalbos automobiliam Į li
goninę, o fanieros fabriko 
Bisdom and Zoon. Luizės 
dv., darbininkė S. Svenglie- 
nė, gyv. Laukininkų gatvėj, 
per neapsižiūrėjimą įkišo 
ranką į mašiną, kuri nutrau
kė vieną pirštą. Ši teko taip 
pat greitosios pagalbos au- 
tomobilium gabenti į ligo
ninę.

Visiems užsieny gyvenantiems 
lietuviams „Lietuvos Žinios* 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryžius su už

sieny gyvenančiais lietuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio prenumerata 
skaityti tik tiek, kiek mums apsein:- 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiami 
išrašyti populiarų demokratiškos pa
kraipos dienraštį

PANEVĖŽIO ANTSTOLIS KAIP KUPIŠKY “PADVI- 
PIETUKAUSKAS PAVO GUBINO” 3,000 LITŲ.

GĖ 20,000 LITŲ. Nf> per senai Kupiškio
Balandžio 24 dieną netoli miestely pilietis P. savo že- ...........

. Raguvos miestelio buvo su- mės sklypą pardavė už 3,- ^pek^oe aUovTužėjo’rie- 
• • nusmese gautas įr areštuotas Panevė- 000 litų. Keli pažįstami, su- non sįuvvkion patikrinti,

. , „P°Pier1^’. Rlcljtei-is žio apylinkės teismo antsto- zmiąę JI turint pinigų, pra- kiek dirba kaS0J- neregist-
gnebe juos iš jo rankų ir lis (lietuviškas pristavas), dėjo jam siūlytis, kad jie jo ruotu darbininku. Tada siu-
JĮorejo sunaikinti. Bet Po- Antanas Pietukauskas, o pinigus padvigubinsią. vvkjįt dirbo trvs mergaitės
liūs griebe juos atgal ir iš- tiksliau pasakius—pan Pie- Kamt gi pinigai nereikalin- kuri J netikėtai užklupus’, 
trauke is Richterio rankų. tuchowski, Traupio dvaro gi? Pąsigodo savo turtą pa- šfcįmįnįnkį išsiuntė per ki- 

Tuomet Richteris įssi-savininkas. dvigubinti ir minimas musu tas dulis SkubMamos mer.
trauke revolveri ir dviem su- Areštavo jį dėl to, kad pilietis. Padare bandymą.
šiais Polių sužeidė. Teisme eidamas antstolio pareigas “Dvigubintojai” įdėjo į sa- 
Richteris aiškinosi, kad jį jįs pavogė arti 20,000 litų vo presą 5 litus, išėjo du 
Polius užpuolė ir norėjo pa- pįnigij, kuriuos turėjo ati- penkličiai. Tuojau miestely 
smaugti, bet teismas jo aiš- duoti tautininkų valdžiai, tuos “padvigubintus” pini- 

kinimui netikėjo, nubaudė T. ........ gus išbandė. Ima! Viskas
Jis dabar sėdi kalėjime gerai

Ligonių kontrolierius p. 
Baltininkas su mokesčių in-

tuos

gaitės sukėlė triukšmą, į ku
rį kontrolieriai atkreipė dė
mesį, nors negalėjo nustaty
ti, kiek darbininkų pabėgo. 
Nežiūrint, kad už ligonių

vaikai, kūne apimti panikos Ri chterį g met^s 
bėgiojo, klykė ir patys nezi- *- - -- j*
nojo ką daryti.

Gyvenamų namų sudegė
3, iš kurių nesuspėta išgel
bėti net pinigų, o apie kitus 
daiktus nebuvo nei kalbos. 
Taip pat sudegė ir kitose

kasoj darbininkų neregist-
darbų kalėjimo, ir vietoje P« . 20,000 litų kaucija. Jo ''Tuomet pasidrąsinęs P. kŠdS^vktešari-
areštavo pati norėjo tą kauciją uz- ąntiko kad iifriqterifli “na- • n,c-ą- y -i ••--------------- statyti, bet kažin kodėl jos,^^ 3,000

litų. Tie tuojau sudėjo juos Pastebima, kad Mariam-STAKLIŠKĖSE PASIKO- nepneme
RE MERGINA. ! Šitas lenkberms turėjo di-

o, ...... • , i A1 delį tautininkų pasitikėji-Stakhskių miestely, Aly- • pnr.PV57:v fis vipšnntn.

NEI DUONOS, NEI SĖK
LŲ IR NĖRA UŽ KĄ NU

SIPIRKTI.
Didelis vargas užgulė 

žmones Suvaliojo j. Pernai 
dėl sausrų blogai užderėjus 
žiemkenčiams ir vasarojui, 
daugeliui Šakių, Gelgaudiš
kio ir Kidulių vai. gyvento- 
iu trūksta pašaro ir sėklų. 
Nes ūkininkai, nors ir blo
gai užderėjus javams, lai
komų gyvulių skaičių mažai

laip pat sudege ir kitose mą įr Panevėžy jis viešpata-
trobose buvęs visas mvento- ;taus . apskrity, buvo rasta k • koks caras 
rius, sėklos, pašaras ir kiti vadžiomis pasikorusį mies- Ir št^ stambug dva. 
daiktai bei įrankiai. Liko telio gyventoja C. Kapla- rininkas ir uolus tautininku 
tik akmeniniai pamatai, naite. Nusižudžiusi rasta remėjas, Jasnie
Pil. Lukošiaus Tado, vieno apsirengus savo išeiginiais fcielJmožny £an Antoni 
iš pasitunncio kaimo ūki- drabužiais, pastaruoju metu pietuchowskį šiandien sėdi 
ninko sudegė du auksiniai J1 sirgo nepagydoma liga ir - kaiėjime už savo sėbru 
laikrodžiai ir 5 auksiniai kartais buvo nenormali. J - J - 
žiedai ir visas kitas turtas. ‘ ■■ 'į' “.į* , .,
Pil. Zoro sudegė 3 avys su 7 PįKURENAUJAS LAIS-t 
ėriukais ir 3 žąsys. Kiti ūki- VAMANIŲ SKYRIUS, 
ninkai savo gyvulius šiaip laiškeliuose, Mariampo- 
taip išgelbėjo. Pil. Gečienės lės apskrity, įsikūrė Laisva
is kurios trobos ir prasidėjo manių Etinės Draugijos

aparatą, padarytą vra daue- siuvvklu ! tesumaziP°> dabar
in ir lpritalin ir kie- P° e Ie 1 daugeliui ūkininkų pnseina~ ~~------io u lentelių, ir Kie kur bevelk vlSą darbą nu- Dirkti našara sėkla ir nettai ten suspaudė. Visą apa- dirba veltui mokiniai ir veik P1™ į nėra net

vata su pinigas meistenai visos tos siuvvkios jų netli- ° P M
1QQ k A VIRSI • i • i ... .i*?.paliko pas PJJjk įsakė visą jį įeai>draudžia. 

sąvaitę jo neliesti. Mat, pi
nigai turi gerai susigulėti,
“atsimušti.” O jei per anks
ti jį paliesiąs, tai visi pini-

DINGO ŽMOGUS.
VEISIASI KRIENŲ 

UKIUS.
Gudžiūnai. Anksčiau šios

apvogimą:

BERNAS NUŠOVĖ ŪKI
NINKAITĘ IR PATS 

NUSIŠOVĖ.
Grinkiškis. Balandžio 5

Ariogala. Balandžio 1 d. apylinkės ūkininkai veik vi 
gai galį sugesti. Kantriai vi- grįždamas iš turgaus neži-'sai nekreipė dėmesio į krie- 
są sąvaitę laukė P., kol ga- nia kur dingo A. Šaparaus- nūs. Dabar kaipo skanų 

lies gauti padvigubintus pi- kas, gyv. Paupsalio kaime, prieskonį prie valgio žmo- 
nigus. Bet kai-praėjo sąvai- Dingimo priežastis nežino-j nes ima vis labiau vartoti ir
tė ir “meisteriai” vis nesiro- ma. 
dė, pil. P. pradėjo nerimau- 

Pagaliau jis atplėšė tąti.
IO nuuus uvuuc ii in<ini¥ E-mico uinugijuc urmiusius. uaiaiiuzio o het inkin ninimi
ugnis, sudegė visas turtas ir skyrius. Iš karto įsirašė 15 Dvarelių kaime, Grinkiškio ^Pn nebęrado Tuomet pra-
30 litų pinigais.

Vėjas toks smarkus buvo,
kad ant lauko buvęs išvež
tas mėšlas už kokių 300 me
trų taip pat sudegė. Viso 
per šį gaisrą sudegė 17 tro
besių, kurių nei vienas ne
buvo apdraustas.

PERŠOVĖ ŠIAULIŲ KA
LĖJIMO PRIŽIŪRĖTOJĄ 

JATULf.
Šiomis dienomis buvo 

peršautas Šiaulių kalėjimo 
prižiūrėtojas Jatulis, kuris 
vesdavo kalinių darbus dur
pyne.

Balandžio 25 dieną Jatu
lis dviračiu išvažiavo iš ka
lė iimo į Bačiūnų durpyną. 
Vieškelyje ties pat Bačiū
nais nežinia kas paleido į jį 
du revolverio šuvius, kurie 
sunkiai jį sužeidė į krutinę 
ir ranką. Jatulis paguldytas 
miesto ligoninėn, kur jam 
padaryta operacija. Mano
ma, kad jį peršovė koks 
nors kerštautojas.

nanų.

ASMENIŠKAI LYDIMOS

Kas gali būti malonesnio kelionėje, kaip 
įsėdąs į laivą New Yorke išlipti 

iš to paties laivo

KLAIPĖDOJ
Tokią kelionę turėsite vykdami

1937 n. gegužės 29 d.
Iš New Yorko į Klaipėdą

Laivo nemainant . 
Ekskursiją lydės p, Pr. Zaborskjs, 

Švedų Amerikos Linijos 
Klaipėdos skyr. Vedėjas.

unruvu
kuris metams tekaštuoja tik b dole
riai, pusei metų 3 doleriai.

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

Mes norime, kad „Lietuvos Žinios* 
būtų skaitomos viso pasaulio lietuvių

Kas atsiųs savo adresą — gaus ne
mokamai 1 egz. susipažinimui. 
Rašyti: „Lietuvos Žinios“ Kau

nas, Gedimino 38. Lithuania.

pra-
žudystė. su

Kazys Diržinauskas .^'aarra^o gįo lit^'o‘pas kitą 
busimuoju svainiu Juška is- nieko neberado4’ 
važiavo į Kėdainius aprasy-

valsčiuje įvyko žiauri žmog- j nešė policija£ Policija

ti jam ūkį. Stasė Diržinaus- 
kaitė išėjo į Grinkiškį. Na
mie pasiliko pusbernis Pi-a 
nas Borda, kuris pas Dirži

SUDEGĖ KLUONAS.
Biržų valsčiuje, Gailių 

kaime, sudegė Višniausko 
su visaisninka tarnavo jau šeštuo- klojimas ii jauja 

sius metus, ir Teklė Dirži- padargais Nuostolių ugnis 
nauskaitė, kuri rengėsi tekė- Pac^are
ti už Juškos. Pr. Borda pats 
norėjęs Teklę Diržinauskai- 
tę vesti. Matydamas, kad iš 
jo svajonių jau nieko nebe
išeis, tą dieną nušovė Teklę 
Diržinauskaitę. Nušovęs at
nešė į kambarį, paguldė lo
von ir uždegė dvi žvakes.
Paskui nusišovė širdin ir 
pats Borda. Jei dar kiek il
giau butų negrįžusi iš Grin
kiškio Stasė Diržinauskaitę, 
tai butų sudegęs ir namas, 
nes žvakės jau visiškai bai
gė degti ir butų padegusios 
lovą.

UTENOJ UŽDARĖ 4 
TRAKTIERIUS. I

Už nešvarumą Utenoje 
tapo uždaryti 4 trakteriai

dėl to daugelis ūkininkų vei
siasi krienų ūkelius.

rrusęuay’nus Lietuvių 
Socialistiaės Minties laikraštis
“Naujoji Banga'’ t

Tšeina du kartu per menesi. Lai 
džia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius.

“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo
se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.

Adresas: N. BANGA
C. Paraguav No. 1480,

MONTEVIO^n tJRUGUAV.

7d.enos į LIETUVĄ
LAIVAIS

BREMEN-EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPĄ

Bremerhavene užtikri-ią patogių kelionę i Kauną 
Arba keliaukite populiariai* ekspresiniais laivais

CO&UMBUS
BANSADBUTSCHLAND 
HAMBUBO NEW YORK
ratogus gelžkeliais susisiekimas iš Bremeno ar Hamburgo

Mes pagelbėsime jums išgauti svečių ir immigra- 
cijos vizas dėl jūsų giminių iš Europos 

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH 6ERMAN LLOYD

252 Boylston St.
Boston, Mas*.

Pažangiejie 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 JĮ PATYS, nes “KULTŪROJ” ra
site daug raštų, kurie Įdomus perskaityti ir Amerikoje 
gyvenantiems.

Be to, “KULTŪROS” žurnalas 1937 m. duoda savo pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingą 
dovaną—dailiai iliustruotą, Įdomų Įžymiojo anglų rašy

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

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

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

i SVARBUS ATSITIKIMAI 
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS 
REIKIA TURĖTI KASDIEN

iJ
!
»♦ i«
♦

IR DVIRAČIAIS NEGALI
MA VAŽINĖTI BE POLI

CIJOS ĮSIKIŠIMO.
Paskutiniu metu Lietuvos 

policija gaudo be leidimų 
važinėjančius dviratininkus 

i ir rašo protokolus. Įdomiau- 
'sia tai, jog rašo protokolą ir

Ekskursijų brošiūrėlė ir informacijos «o- u£ jgj dviračiai ir Vldur-
mos laivakortės pas visns mūsų agentus, netUrt Prte ČViraClO

žibinto. Kitas dai

ekskursija išplauks

LIEPOS—JULY 2 D.
Antra

SUNKUS PAVASARIS.
Radviliškio valsčiuje pra

ėjusiais metais daugumoj n 
vietų visus pasėlius sunaiki
no ledai, todėl nukentėju; 
šieji ūkininkai, neturėdami 
kraikui ruginių šiaudų, iš 
rudens kratė gyvulius vasa
rojaus šiaudais bei šienu, o 
dabar pristigo pašaro ir ne
beturi kuo beŠertl gyvulius, arba Š. A. L. raštinėse.
Pašaras šiame valsčiuje ga
na brangus. Pavasaris nors 
pasirodė ankstyvas, bet šal- drottningholm 
tas ir sausas,'todėl žolės ga- DKOTTNiNGitoLM
nykiose dar ne greit tebus, gripsholm ....... Liepos m

Todėl kai kurie ūkininkai SWEWSH AMERICAN Line

Gothenburgo geležinkeliu per Šve
diją apie 7 valandas į Kalmarą. Iš Kal
maro, 1934 m. statytu garlaiviu Ma- 
rieholm apie 18 valandų į Klaipėdą.

EKSKURSIJAS UŽGYRft 
UETUVIV LAIVAKORCTU AGENTŲ 

SĄJUNGA AMERIKOJE

krri OMJkutiMAi 
KVN68HOLM

ykas butų,
new yorko Jei darytų nakties laiku. 

Birželio s dabar rašo protokolus ir 
Birželio 9 į uždeda pabaudas. Žibintas 
(Liepos io kainuoja 20 litų ir jis dieną 

nereikalingas, o naktimis 
niekas dviračiais nevaži-

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

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

net gyvulius parduoda. 154 Boylston St., Boston, Mas*.. ,nėja.
, 1739 SO.

“NAUJIENOS
HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
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[Vietinės Žinios
CUKERNINKŲ FRONTAS 

STIPRĖJA.
Kalbėjo Sovietų ambasa

dorius.
Harvardo universiteto vy

rų kliubas buvo pasikvietęs 
iš AVashingtono Sovietų Ru
sijos ambasadorių Troja-

darbininkams nerpita savai- novsk!’ kad pasakytų pra- 
kalbą apie Sovietų planui

Charlestovvno cukernėj CIO 
sumušė Amerikos Darbo 

Federaciją.
Charlestovvno cukernės

tę buvo leista balsuoti, ku- j šiaurėS-Rvtų kelią ap- 
nai unijai jie non pavesti • Sib • g - į į 
savo reikalus atstovauti. - m -rą- KaiP zinia»
Balsavimo blankose buvo 
pažymėtos dvi unijos: Su- 
gar Refinery Workers Uni
ja, kuri priklauso prie CIO, 
ir International Longshore- 
men’s Unija, kuri priklauso 
prie Amerikos Darbo Fede
racijos.

Už CIO uniją balsavo 
521, o už “federeišius” vos 
tik 84. Taigi reakcinė Ame
rikos Darbo Federacija ga
vo nuo cukerninkų Į akį ir 
turi trauktis iš cukernės ša
lin.

South Bostono cukernėj 
tokio balsavimo da nebuvo, 
tačiau darbininkų sentimen
tas ir čia priešingas “fede- 
reičiams.” Cukernės bosų 
pakviesti Federacijos agen
tai pereitą sąvaitę norėjo 
sušaukti cukerninkų mitin
gą South Bostone, kad at
kalbinus juos nuo CIO. Pa
sisamdė salę, susėdo ant pa
grindų ir laukė cukerninkų 
ateinant. Manė, kad ateis 
keli šimtai žmonių, nes bo
sai cukernėj uoliai ši mitin
gą reklamavo. Bet atėjo iš 
viso tik 5 vyrai, išplūdo su
sėdusius ant pagrindų “fe
dereišius,” išvadino iuos 
“kapitalo agentais.” “dar
bininkų išdavikais,” ir išėjo.

Po šito “mitingo” cuker
nės bosai su pasikviestais 
Federacijos agitatoriais jau
tėsi kaip musę prariję, o cu
kernės darbininkai juokėsi.

Sovietai senai jau tyrinėja 
šiaurės plotus, tikslu prave
sti pro tenai susisiekimo li
niją. Taigi Harvardo moks
lininkams Įdomu buvo iš
girsti, kas toje srity yra nu
veikta ir kokios yra galimy
bės šiaurei nugalėti. Troja- 
novskis rodė garsinius pa
veikslus ir pats aiškino apie 
įvairias rusų ekspedicijas. 
Įdomiausia buvo “čeliuski- 
no” ekspedicija 1934 me
tais. Su ja išplaukė iš Le
ningrado 105 žmonės. Be
ringo susmaugoj “Čeliuski- 
ną” ištiko baisios audros, iš
mušė ji iš kelio, paskui lai
vą surėmė ledai. Jis buvo 
sutriuškintas ir jo žmonės 
’urėjo išsikelti ant ledo ly
čių. Vienas jų žuvo, bet vi
sus kitus išnešė Sovietu or-
aiviai.

Areštavo Barborą Taruš
kienę.

South Bostono policija 
Dereitą sąvaitę areštavo 
Barborą Taruškienę, 52 me
tų amžiaus lietuvę, kuri gy
vena prie 115 W. Sixth st. 
Policija sako, kad Taruškie- 
nė pardavinėjusi loterijos 
bilietus tarp South Bostono 
moterų. Jos drapanų kiše- 
niuose buvę rasta 250 “slip-
sų” nuo 
numerių.

“Keleivio”
žiuoja

Viešbučių streikas atidėtas.
Bostono viešbučių tarnau

tojai buvo pasiruošę šią są
vaitę streikuoti, bet laikinai 
streikas buvo sulaikytas, 
nes viešbučių savininkai 
prašė, kad tarnautojai duo
tų jiems daugiau laiko ap
svarstyti unijos reikalavi
mus. Unija reikalauja algų 
pakėlimo, būtent: tiems, 
kurie dabar gauna mažiau 
kaip $15 į sąvaitę, turi but 
pakelta $2; gi tiems, kurie 
gauna $15 ar daugiau, prie 
kiekvieno dolerio pridėti po 
12 centu.

Pagyvėjo namų statyba.
Per tris pirmutinius šių 

metų mėnesius gyvenamųjų 
namų statyba pakilo iki $8,- 
000,000. Reiškia, už tokią 
sumą dabar Massachusetts 
valstijoj dabar yra statoma 
gyvenamu namų. Pernai 
šiuom laiku tokia statyba 
siekė vos tik $3,000,000.

Bilius prieš moterų darbą 
atmestas.

Massachusetts legislatu-
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Įvyki LSS. Cambridge’aus ir So. Bostono kuopų Metinis

PIKNIKAS
Haverhillio Liet. Kliubo Parke

Bradford, Mass.
SVARBI ŽINIA JAUNIMUI! GRIEŠ GARSI RADIO ORKESTRĄ.

Svetainė Puikiai Įrengta—didelė. Puikus lšlaimėiimai prie Įžangos ženklelio. 
Visi rengkitės Į Metini Socialistų Išvažiavimą. Puikiai pasilinksminsime ir 

pasimatysime su senais draugais.
BUŠAI IŠEIS IŠ SO. BOSTONO IR CAMBRIDGE’AUS. Įsigykite tikietus
iš anksto, daug malonumo turėsit tokioj puikioj kempėj. Bušų tikietus galite

gauti “Keleivio” ofise ir pas visus kuopų narius. KOMITETAS.

Moterų Ratelio vakarėlis. ! South Bostono vagys už- 
Lietuvių Moterų Ratelis musė žmogų.

22 gegužės turėjo Žinyčioje Į Trys jauni South Bostono 
gražų vakarėlį, į kurį susi-, airišiukai pereitą sąvaitę 
rinko nemaža svečių. Apart pavogė automobilį iš- auto

mobilių jardo Bostone. Pra
dėjus policijai juos vytis,

Bostono Apskričio piknikas Anksti pereito nedėldie- 
bus Maynarde. nio rytą į žydo Kaufmano

Bostono Apskričio Drau- bučernę Chelsea, įsiveržė 
gijų Komitetas Lietuvos De- k??in koks storžievis ir pra- 
mokratijai Atsteigti yra nu- dėjo stumti Kaufmaną į už
taręs suruošti šią vasarą Pąkalinį kambarį. Bet mėsi- 
bendrą visų Massachusetts ninkas sučiupo peilį ir kirto 
lietuvių piknikį Vieta pa- neprašytam svečiui keliatą 
imta Maynarde. Piknikas į- smūgių. Užpuolikas tada
vyks 5 rugsėjo, prieš pat pabėgo.
Labor Day.

6 KLIMU FORNICIAI
Gerai užlaikyti parsiduoda pigiai, j 

Atskirai arba sykiu su forničiais par
siduoda pianas, radio ir gezinis pe
čius. Priežastis pardavimo; išvažiuo
ju į Lietuvą. Kreipkitės pas: Suite 3,

391 Broadvvay, South Bostone.

Fornišiuotas Ruimas.
Su visais įrengimais, vienai arl>a 

dviem ypatom. Kreipkitės pas: (2
S. WHITE,

787 E. Broadway, So. Bostone.

PARSIDUODA FORN1ČIAL Dvi
lovos—single sėt, Parlor sėt ir trijų 
čverčių lova ir kitokie dalykai. Prie
žastis — išvažiuoju į Lietuvą. (2)

Atsišaukit: D. Jucius, 183 H st., 
i South Bostone.

mobilių registracijos virši
ninkas Goodvvin aštriai 
smerkia teismus, kurie šito
kius kriminalistus neva nu
baudžia po kelis mėnesius,

Parsiduoda Štoras ir Namas.
Su pasekminga groserne, biznis 

j lietuvių tarpe, miestelis turi apie 
3,000 gyventojų. Savininkas per 27 
metus dabar nori pasitraukt. $6,000 

! reikalinga. Geras pirkinys šeimynai. 
Kreipkitės: L. J. C. (2)
253 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Caroline Casper
Atidarėm Naują 

MODERNIŠKAI ĮRENGTĄ
BEAUTY SALON

83 L Street, So. Bostone.
Turime didelį pasirinkimą PER- 

MANENT WAVE. Kainos nuo $2.00 
iki $7.00. Darbą atlieka tik gerai pa- ! 
tyrę operatoriai. Galit paklaust tele- ! 
fonu. SOUth Boston 4645.

L STREET
LIQUOR STORE

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(BEPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais 
noo IS iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central ekv,

CAMBRIDGE. MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sųuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstą ir 
Nervą Lirą.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdiea 
Nedėliom, nuo 10 ryt. iki 1.

TeL So. Boston 2664. 
DAKTARAS*

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo • iki 12 dieną 
Nuo 2 iki » vak.

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 ▼. po pietą

tik susitarus.
Seredomis Iki 12 dieną. 
Ofisas ‘'Keleivio’* nams.

281 BROADWAY, tarp C ir D st. 
SO. BOSTON, MASS.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Parduodam geriausios įvairią rusių 
TONIKĄ, DEGTINĘ, ALŲ Ir VYNĄ

bet bausmę suspenduoja ir 4i^kįr^ačkom^sevis^°u.ksnfirn^ L 
banditai vėl eina plėšikauti, užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
Pn\\zdŽiui, minimas band*- PokiliaiM, Vestuvėms, Namuose Vai-i 

jo kumpį, p. Stasys siuvamą greitumu. Praūžė pro South j Jas Fordukas 13 mėnesių igme^Baiiama.^peoai^^nos 
parduotų loterijos mašiną, o p. Norbutienė Bostoną. paskui per tiltą į laikotarpy buvo areštuotas veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki n vak. 

lempą. Rašomą plunksną Bostoną ir ant Dover streeto
laimėjo moteris iš Roslinda- užmušė 70 metų amžiaus

skanios makaronų vakarie
nės, buvo ir dovanų laimėji
mas. Ponia Gaubienė laimė- jie leidosi bėgti 80 mylių

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

447 Broadwsy, So. Boston, Haas.

3 kartus už vagystes, kaitą 
už ginkluotą plėšimą ir sykį■w j 1 • 1 • * ___le, bet, gaila, jos pavardę žmogų. Piktadarius policija už automobiliaus pavogimą.draugai išva-

Lietuvon. neteko sužinoti.
Gegužės 29 su Švedų lini- Moterų Ratelio 

ios ekskursija išvažiuoja į nuoširdžiai tariu ačiū p. Či- 
Lietuvą p-nia Rožė Žuroms- žauskui už paaukotą kumpi, 
kienė ir Sukoravičienė iš Rev. Kubiliui už plunksną ir 
Lavrence’o. Žuromskienė kitiems už kitas dovanas, 
paeina iš Abarauskų kaimo, Ačiū taip pat Ložeckienei,
Seinų apskričio, o Žuroms- šiurilienei, Steponkienei ir Fordas kaltinamas da ir au 
ko tėviškė dabar po lenkais. Ruplienienei. kurios daug tęmobiliaus pavogimu 
Kadangi Žuromskas da nė- dirbo prie šio vakarėlio su- Dėl šitos 
ra Amerikos piliečiu, tai rengimo. Ačiū ir jaunam 
Lietuvos konsulas skaito ji Petrui Sankui, kuris, buda- 
“palioku” ir net parašė tuo mas vos 12 metų amžiaus, 
reikalu jam laišką. prižiūrėjo tvarkos rūbinėj

Antanas Tribė iš Canton, kaip tikras vyras.
Mass. paeina nuo Pasvalio, Prie tos pačios progos ta- 
jis irgi tuo pačiu laivu iš- riu visiems hostoniškiams 
plaukia į Lietuvą. Visi va- sudieu, nes ši antradieni iš- 
žiuoja tik apsilankyt. Rep. važiuoju i vakarus. Kai su-

- - -------;------ grįšiu rudenį, tai pradėsime
Rado prigėrusi studentą iš veikti iš naujo.

į vis dėlto sugavo. Jie yra: 18 
vardu aš metų amžiaus Roland S.

Ford. 17 metų John T. Ash 
ir 17 metų Joseph Norton. 
Kiekvienas pastatytas po 
$10,000 kaucijos ir kaltina
mi žmogaus užmušimu, o

Jo vieta dabar turėjo būti 
kalėjime, bet jis buvo palai-, 
das ir vėl vogė automobi
lius.

Nulėkti orlaivių iš East 
Bostono airporto į Chicagą 
ima tik 6 valandas laiko. 
Traukinių reikia važiuoti 

nelaimės auto- > apie 30 valandų.

ron buvo įneštas bilius, ku-Į^ew Hampshire
* . _ 7 _ r *T* —___ „a X,

Columbijos universiteto.
Praėjusį ketvergą Char- Užpuolimas ant “ice cream 

les upėj, ties Revere streetu, parloro.”
buvo rastas jauno vyro lavo- Trys ginkluoti banditai 
nas. Vėliau išaiškinta, kad pereitą sąvaitę užpuolė “ice 
tai Donald C. Thorpe, stu- C1.eam parlorą” prie 1702 
dentas iš Columbijos um- Massachusetts avė., Cam- 
versiteto New Yorke. Jisai bridge'uje, suvarė tarnauto- 
prapuolė tenai . 8 gegužės. jus jr savininką Į užpakalini 
Ko jis atvyko į Bostoną ir kambarį, užrakino juos te- 
kaip jis čia prigėrė, niekas naį> paskui išplėšė iš kasos 
nežino. Jo tėvai gyvena 520O ir pabėgo.

MINSTREL SH0W
Rengia So. Bostono Laisvės Choras,

Subatoje, Gegužės-May 29, 1937
LIETUVIŲ SVETAINĖJE 163 Harvard Street, 

Cambridge, Mass. Pradžia 8 vaL vakaro.
Gerbiamieji:— Pamatvkit šį puikų parengimą, jis 
susidės iš gražaus programo—dainų, muzikos, šo
kių, juokų ir kitokių pamarginimų, po vadovyste 
Izabelės Yarmalavičiutės. Programą išpildys jau
nos šokikės June Suėdė ir Anna Stasiak, harmonis- 
tas Walter Žiauga ir solistai. Prašom visus atsilan
kyti. Įžanga 35c. Kviečia RENGĖJAI.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L Street, So. Boston.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office TeL So Boston 0948.
Res. 251 Chestnnt Avė.,
Jamaica Pisis. Maaa.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste.
Priimam priežiūrai (storage) až
2 nuošimčiu nuo daiktą vertės.

1854 DORCHESTER AVĖ,
Arti Ashmont Stoties 

DORCHESTER, MASS.
Tel. TALbot 5208.

TsL U ni v ėraity MM

Dr. Susan 
Glodienes-Curry
UETUVt DENTIST1 

ZALANDOS: 9-4 ir T-8.
678 Massachusetts Ava.,

(PRIE CENTRAL SKVERO) 
CAMBRIDGE, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS-

TYTOJAI. 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to- 

I limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 4618

*

riuo norėta uždrausti ištekė 
jusioms moterims dirbti val
stijos Įstaigose. Bet jis ne- 
nraėjo. Taigi moterys galės 
dirbti kaip dirbo.

Prie 210 Harvard Street, 
Gambridge’uje, pereitą ne
dėldienį buvo rastas skiepe 
pasikoręs James Gasey, 37 
metų amžiaus karo vetera-

Tėvas atvažiavęs 
ėmė lavoną.

valstijoj, 
jau pasi-

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro tįsos legalios dokumentus 

317 E STREET 

(Kampas Broadeay)
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namą: Talbot 2474.

^sooooooccooooeeoooeseooooeeoeeeeoeeoeoeoeeeeeooeooc

Moderniškas Kelias 
Geriausias!

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

So. Boston 
1058pAsitarkit SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso
kių kraujo, nervų, odos ir 
kroniškų ligų. Kurie kenčia 
nuo reumatizmo, žaizdų, 
uleerio, • kancerio, tumors’o, 
arba nuo bile odos ar gal
vos odos ligų, reikia pasi

tarti su juom tuojaus. Žinokite, kad 
paaiškinimas ir patarnavimas visiem 
per šį mėnesį duodamas dovanai.DR.GRADY3™™? s*

Valandos: Utar., KeL, Sub. nuo 
10 12 ryte, nuo 2 • 5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

Radio programa.
Sekmadienį, gegužės 30, 

Bostono beturiu radio pro
grama per stotį W0RL (920 
kil.) nuo 2 iki 2:30 vai. po 
pietų, bus sekanti: (1) Or
kestrą iš So. Bostono; (2) 

daini-
, - ninkė iš Bostono; (3) Jonas 

aai ze, yarnas jr Robertas Odickas, 
dainininkas iš So. Bostono; 
(4) Mikolas Petrušaitis, 
kornetistas iš So. Bostono.

Socialistai ruošia dideli 
pikniką.

South Bostono ir Cam 
bridge’aus socialistų kuopo: 
ruošiasi dideliam Piknikui, z'av®enė.'
kuris įvyks 13 birželio Ha- - ’
verhillio lietuvių 
Bradforde.

STEPHEN DARIUS POST 317 
AMERICAN LEGION 

Rengia savo antrus

ŠURUM-BURUM ŠOKIUS.
Penktadienio vakare, GEGUŽĖS 28 D., 1937 M.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Kampas E ir Silver Sts. South Bostone.
Pradžia 7:30 vakare ir tęsis iki 1 vai. ryto.

Įžanga 25c. Ant musų parengimų visi pilnai pasi
linksmina. Minėtas vakaras bus dar linksmesnis už 
buvusius. Todėl visus kviečiame atsilankvti.

RENGIMO KOMITETAS.

i
E1DUKAS

SIUVĖJAS
Persikėlė į naują vietą

322 BR0ADWAY 
(tarp D ir E)

Taisome vyriškus ir moteriš
kas drapanas ir parduodam 
naujas. Kaina prieinamiausią. 

Nepamirškit savo kriaučiaus. 
322 BROADVVAY, So. Boston!

NETIK SVEIKAS VA LGIS ir PIGIAU KAINUO
JA, bet ir daug parankumo su Stewart Wamers 
Šaldytuvu. Vienoda temperatūra neduoda valgiui 
sugesti. Ledas kainuoja 10c. Į dieną arba $3.00 į 
mėnesį, o elektra kainuoja tik 50c. iki $1.00 į mė
nesį. Maisto taipgi susigadina mažiausia už $3.00 
į mėnesį.

Perkant daugiau maisto vienu kartu, galima su
taupai apie $6.00 į mėnesį—parodo tai valdžios ap- 
skaitliavimas.
JUS SUTAUPYSIT net $11.00 į mėnesį arba $132 
į metus su Stevvart Warner Šaldytuvu. ___

Užeikite ir apžiūrėkite kokius gerus įtaisymus 
turi Stevvart Wamer Šaldytuvai. Parduodam ant 3 
metų išmokėjimo ir su 5 metų gvarantija.

ROLAND KETVIRTIS * CO.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonaa: SOU-th Boston 4649.
fhoooeeeeoaeoosooeoaeaeooeoooooeoeooeeoeeoooeeeoooooi

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. , 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydranlic Brekais.

Taipgi taisome Automobiline ir 
Trokus visokią išdirbysčią.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočinnas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimą. Laidoja ant visokių kapinių. 

Kreipkitės jūsų nuliudimo valandoje, mes duosime geriausią patar
navimą. Adresas:

2S8 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 4484.

Brocktono ofisas: TeL Brockton 4110
16 Intervale Street,___________ Montello, Mass.

i




