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Italų Armija Ispanijoje 
Veik Visiškai Sunaikinta

Žmogus Tikrai Išsi
vystęs iš Beždžiones
Šitą pripažįsta jėzuitų moks

lininkas, kun. Chardin.
Tarptautiniame antropolo

Baisus Sprogimas 
Mokykloj.

Žuvo beveik visi miestelio 
vaikai.

Nevv Londono miestely,

DETROITAS ORGANIZUOTŲ 
DARBININKŲ RANKOSE

530 MUSSOLINIO KA
REIVIŲ PAIMTA NE

LAISVĖN.

Nuo Madrido bėgdami faši
stai paliko 1,000,000 šovi
nių, 100 kulkasvaidžių, 
daugybę kanuolių ir tūks

tančius vežimų.

Baisi katastrofa ištiko Is-

Mussolinis Įpainio
tas į Francuzės 

Sijoną.
Pereitą sąvaitę francuzų

____  aktorka, Madeleine de Fon-
tai paėmė abidvi. Norint į- ta&es, Paryžiuje peršovę 
vardint visus* paimtus daly- Chambruną, buvusi
kus, reikėtų padalyt labai Prancūzuos ambasadorių 
ilgą sąrašą. Visa tai parodo, ĘomoJ- ir klausme-
kad tai nebuvo italų pasi- Jama’ u.z ka J1 diplomatą 
traukimas, bet buvo di- ?°ve’.. J1 papasakojo šitokią
džiausią jų panika, neapsa
koma išgąstis ir sumišimas.

‘“Per kuri tik miestą mums 
; teko važiuoti, kiekvienas

gų suvažiavime Philadel- Texas valstijoj, pereitą są- jje GRŪMOJA PRAŠA- vių neisime ir kovosime iki 
phijoj pereitą sąvaitę prasi- vaitę Įvyko baisi nelaimė. LINTI MIESTO MAJORĄ, paskutinio žmogaus. Be to,
dėjo visa eilė paskaitų apie Mokykloje, kurioje buvo a- —------ — _ ..... Detroite bus apskelbtas ge-
žmogaus atsiradimą musų pie 1,000 vaikų ir keliasde- Unija duoda policijai leidi- neraĮįs streikas ir už mus 

šimts mokytojų, Įvyko spro- mą daboti tvarką demon- stos 350,000 kitų darbinin- 
gimas, kuris išmušė sienas ir stracijos laiku. ikų. q jeigu priversi Chrys-
visos namo lubos nukrito Detroite darosi nepapras- lerį pildyt darbo Įstatymus, 
vienos ant kitų, suslėgda- ti dalykai. Sustreikavę au-itai mes pasitrauksime gra-

__ ___ __ _____ „______  , „ ... mos tarp savęs visus moki- tomobilių darbininkai tenai žiuoju ir tuojaus Detroite
mo prasidėjo tarp mudviejų t?38- Nuostabi ji buvo ne tuo, nius ir mokytojus. Kas pa- užėmė 8 Chryslerio dirbtu- bus ramybė.
meiliški santykiai. Aš suei-ik?d atskleidus iki šiol gimdė sprogimą, tikrai da ves ir okupavo daug kitų fa-

planetoje. Įdomiausią pa
skaitą patiekė šitam moksli- 

istonją. Sako, pernai aš bu- ninku susirinkimui kun. 
vau Romoj ir susitikau su įTeilhard de Chardin, pla- 
Mussoliniu. Nuo to susitiki- iciai žinomas jėzuitų geolo-

italų ka? me'davau" su "iulijo^ diktitoj niekam nežinomą dalyką, nenustatyta? bet manoma, brikų. Jie reikalauja
neimti Madride bu? dziagos’„ bet lta1^ Jau rium reguliariai nuo balan- įet tu0’ kad J05 autorius, kad tai buvo gamtos dujos, daug, tik unijos pripažini-

vn vUičVai -nna*ikinrn'\’ain,ne^UV°' džio pabaigos iki Ii liepos. iRęnios. katalikų kunigas, kurios yra gaunamos ten pat mo ir kai kurių pagerinimų
tik S,? nid’ a, Nužygiavę nuo Guadala- Tuomet staiga kažin kas at- i pnpazista, jog žmogus yra iš žibalo šaltinių ir vartoja- dirbtuvėse. Kapitalistai len-
, ri^rtink nS “SSn Jaios apie 28 mylių pirmyn, sįtik0 įr Mussolinis pradėjo issivystęs is beždžiones! _ mos namų apšildymui. Jos gVai galėtu tuos reikalavi-
pnsiartino prie Madinio, iojaRstaį dabar ruošiasi ata- manės vengti Pao-aliau iis ^ls patiekė visą eilę istori- yra labai pi
MžTamXZeiTktuvu^aiv?naan kuoti Si§uenz3, kur randasi nupirko man orlaivio bilietą i nių faktų, kurie parodo, kad pavojingos, nes 

aiaziausis įeKtuvų iai\>nas fasistų operacijų papėdė. įg Romos i ----------------------

Gavęs šitokį pareiškimą, 
.ne- gubernatorius nutilo.

Šią seredą automobilių 
unija nutarė suruošti didelę

n; apipylė juos spiogsun- Tenai randasi svarbiausi 
ciomis bombomis. Tūkstan
čiai italų buvo sudraskyti 
skutus, kiti sumaišyti su že•r
me. o likusieji pradėjo bėg-

demonstraciją Cadillac’o
Jis patiekė visą eilę istori- yra labai pigios, bet ir labai mus išpildyti, ir viskas butų J1,’

______________ v faktų, kurie parodo, kad pavojingos, nes smarkiai; ramu. Bet plutokratai neno- JlnJTs JT?’
i Parvžiu ir patarė Juo tohau mes einam atgal Į Į sprogsta. Mokyklos triobė- ri darbininkams nusileisti. kuomet žmones eina is dai-

bo namo. Miesto taryba su 
majoru Couzens’u priešaky 
nutarė tos demonstracijos 
neleisti. Bet automobilių u- 
nijos prezidentas Martin 

atrėžė, kad demonstra
cija vistiek bus, ir ji bus ne 
bet kokia, bet susirinks

ju nekuriam laikui iš Romos Į Praeitb tuo mažiau išsivys-j sys, kuri pastatyt kainavo Chrvsleris atsisako visai 
amunicijos sandėliai, tenai išvykti. Be to, davė man če-į clusį randam žmogų. Galų §2,000,000, buvo kaip tik to- tartis su unijos atstovais,

t J ju maistas, tenai jų oriai- kj ant 15,000 lirų. kuri manj?ale pneinam pne tos vie- mis dujomis apšildomas. Ir pakol darbininkai nepasi-
viai ir iš tenai jie vedė visa išmokėjo Italijos valstybės ltos’ kur žmogaus kaulai, ku- kadangi visos miestelio mo- trauks iš jo 8 dirbtuvių; o

ti Tnnmpr orlaiviai prieš Madrid^* Š1 bankas. Aš atvykau Parv-:ne Jri-a randami suakmene- kyklos, nuo pat pradinės iki darbininkai sako nepasi- . -
vvrbTnS i S naikim oanedėh keliasdesimts loja- žįun> gel Mussolinio meilės -1§ zemeje, jau niekuo nuo aukščiausios, buvo sutalpin- trauksią pakol nebus pripa- 0J

lįstų orlaivių jau bombar- negalėjau užmiršti Sugry- beždžionės nesiskiria. Gi tos tame triobėsy, todėl ir žinti jų reikalavimai.
italai davo ?uvo nu' žau ir vėl Romon pas savo einant da toliau atgal,. da gi- visi miestelio vaikai, kurie Chrysleris kreipėsi j teis- 200 000 darbininku ir nuo

. mesta 26,000 svarai sprogs- meiluži Bet Mu*solinio liau i žemes praeiti, išnyks- tik lanke mokyklas, buvo ma Pn*raia«i* tnni išleido uarominKų ir nuomete visus savo ginklus medžiao-n* Viena m . - dabartinė* beždžionė* s;n«irinke tame ‘triobė*v A • • rasraiasis ™oj įsueKio miesto rotuzes laiptų parei-
karo medžiagą. Lojalistai; bomba iš oriaivhf pataikė Į atSkJ'Tužinoįu kad'mu”tipas, o prasideda menkes- pie 500 jų buvo užmušta,* o daEnkam okup^ori^b: kalaU?’ -kad ^oras ~CvU' 

persektodanu ?eIžkeli0 stotį ir tenai įvyko ^ ro™an4 sugano tuo-,ni. »™ai. Taigi šitie fak- kiti visaip sužeisti. Sveikas“nS tU0)aUS butų praSahD“

kulkasvaidžių ugnimi 
lengviau butų bėgti,

vijosi juos 
ištisas 9 dienas, užimdami
miestą po miesto be jokio 
pasipriešinimo. Per tas 9 
dienas buvo paimta nelais
vėn 530 italų ir visa jų karo 
medžiaga.

'“The New York Times” 
korespondentas, kuris buvo 
nuvykęs iš Madrido pažiū
rėti buvusiu italų pozicijų, 
piešia šitokį vaizdą:

‘“Keturios italų divizijos, 
kurios puolė Madridą, tapo 
visiškai sumuštos. Per dvi 
dienas ir naktis italai bėgo 
didžiausioj suirutėj — bėgo 
taip greitai, kad lojalistai 
negalėjo jų pasivyti.

“Palei Aragono vieškeli 
-respublikos gynėjai ėmė 
vieną miestą paskui kito ir 
dabar jau turi atsiėmę be
veik visą teritoriją, kurią 
pirma buvo užėmę faši*tai.

“Aš čia rašau ne valdžios 
pranešimais pasiremdamas, 
bet tai, ką pats savo akimis 
mačiau. Aš ir kitas Ameri
kos korespondentas nuva
žiavome Aragano vieškeliu 
90 kilometrų (62 mylias) 
nuo Madrido ir niekur ne
girdėjome nei vieno šūvio— 
taip toli buvo nuvarytas 
priešas. Tik nuvykę 10 kilo
metrų (apie 6 mylias) už 
Brihuegos miesto matėm, 
kaip ore mušėsi apie 50 or
laivių.

“Italų apleistose pozicijo 
se tarp fronto ir Brihuegos 
mes matėm nemažiau kaip 
1.000,000 šovinių ir milžini 
šką daugybę visokios karo 
medžiagos, kurią paliko 
bėgdami italai. Jie metė ša
lin savo šautuvus, dujakau 
Kės ir Knapzakus. Jie pali
ko Įvairaus kalibro savo ka- 
nuoles, mortaras, daugiau 
kaip 100 kulkasvaidžių, 
tūkstančius rankinių grana 
tų ir tūkstančius visokių tro
kų. dviračių, traktorių, dra
panų, maisto, visokių Įran
kių, armijos telefono ir ra
dio aparatu. Surinkti šitą 
medžiaga ir suvežti į Mad
ridą lojalistams ims mažiau
sia 5 dienas. Vienas lojalis- 
tų vadas apskaičiavo, kad 
šito grobio nelabai paims 
700 trokų.

“Italai buvo Įsteigę dvi 
amunicija* stori*, ir lojalis-

baisus sprogimas. Manoma, met Romoj musų ambasa-
kad buvo išsprogdytas ga- dorius grafa., 
žolino sandėlis. Be to, buvo jįs prikalbėjo 
sunaikinti keli fašistų trau- nebutu dalvku 
kiniai su amunicija ir gink- Taįgį užtai aš
laį- . , . viau jį.
„Gavus italams taip> skau- gitą istorija sukėlė Euro- 
dziai, > kailb Mussolinis sį i poj didelę sensaciją, o Mus- 
panedėlį jau pranešė Anglį- soiįnis pasijuto kaip ant ža- 
iaL kad ns sutinkąs atšaukti riju pasodinus.
is Ispanijos visus italus, jei-• W 1 • 1 • I — 1gu -----
šaukti rasai ir kiti.

Pasilikę be svetimos pa
galbos, Ispanijos fašistai,; Generolas Goeringas, an- 
žinoma, butų supliekti Į ke- troji Hitlerio ranka, prane- 
lias dienas. ’ šė per radio pereitą sąvaitę,

Taigi galimas daiktas, i kad atsirado žmonių, kurie 
kad šis vyriausybininkų lai- j “norėtų parbolkšti Vokieti- 
mėjimas prie Madrido bus

Chambrun. 
Mussoliniui 
apie mane. 

dabar ir šo-

tai ir parodo, kad žmogus neišliko beveik nei vienas.. ičrikran*rvr iki nprmtn* tas7, • .
yra kilęs iš gyvulių kara- Visam miestely beveik nėra !eredo, ’ Ret š J i^kv! . MaJwas nusigando. Pas.-
Hjos. .šeimynos, kuri nebūtų rios mą jie ignoravo. Prie dirb-

seredos ryto. Bet šitą įsaky- su policija? jisai pra.
kad demonstracijaiPaskaitai pasibaigus, kun. nelaimės paliesta, kur nebu- tnvin u rvta *u*irinkn anio Pese’Chardin’ui buvo pastatytas,tų ašarų. !3O>oV dTbinjnkų .mSU

pareikšdama užsidariusiems kad darbininkų eisena bu
sti eikienams savo pritari- sįanęj tvarkinga, ir kad uni-

iš lojalistų pusės bus at-' T |siandien yr
kti rasai ir kiti. ^ąmOlvSiaS L pvoliuciiai.

Hitleri.

klausimas: “Kaip tamsta,i ---------------
būdamas jėzuitas, gali su- pft •
taikyt evoliucijos mokslą su * upiv£il<lllo Ivola'
šventraščiu, kuris sako, kad iri P n fa C
Dievas sutvėrė žmogų iš i liteli ld5>.

karto tokį tobulą, kaip jis Į Popiežius jau baigįą savo 
a? Ar tamsta tiki

evoliucijai, ar Biblijai?”
Kun. Chardin atsakė:

;mą.

dienas. Paralyžius jau at
ėmė jam kojas ir kiekvienas 
smūgis fašizmui, kiekvienas 
demokratijos ir progreso 
laimėjimas Įvaro jam vis 
naują dieglį. Matydamas 

pripažinti faktus. Pasirem-; jau nebetolimą sau galą, pe

“Kaip mokslininkas, aš 
turiu atidėti savo asmeni- 

isitikinimus Į šalį,mus o

iau pradžia fašistų pabai
gos.

SUKILIMAS ISPANIJOS 
FAŠISTUOSE. 

Sušaudyta 100 karininkų.

Pereitą nedėldienį radio 
padavė iš Sevilijos žinią, 
kad Ispanijos fašistų armi- 
ioj susekta sąmokslas nužu
dyti generolą Franco, už
mušti Vokietijos ambasado
rių ir kitus fašizmo erštus. 
Šimtas karininkų dėl šito 
sąmokslo buvę sušaudyta. 
Bet laikraščiai šitą žinią už
tylėjo.

ją žudydami jos aukštuo
sius valdininkus.” Bet var
gas tokiems, jisai rėkė, “ku
rie imasi žaisti su ugnimi.” 
Toliau Goeringas pradėjo 
kviesti vokiečių tautą “su
daryti nepralaužiamą ap
saugos rata apie savo vadą 
Hitleri.”

Užsienio spauda daro iš 
to išvadą, kad Vokietijoj 
esąs susektas sąmokslas nu
žudyti Hitleri.

STREIKAI PLEČIASI.

Detroite šį panedėlį strei
kavo 75,000 žmonių. Auto
mobilių unijos vadas Mar
tin grasino, kad jis galis iš
šaukti streikan visus 350,- 
000 automobilių darbinin
kus Detroite.

Ohio valstijoj yra 7 strei
kai su 10,000 streikuojan
čiųjų.

Philadelphijoj 23 streikai. 
Streikuoja 16,500 žmonių.

St. Louise 6 streikai, ku
riuose dalyvauja 2,750 dar
bininkų.

Chicagoj pereitą sąvaitę 
buvo apie 60 atskirų streikų 
su 20,000 darbininkų.

Bile diena gali būt pa
skelbtas 400,000 angliaka
sių streikas.

Pacifiko ir Atlanto pa
kraščių miestuose kol kas 
ramu

damas faktais, aš turiu tikė
ti evoliucijai.”

Na, tai ką dabar pasakys 
tie kunigai, kurie savo “iš
mintį” semia iš šventraščio? 
Kaip jie dabar išaiškins, 
kad iš beždžionės išsivystęs 
žmogus yra panašus i Dievo 

1 “abrozdą” ir turi dūšią?

Japonijos Proleta
riatas Susipranta.
Tokio mieste pereitą są

vaitę buvo miesto valdybos 
rinkimai. Darbininkų orga
nizacijos pastatė 20 savo 
kandidatų ir visi jie buvo iš
rinkti. Pereituose rinkimuo
se vos tik 2 darbininkų at
stovai buvo išrinkti. Taigi 
dabartinis laimėjimas paro
do, kad Japonijos proleta
riatas jau pradėjo susiprask

Eidami Į Tokio rinkimus, 
japonų darbininkai kaltino 
Qsamas “patriotiškas” par
tijas sukčiavimu, vagystė
mis, kyšių ėmimu ir nepai
symu varguomenės reikalu.

Policija Pavagia 
$1,000,000 Per Metus

AYarren Atherton, kuris 
ištisus metus tyrinėjo San 
Franciscos miesto policijos 

igraftą, paskelbė dabar savo 
raporte, kad per metus poli
cija pavagia tenai nema
žiau kaip 81,000,000. Vien 
tik iš prostitucijos namų ji 
surenka per metus 8324,000 
kyšių. Jis sakosi radęs San 
Franciscos mieste 135 pros
titucijos namų. Norint ati
daryti toki namą, iš karto 
policijai reikia duoti nuo 
8500 iki 8750 kyšį, o paskui 
kas mėnesį mokėti po 8250 
už “apsaugą.” nes toks bi: 
nis yra Įstatymais uždraus
tas.

reitą sąvaitę jis paskelbė 
savo encikliką apie komu
nizmą, šaukdamas viso pa
saulio klerą ir kitokius reak
cininkus kovoti prieš “rau
donąjį pavojų.” Jisai sako, 
kad komunizmas yra di
džiausis žmonijos priešas, 
<ad ta “velniška” sėkla jau 
užkrėtė Meksiką, Ispaniją. 
Rusiją ir plinta po visą pa
sauli. Todėl visoms val
džioms, kurios da nepateko 
bedievių” kontrolėn, jis 

pataria tuojaus pradėti kry
žiaus karą prieš tą pavojų.

Yra sakoma: ką Dievas 
nori sunaikinti, tam jis pir
ma atima protą. Išrodo, kad 
taip yra ir su popiežium. Jis 
parašė “testamentą,” paro
dydamas, kad jo bažnyčia 
tikrai yra reakcijos ir des
potizmo talkininkė. Prieš 
kruvinąjį fašizmą jis nesa
ko nei žodžio, bet prieš ko
munizmą—ir be kojų šoka 
piestu! Šito rezultatas bus 
toks, kad susipratę darbo 
žmonės atmes jo bažnyčią 
su pasipiktinimu!

ja sutikusi leisti pačiai poli-
. , . . .. , ..... cijai tvarką pridaboti,

m teisėją, ir jis davė šerifui „ ... . i? x .x . 
isakymą areštuot visus strei- ^el?kia’ Detroite jau ne 
kierius ir užgriebt visą jų policija duoda darbininkų 
nuosavybę, kad butų iš ko unl]ai. Jeidimus, bet unija 
surinkti 812,000,000 pabau- policijai.
dą. Įsakyta areštuoti netik- . Šitokią padėtis nugąsdino 
tai streikierius, bet ir visus visos šalies kapitalistus. Jų 
automobilių unijos virsi- spauda staugte staugia, kad 
ninkus ir organizatorius, valdžia pasidavusi “bruta- 

lei darbininkų spėkai,” kad 
“nuosavybės teisės sumin
džiotos,” kad Detroito pa
vyzdžiu gali pasekti visa ša
lis ir tada čia atsitiksią tas, 
kas atsitiko Rusijoj — pro
letariato diktatūra.

Tas labai suerzino reakci-

VOKIETIJOJ UŽDRAUS
TA MAINYT DARBUS.

Fašistinė Vokietijos val
džia išleido patvarkymą vi
siems miestų ir laukų darbi
ninkams būt prie darbo vie
noj vietoj, nežiūrint kiek kur 
mokama, šokinėti iš vienos 
vietos Į kitą dėl geresnio 
užmokesčio drondžinmo

NEGAVO GERT, IŠŠOKO 
IŠ ORLAIVIO.

Skrendant orlaiviu per 
Californijos kalnus, vienas 
keleivis pareikalavo degti 
nės. Padavėja atsakė, kac 
orlaiviuose degtinė nešin 
kuoja ma. Tuomet keleivis 
išmušė orlaivy langą ir iššo 
ko laukan. Jis vadinosi 
Anatole Maren. Orlaivis 
skrido iš San Franciscos 
T,os Angeles

ir
tarp jų ir patį Lewisą.

Bet šerifas atsisakė strei
kierius areštuoti, pasiaiškin
damas, kad jis neturįs tiek 
jėgų. Tuomet plutokratai 
užsipuolė ant gubernato
riaus Murphy’o, kad jis at
siųstų kariuomenę darbi
ninkams areštuoti. Guber
natorius kariuomenės neat
siuntė, bet pareiškė darbi
ninkams, kad jie elgiasi 
netvarkingai ir neteisėtai.” 

Darbininkai davė jam labai 
stiprų atsakymą raštu. Jie 
pabrėžia, kad Chrysleris 
nuolatos laužė darbo įstaty
mus, begėdiškai ir nežmo
niškai darbininkus išnaudo
jo, terorizavo juos savo šni
pais ir mokėjo tokias uba
giškas algas, kad jiems sun
ku pragyventi, tuo tarpu kai 
jis pats vasaroja Floridoj ir 
leidžia jų uždirbtus pinigus 
tūkstančiais. Sako, tik šio
mis dienomis laikraščiai pa
skelbė, kad Chrysleris už
mokėjo 81,000 už keisą (12 
bonkų) francuziško šampa
no, tuo tarpu kai savo dar
bininkams jisai neužmoka 
81,000 už čielus metus sun
kaus darbo.

Ir baigdami savo laišką 
darbininkai sako: guberna

Da Vienas Žingsnis 
Už Mooney.

Anądien rašėm “Kelei
vy,” kad Californijos legis- 
laturon buvo įnešta rezoliu
cija, reikalaujanti paleist iš 
talėjimo Tarną Mooney 
<aip nekaltą žmogų. Žemes
nysis legislaturos butas tą 
rezoliuciją užgyrė, bet se
natas, kuris susideda iš tur
tingų reakcininku, atmetė 
ją 34 balsais prieš 5. Dabar 
žemesniojo buto atstovas 
Ritchie įnešė kitą rezoliuci
ją, kuri reikalauja, kad Ca- 
lifomijos gubernatorius pa
leistu Mooney. Ar ši rezo
liucija praeis, da nežinia.

VOKIETIJOJ 225.000 JAU
NUOLIU TURI STOT 
DARBO ARMIJON.

Jauni vyrai Vokietijoj tu
ri stoti darbo armijon, kur I ‘oriau, tamsta gali padaryti 
jie verčiami kasti griovius, du daiktu; tamsta gali pri
skaldyt akmenis, taisyt ke
lius ir tt. Šitokia tarnyba tę
siasi 6 mėnesius ir jie nieko 
negauna užtai mokėti. Pe
reik sąvaitę viena tokia ar
mija buvo paleista, dabar 
organizuojama kita. Šau
kiama 225.000 jaunuoliu.

siųsti kariuomenę, kad mus 
išmestų, arba gali priversti 
Chryslerį pildyt įstatymus, 
ko mes iš jo reikalaujame 
Bet žinok štai ką: jeigu pri
siusi kariuomenę, tai bus 
baisus kraujo praliejimas 
nes geruoju mes i* dirbtu-

VOKIETIJA PANAIKIN
SIANTI KONKORDATĄ.

Pereitą nedėldienį Vokie
tijos katalikų bažnyčiose 
buvo paskelbtas piktas po
piežiaus raštas prieš nacius, 
kurių “pagoniškas” moks
las esąs nesutaikomas su 
katalikų bažnyčios reikala
vimais. Popiežius stačiai sa
ko, kad naciai sulaužę 1933 
metų konkordatą. Berlyne 
dabar kalbama, kad po ši
tokio popiežiaus išsišokimo, 
konkordatas su Vatikanu 
tikrai bosią* panaikintas.

B
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Išgalvojo Budą Plėšikams Gaudyt.
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džiai davė fašizmas. Ir to
dėl prieš ji kila neapykanta 
š visų pusių, sako Čade.

DARBAI EINA GERAI. 
BET WALL STREET AS 

NERAMUS.
Kapitalistinė spauda džiū

gauja, kad biznis bujoja. 
Visose pramonės šakose 
fabrikai ūžte ūžia, išskyrus 
:ik tas vietas, kur darbinin
kai streikuoja.

Pereitą sąvaitę prekėmis 
buvo prikrauta 748,993 va
gonų, arba 14,886 daugiau, 
negu sąvaitė prieš tai. Tai 
geriausia parodo pramonės 

“Mokesčiai yra bai- į "r biznio kilimą.
Antras pramonės kilimo 

•odvklis yra elektros ener
gijos suvartojimas, kuiis 

jo ir tą. Todėl po visą šalį ’ taipgi nuolatos kyla. 
prieš diktatūrą verda žmo-į Trečias biznio baromet- 
nių neapykanta."’ ' ras yra plienas. Kuomet

Čade džiaugias^ su save i plieno fabrikai turi daug 
žmona ištrukę iš Italijos. į užsakymų, tai reiškia, kad

ITALIJA - KAIP VER
DANTIS VULKANAS.

“Dėl savo pašėlusio nore 
ginkluotis, Mussolinis taip 
žiauriai plėšia savo krašte 
žmones, kad jis tikrai už
trauks Italijai badą."’

Taip pasakė pereitą są
vaitę iš Italijos sugryžęs A- 
merikos Standard Oil kom
panijos atstovas, Joseph 
Čade.

“Keliaudamas po pasauli 
man da nekuomet netekc 
matui taip suvargusių ii 
prislėgtų žmonių, kaip aš 
dabar * pamačiau Italijos 
liaudi,” pasakoja p. Čade 
toliau
eųs. Nežiūrint kaip mažai 
Italijos darbininkas uždir
ba, fašistu valdžia atima iš

J. Edgar Hoover

Rbe* Whitely

nes ta šalis šiandien neri
maujanti kaip vulkanas ii 
kas diena galis Įvykti spro
gimas.

Apskritas turistas, kuris 
nuvykęs Į kuri didmiesti ap
sistoja viešbuty, tikrojo gy

visa pramonė eina gerai. O 
dabartiniu laiku plieno 
kompanijos užsakymų turi 
tiek, kiek jos da nekuomet 
neturėjo. ~ '

Automobilių gamvba irgi sumušė italus, taip juos su- tautišką špygą, 
eina sparčiai, išskyrus tik demoralizavo, kad dabar jie tarta dar ir tą prakiurusi 

venimo, žinoma, nepamatė, i Chrvslerį ir kelias mažesnes bėga didžiausioj betvarkėj, “Vienybės” kišenių sulopyt, 
sako Čade. Bet kai nuva-' firmas, kurių fabrikai dėl palikdami savo ginklus, tro- kas kainuos SLA. nariams 
žiuoji i kaimą arba sustoji streiko stovi uždaryti. kus, tankus ir visą karo me- gal $40,000. Bet “Vienybė”
nedideliam miestely, kai čeverykų dirbtuvės dirba džiagą. Lojalistams dau- vis tiek all right, ir Devenio 

pilną laiką. giausia čia padėjo orlaiviai, kompanija all right, tik so-
Vienintelė musė kapitali- kurių paskutinėmis dieno- cialistai ir komunistai no 

stų pietuose, tai Levviso va- pas juos atsirado nepa- good. Prieš juos tai reikia 
dovaujamas darbininkų ju- prastai daug. kovot!
dėjimas ir gausus streikai. C) ant šitų italų, kurių Ar ne laikas gelbet mus 

joj iki dabar. Jis buvo apsi- Piniguočių spauda stačiai Mussolinis buvo prisiuntęs tautiečius, o ypatingai tau- 
stojęs už 50 mylių nuo Mi- sako, kad Levvis siekia apie 50,000, rėmėsi visos tiškus lyderius nuo šito pa- 
’ ’ proletariato diktatūros” A- fašistu viltys. Jų vadas gen. vojaus, kuris naikina mus

merikoje, ir jeigu valdžia jo

kai
gauni pagyventi tarp darbo 
žmonių, tai pamatai tikrą 
Italijos vaizdą.

Nuo pereito gegužės mė
nesio p. Čade gyveno Itali-

lano, nedideliam miesčiuky, 
kur jis gręžė žibalo šulinius.

Slaptosios policijos viršininkas J. Edgar Hoover pataria fabrikantams dėti ant branges
niu daiktų tam tikrus ženklus, kurie butų įžiūrimi tiktai per mikrofą. šitaip suženklintus 
daiktus busią lengviau susekti, kucmet plėšikai juos pagrobs.

Dabar nu-i nesibaido. Ženklas priešbol-

Prisiminus Praeitį.
Musų tauta, ilgus šimtme- Tai aršesni Lietuvos prie

kius svetinių spaudžiama, šai, negu korikas Muravjo- 
pergyveno daug sunkių lai vas ir Kražių skerdynių bu
kų. Kovojant už duoną ii dęliai!
laisvę, žuvo daug gyvybių. Bet , nemano j. 
Vienų kaulai ilsus, šaltąja- - Lį lįjudje3 b į
me Sibu-e, kitų, kaip polit.- kai| ju „ Lietu. 
mų emigrantų,. Įvairiuose L.ts 'įC, jiems ne.
pasaulio kraštuose. Nemaža atkeršys. Užmokėjo savo 
kovotojų žuvo n- savame ; ivol^ už žmon-į krauj? 
krašte nuo žiauraus priešo desl)otai „žmoiįs ir •£
'a"k0S: . „ - , ' Kanados Povilą.-

Pnsimmus Kražių sker- __________
cl>nę ir 1905 metų teveliu- . T)ir ii i u 4
eiją, šiurpas sukrečia, kaip Al IE iJy (J&IMĄ..
atkakliai kovota prieš daug --------
galingesni priešą, ginant Vienas iš pirmųjų “Vie- 
liaudies laisvę. Ir nors prie- nybės” redaktorių, A.ndžiu- 
šas kraujuose paplukdyda- laitis, atsimetęs nuo lietu
vo savo aukas, jo džiaugs- visko veikimo, lietuvių ki
mas buvo neilgam. taip nevadino, kaip tik:

Kruvinas (įespotas buvo ’"Basmirdę girtuokliai.”
nuverstas nuo savo sosto ir j Dabar koks devintasis ar 
teisingai skriaudžiamų žmo- tryliktasis “Vienybės” re
nių nubaustas. diktorius, nenei'/Tysliava,

Revoliucija paliuosavo rašo:
visas caro pavergtas tautas,! “Sueina šimtai žmonių, 
jų tarpe ir Lietuvą. išgeria šimtus butelių deg-

Mano akyse dar stovi tįeĮtinęs, suvalgo šimtus svarų 
laikai, kada lietuvių liaudis, -<umpių.;; i uo tarpu ...jeigu 
pajutusi laisvas rankas, :v?s pačius žmones papra- 
griebėsi ginklu prašyti iš saĮ auk°ti tautos kultūros 
savo krašto neprašvtus sve- reikalams... tai su visomis 
čius. Apsiginklavę surudi-į tomis skaudančiomis galvo
jusiais ginklais, apsirengę - T'15.,su xas?^.tals paginojan- 
močiučių pasiutais triny- <-'iais_tautiečiais negali susi
etais, apsiavę klumpėmis, .kalbėti.

- - - 1 “Arne laikas butų pla-

ševistinės ligos pas p. Vini
ką. Taigi, mano supratimu,
turėtume greit šituos vyru- dažnai alkani, bet su galin-... . . -.
k.us o \ patingai tuos, ^u ppsirvžimu shvo Širdyje t*iui stidsrAti 11 isvg~
kurie stovi arti SLA. pinigų, su nepalaužomu Įsitikinimu dinti degtinės raugu dvo- 
kad nuo didelio karščio ne- laimėti kovą. grūmėsi Lie- kiančią musu visuonemę?” 
užsidegtų jie. .... tuvos valstiečiai su daug ga- Daug dvokimo ir tame

Taigi, broliai tautiečiai, linsresniu priešu Seinų Pa- redaktoriaus rašiny, gelbėkim savo tautiškus ly- nJėžio, Radviliškio ir šir-į Koks H tikslas taip kolio- 
J 6 Daugumas Ižuose, ir priešą visuomenę? Nepataisysi,
kab me“ Alini iuos iS nu«aleJ°- gėrimo nesumažinsi tuomi.

P ? t- ■ Tarp tų pasiryžėlių nebu- O kad ir visi, lyg pagal bur-
vo nusiskundimo sunkia pa- tininko mostelėjimą. taptų 
dėtimi. Prieš ju akis stove-; blaivais, tai ar jie butų švie- 
jo tik ateitis: kokia laimin- sesni beskaitydami fašizmo 
ga bus Lietuva, kada jos‘organą “Vienybę"’? Pirma 

bolševistine litrą. o i iu vie- turtų nePlėš svetimi! Gy-įtoki ponai turėtų išvalyti 
ta padėt tokius vvrus kurie vent°jai dalysis savo krašto | savo laikrašti, iššluoti iš joSeko nebaido kuriu akT Iobiais- bus laisvos mokšk-fašizmo smarvę, “flitg,” 
Le baubai nesirodo ’ los, nereiks drebėti prieš! “karštąjį švmg” ir kitas des-

ju nei nikas pradėjo sirgti. Kaip! (2) Prižiūrėt, kad nei vie- juldiomkus. nebus baisaus, potų — inkiizitony paviet- 
matom iš jo raporto Pildo'nas tautietis, o ypatingai zan<Jar0’ _ viską tvarkys pa-o ūda kalbėti

bėt? Išgelbėt galima šiais 
budais:

(1) Atsaukt ar prašalint 
visus tautiškus lyderius, ku-

Franeo skelbė, kad dabai tautišką gvardiją ir veda 
tai jau Madridas busiąs tik- prie išnylamo? Pavyzdžiui, 
rai apsuptas iš visų pusių ir paimkim kad ir p. Vitaiti.
paimtas Į kelias dienas. Tuo Jau senai jis sirguliuoja rie tik yra užsikrėtę ta prieš 
tarpu gi išėjo taip, kad už- priesbolševi s t i n e liga. S.

Iš dalies dėl tos baimės puolikai buvo nugrūsti apie Gegužis taip pat senai sir- 
Daskutinėmis dienomis ir -d mylių atgal. Jie bėga guliuoja, ir kaikada. puseti- 

ir kiti naminiai gyvūnėliai, kapitalistų popieriai (sta- taip greitai, kad respubii- nai blogai. O dabar jr p. A i 
Vienu žodžiu, ką’ tik žmo- I kai) ant Wall Streeto pra- kos gynėjai negali
gus turi. viskas apdėta 10 ir dėjo smukti. Prie jų kritimo pav^-___________________ "“rT»£t£i iš "3 <5* žmonės. Už šitokius ide
12 kartu daugiau n^eu (lai- prisidėjo ir tai. kad Roose- mai Tarybai, jis nepriima simto-pi oce n 11nepusi- . ioi«va t imtuvą nio
ktflc vprtfls g ’ velto valdžia pa=i«akė prie« ^KĄJTVTOJP naujų narių i SLA. vien tik glaustų arti SLA. skambu- Lietux^> nie-ktasvertas. “3"^ lT_o dėlto, kad jie gali but sočia- čių. Tuomet, be abejonės, kas nesigadejo savo gyvasų

i\ L (JinUA/ ES. listai ar bolševikai. Čia ka- musų tautiški lyderiai pa- .. . ... . .. ..
žin kas negerai su p. Viniko sveiks ir bus naudingi mums , Bet štai, praslinko keltoh-
sveikata. Jis kažin ko pra- ir Lietuvai, nes ponas Sme- IU nt-ti i
deda baidytis, o sveikas tona galės paskirti juos Į

W. G. Lasky.

Visur matosi kentėji- i nesulaikys, tai busiąs su
mas ” jis sako. “Viskas ap- i trukdytas biznio atgijimasJI — -    1_ _ 1 •__  _ _ 1  !»• rrn 1 ach onti nr.tdėta nepakeliamu mokes- 
čiiu, drapanos, kambario 
baldai ir visos kitos namų 
reikmenys, net šunys, katės

ir galėsianti kilti 
chi ja.

net anar-

prieš
dvokiančia visuomene.”

“Mussolinis yra tiek įva-: kainų kėlimą. Jeigu gyveni- 
ręs žmonėms baimės, kad • mo reikmenys nuolatos 
jis plėšia juos iki kojų ir jie - brangs, tai niekad nebus 
tyli dantis sukandę. Visi jo streikams, sako val-
nekenčia. bet bijosi išeiti džia. Taigi dėl streikų yra

NEW YORKE NUŠAUTI 
DU PLĖŠIKAI.

kaltas neprisotintas kapita
listų godumas. Ir jeigu tas
godumas nesiliaus augęs, Veikėjams, o vnatingai 

... «?> yaldzia bus priversta įm- tiems_ kurie ^-e vadina 
sako Čade, ‘'ir žmonės net tis kokių nors priemonių si- “šimta-procenčiais patrio- 
eavo namuose nedrįsta gar- tai jų puotai padaryti galą. Socializmas ir komu-
eiai prieš diktatūrą kalbėti. Del to Wall Streetas ir njzmas įvaro jiems tokį kin- 
nes ir tarp namiškių gali but, nusigando. kų drebėjimą, kad jie tie-
valdžios šnipas.” < gtog paeiti negali, o vėliaus

Mokesčiai fašistiškoj Ita- MUSSOLINI5 DRĄSINA šita baimė pagimdo tokį 
lijoj yra dedami ypatingu oAVlSKlUb ISPANIJOJ, nesvietišką karšti, kad tau- 
budu, sako Čade. Daiktai Pereitą sąvaitę Ispanijos tiškas ligonis ima klajot 
taksuojami ne pagal jų ver- lojalistai sumušė italų nul- Tas, žinoma, silpnina tau
tę, bet pagal tai, kiek prie jų kus Guadalajaros fronte ir tiškos gvardijos kovą prieš 
savininkas yra prisirišęs, užėmė jų pozicijas Erihue- bolševizmą ir socialismą. 
Pazyzdžiui, jeigu šnipai su- gos mieste. j lojalistų ran- Peržiurėkit “Tėvynėje”, 
zmo, kao žmogus myli savo čia teko 500 itališkų Centro sekretoriaus seimui 
šuniuką, tai Mussoumo a- trokų su maistu ir visokia raportus. Pamatysit, kad 
gentai tuojaus pakelia ant karo medžiaga, ir daug įdo- ten tik mirga tu tautiškų 
to suniuko mokestį. dokumentų. Tarp kitko kuopų sekretoriai, kurie vra

Paprastas daibirun k a s rasta ir Mussolinio telegra- daug ’ kovoje prieš bolševi- 
znausia neturi iš ko dide- ma ltaių kariuomenės vadui kus. Šitie kovotojai ipuolė j 

hų mokesčiu užsimokėti. Ispanijoj, generolui Manei- toki karšti, kad net narių 
sumokėtos duokles ju kiše- 
niuose sutirpo, ir nekuriuos 
šios šalies teisėjai turėjo, 
rodos, padėt i šaltąją ant 
kelių metų. kad biskį atvės
tų. Arba vėl paimkim Deve- 
nį. Koks iis buvo karštas

prieš jį viešai, tik skundžia
si pašnabždomis.

“Valdžia užlaiko labai 
uolią šnipų organizaciją,”

Bolševizmas yra tikras 
pavojus.

t> i- - - ..-i žmogus juk ir nakties laiku pensininkus.Bolševizmas yra tikras __________________ !__________
pavojus SLA. tautiškiems

BOSTON MUTUAL . 
LIFE INSURANCE COMPANY

A Stronę Neg England Insftbitton 
SieatLilv jrovinc

Tie kurie kovoio už laisva! Pereit$ penktadienį gau-
Lietuv^ yra Lietuvos vai i}? S?1*1™1 ^pu?'
džio<; nužudvti arba sėdi le New orke kaihasiuvių 

b nudorni UetuTO p™ 2?;tos gatvės,
katljimuose, arba vargsta pleatkams Jau

emigracijoj ir yra Smetonos
žvalgybininkų šmeižiai 
kaip “Lietuvos išdavikai.

kan, juos pasitiko detekti-
qnei7iami vai‘ Plėšikai bėRO atkilę re- smeiziami,volverius^ - - - - -

dažnausia neturi iš ko dide- ma italų kariuomenės vadui kusfšitie kovotojai ipuolė į 
. . . . į Ispanijoj, generolui Manči-

Tokiam atsitikime jisai, turi < nį. Toj telegramoj Mussoli- 
nueiti į banką, užstatyti ko- njs ?ako: 
kią nors nuosavybe ir pasi- “Plaukdamas laivu ‘Po- 
skolmti Dimgų mokesčiams. }a’ j Lvbiia, aš gavau jūsų 
Bet išpirkti tos nuosavybės pranešįmį apie didiii muši, 
jis jau negali ir ją pasiima kuris prasidėjo Guadalaia- 
bankas.. 0 bankas priklauso ros kryptimi. Aš seku kovos
Mussoliniui. Tuo budu Mus--įvykius su nepalaužiamu tautietis ir kovotojas prieš 
solinis suima vis daugiau ir pasitikėjimu, nes aš esu tik- socializmą! O 25,000 SLA. 
daugiau žmonių turto. ras? kad smarkų? ir narsus dolerių jo kišeniuie ar ne- 

Jeigu žmogus neturi nie-i musų legijomeriai sulaužys sutirpo?' Ii šiandien jis ka- 
ko bankui užstatyti ir pini- priešo atsparumą. Tarptau- žin kur klaidžioja iš to karš- 
gų pasiskolinti negauna, tai tinių spėkų sutriuškinimas čio.
ateina Mussolinio valdžios reikš netiktai dideli mums Smarkiai kovoio prieš 
agentai ir parduoda iš var- laimėjimą, bet ir didelę po- bolševikus ir “Vienybė,” 
žytinių visus jo buto rakan- litinę reikšmę. Pasakyk net padėjo tvert “sargybos 
dus. Einant Italijos įstaty-, tamsta musų legijonieriams, bokštus,"’ kad tik apsaugo
mais, už mokesčius galima kad aš seku jų žvgius kas jus SLA. nuo bolševikų, 
parduoti visą žmogaus sa- valandą ir kad didelės jų pet ir su ja atsitiko tas 
vastį, išskyrus tik lovą. Tai- pastangos bus apvainikuo- nats> Gavo tokio patriotiško 
gi po tokių varžytinių šei-,tos laimėjimu.” karščio, kad kaip deginte
myna pasilieka tarp plikų Pasirašo: sudegino tautiškojo Susivie-

“Bemto Mussolim.” nijimo $30,000!, kurie nety- 
.Bet šitas jo padrąsinimas čia buvo papuolę į jos kiše- 

nieko nepagelbėjo. Ispani- nių. Sutirpo pinigai ir SLA. 
jos respublikos gynėjai taip gavo nuo “Vienybės” tik

Hishlidits nf 1956
The Boston Mukiai macie an inerease in Business of over 

Four Niihion. Three Hundred Tbousand Doliars.
T he toia! income for ‘he year -^ras S'V813.752. a qain of 

$262.277over the yeer before.
On I Yecember 31. 1936. the Company had 253.380 policies 

in force uuaranteeing insurance proteetion of more than 
Seventy- \ine Miliion Doliars. lo he exact. $79.357.102.

Over One Miliion. SixH undred Thousand I>ol! ers vas paid 
in 1936 to policyholders and beneficieries.

Since iis organization, the Company has paid over Tvenlv- 
Six MtH ion. Three Hundred Thousand Doliars io iis 
policyholders.

The C .ompany iakes pride in its long record of prornpi pav- 
meni of deaih claitns and all ciher benefiis io iis policy
holders and beneficianes.

Tolei assels or. December 31.1936 amounled io Sll.972.223.89 
of vhich the sum of SlO.838.429 represents ihe reserve 
lo proiect ejrisling policv coniracis.

The toial iiabililies of ihe Company on December 31. 1936 
were Sll.391.594.81 and ihe nei surplus -ras $580.629.08.

F )ividends to Policyhoklers in 1937

1 his is a Mutual ( ^omponv and all divisible surplus is reiumed 
io its policyholders in ihe form of Dividends. The Direc- 
tors have declared ihe šame raie of dividends for 1937 
on both ( Yrdinarv an< 1 Veeldy Premium policies as pre- 
vailed in 1936.

todėl detektivąi 
nieko nelaukdami pradėjo 

Tie, kuriems nerūpėjo ko- juos šaudyt. Buvo paleista 
va už tautos laisvę, tik savo 10 šūvių ir du plėšikai krito 
kišeniaus ar asmens reika- užmušti, o trečias sužeistas, 
lai — 1926 metų 17 gruo- Kiti pasidavė geruoju. Pasi- 
džio naktį smurtu užgrobė rodė, kad beveik visi jie 
valstybės vairą, ir nuo to Brooklyno žydai. Užmuštie- 
laiko vagia ir plėšia krašto ji vadinosi Richman ir Ep- 
turtus, gniužindami žmo- • stein. o sužeistasis — Dovy- 
nių krauju iškovotą laisvę, das Silvers.

Ispanijos Motina Švenčiausia.

sienų tik su viena lova. Nė
ra nei stalo, nei kėdžių, nei 
pečiaus valgiui susišildytL 

Tai ve, ką Italijos liau-

HERBERT O, EOGERTON 
Pre^irk-r«!

Etyr AtD C. MANSFI3LD. SecrHan and
niSECTORS 

frank H. Harfeon 
Lesler G. H.ifhavoy 
Se-«ard V. ,'ones

JAY R. BENTON 
Vice -Preziden!

,’ay R. Jient* 
francis J. Coniey 
ViParcl B. Clark 
Herberi O. 
Damon E. Hali

HOME OFFICE
BOSTON MUTUAL LIFE BUUDING 

160 Conaress Street. Boston

R* jfeert ’ .uce
EdM ord C MansEeld 

ifiiarn P. MacCTierson
John . Mamo 
frank L. Richardson Ispanijos liaudiečių moteris, pabėgusi su savo kūdikiu iš 

Malagos, kurią užėmė popiežiaus palaiminti ir Mussolinio 
pasiųsti fašistiški galvažudžiai. Jeigu i; nebūtų pabėgusi, 
fašistai, be abejonės, butų nužudę ją ir jos kūdiki.

f
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KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS______________  - ...-------------------‘ . . . - -

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

FABRIKŲ DARBININKŲ ORGANIZA- Kur Sudegė Du Žmonės. CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS

New Britain, Conn.
Per daugelį metų darbi

ninkai čionai buvo lyg koks 
palietas pienas, apmirę, a- 
pie uniją negalima buvo nei 
prisimint. Bet dabar, bėgy
je pastarųjų keliu sąvaičių 
pasidarė toks judėjimas, 
kad veik visose dirbtuvėse 
darbininkai susirašė Į uniją.

Pereitų metų pradžioje 
piinrausis pradėjo organi
zuotis Landers Frary and 
Clark darbininkai. Iš karto! 
susirašė apie 12 vyrų. Bet 
dabar, per paskutines kelias

dainavo keliatą dainelių. 
Pirmas kalbėjo vietos kle
bonas, antras senas New 
Britaino biznierius, trečias 
vietos vikaras, ketvirtas 
miesto gaspadorius, o ant 
galo pats Budrys. Visi kal
bėtojai padarė tik menkus 
pareiškimus. Dvi mažos 
mergaitės, viena du kartu 
pašoko, o antroji padainavo 
vieną dainelę ir paskambi
no pianu ir tai buvo gra
žiausioji programos dalis.

Budrys padaręs keliatą 
pareiškimų, pradėjo kalbą

sąvaites, Landers Frary and i su senovės lietuviais, Kaip 
Clark Co. darbininkai ypa-! jie vargo prie caro. Paskui Vaizdas parodo gaisrą Brattleboro miestely, Vermonto valstijoj, kur pereitą sąvaitę du 

žmones sudegė ir trys apdegi. Ugnis sunaikino teatrą ir viešbuti.B. K. divizija, trys 
ruimai, ir Nevv Hartford 
faktcrės darbininkai susira-

tingai perejo pne dabartinės val
džios, pareiškė kad padarė
didelę pažangą, pagyrė kad kos vertės žmonelių New DETROITO DARBININKŲ JUDĖJIMAS sunkus, arba mokestis per

se i United Electrical and dabar Lietuvoje yra susida- Brjtair.e prismaradino. ------------ ! maža dirbant “ant štukų,”
Radio Workers of America 
ir tuojau- pareikalavo ge
resnių sąlygų. Kompanija 
tuojaus pridėjo po 5c. Į va
landą ir pažadėjo mokėt po‘ 
5c. bonų, kurie bus išmoka
mi kas 3 mėnesiai. Tai ma
tote ką padarė darbininkų 
vieningumas. U.E.R.W.A. 
unija yra C. I. O. skyrius ir 
jos vadovybė randasi St. 
Jean de Baptiste svetainėje, 
43 Church Street.
American Hardware Corp. 
darbininkų susirinkimas.

Kovo 13 vakaro turėjo su
sirinkimą A. H. Co. darbi
ninkai Lietuvių salėje ant 
Park gatvės. Žmonių prisi
rinko pilna salė, 9 vyrai pil
dė aplikacijas i uniją nėr vi
są vakarą, bet daugelis ne
galėjo ta vakarą prisirašyti.

Pėtnyčios vakarą buvo su 
sirinkimas P. and F. Corbin 
darbininkų, kuriame daly
vavo apie 250 darbininkų.

Susiorganizavo ir Fafuir
Bearing dirbtuvių darbi

ninkai.
Fafuir Bearing dirbtuvės 

darbininkai susiorganizavo 
i United Automobile Work- 
ers of America, kuri yra 
C. I. O. skyrius. Valdyba 
susidarė iš sekančių vyrų: 
George Danis, pirmininkas: 
George Matascik, padėjė
jas: Alek. Zaleski, finansų 
sekret.; Michael Kriniski, 
kasierius: Peter Bardoarian, 
protokolu sekretorius. Susi
rinkimai būna Italų Vetera
nų salėje ant Lafayette st. 
Algų klausimas Plainvillėj.

Užpereitą sąvaitę atsto
vai United Automobile 
Workers of America ketu
rias valandas kalbėjosi su 
Standard Steal and Bearing 
faktorės viršininkais reika
lu pakėlimo algų, sutrumpi
nimo valandų ir pagerinimo 
abelnai darbo sąlygų. Veik 
visi darbininkai minėtos 
faktorės nesenai susiorgani
zavo Į U. A. W. A.

Visose čia suminėtose 
dirbtuvėse dirba gana geras 
skaičius ir lietuvių. Todėl 
patartina lietuviams nieko 
nelaukiant prisirašyt prie tų 
unijų, prie kurios jų dirbtu
vės darbininkai prisidėjo. 
Nes jeigu organizavimas 
darbininkų eis taip greit 
kaip dabar, tai bėgyje kelių 
savaičių visi New Britaino 
dirbtuvių darbininkai bus 
organizuoti.

Kai-kas lietuvių reikalu.
Rašyt apie Lietuvos ne

priklausomybės apvaikščio- 
jimą nors jau vėlai, bet kad 
Į darbininkiškus laikraščius 
niekas apie tai neparašė, tai 
paminėsiu nors trumpai.

Vasario 21 Lietuvių Salė
je ant Park streeto V. V. 
skyrius surengė minėtą ap 
vaikščiojimą. Žmonių prisi
rinko į 500, įžangos ėmė po 
10c. Oficialis kalbėtojas bu
vo Lietuvos konsulas Bud
rys. Bažnytinis choras su-

Kaip susitvarkė po streiko IBurskaitis, J. Rudis, A. Use- 
i Fisher Body dirbtuvės į lis, St. Labanauskas, M. Si- 

darbininkai. monaitis, K. Staupas, J. Bal-
i Fisher Body kompanijos; Šju”a Y. Mikelionis, Mažei- 
dirbtuvėj kova galutinai da' “ M. Drąsutis. .Jie daug
nebaigta, nore taikinai susi- i Pąs>dari»y«> organ.zuoda- 
taita. Taigi čion ir patiek- darbininkus n- rinkdami
siu kiek informacijų skaity- j!|nan'-nč paša!pą. 
tojam apie vidujinę padėti, į Aukomis streikierius rė- 
kuri man teko patirti iš lie-, mė šie biznieriai: J. Brazis, 
tuvių, kurią ten dirba ne-! St. Prokopas, B. Velička, 
mažas skaičius. į A. Gincevieius, J. Blaskevi-

Dabartiniu taiku yra su-i į*“’ K/-Zv.inįs> į Kyiiį‘as' 
tvertas komitetas, į kuri iei- -*s: *•
na po vieną ar daugiau dar-.'?’ R°m°ndas» Kubilius, Di.
bininku iš kožno departa- , ^.1,?anaus^as. 11 

i mento. Šis komitetas bando Matulaitis. Streikui aukavo
išrišti visus įvykstančius ne d i'!OS ( 1 
susipratimus tarpe darbi- 1°' ’̂ aPs^ri,tls ’515-OO. Ap
ninku ir kompanijos. Pavyz- ^Hcm kon.erencijos dele- 

/ džiui, jeigu darbas via per- s’udejo $.8.00. Laisve? 
- - - ~ - pasalpme draugija davė

$10.00. Per masinį mitingą 
surinktaLietuviu salėj 

$28.36. ALDLD. 57 kuopa 
aukavo $5.00, LDS. 44 kuo
pa $5.00, ALDLD. 100 kuo- 
na $5.00, LDS. 4 apskritis

.... ~ j v • i i - per įaunas-^neturi patyri- landa laiko po komiteto pra- J5.00, {^DS. 55 kp. $5.00,
kiai. Žmonės pradėjo krikti, Azerimų Žuvininkas, mu 6,000 darbininkų, kurie * Tokia padetis, darbi- nešime bosai nieko nedaro, L.vn* 9,h.ora? ^10 ^'nniet T
vieni nuėjo namon, kiti į r kiacc S?Je31?0-St!?1^ ninkus privertė organizuo- tai darbininkai susėda ir sė- Paiįes chjras $^00’ :L
bažnyčią. Didžiuliai Lietu- GARDNER, MASS. devyniose ( hrysleno dirb- h; Vni b, Brazis Bros. $o.00. Smulkiu
vos oatl ijotai nuėjo į hotelį, Prasidėjo darbininkų 
ten buvo surengta vakarie
nė. Susirinko i 60 vpatų, bet uaiuumuuu u -
daugelis i,-vakariene buvo , Per ilgus metus darbinin- kienai sudarė dirbtuvėse ; a dirbtuves. Bet kuomet prie tikros tvarki. ' kavo už $11.00 Už šitą pa-
nepatenkinti. Sako, užsimo- oi ca nežinojo kas yra or- demonstračijas. Vienoj is darbininkai bad tai tie Unijos irfai rantą Fisher Body dirbtuvėj
kėjom po $1.50 ir da ture- gamzacja ir negalima buvo tų demot^ractm oarb nm- , - . į * dauginusia iš tokių
iorne kalbėt poterius, bet mekam nei prasitarti. Ypa- Ita. aukštai įskėlė pakartą J Ji gu
už ką meldėmės, tai velnias tingai . darbininkai buvo skebą ir jį nešiojo po visą ant’infe ’ inio, alkanu lvži„•’ hnsai, Pavl
žino. šimet apvaikšeiojimas prislėgti Gem Cnb and dirbtuvę. Kitoj daly demon- -• j . dirbtuve* bet bosai ateina nauias" darbininkasbuvo vienas iš prasčiausiu Cradle Co. kur išdirba vai- strantai darbininkai turėjo boau FS,uve S,a io drau^
ir Nevv Britaino lietuviai kams loveles. Ten būdavo grabą su numirėliu ir ant jo jU nepai>0-. ? dirbtuvę, aibajo draugas
juomi nepatenkinti. Žmo- darbininkai negalės vienas krutinės ramiai gulėjo šunv-
nės, patrijotų išpusto bur- 

ibulo klausyt nebenori.

Fašistai puola draugijų narį.
Seniausią draugijų atsto

vą Motiejų Žv/nakį fašistai 
užgaulioja visu įnirtimu. Jie 
keršyja jam už korespon

, lietuviai darbininkai taria
—ipdI . mLietuvių streikierių ko- 

j aXX?:5iV--’ mitetas nusiskundė, kad at
sirado ir tokių biznierių, ku
rie netik kad nieko neparė
mė. bet dar ir išplūdo strei
kierius. kaip užėjo ko pra-

... , , syti. Ir tai tokie biznieriai,nj ir genau apmokama dar- b įk jš į lietu-
--------- bą, nors ku darbininkai ir v;u ,|ar(, ?gu A.

Visas judėjimas pas lietu- čiu streikui, dirbtuvėj vis-

Unijistų draugas. bosas gauna jam darbą 
-------------- (taip būdavo iki šiol). Tas

Worcesterio Žinios. bcsas pataiko jam lengve?
su kitu pasikalbėti. Jeigu tis. Keturi vyrai tą grabą 
kuris darbininkas norėdavo nešiojo, o kiti buvo persi
ką nors savo draugui apie rengę į kunigus ir vyskupus; 
darbininkų organizavimą vieni jų giedojo, o kiti šlak-
paaiškinti,’ tai toks nepasi- štė krapylais. Prie grabo bu- .----- r-........................... .. darbininkas būdavo nu ui,utu,CJ —
jusdavo kaip jau už durų. vo aukštai iškelta iškaba su vius apsistojo, jokių pramo- J? G a-» .a ° ... kas yra pagerinta, kai unija

Dabar visai netikėtai dar- parašu: “Laidojam kompa- SU, n^i parengimų niekas ^e a °są j a.mę n vaisi- sus:tv^,.g .Jeigu darbinin-
bininka; susiorganizavo ir nijos uniją.” * inerengta; visi pasninkauja, n.a- ^el tai jis gaudavo ge- k j dabar vra skriaudžiami,

keršyta jam uz korespon- bmmka. sus.oiganizavo ir J s&ikieriai padarė bažnytėles lanko ir pagiri* apmokamą darbą. Bet ( fj kur krei tis ir
S™*“’ ir bažnyčių daba/unija šitokią tvarką iskustL o vadai’ tuoj 

vto 6 numeiT. Nors fašistai kompanija sutiumĮiintų iki dil.btuviŲ4 sienu gatJ’ėse. bizniai pagerėjo, nes darbi- naikina. Bosų favoritams F d - a
visai nežino kas taip terein- '“J™Y«'aitę n patai u darbininkų an- ninkai uždirba neblogai, tas., nepatinka ir todėl jie , žj • jr iš praeities
mėtaP take ži-inakio Sena* tęUd deivbosi bet '"“""k" išseki.- Kiek uirmiau dirbtuvės na- un‘Jal prieangi. Jie eina su tc'jrrio lrarl riAOi-ora-

Fašistai ij puola labai biau- darbininkai kompanijos pa- 
riai. Bet iš šalies žiūrint ma- siūlymą nepriėmė ir kovo 16 
tosi, kad Žvinakis iš to turi dieną išėjo streikan, ir ap-
sau gardaus juoko. Girdė- statė dirbtuvę pikietais. 
jau kaip jis vieną kaita išsi- Paskelbus darbininkams 
reiškė: ‘‘Nuo tų vėplų nie- streiką,^ miesto bosai tuo- 
ko geresnio norėt ir negali- .iaus. sušaukė piliečių susi
ma.” Vienas fašistas labai rinkimą, nes manė kad 
pyksta vien už tai, kad ii iš- streikieriai šturmuos dirb- 
vadinęs Žvinakis per “Ke- tuvę, nes atsirado šiek tiek 
leivį” plikiu. Ir suprask ir skebų. Bet darbininkai 
žmogau tų fašistu protą, pikietuoja dirbtuvę visai ra- 
tukstančiai yra plikų žmo- miai ir jokių puolimų neda
rnų, o musų fašistėlis iš kai- ro. -•
io neriasi, kad jis išvadin- Kadangi toje* dirbtuvėje 

tas plikiu. Matomai už tas dirba labai daug lietuvių ir 
kvailystes dega jo pakaušis, lenkų, tai reikia mums vi- 

... . . . , siems stengtis, kad palai-
^abai pyksta, kad k;ug darbininkus vienybėje, 

buvo parašyta a- Reikja visiems dabar prisi- 
pie įsdziuvusį fašistą, ir tas ragyt j uniją ir visiems eit 
kerštauja uz tai ant žvma- pikįetuot. Taip dalydami 
kio. Žmonės visai nežinotų, tikrai darbininkai laimėsi- 
kad tai buvo kalbama apie me savo reikalavimus.
]į, nes sudžiuvusių žmonių 
yra daug. bet ir tas užmeti
mą pasiima sau, matomai 
ant vagies kepurė dega. Be
šališki žmonės iš tu fašistu
kų tyčiojasi ir sako, kad

Str. Darbininkas.

MIRĖ AUGUSTAS ZAB - 
LAUSKAS.

Bridgewater. Mass. Kovo 9
Keleivy” buvo aprašyta (!ieną nuo širdies ligos mirė Au-

viskas teisingai.
Dabar musu fašistukai ei

na per draugijas, lyg boba 
su skaudamu pilvu, ir skun
džiasi, kad tilpusi “Keleivy
je” korespondencija žemi
nanti Nevv Britaino lietu
vius, nes buvo korespon-

gustas Zablauskas. Palaidotas 
kovo 13 kataliku kapinėse su 
bažnytinėmis peigomis. Paliko 
dideliame nuliudime savo myli
mą žmoną, keturis sūnūs ir dvi 
dukreles dideliam nuliudime. 
Buvo pažangus, vi§iems gero 
linkintis žmogus. Lai būna jam

denčijoj pasakyta, kad čia ,en£va ilsėtis šioje laisvoje A- 
fašistu pastumdėliai atsili- rnerikos žemelei.
ko nuo kitų kolonijų.

Bet Nevv Britaino lietu
viai žino, kad tas priekaiš
tas buvo tik tiems musų fa
šistukams, kurie lyg tas vė
žys, bando visus lietuvių 
reikalus sukti į atbulą pusę, 
visokią lietuviu pažangą su
laikyti. Darbininkų reika
lus, jeigu jie galėtu, sumy
niotu purvan. Reiškia, kas 
buvo parašvta “Keleivyje,” 
tai buvo paliesta ta fašistinė 
smarvė, kurią keliatas men-

F. Zab-sky.

9 **^^■1

I

w v a. r* o*.
r Smarkus ištrynimas —' 
malonumas ir palengvini-1 

mas kuomet muskulai 
geliami.

PAIN-EXPELLER
žinomas lietuvių šeimoms 
jau per tris gentkartes.

tl Nl M E H T

ksti į-vte susirinko, išsirikia- Kiek pirmiau dirbtuvės pa- esame patyre. kad neorga
vo po 4 eilėje ir ėjo nuo vie- kėlė 10 procentų, dabar di- kompanija n oosais pnes u- njzuotj darbininkai nieko 
nos dirbtuvės į kitą. Pirmu- dėsės dirbtuvės kaip Wire niJiKn<\s nenori savo leng- negaH atsiekti 0 kad dabar 
tinėse eilėse ėjo moterų ir Mili ir Norton kompanijos ve.s ,1U a\ prai\ vra proga organizuotis, tai 
merginų būrys, o pati de- nuo kovo 15 pakėlė po 10c. ^11iįu^n0’^±£^ kaa,d nėra ko laukti. Juk ir pats 
monstrantų eilė nusitiesė 2 1 valandą ir uz viršlaiki mo- 11 Jie nenon melžiamos Kai ga,va Rooscveitas
mylias ilgio. Didžiausios kė=[laiką ir pusę. Kurie dirbs vutes netekti. tam pritaria. Taigi patarti-
minios stovėjo pašaliais ir virs 40 valandų tai bus virs- aa«g 'r tokių darbi- na jr tįems lk,tuviams eiti
tūkstančiai automobiliu Iv- 'alkis. Minimum mokestis niI}k», Kurie pnsnase pne vi j j unį;as.
dėjo demonstrantus. Vieton 62Uc. j valandą. Supranta- ?nnoi bet ženkleli® nėšio- ■------
kad apleist sėdintiems strei- nia, kurie dirbs nuo tonų, 'asl kiseniuje, nes bijo, kad
kieriams dirbtuves, pikie- Jie uždirbs net dvigubai. bosai ar kas kitas nesužino- 
Hninkfli Jš lauko «i«tinrino • • '• kad jie priguli prie uni-įn!"k2' n a “ “ukėlė’abeb Pe- Pragyvenimas ge- io& Kaip kada ir ?aila tokių ,ande mirė Jieva Pauluke- 

-Linini-,i -i, o rio r0^ai. .pabrango, taip kad žmonių. Jie patys sau vičienė, susilaukusi 50 metų
riofia-iad T,- Vrnm tac viekas: daioimnkai per daug ne- gkriaudą daro, biiodami už amžiaus. Palaidota su baž-

L.../.?.__ i?__x: s praturtės. . geresnį duonos kąsnį ko- nytinėmis apeigomis. Pab
aisą žiemą, pas mus sme- Voti. ko vyras, keturios dukteiys

go nebuvo, keliatą kartų ge- Buvo keliatas ir lietuviu, ir vienas sūnūs.
'•ai palijo, bet kovo 15 pn- kurie buvo unijos priešai, ---------
ertirrr, a m: pyžę darban naši juto Kovo 2 diena SLA. 136

Mirė lietuviai.
Šiomis dienomis. Cleve-

baigsis, sunku pasakyti.
Bet jeigu darbininkai 

taip vieningai laikysis kaip 
iki šiol. tai jie savo reikala
vimus laimės. Dabar iie or
ganizuojasi labai skubiai, 
rašosi į uniją būriais. Kito
se dirbtuvėse, kui- buvo ak
tyvesni unijistai pravalyti iš 
darbu, unija spiria darbda
vius priimti juos atgal.

Per ilgus metus Detroite 
ir visoi Michigano valstijoj 
darbininkai buvo neorgani
zuoti ir nekuriose dirbtuvė
se jie buvo tikri vergai. Vie
ni dirbo kiek norėjo, kiti 
eidavo darban kasdien, sku
bėdami, o vo? užsidirbdavo 
kartais gatvėkariui užsimo
kėti. Algos irgi buvo nevie
nodos už tą patį darba, tas 
priklausydavo nuo užveiz- 
dos malonės. Kurie mokė
davo bosui laižytis ir vai
šinti, tiems numesdavo dau
giau. Kartais darbininkas 
išdirbo ištikimai dirbtuvėje 
daugybę metų. štai nepati
kai kuom nors bosui, pase
nai. nepajėgi bėgt su “speed 

i up” systema, žiūrėk jau ir iš
metė iš darbo. Ir netikėk 
kad tave pašauks į darbą 
kada nors atgal. Vieni dar
be užsimušdavo, nežinoda
vo kada baigti, o tūkstan
čiai plaukdavo nuo vienos 
dirbtuvės iki kitai ir stovė-

snigo net 4 colius.
Worcesteiy l?bai įsisiu- labai blogai ir pradėjo susi- kuopa turėjo mėnesinį suū

bavo beano lošimas. Lošia prasti, kad darė klaidą. rinkimą. Narių dalyvavo
ne tik vakarais, bet jau ir Streiko metu už uniią nemaža. Kuopa gerai dar-
dienomis. Dienomis paėmė darbavosi šie lietuviai, Fi- buojasi ir sparčiai auga na-
žydeliai. Užima didelius sher Body darbininkai: J. riais. Jonas Jarus,
štorus, sutaiso ilgiausius sta
lus ir varo biznį per visą 
dieną. Rimtesnieji žmonės 
pradėjo prieš tą lošimą pro
testuoti ir tikrenybėje tas 
daro dau,e žalos. Yra atsiti
kimų, kad šeimvna ima pa
šalpą iš miesto ir vieton nu
pirkti vaikams valgyt, nuei
na ir prakiša $1.00 ant bea
no. Nėra abejonės, kad tas 
lošimas vėliau ar anksčiau 
bus sulaikytas.

K. Šimkonis.

J WORCESTER, MASS. •
I CHESNEY’S i 
Į CANTEEN |
j GERIAUSI IšSIGfiRIMAI { 

IR VALGIAI.
{ Visokia Degtinė, Likeriai. Vvnai t 
♦ ir visokių išdirbysčių ALUS. J

VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS •
•RŪŠIES. 

PATARNAVIMAS GERAS!
• Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS”* 
} pavieniais numeriais.
•90 MILLBURY STREET?

WORCESTER, MASS.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ!
BLINSTRUBŲ

Village Grill
VALGIAI SPEC IALIAI PRIRENGTI.

GERIAUSI BOSTONE! KAINA STEBĖTINAI ŽEMA

Kas mylite gardžiai pavalgyti,
Užeikite pas Blinstrubą.

VAIDOVILIS-FLOOR SH0W
KABARETAS. DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNIS

40—50 ypatų Dalyvauja parengimuose vakarais.
Garsi Muzika. Draugiškos Vakaruškos Visiems Daug Smagumo.

Kurie nori turėt tikrą PASISMAGINIMĄ,

UŽEIKIT PASISVEČIUOT PAS BLINSTRUBUS

Kampas D STREET ir BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

AUTORITETAS IR LAISVOJI 
MINTIS MOKSLE. RAŠO PROF. V. 

(Iš “Kultūros”
ČEPINSKIS.
žurnalo)

(Tąsa) j nėSj jr kafj nej Dievas jų nepriima, nei vel-
Praėjus po Mendelio pranešimo beveik n^as nežino, ką su jais daryti.

, 30-čiai metų, anglų biologai aptiko Men- j Štai ryškus pavyzdys žymaus moksli- 
jdelio veikalą ir paleido ji apyvarton. Tai ninko servilizmo. Garsus savo metu fran- 
j padarė visų pirma garsus anglų biologas cuzų chemikas Thenardas laikė paskaitą 

- AVilliam Bateson, kuris ypatingai domėjo-; Imperatoriaus Napoleono III ir jo žmonos 
si paveldėjimo ir lvties apibudinimo pro- Eugenijos akivaizdoje. Demonstruodamas 
blema. Studijuodamas šito klausimo lite- vieną chemišką reakciją, iis išsireiškė ši- 
įaturą. Bateson’as ir aptiko Mendelio vei- taip: “Dabar šitos dvi dujiškos medžiagos 
kalą. Paskui jis pats parašė didelį veikalą j turės garbės susijungti Jūsų Imperato- 
apie Mendelio paveldėjimo principus.

Sveikatos Skyrius
šį skyrių ved*

AMERIKOS UETUVIV DAKTARŲ URALGUA.

DANTŲ VOTYS.

—Roman arčiau, Maike, vada, kad maistas yra ge- 
pasikalbėsime apie šio svie- riausis tas, kuris duoda 
to mandrybes. mums daugiausia energijos.

—Gaila, tėve, kad šian-! —0 kas tai per štofas,
dien aš neturiu daug laiko Maike, ta energija? 
su tavim kalbėtis. —Energija, tėve, yra žmo-

—0 kur taip skubini? gaus stiprumas.
—Į mokyklą. —Na, tai tu nežinai, Mai-
—Tfu, su ta mokykla! 

Koks iš jos pažitkas? Jau 
tiek metų eini, o da negali 
man pasakyt, kaip gerą 
šnapsą išvirti.

ke, ką tu šneki. Stiprumo 
žmogui daugiausia duoda 
šnapsas.

—Priešingai, tėve. Alko
holis nusilpnina žmogų. Jei

Pastaraisiais laikais daug dirbama bio
logijos srityje, siekiant patikrinti, patobu
linti ir praplėsti Mendelio teoriją, ir iš šios 
srities tyrinėjimų išaugo labai svarbus ge
netikos mokslas, šių dienų biologijos mok
sle Mendelis užima tokią pat didelę vietą, 
kai u Lamarckas ir Darvinas.

Paminėsime čia dar tai, kad net ir Pas- 
teurui, kuriam aplamai pripažinimo at
žvilgiu sekėsi daug geriau, negu daugeliui 
kitų mokslo didvyrių, teko susidurti su au
toritetų pasipriešinimu. Francuzų Medici
nos Akademija ilgai nenorėjo pripažinti 
nei jo fermentacijos, nei imuniteto teorijų 
ir labai skeptiškai žiurėjo į jo siūlomas už
krečiamų ligų Įspėjimo bei gydymo prie
mones, nežiūrint jo didelių pasisekimų ko
voje su šilko kirminuko epidemija, kuri 
grėsė pakirsti žymios dalies Francuzijos 
gyventojų gerbūvi. Tačiau ilgainiui Me
dicinos Akademija Paryžiuje vis dėlto 
pripažino Pasteuro nuopelnus, ir jis buvo 
išrinktas tos Akademijos nariu 1813 m.

Ir anksčiau buvo nemaža kenksmingos 
mokslui autoritetų Įtakos atsitikimų. Pav., 
Karališkoji Mokslo Draugija Londone 
XVII amžiuje atsisakė išklausyti Harvey'o 
pranešimą apie jo išrastą kraujo cirkulia
ciją todėl, kad Harvey’o išradimas buvo 
nesuderinamas su nusistovėjusiomis pa
žiūromis.

BENDROS PASTABOS.

—Pasakyti galėčiau, bet daug jo išgersi, tai ir ant ko
tu, tėve, vistiek nepataikysi jų nepastovėsi, 
jį išvirti, nes gerą degtinę —Tai kas reikia gerti, 
padaryt reikia irgi mokyto Maike, kad geriau galėtum 
žmogaus. f akuotis?

—Na jau tu. Maike, ge- —Pienas yra geriausis 
riau nesikvolyk su savo mo- gėrimas, tėve. Jis duoda 
kytais žmonėmis. Vienas daugiausia energijos. Ir čia 
toks, atsiprašant, mokytas mes prieisime prie kalorijų, 
vyras anądien skaitė kokią tėve. Tuo vardu vadinasi 
ten paskaitą apie tai, kas tas saikas, kuriuo saikuoja- 
reikia žmogui valgyt. Nuė- ma energija arba šilima, 
jau ir aš pasiklausyt. Ir ką kurią kunas gauna iš maisto, 
gi jis pasakė? Sako, geriau- _oirait, Maike, tai tu 
sis valgis yra toks, katras pasakyk man, kiek aš turiu 
nuodą žmogui daugiausia SUValgyt kalorijų per dieną, 

• koienjos. Kaip jis pradėjo ka(j bučiau drūtas vvras. 
apie tas kolenjas kalbėt, tai _Per diena ;veikam 
as atsistoiau ir stačiai paša- ž i rejkia -gauli nu0 
kiau: Durnas esi, ir dac
oi!” Na, ir kur tu, Maike,

žmogui reikia gauti
2,500 iki 4,500 kalorijų, tė-

, ji , • • t . ve. Tai priklauso nuo to, girdėjai, kadįkolęnja.butų kokjo žmį, amžiaus. ko.
noiUtoc ' Ink ir cvan. - . - . ,• . . , . ..k j darbą jis dirba ir kaip digeras daiktas? Juk ir šven 

tas raštas sako: “Nuo bado, 
vainos ir kolerijos apsau
gok mus, Viešpatie!”

delis jo kunas. Taigi pasa
kyti, kiek tau reikėtų kalo
rijų, nėra taip lengva, tėve.

Man rodos, kad tu ne- galėtu tau nustatvti tik- 
supratai ką jis aiškino. Jis ° -
kalbėjo, turbut, ne apie 
“kolerijas,” bet apie kalori
jas.

—Na, tai koks čia dipren- 
sas, Maike?

—Gerai, tėve, aš tau šitą 
dalyką paaiškinsiu. Bet vi
sų piima aš norėčiau įsiti
kinti, ar tu žinai, kodėl 
žmogui reikia gert ir val
gyt?

—Šiur. Maike, kad žinau. 
Aš geriu ir valgau dėl to, 
kad norisi.

—Gerai, tėve, bet kodėl 
tau norisi?

—Čia durnas klausimas, 
Maike. Valgyt norisi dėl to, 
kad pilvas tuščias. Tą juk 
žino visi.

—Jeigu taip butų, tėve, 
tai apie maistą daug rūpin
tis žmogui nereikėtų. Pilvą 
galima butų ir vėju pripust. 
Bet ar tu, tėve,

tai gydytojas.
—Na, tai kodėl tu, Maike. 

pirma nepasakei man, kad 
yra toks daiktas, kaip kalo
rijos? Kaip aš išgirdau ta 
žodį, tai mislinau, kad tai 
yra tokia kvaraba, nuo ku
rios žmonės miršta, ir užtai 
išvadinau tą žmogų dur
nium.

—Aš negaliu tavęs visko 
išmokyt, tėve. jei tu pats ne- 
simokini. Mažiau lankvk 
saliunus, o daugiau skaityk 
knvgas ir laikraščius, tai ant 
pajuokos savęs nepastatysi

—Olrait, Maike. tuoj ei
siu namo ir pradėsiu Sapni
ninką skaityt.

KOVA SU PIKTADA
RIAIS NEWYORKUI
KAINUOJA $46.000,000.
Turto apsaugojimas, va- 

Ūgai gale- gtŲ sekimas ir kitokia kova 
tum vaikščiot vėju pripum- su piktadariais New Yorko 
puotas? miestui kainuoja $46,000,

—Tai ką tu nori šituo pri- ^00 per metus.
klodu man šivirozyt, Mai- . —~ke? J ’ VIEŠBUTY SUDEGĖ 3

—Aš noriu tau įrodyt,tėve, ŽMONĖS,
jog geit ir valgyt reikia ne Brattleboro miestely, Ver- 
dėl to, kad pilvas pasidaro monto valstijoj, pereito ne
tuščias, bet dėl to, kad at- dėldienio naktį sudegė Prin- 
statyt išeikvotą kūno ener- cess vardu viešbutis ir Ca- 
giją. pitol vardu teatras. Viešbu-

—Na, tai kas iš to? ty žuvo 3 žmonės ir 6 ap-
—Iš to, tėve, gaunasi iš- degė.

cientas ištiesų apsipranta, kaip 
tas šuo kariamas.

Bet koks rezultatas to visko 
lieka vėliaus? Nuolatinis kruti- 
nimas, spaudimas, pažeidžia 
dančio šaknies smailumą, kuris 
pradeda puti, išlengvo vietrytis 
ir augti dykos mėsos, kurios vė
liau virsta akla votim. Toks pro
cesas tęsiasi net keliatą metų ir 
tik tuomet žmogaus sistemos 
aparatas lieka sužalotas, kur 
vėliau lieka kankiniu, auka ligų, 
kaip tai nervų, širdies, reuma
tizmo ir strėnų dieglių ir taip 
toliau.

Aukščiau minėtos viešnios 
netik atakuoja vien taisytus 
dantis, bet ir visiškai sveikus. 
Sveikų dantų šaknys taip pat 
pakliūna tinklan, rudvja, trūni
ja. formuojasi ir auga aklos 
votys. Nevienas iš skaitytojų 
gal pamanys, argi galimas bu
tų daiktas, kad sveiko dančio 
šaknys galėtų gesti ir vietrytis. 
Taip, jos genda, vietryjasi ir 
pusta. Patys galai šaknų būna 
pažeisti, sužaloti dar būnant 
žmogui pačioje jaunystėje, tarp 
20 ir 30 metų amžiaus.

Daugiausiai apsireiškia pas 
tokius žmones, kurie turi tvirtą 
dantų konstrukcijos aparatą. 
Būdami jaunais nieko nepaiso, 
nepaiso per tai, kad nieko neži
no apie sveikatą. Toki žmonės 
su dantimis kandžioja tvirčiau
sius Įvairių rusių riešutus, ati
darinėja bonkas alaus, kilnoja 
krėslus ir stalus. Rodo šposus, 
triksus manydami, kad turi 
tvirtus dantis, kurių niekas ne
gali pažeisti, sužaloti..

Taip darydami apgauna pa
tys save. nes sulaukę senesnio 
amžiaus, tarpe 40 ir 50 m., pra
deda aimanuoti, bėdavoti, kad 
kažkas eina blogyn. Skausmas 
pasireiškia tai žanduose, galvo
je. ar taip kurioj kūno daly, kas 
pradeda versti jieškoti pagel-

\ očiai trukus iš vidinės bur- I ^a(i nuslopintų, sustabdytų 
noj žando dėsnių pusės palieka ar prašalintų skausmą iš opan- 
atvirą skylutę iš kurios nuolati- fįy vietų. Gyvenimo megzti siu- 

trykšta nuodai. Trykštan-1 ]aj pradeda irti ir šauktis

Rašo A. J. Gussen.

Aklos ir kiauros votys žandu 
smegenyse pas mažus ir suau
gusius tankiai apsireiškia. Vo- 

, _ _ _ čių formavimasis žandu sme-
riškų Didenybių akivaizdoje.’’ Dujiškos įgenyse yra žinomos kaipo dvie 

jų rusių. Vienos yra kiauros, o 
kitos aklos. Kaip pirmos taip 
ir antros rūšies votys yra gana 
pavojingos žmogaus sveikatai, 
nes jos išlengvo nuodina visą 
žmogaus kūną ir rengia kelią vi
soms kitoms Įvairių rūšių li
goms.

Kiaurų vočių rodymasis pas 
kūdikius paeina nuo netaisymo.

Ypatingai pavojinga autoriteto forma 
—tai specialistai, ypač kai jie klysta savo 
specialybėse. Juk specialistas yra toks 
žmogus, kurio žinojimo sritis yra kuo ma
žiausia, nes tik tokia sąlyga galima nuo
dugniai žinoti ta ar kitą. specialią sritį. Ta
čiau gyvenimo ir mokslo įvairios sritys y- 
ra glaudžiausiai susijusios viena su kita ir 
todėl nuodugnus žinojimas tik vienos sri
ties visai neapdraudžia specialistų nuo la
bai pavojingų klaidų. Kai kas net tvirtina, 
kad specialistas žino kuo mažiausiai kuo 
mažiausioje srityje, kitaip sakant, jis be
veik nieko nežino.

žinomas yra faktas, kad Anglijos Kara
liškoji Mokslo Draugija atmetė Rumfordo 
veikalą, kuriame šilima buvo traktuojama 
kaip judėiimas, o ne kaip substancija.

Specialistų patariamas Napoleonas at
metė vokiškos kilmės elektriško telegrafo 
projektą, motyvuodamas, tuo, kad tai ide
ologų išmislas. Mat. Napoleonas su didele 
panieka žiurėjo Į visokio plauko ideologi- 
’as ir laikė vokiečių tautą ideologais.

Panašiai samprotaudamas, Napoleonas 
atmetė ir Fultono garlaivio projektą, kaip 
nepraktišką.

Net ir toksai šviesus žmogus, kaip \Vil- 
’iamas Thcmpsonas. Įrodinėjo, kad sun
kesnės už orą skriejančios mašinos paga1 
dinamikos ir fizikos dėsnius esančios ne
galimos.

Pagaliau, didžiojo karo metu Įvairių 
kraštų karo specialistai, t. v. patys atkak- 
"ieji specialistai, kaip rusai sako, “Sieli v 
kalošu,” t. y. pasirodė bankrotais, kai jie 
usidurė s.u nenumatytomis karo mokslo 
ituacijomis. Teko šauktis pagalbon “ide

ologus,” t. y. plataus ir gilaus bendro Išsi- 
avinimo mokslininkus—fizikus ir chemi

kus. Todėl keistai atrodo, kai aukštosios 
mokyklos stato sau uždavinį ruošti tik 
-peciaiistus. nesirupindamos visų piima 
duoti jaunimui bendrą mokslišką pagrin
dą busimai specializacijai. Šių dienų eko
nominės, politinės «• socialinės problemos 
’abai komplikuotos, ir aukštoji mokvkla. 
kuri rūpinas5 tik specialistų paruošimu, 
vra kenksminga kraštui Įstaiga. Ne be rei
kalo tokia išmintinga tauta, kaip anglai, 
dabar gyvai diskusuoja mokyklos pagrin
dinės reformos reikalą ta prasme, kad 
aukštoji mokvkla ruoštu ne tik specialis
tus bet ir piliečius su rimtu bendru išsila
vinimu, suprantančius savo atsakingumą 
prieš tautą ir žmoniją, kitaip sakant, su
prantančius visu tautų taikaus bendradar
biavimo butenvbę, kaip savo tautos nau
dą, ir sugebančius savarankiškai galvoti, 
nepasiduodant isteriškiems Šukiams.

Gal dar labiau mokslui kenkia, negu au
toriteto ir dogmų slėgimas, servilizmas ir 
karierizmas, kuriems labai palanki atmos
fera tokioje visuomenėje, kurioje ir lais
voji mintis yra užgniaužta. Tokioje vi
suomenėje .smarkiai išauga klodas žmo
nių, apie kuriuos Dantė savo Pragare yra 
pasakęs, jog tai nei karšti, nei šalti žmo-

medžiagos iš tikrųjų susijungė, o Thenar 
das buvo pagiltas ir apdovanotas daugiau, 
negu derėjo jo moksliškiems nuopelnams.
Ir vėliau, ką tik Thenardas pasakydavo 
arb2 paskelbdavo spaudoje iš mokslo sri
ties, buvo iškeliama Į padanges, šimterio
pai perdedant palyginti su kitų daug ge
resnių mokslininkų rimtais darbais, žo
džiu, Thenardo servilizmas (vergišku
mas) padėjo jam padalyti karjerą.

Jau minėtas matematikas ir psichologasi neprižiurėjimo dantų. Viena iš 
Lynch’as šitaip sako apie servilizmą: “Ser-Į bjauriausių ypatybių, tai leng- 
vilizmo dvasia, išlaikiusi visas proporci-*vas ir neopus rudyjimas, gėdi
jąs. viešpatauja šiandien beveik visose mas. puvimas jaunuolių dantų, 
mokslo draugijose tokiame laipsnyje, kad Dantys pusta be skausmo ar vi
los draugijos pasidarė ne tiek mokslo pro- sai su mažu skausmu. Puvimas 
mocijos įstaigos, kiek tvirtovės prieš nau- apveikia Enamolijos sluogsnį, 
jas ir originalės idėjas.” ’ vėliaus persimeta i Dentalijos

Mokslas, jeigu jis aplamai reiškia dau-j slu?gsni’ ° č*a visu ryžtumu 
giau, negu gyvenimo patogumų padidini- i keliauja prie dirksnių ir kraujo 
mą ir sensualinės musų prigimties pusės 'udinėlių. Dirksniai ir sudinė- 
2ptamavimą. yra didelė dvasinė vertybė, iliai lieka apgalėtais, nes išleng- 
tačiau ne ta prasme, kad išpustų musų vo rud-vdami- pudami miršta, 
prietarus ir absurdiškas idėjas, o ta pras- ^rie dar ateina talkon sausa
me, kad atidengtų musų regėjimui mato-j O ir slapioji gangrena su armi
nio ir nematomo pasaulio struktūrą, to pa-! <a įvairių priešų, bakterijų, 
šaulio, kuriame vyksta musų gyvenime Puvimas pasiekęs danties 
dvasia ir kuris nuostabiais keliais nulemia 
musų akciją. Taigi, drąsa ir atvirumas pri
valomi mokslui ir mokslininkams.

“Tenka pasakyti,” tęsia Lynchas, “kad 
dažnai pasireiškia nepaprasta stoka drą
sos ir nuoširdumo intelektualinių įžyme- 
nybių tarpe—ir tai Įrodymas, kad mokslas 
toli gražu nevisuomet yra pakankamos 
kultūros garantija. Ir dar tenka pasakyti. i arba šalčio pagavimas, iššaukia 
kad moralinis bailumas mokslininkų tarpe į skausmą ir žando tinimą. Tryk- 
dažnai skatinamas, dekoruojamas ir trak- Htančioji medžiaga žande for- 
tuojamas kain didelė dorybė, o drąsa ir 'muojasi ir dauginasi, o žando ti- 
nuoširdumas kaip takto stoka. J nimas didinasi iki pasiekia pri.

Mokslui autoritetai ir vadai yra reika-' brendimo laipsnį, kur vėliaus 
lingi. Bet tai turi būti didelės drąsos ir ini- į trūksta iš vidinės arba iš orinės 
siatyvos mokslininkai, kurių protas visuo- burnos veido pusių.

dirksnių ir kraujo sudinėlių 
centrą, neapsistoja, bet keliau
ja tolyn danties šaknų skydelė
mis, o pasiekęs danties šaknų 
galus, metasi Į žandą, čionai 
formuojasi trykštantieji pūliai 
ir kiauras dantis pradeda dvokt. 

Staigus, kietas sukandimas

met atviras ii- prieinamas, kad ir keisčiau
sioms idėjoms, ir kurie, vadovaudami kitų 
mokslo darbininkų darbui, reiškia kuo di
džiausi tolerantingumą, stengdamiesi ne
nuslopinti ir neužgniaužti kad ir mažiau
sios savo bendradarbių dvasios kibirkštė
lės. Štai ką sako Gaussas: “Neišmintinga 
ignoruoti teorijos nesutapimus arba sun
kumus. Išmintinga kaip tik kreipti dėmesį 
ir i menknieki, kuris sudaro sunkumą ai 
nesiderina su teorija, nes tik tuo budu pa
šalinami paradoksai ir dažnai surandami 
nauji faktai.”

Tokios pat kvalifikacijos privalomos ir 
visuomenės arba tautos vadams.

Baigdami pabrėšime čia dar vieną daly
ką. patardami musų jaunimui atkreipti Į 
tai savo dėmesį. Paprastai, gyvenime opi
nija apie tą ar kitą žmogų sudaroma iš jo 
pasisekimu arba nepasisekimų. Mokslo is
torija rodo. kad dažnai nepasisekimas 
pradžioj reiškia didelį pasisekimą vėliau.

(Pabaiga)

niai trykšta nuodai, 
čioji medžiaga susilieja su seilė
mis esančiomis burnoje ir ke
liauja vidun. Keliaudama vidun 
užkrečia tonsilus. o pasiekus vi
dų, gamina Įvairias ligas.

prie
atskaitos už anksčiau padarytas 
klaidas.

Žmogaus gyvenime dažnai 
taip atsitinka, gal pertai, kad 
jis apie save nepagalvoja nei

Šios rūšies votys nėra pagy- truputi, o gal dėlto, kad jo ma- 
domos ir kartą dantys lieka ap- šinerija nėra pirkta ir pinigai 
gaubti jų, turi būti greitai pra- nemokėti, pertai turbut jis ir 
šalinti, kad nenuodytų žmogaus mano. kad ji turi tarnauti am-
sveikatos.

Aklosios votys dažnai esti va
dinamos granuloma, už tai, kad 
ios auga ant pat smailumos dan
čio galo šaknų. Daugiausiai šios 
votys formuojasi ant taisytų 
gyvių, išimtų dantų, o kartais

žinai.
Aukščiau suminėtos ypatybės 

Dažeidžia galus dantų šaknų pa
čioje jaunystėje, o praleidus di
desnę dalį gyvenimo eigos ir 
pradėjus senti, ant pažeistų ga
lų dantų šaknų formuojasi ir

ir visai ant netaisytų, iš išori- auga aklos votys, nes dirksniai

CIVILIZUOTO GYVENIMO VAIZ
DELIS.

nės pusės žiūrint atrodančių 
gana sveikų ir tvirtų, kaip per
lai blizgančių dantų. Kodėl gi 
vadinasi aklosios votys? Todėl, 
kad besiformuojanti ir nuodin
goji medžiaga yra apdengta ke
valu, maišeliu, atrodanti kaip Į 
čielo. ar pusės žirnio didumo pa
vidale ir tvirtai laikosi savo ap- 
įuoste smailumą dančio šaknies. 
Keisčiausia ypatybė kitų vočių.

ir kraujo sudinėliai. kurie išei
na per mažytę-mažiučiukę dan
tų šaknies skylelę. buvo sužnyb
ti nuo dideliai tvirtų daiktų 
dantų aparato kandimo spėkos.

žiūrint iš išorinės pusės i to-
POLITIKOJE: kalbėti apie taiką, šauk- yai,u- maiseilu. arrooanu Kaip kius dantis> sunku ku.

ti nusiginklavimo konferencijas, didinti č,el0, ar pu?ės žirnio didumo pa- rig - danta yra sergantįs nes 
karo laivynus, kalti ginklus ir mokyti vai- vidale ir tvirtai laikosi savo ap- visi atrodo graži ir piinaį SVeiki. 
kus vartoti šautuvą, durtuvą. 1“°?^ smailums* dančio šaknies. Tokįuose atsitikimuose pirmiau-

B ARNYČIO JE- skelbti artimo meile ^?isčiausia ypatybė kitų \očių. iai turj butj x-Ray paveikslai
isazin i ciu-Jis. .keipti ammo menę, ,tai yra ta> kad Jos netrūksta iš .

atleisti kaitės savo priešui, melstis uz nu- ^„iinės ar iš orinės dantis . 1nęs.\ien tlk tokie pa-
sidėjėlius ir laiminti, mišias laikyti už i ;uosiančiu žando dirksnių du- veikslai aiskiai išvaizdą
‘uos. kurie žydišku krauju savo rankas nu- siu Bet‘ i formuoiančioii tų dant*J šaknų, kurie yra pa- 
olovė vi^us fri netikinčius ar kitain tikin- ,U’j • ’°rn'J0janc101 žeisti ir serga. Be X-Ray pa-čius paleistais, komunistais, apgavikais . "“iu s"nete^'eik8? "egalima T-!1“'
pakrikštyti, šitokia.taktika du zuikiu pa- ■ UrJją k’r viliai17,1 dantų sakny d'agn52ą' V,e"
vyksta nušauti: priešą nublokšti ir val
džiai Įsiteikti.

DAILĖJE: taikintis prie rinkos, patai
kauti žemiesiems žmogaus instinktams. 
Gromuluoti nublukusią meilę. Erotika 
persisunkusia literatūra, muzika, teatru, 
mitinti visuomenę ir jaustis didžiai kultū
ringas.

KASDIENINIAM GYVENIME: jieško
ti kitų akyse krislo, kelti viešumon inty- 
miškiausius savo pažįstamų pergyveni
mus. I akis visiems meiliai šypsotis, už du- 
iu išėiusius čia pat “vanoti.” Draugystėje 
kalbėti tik apie bučkius, meilužes, pasi
matymus ir—nes visa kita nuobodu.

Taip maždaug atrodo civilizuoto pasau
lio gyvenimas.

(Iš “Vilniaus žodžio.”)

I
pradeda naikinti sveikatą.

Rodymasis aklųjų vočių ant 
galų taisytų dantų šaknų tan
kiai paeina nuo nuolatinio kan
dančiosios dantų spėkos spaudi
mo. Dažnai būna priežastimi 
peraukštų pliumbų, karūnų ir 
tiltelių palikimas, šitam atvėjy 
kaltė puola dantų gydytojui, o 
ne pacientui. Jeigu pacientas 
kąsdamas jaučia, kad taisytas 
dantis yra aukščiau, tai žinoma, 
kad jis ir yra aukščiau. Tokiuo
se atsitikimuose turi būti patai
syta dantis, o ne pasakyti pa
cientui. kad dantis apsipras ir 
už sąvaitės-kitos laiko bus vis
kas gerai. Taip ir palieka, o pa

tik X-Ray spinduliai suranda ir 
vaizdžiai vaizduoja slaptingas 
vietas, kuriose bakterijos suka 
sau lizdus, krauna perus ir ak
tyviai visu ryžtumu rengia dir
vą vėliaus busiančiom Įvairių 
rusių ligoms.

Taip kaip pirmų, taip ir ant
rų rūšių dantų votys nera pagy
domos. Tik viena išeitis yra: 
prašalinimas infekcijos, tai iš
traukimas dantų. Kuomet už
krėsti dantys lieka prašalinti ir 
negamina daugiaus Facial In- 
fection. tuomet žmogus pradeda 
eiti geryn, nustoja sirguliavęs 
ir j trumpą laiką lieka sveiku, 
normaliu, taip kaip ir pirmiau 
buvęs.

t
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KUR DINGO LIETU
VIŲ KOLIONIJA?

Pakele $8,000,000 
Algų Audėjams.

20 METŲ ATGAL IŠŠAU
TOS BOMBOS DABAR

UŽMUŠĖ 2 ITALU.
Pereitą sąvaitę Italijoj, 

Bet Lewiso unija reikalauja Groizia apylinkėj, bekasda-

Jie Sugavo Panko Plėšikus.

daug daugiau. Gali kilti 
streikas

mi žemę buvo užmušti du 
kunininkai. Juos užmušė 
bombos, kurios buvo iššau
tos kariaujant italams su 
austro-vengrais 20 metu at
gal.

1892 metais Chicagoje ! rijos apie tą koloniją turiu, I Bijodamos streiko, audi- 
lietuviaipradėjo .organizuo- tačiau vėlesnių davimų tru- nyėįu kompanijos Naujojoj 
ti lietuvių koloniją, pirkti u-, ksta. Anglijoj visai neprašytos
kos \lenam čipsk-iiiA, tip^i vih įnsorrm C hic<A- scivHitę p<tskcH)č
saugojimui nuo bedarbės. gos lietuvių istorija Chica-!kad nuo 29 kovo dienos ios a , ic

Lietuviai jieskojo tinka- gos miestui anglų kalboje. pakelia visiems savo darbi- VE nlovT i n e 
mos kolonijai vietos. Ap- kadangi lietuvių kolonijos j ninkams 10 nuošimčių atlv- IA DARYT KLIJUb 1S
žiurėjo žemę Wisconsir.o; organizavimas prasidėjo iginimą- Tas paliečia 80,000 D - M1LTV- 4. ..
Minnesotos, Iovvos, Missou- Chicagoje, tai svarbu turėti i audėju. Vien tik Lavvrence Fereitą s^yaitę Įasisių
ri, Illinojaus ir Indianos vai- kuo daugiausia žinių apie tą mieste 30,000 audėjų pasi- va’^žia Vokietijoj išleido 
stijose. Geriausia patiko koloniją. naudos iš to pakėlimo Kom- Patvarkymą, kuriuo drau
vieta
Hizen

Arkansas valstijoj,! Kas žino apie tos koloni- panijOs sako. kad šis pake- ūžiama sienų popieriuoto- 
miestelio apielinkėj. jos likimą, arba kas žino [imas reiškia $8,000,000 Jam? vartoti klijus is miltų 

1893 metais pirko tenai;koki lietuvi ūkininką gyve-į daugiau atlyginimo Naujo- ar buiViu. Tie dalykai rei- 
ukes šie lietuviai: Vincen- nantį apie Hazen, Ark., pra-jsjos Anglijos audėjams per kalingi žmonių maistui.
tas ir Adolfas Kangiseriai neškite iam, lai jisai atrašo rr,Ptim ~ ---------------
- -----------_................... kuonjet fabrikanui VARŠUVOS BATSIUVIAI

mm,«,vn dilhtlIvSsp ant LAIME O STREIKĄ.
iš Dolgenvillės, N. Y.; Igno- man laišką, arba priduokite 
tas Gedgaudas ir Steponas ■ man jo adresą.
Jonaitis iš Philadelphijos;' Theo. Kučinskas,
K. Kuncia, K. .Jasaitis, J 
Kaikaris, Juozas Butkus, J. 
Vasiliauskas, A. Byanskis 
J. Skudris ir M. Guščius iš 
Chicagos.

Vėliau pribuvo Tamošius

3265 S. Halsted St., 
Chicago, III.

SAKO. NUSIŠOVĖ TROC- 
KININKŲ IŠDAVIKĖ.

lipino savo dirbtuvėse ant ,7 „ .
sienų pranešimus apie šį al- - Vai suv oj pei eitą są\aitę

buvo sustreikavę 15,000 
batsiuvių. Streikieriai oku-

ing Workers unijos prezi- Pav?, v’s.a?1 . J ?į
dentas Sidney Hillman, s*™*?. ’,slkįs? valdzIiį ‘I 
Johno L. Lewiso paskirtas Pllse!te darbdavius pakelti

gų pakėlimą, tai tuo pačiu 
laiku Amalgamated Cloth-

“j algas 75 nuošimčiais..... .. . . Hearsto laikraščiai pa- organizuoti audėjus, pa-
Laucevičia is Philadelphi- duoda šitokią žinią.. Rusijos;skelbė, jog šito pakėlimo vovictiia djmiča
ios, Simonas Lisauskas is slaptojoj policijoj dirbo tu- audėjams neužteks. Jis rei- V i Inę uaiomiiii " 
New York City, Silvestras la Helena Navorin, nepa- kalauja, kad atlyginimas -
Pricevičia iš Waterburv. prastai graži juodaplaukė, audėjams butų pakeltas 15 T ostijos amDasaaoiius 

Gegužės mėnesy, 1894 Savo gražumu ir gudrumu nuošimčių, kad darbo sąvai- ^onclone'. Joakimas hibben- 
metais, atvyko iš Lietuvos, jį prieidavo prie visų ir iš- tė butų sutrumpinta iki 35 |roPas» .r<į™’
Panevėžio apskričio, M. gaudavo iš jų visas paslap- valandų, kad butu paleng- aut1’act yoRieHJai ^utų
Giedrikis į Hazeną, Arkan- tis. Taip ji susekusi beveik vintas mašinų krovinys ir į- &ugr^2int0s kolonijos._____
sas. Jam labai patiko žemė visus trockininkus, kurie bu- vesta “closed sfiop.”
ir klimatas. Jisai pasiuntė vo sušaudyti. Pereitą sąvai- Taigi gali būt, kad, ne-
laišką į Lietuvą, kad jo mo- tę ji da vieną trockininkų žiūrint šito 10 nuošimčių pa- sophie Kansas, po tėvais Andriko-
teris prisiųstų $4,000 nupir- išprovokavusi savo meile, kėlimo, streikas vistiek bus. nrt«» ,<jabar aš našlė) pajieškau
kimui žemės. . Jis atidaręs jai savo širdį ir Reikia pažymėti, kad šis S^PNewTorką lįm™™ nort

Vincentas Kangisens ati- pasakęs, kad jo namuose pakėlimas vis gi ne visiems
darė ceyerykų krautuvę Ha- busiąs trockininkų slaptas 'audėjams taikomas. Jis pa- Siiu Su S an/rašų u?
*7 Y1 CA VYT £N ITT v, 1 r. z-. a a G' — -  ** __ _ _ _ a - SoplllC K it <

9528 Russell,

čia parodyti du policmanai, Hergenhaw ir Hendricks, ku
rie sugavo banditus, apiplėšusius Katonah miestelio banką 
New Yorko valstijoj. Vidury' stovi judviejų pačios.

Nupigintos Knygos.
PER ši MĖNESĮ NUPIGINTOS

ŠIOS KNYGOS. Vertės $2.00 duosiu 
už $1.00.
ARITMETIKA, didisai rokundų 50c. 
DAINOS NAUJAUSIOS apie pasau

linį karą, jaunimu ir dėklėm. 25c.
GYVENIMAS GIRTUOKLIO dainos 

apie girtuoklius su 15 paveiks. 25c.
KAZYRŲ KNYGELE, kas iš pinigų 

grajina, ja perskaitęs laimės. 25c.
LAIMĖ ir PLANETOS, kada gimęs. 

Knygelės kaina ................... .. 25c.
IŠMOKIT GRAŽIAI IR TEISINGAI 

rašyt, pats per save, knyga 35c.
SURINKTOS DAINOS, 128 psl. 35c.

Kurios minėtų knygos nenorėtų, 
jos vieton prisiusiu Ukininkystės 
knyga už $1.00 ir paminėtų $1.00 ver
tės. Tik nėr kovo mėnesį nupiginta. 

PAULUS MIKALAUSKAS 
218 VV. Fourth Street,

SOUTH BOSTON, MASS.

PAJIEŠKOJIMAI GAISRAS SUNAIKINO Į INFLUENCA SMAUGIA 
ORLAIVIŲ FABRIKĄ, i KANADOS INDIJONUS.
Bradford, Pa. — Pereitą Atėjo iš Kanados žinių, kad

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

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

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

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen
tai. Galima gauti “Keleivio” afise ar
ba pas T. J. KUČINSKĄ 

3501 So. Union avė., CHICAGO, ILL

Parsiduoda Farma
98 akeriai, pusė dirbamos, kita pu- 

1 sė ganyklos; žemė gera, grumžemė. 
Per vidurį farmos teka upelis, su gy
vuliais nėra bėdos nei žiemą, nei va
sarą. Aš išgyvenau 25 metus ir labai 
nenorėčiau skirtis su farma, bet se
natvė verčia. 10 melžiamų karvių, 
arkliai. Gali pirkt su gyvuliais ar be 
gyvulių. Platesnes žinias paaiškinsiu
laišku ar vpatiškai.

WILLIAM VVALLACE
R. 2, BRUCE, WIS.

zeno miestely. _ susirinkimas pnes Staliną. liečia tik 80,000 žmonių,
24 lietuvių seimos pirko j, tuoj prąnesusi apie tai tuo Urpu kai iš viso audėjų 
nai ukes 10 seimų apsi- OGPL viršininkui irtas su- vanim- Ano-liini nrkknitn-

Detroit, Mich.

sąvaitę čia sudegė Taylor 
Aircraft Co. orlaivių dirb
tuvė.

tenai _ _____ ____________ ______
gyveno, kiti žadėjo pribūti sirinkimas buvęs suimt’as. mlUi"32o7lOo“butent“'“‘”'"’ w£™iJ“i&Lų S «°h saiose bšvo'jaučiamas kip^ 
vehau. Bet tarp suimtųjų pasirodęs. fpo.OOO ’ Massachusetts ZemeS ^bejinias Daug

ttoiFSSSta(SSl&Si. »- namU sugriuvo, kiu sukrypo.
, . ... ra??esi susituo- 65.000 Rhode Island vai- “m

. ku neužilgo. Ji maldavusi. aijoį. ”sv. SĖS''kr sff.' Eoud. m
Iš tų laikų koresponden- kad OGPU jį paleistų, bet feį.oOO Maine’o, Vermon- -^įį, w d į,

cijų matyt, kad lietuviai la- kai jo nepaleido, .u parėjusi t0. New Hampshire ir Con- jJS^iSS,
bai gėrėjosi savo kolonija, namo ir nusišovusi. necticut valstijose • no arba J"is pats lai atsiUePia šiuo
gera žeme, viskas gerai už- Hearsto žinių agentūrai Lavvrence o mieste audė- Jonaii Ęakas'

ju unija yra jau prisidėjusi
prie Levviso C. I. O. organi
zacijos ir smarkiai darbuo
jasi, norėdama suorgani-

Manim Ano-liini nt-kkaitn v,pįj’eškau drau^- Juozo Mi- Pereitą sąvaitę Filipinų NaUJOJ Anglijoj pilSKaitO MATO, jis 1913 m. gyveno Ratine, mIosp hnvn ianmamac ctin

1805 metais kun. J. Bai- ir tos merginos mylimasis, valstijoj 
cevičius nupirko 40 akrų ir su kuriuo ji ruošėsi susituo- non 
pastatė bažnyčią. Reikalingi dar 3 Salesmanai. Gali

ma pasidaryt gerą algą; kreipkitės 
laišku: (2)

NEW BRITAIN CALENDAR CO. 
73 Hartford Avė.,

NEW BRITAIN, CONN.

215 Šfoffac .-t.," Brooklyn, N. Y. Rsikaiingas Darbininkasaugdavo ant ūkių. sakosi paėmusi Šitą žinią iš
Vėlesni pranešimai rodo, Londono “Daily Express’o,” 

jog ta lietuvių kolonija pra- o pastarasis gavęs ją iš Var- 
dėjo nykti. Sakoma, kad šuvos. Bet Varšuvoj vra fa-
vieni perdaug skolos turėję, brikuojami nebūti dalykai zuoti višus^darblniSiS 
o kiti buvę amatininkai, apie Sovietų Rusiją, todėl 
siuvėjai, nemokėję ir nepri- imti šitą sensacija už gryną 
pratę ūkės darbą dirbti, to- pinigą negalima. Įtartina da
dėl turėjo koloniją apleisti, ir tas, kad tos tariamos iš- <™vauja _ ...
parduodami savo žemę sve- davikės pavardė paduoda- Pajješkau a^>a našlės šių medžiu, savininkas turi kitą biz,
timtauciams. ma rusiškai, O vardas len- r, K .t E'OVVISO žmones, tikslu apsivesti, arba pusininkės, ku- nį. nori viena parduot. Klauskit ypa-

Iš lietuvių bažnyčios pro- kiškai. Helena yra visai ne- TarP. sĮt^ ^YĮejy. frakcJ,^ "ėku'atsisaukt?™0 as JobaVis Malo',tiškai ar la?kXTKOčAiTis
testonai pasidarę svetainę, rusiškas vaidas ir rusiškai \au susikirtimas. Fe- R D b įoX 297, wapwa’iopen, pa. 1 si sawteii’ave., Montello, Mass.

...................... deracimnkų vadas James ------- ---------------------------------------------------------------------

ANT KARMOS, nesenesnis 40 metų, Į 
ženotas be vaikų arba su vienu vaiku. '

___Turi mokėt melžti karves. Užmokės- j
Pajieškau apsivedimui merginos tis $10 Į sąvaitę, pienas ir ruimas. Į 

arba našlės be vaiku nesenesnės kaip Jeigu nevedęs, tai $20 į menesį. Ku- 
35 metų, turi mokėt angliškai kalbėt rie mylit farmos darbą atsiliepkit 
arba Amerikoj augusi. Arčiau susi- tuojaus. Antanas Turskis (2)

rp , i, n- • pažibsime per laiškus. Prašau atsi- 269 West St. Box 24, Cochesett,Mass.Tuo tarpu Fall River mie- šaukti greitai, nes reikia gaspadinės. i--------------------------- " '
Ste vienai audėiu uniiai va- Mylėčiau kad at.-išauktų iš šios apy- PARSIDUODA

A -L- IT -K linkės. A. P. MenSler (2) ■
AmeilKOS uarOO 125 Derby Street, Salem, Mass. išdirbtas 20 metų. Namas 8 ruimų ir

APSIVEDIMAI.

Saskachewano provincijoje 
tarp indijonų dabar siaučia 
influencos epidemija. Daug 
jų miršta.

PARSIDUODA FARMA.
Su gyvuliais, paukščiais, su visoms 

mašinoms, įrankiais. Žemės 80 ake
rių, 60 dirbamos, 20 didelių malkoms 
medžių, didelė barnė, daug šieno, ge
ri du arkliai, 8 karvės, 1 telyčia, pa- 
kinkalai; stuba 6 ruimų, rakandai, 
dišės; vaisiams kamara, vaisių ir bul
vių, geri vištininkai. Kaina su viskuo 
tik $4,000. Kurie mokės “kėš,” kiek 
nuleisim. Priežastis pardavimo—sa
vininkas serga ir senas. Viskas yra 
tik reikia žmogaus, kuris mokėtų gy 
vent. Kreipkitės ypatiškai arba 
klauskite laišku. (2)

PETER YUŠKEVICH 
Box 16, Garden, Mich.

' storas. 2 mašinom garadžus. 21 vai-

Gera Farma.
50 akerių, su budinkais, žemė gera.

Parsiduoda labai pigiai. Kas nori ga
li pirkti su gyvuliais arba be gyvu-

Ilių. Daugiau paaiškinsiu laišku. (3) 
Regina Meškauskas

R. D. 1, Corry, Pa. 
į------------------------------------------------

Šie faktai paimti ir senos nesiduoda net parašyt 
“Lietuvos” komplektų. Kas ---------------- Tansey pagyrė kompanijas, 

kad jos padarė “gražų žing
snį,” pa keldamos darbinin
kams 10 nuošimčių algų. 
Tuo tarpu lewisinės unijos 
vadas Edward Doolan pa
smerkė kompanijas, kad

toliau atsitiko su šia lietu- LAIKRAŠTINĖ POPIERA 
vių kolonija, žinių nėra. PABRANGS.

Todėl jei yra lietuvių, ku- Internacional Paper Co., 
rie žino apie tos kolonijos kuri kontroliuoja laikrašti- 
likimą, o gal yra lietuvių u- nės popieros rinką Ameri- 
kininkų gyvenančių Haze- koje, nutarė pakelti popie- .... 
no, Ark., apielinkėse, tai ros kaina iki $50 už toną. pakisdamos kai kuriems 10 
malonėkite pranešti, ar gy- “Keleivis” nėr metus suvar- os J}on uzmig-
vena nors vienas lietuvis toja apie 60 tonų popieros, /^ 320,000 audėjų, 
buvusioj lietuvių kolonijoj, maždaug tona kiekvienam

oooeooooooosoososososoecoososcososisi

LINKSMI! PAVASARIO ŠVENČIU!
PASILINKSMINKIT VELYKŲ 
ŠVENTĖMIS PAS MUS.

ar ne numeriui.
Ta lietuvių kolonija vadi- už toną mokama $42.50. 

nosi Grand Prairie, Ark. Taigi ateity popiera “Ke-
Šitos žinios reikalingos leiviui” kaštuos per metus

dabar rašomai Amerikos lie
tuvių istorijai. Pradžią isto-

7 V f
Lewiso pusės audėių uni-

Dabartiniu laiku įa vadinasi “United Textile

apie $450.00 daugiau, negu 
dabar.

Workers,” o federacininkų 
frakcija — “American Fe- 
deration of Textile Opera- 
tives.”

Visokie valgiai gardžiai prirengti.
Kainos ant valgių ir gėrimų specialiai žemos. 

Patarnavimas malonus.

STRAND CAFE
374 W. Broadvvay, 

South Bostone.
Fjoooeoeooooeooeeeooeeeoeooeeooeoosooooooeoooi

Vaizdelis is Detroito.

Šis vaizdelis parodo streikuojančius darbininkus, kurie o- 
kupavo Hudsono automobilių dirbtuvę Detroite.

JAPONAI ĮSTEIGĖ DAR
VIENĄ “VALSTYBĘ” 

KINIJOJ.
Žinios sako, kad mongo

lu ordos šiaurės Kinijoj pa
skelbė atsimetančios nuo 
Kinijos ir steigiančios savo 
nepriklausomą valstybę, ku
rią jie vadina Mongokuo. 
Bet tai esąs ne mongolų, o 
japonų militaristu darbas. 
Norėdami su^kaldvti Kini
ja. iš Mandžuriįos jie pad-a- 

! rė nepriklausoma Mandžu- 
kuo valstybę, o iš Mongoli- 

! ios dabar nori padalyti 
Mongokuo.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIU ISDIRBYSTĖS

PIKTAS TEISĖJAS NU
BAUDĖ STREIKO VADĄ.

Amerikos Darbo Federa
cijos organizatorius Cohen 
buvo nuteistas Baltimorėj 3 
mėnesiams kalėjimo ir už
mokėti-$5,000 pabaudos už
tai. kad organizavo taksių 
vežikų streiką. Jo prakal
bas teisėjas išaiškino kaip 
“kurstymą prie riaušių.”

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS
W orcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

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

Vyras ar Moteris
Kuris reikalauja prieglaudos ir no

rėtų gyvent ant farmos. Aš užlaiky
siu tokį vyrą arba moterį lygiai kaip 
savo tėvą ar motiną ir užlaikymą už
tikrinu. Klauskite: (2)

Paul Katrunas, Lancer, Ky.

NUO VĖŽIO LIGOS
GYDUOLES.

Ligoniams, visiems svarbu ir rei
kalinga žinoti Vėžio Liga ir vieninte
les pasauly gyduoles, kurios greitai 
suteikia pagelbą ligoniams, kurie Vė
žio Liga serga. Nėra skirtumo, ar li
ga viduriuose ar iš viršaus. FRANK 
RICICKIO gyduolės, vienos gert, o 
kitos tept iš viršaus pagal nurodymą, 
SUSTABDO SKAUSMUS, SUSTAB
DO KRAUJO BĖGIMĄ. SUTINIMĄ, 
PRALIUOSUOJA VIDURIUS, pa
taiso apetitą, teikia ramumą. Ser
ganti tokiom ligom nieko nelaukdami 
nusipirkit F. RICICKO gyduolių jr 
vartokit jas taip kaip yra nurodyt* 
Kaina $3.00 bonkutė ar dėžutė.

Parsiduoda pigiai
4 akeriai geros žemės, 8 kambarių 

namas, skiepas, tnalkinyčia, šulinys 
prie durų, o antras šulinys daržams. 
Tvartas 30x35. stogai blekiniai, prie 

! gero kelio, 5 blokai iki ežero, 2 my
lios j miestą. Teisingą žmogų priim

čiau į pusininkus. (2)
G. M. KANTON, Cherry Valley, N.Y.

GYDUOLĖ NUO UŽSISENĖJUSIŲ 
RONŲ, kurios tankiausiai randasi ant 
kojų arba rankų. Tankiai jos pavan- 
denėja, niežti, skauda. Jei negalit tų 
žaizdų per ilgą laiką užgydyt, nieko 
nelaukdami nusipirkit dėžutę F. RI
CICKO MOSTIES nuo Senų Ronų 
ir vartokite kaip nurodyta. Daugeliui 
pagelbėjo, jie džiaugiasi, pagelbės ir 
jums. Užsisakykite tuojaus dėžutę. 
Kaina $1.00 ir $2.00.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

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

GEO. | 
BENDORAIT1S 
520 Wil*on St.. I 

Waterbury, Conn.

GYDUOLĖS NUO VISOKIŲ REU- 
MATISKŲ SKAUSMŲ. Kojų, Ran
kų, Pisiau Pečių,, Sprando; nuo su
mušimo, Nikstelėjimo, Nutirpimo, 
Atšalimo, Sąnarių neveiklumo. (Bet 
ant žaizdų to.- mosties vartot negali
mai. Užsisakykit tuojaus dėžutę, pa
sidžiaugsiu Kaina 50c. ir 75c.

KURIE TURI “PILĖS” ir da neturė
jot operacijos—Musų gyduolės duos 
geriausią patenkinimą. (Jeigu buvo 
išpjautos, tai jos nepagelbės). Kaina 
tų gyduolių $1.50.

Užsisakydami Gyduoles, pinigus 
siųskite pastos ar express money or
deri šitokiu adresu: _  (-)

FRANK KICICKAS 
298 Hillside Avė., 

HARTFORD, CONN.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugelio spalvuotų paikių paveikslų,
223 pusi. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eiles:

TAUTIŠKOS, SEIMIMškOS IR DARBININKIŠKOS.
Tai fražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.

KAINA TIK $1.00.s Audinio apdarais $1.25.I
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.

X Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
J siųst “M»»t»ey Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra- 
gi šiam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad- 
g nesu ir nepamiršt prilipint už 2c markę.
B
« “KELEIVIS”
| 253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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įeitas Puslapi*. Ne. 12. — Kovo 24 d., 1937 m.

Moterims Pasiskaityt
REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
Si. MICHELSONIENĖ.

KA ŽADA MOTERIMS 
FAŠIZMAS.

“šalin moteris iš politikos 
ir pramonės! Jų vieta na
muose, prie pečiaus ir prie 
didelių šeimų!” Taip šian
dien šaukia Italijos ir Vo
kietijos fašistai. Taigi mo
terims. ypač darbininkėms, 
fašizmas nieko daugiau ne
žada, kaip tik skurdą ir ne
laisvę. kadangi fašizmas 
gali laikytis tik ginkluota 
jėga, tai fašistinėms valsty
bėms reikia daug kareivių. 
Na, o kas yra kareiviai? Mo
tinų sūnus! Todėl fašistai ir 
agituoja už dideles šeimy
nas! Italijos diktatorius 
Mussolini ir Vokietijos des
potas Hitleris visokiais bu
dais spiria jaunus žmones 
tuoktis. Tos poros, kurios 
vaikų neturi, aodedamos 
mokesčiais, o tie, kurie turi 
daug vaikų, gauna meda
lius ir paramos. Italijoj vi
sos poros, kurios turi ma
žiau kaip tris kūdikius, turi 
jau mokėt tam tikrus mo
kesčius. Atėję i metus ir ne
vedę vyrai taipgi gerai ap- 
taksuojami. Tik kasžin ko
dėl pats Hitleris senber- 
niauja? Jis turbut ir ekstra 
mokesčiu už tai nemoka.

temptų; tada ne nagais, bet 
pirštų galais gerai galvą iš
masažuoti.

Taipgi pataitina išplauti 
galvą su bot oil shampoo. 
Pirmiausia reikia pašildyti 
balsam oil arba olive oil ir 
•u vata gerai ji įtrinti į gal- 
os cdą. Jei plaukų galai y- 

■a suskilę, arba labai sausi, 
ai patartina ir visus plau

kus tuo pačiu aliejum iš
tinti.

Kai galva bus jau gerai 
štrinta, tada apsupti ją 
arėtais rankšluosčiais, kad 
tsidaiytų odos ir plaukų 
kylutės ir aliejus geriau įsi- 
ertų. Paskui reikia gerai 
šplauti visą aliejų su geru 
hampoo. Nekuomet ne
laukit plauku kietu muilu, 
es toki muilą sunku iš plau- 
:ų išplauti. Jei netmite 
hampoo, tai suskuskit gero 
nuilo į puoduką, užpilkit 
•erdsnčiu vandeniu; tegul 
iis sutirpsta ir atšala i mink- 
a kešę. Tada su ta koše 
įlaukit plaukus.

Po šitokios priežiūros 
Jaukai taipgi gerai tinka ir 
jeimenentui.

Ona J. Baltrus.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Didvyris ir Niekšas.

Šiame paveikslėly gen. Jose Miaja (Ištark: ( Į'ozė Mija- 
cha), Madrido gynymo didvy ; is. ir ispanu tau '3 išdavikas 
niekšas Francisco Franco, ku ris vadovauja fašistu gaujom.

KAS MUMS RAŠOMA.

'Jų mėsa, be abejonės, butų
buvus išparduota apylinkės __
gyventojoms arba sukimšta Teityb5s Jieįkotojui.- Prietarui. - Draugo pa- 
į dešras. Karta pat Re- ^Jevisuomet redakcija gali stabėlėse vra daug tiesos, 
batas nuluptų Kun'' visas korespondencijas tą tačiau vardan ramybės ją
buvo išimti is paplautų kai- pa^ sąvaitę sutaipinti. nedėjome, nes yra žmonių,
vių da negimę. Vienam t\ai- j;a!.la;s ju ateina tiek daug, kuriems teisybės žodis ga
lo kampe buvo suversta apie ka(, pasil.inkt, tik ta* Jina k,.aują. •

kurios redakcijos nuožiūra, A L R._Smulkmenu a-
vra įdomesnes plačiajai vi- Višinskio praeiti netu- 
suomenei. Paprasti draugi- L 1
jų mitingų aprašymai yra * *
atidėti i šalį. Taip jie kar- . W. G. Laskiui.—Straips- 
tais pasensta ir paskui jau n.’ aP’e Įuos “pasišventė- 
visai netelpa. Nors tai ap- bus,” kurie lovose gulėda- 
gailėtina, bet išvengti to ne- dirba organizacijos “te
galima. Dėl šitokios prie- bui,” Įdėsime vėliau, 
žasties liko neidėta ir drau-

40 arklių ir karvių galvų. 
Karmos savininkas R. Levy 
buvo areštuotas ir su iuo su
imta keliatas kitų žydų.

M. Čyrcnis.

Toronto, Canada.

Socialdemokratų susirin
kimas.

Balandžio 4 d., 2 vai. po go korespondencija iš Law- 
pietų 949 Dunda? st., W. rence’o apie L. T. Korpora- 
šaukiama? Toronto lietuvių cijos susirinkimą ir jos val- 
ciganizacijos mėnesinis su- dybos rinkimą. Ji buvo 
sirinkimas. Užbaigus susi- grynai vietinio pobūdžio it 
rinkimą bus prakalba, te- platesnei visuomenei reiks- 
moje: ar gali būt demokra- mės neturėjo.
rija keliu rūšių? Po prakal
bos bus klausimai ir atsaky
mai. Kviečiame visus atsi

P. Anuprui iš Dusetų. —
Apie tą “ubagą” jau buvo 
“Keleivy” rašyta. Mums 
rodos, kad to užtenka. Ne- 

tspanijos paveiksiu paroda, nuosaku butų perdaug ata-
Kovo 27 d., 2 vai. po pie- kuoti vieną‘asmeni, kuo- 

tų, 6 Denison avė., Toronte. me* panašių “ubagų yra ir 
prasidės punktualiai ir tesis daugiau, pavyzdžiui, kad ir 
ki 12 nakties. Paveikslai Vilniaus “vaduotojai,” ku- 

vaizduos Ispanijos civilinio vaduota tiktai dolerius 
k2ro baisenybes, įdomias i® lengvatikių kišenių. Jei-
Ispaniįos Įstaigas ir vietas. £u Jau ^e^st ber šerengą. tai 

leisti juos visus, o ne kun

lankyti. Komitetas.

Patartina visiems lietu-

LAIŠKAI MAIKIO TĖVUI

Aną dieną Dresdeno mie
ste, Vokietijoj, laikyto j kon
ferencijoj, kur buvo svars
toma butų darbininkams 
statyba, darbo ministerijos 
galva, Dr. Knoll, pasakė, 
“visokie modemiški išradi
mai ir pagerinimai, kurie 
palengvina moterims namų 
darbą, netik nėra reikalin
gi. bet iie dar yra kenks
mingi. Su moderniškais į- 
rankiais, moteris greičiau 
apsidirba, todėl turi dau
giau liuoso laiko visokiems 
nonsensams, išdygsta ir ne
nori vaiku auginti. Kuo mo
teriai sunkiau, tuo ji bus ge
resnė!”

Tai matot, ką fašizmas 
siūlo Vokieti ios moterims! 
Tas pats laukia moterų ir 
kitur, jei tik fašizmas Įsiga
lės.

Prie fašizmo moteris bus 
vien tik gimdymo mašina. 
Ji tik dirbs, gimdys ir au
gins kareivius, kad diktato
riai turėtų kuom užpulti ki
tas tautas ir išžudyti kitų 
motinų sūnūs! Jie ruošiasi 
tokiam karui, kokio pasau
lis dar nėra matęs! Vardan 
patriotizmo, jie rengiasi vi
są pasaulį paskandinti krau
juose.

Darbininkės moterys ga
lėtu tiems ių velniškiems 
planams pakenkti, jei jos 
griežtai atsisakytų daugiau 
gimdyti. Jos turėtų organi
zuoti “sit-down” streiką ir 
tol streikuoti, kol valstybės 
neišmoks apsieiti be skerdy
nių!

PLEISKANOS IR JU PRA- 
ŠALINIMAS.

Pleiskanos atsiranda nuo 
Įvairių priežasčių — nuo 
nervu, nuovargio ir kitų vi
dujinių ligų.

Yra dvejopų pleiskanų: 
sausu ir aliejuotu. Sausos 
pleiskanos yra baltos ir 
smulkios. Jų dažnai randasi 
plaukuose, iš kurių muilas 
nebūna gerai išplautas. An
tros įušies pleiskanos, alie
juotos, yra gelsvos ir dides
nės.

Jei pleiskanos atsiranda 
dėl vidutiniu ligų, tai eeras 
gydytojas kartais gali jas 
prašalinti. Bet jei priežastis 
yra išlaukinė, galvos odoi. 
tai kartais p-alima ir namie 
jas prašalinti.

Namie pleiskanos gydant, 
pirmiausia reikia galvą ge
rai iššukuoti retomis ir tan
kiomis šukomis; paskui nu
lenkti galvą i priekį ir pa
čiam į priekį pasilenkti.

VELYKU KUMPIS SU 
RAZINKŲ SOSU.

Kumpį gerai nuplaukit ii 
dėkit į verdantį vandenį, 
tad visą apsemtų. Virint 
eikia labai lėtai, ant ugne- 
ės, pakol išvirs. Paprastai. 
;ožnam svarui reikia apie 
!5 minutes virti. Pavyz- 
Ižiui, jei kumpis sveria 8 
varus, tai 8 kartus po 25 
ninučių bus 200 minučių, 
trba lygiai 3 valandos ir 20 
ninučių. Reiškia, tiek laiko 
uri virti 8 svarų kumpis. Jei 
us svers 10 svarų, tai jam 
svirti ims 4 valandas ir 10 
ninučių.

Išvirtas kumpis turi atvė- 
ti tam pačiam vandeny, ku- 
iame virė.

Išėmus iš vandens, reikia 
ištriu peiliu nupiauti odą ii 
apibarstyti įudu cukrum 
;brown sugar). Ant cuk
rus pabarstyti tarkuotos 
Ižovintos duonos trupinių. 
Prikaišiot gvazdikų. Tada 
kišt į karštą pečių ir kept 
t pie valandą arba kol gra
nai iškeps.

Stalan duoti karštą. Ivai- 
umo dėlei, į stalą paduo- 
lant galima apdėti kietai 
švirtas, nuluptais ir pusiau 
perplautais kiaušiniais, ar
ia svieste pakepintais ana
nasų (pineapple) griežine- 
iais. šitaip pakepinti ana- 
įasai prie kepto kumpio la
jai tinka. Jų galima nupirk- 
i kiekvienoj grosemėj pre- 
zervuotų (kenukų). Tik 
perkant reikia žiūrėti, kad 
įebutų sutarkuoti, o spiaus- 
yti apskritomis rypkėmis 
(sliced).

Razinkų sosą reikia duoti 
atskiram inde. kad kiek
vienas galėtų sau užsipilti 
tiek patinka.

Razinkų sosas daromas 
taip;

Ketvirtadalis puoduko 
acto.

Tris puoduko ketvirtada
liai vandens.

Pusė puoduko rudojo 
(brown) cukraus.

Pusė šaukšto sausos muš- 
tardos.

šaukštas miltų.
Pusė puoduko razinkų.
Viską pavirint, kol sutirš- 

*ės. Jeigu išeitų nertirštas, 
praskiesti verdančiu vande
niu.
I
• Telefonas: Yark .JlG'i <I
i I (I l I I•I t

DAKTARAS

A. L. Graičunas
Physician and Surgeon 

Valandos: 8 iki 11 ryto,
6 iki 9 po pietų, 

i 3310 SO. HALSTED STREET,
- ... J CHICAGO. ILL.

kad nugarkaulis gerai įsi- -- ---------------------------

Renka Chicagos lietuviu 
isterija.

nors viena. Todėl tamstos
Kelias paskutines žie- ’Mam - aplankui minėtą pa- straipsnelio nedėsime, o iuo 

mas jis dirbęs Maine’o gi- rodą, nes pavejkslai yra labiau< kad viešai Į-

liai palydėjo ji ir Į kapines.
J. Mankevičius.

su laikraštine etika.
nie lietuvius medžiagą 
ka T. Kučinskas. Jo raštas 
bus nufotografuotas trijose 
kopijose ir viena kopija bus 
padėta Chicagos Miesto 
Knygyne, antra — Chica
gos Universitete, o trečia— 
Xorthwestern Universitete. 
Universiteto komitetas pa
reiškė Kučinskui, kad iki 
šiol jo surinkta medžiaga, 
žiūrint kulturiniu žvilgsniu, 
stato lietuvius ateivius aukš
čiau lenkų, rusu ir čekų, nes 
lietuviai jau iš pat pradžių 
pradėjo rūpintis apšvieta. 
tvėrė knygynėlius, švieti
mosi kuopas ir tt., ko pas 
lenkus ir kitus tais laikais 
visai nesimato.

Surinktos Kučinsko ži

Uruguav’aus Lietuvių DanVatnkų 
Socialistinės .Minties Laikraštis

Buk pašlovintas, Maikio Tė
ve! Ve. ant tavo garbės aš sudė
jau vaitaują dainą:

Buki sveikas, Maikio Tėve, 
Buk pašlovintas, tu seni! 
Sveikas buk ir tu. “Keleivi.’’
Ką po svietą vis keliauni. 
Daug tu priešų susitinki.
Bet visus juos nugalėjęs 
Toliau savo keliu eini.
Visi myli tėvo baikas.
Kurias kritikuoja Maikas.
Nes tarp juoko ir paikybės.
Jie pasako daug teisybės.
Metų dvidešimts septyni 
Jie prie manęs kelią mina.
Ir vis juokina, mokina.
Kad nieks dūšių nekankina. 
Kad nėr pragaro, nei velnio. 
Nėr taip didelės patelnės. 
Tokios didelės nėr vietos.
Kur sutilptų visas svietas. 
Taigi baigęs amžių vargti.
Aš ramiai galėsiu tarti: 
šiam pasauly vargą gėriau. 
Po mirties jau peklos nėra.

V. Šimkus.

Tautininkai ‘reformuojasi.’ “Naujoji Banga”
Ar kas nori tikėti, ar ne— 

tautininkai 
(Į atbulą galą!—Red.) Ne- 
tebai senai sandariečiai bu
vo radi kai iškesni da ir už 
komunistus (!?—Red.), bet 
nuo įvykusio pernai seimu- 
ko Clevelande jie pradėjo 
virsti konservatyvais. Pir
miau jų obalsiu buvo “da
bartis ir ateitis,” o dabar jau 
iie žavisi vien tik praeitimi.

Kaip mattl iš 12 kovo 
“Sandaros” antgalvio, iie 
pakeitė net ir savo simboli.

Tšeira du kartu per mėnesi. T.ai- 
l'cformuojasi, džia Urug. Soc. Part. Liet skyrius.

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

Adresas: N. BANGA
C. Paragoav No. 1480.

MONTEVIDEO URUGUAY.

. Pirma “Sandaros” antgalvy 
nios parodo, kad Chicagoje j buvo nupiešta saulė, o apa- 
lietuviai pradėjo apsigyven- 5ioie sveikinosi dvi rankos: 
ti jau nuo 1855 metų. 1885
Chicagoje buvo jau anie 
10,000 lietuvių ir jie turėjo 
jau 4 draugijas.

Chicagietis.

A. Račkauskas rastas poli
cijos nuovadoj negyvas.
Peabody, Mass. — Šiomis 

dienomis policijos nuova
doj čia mirė Antanas Rač
kauskas, 48 metų amžiaus 
lietuvis. Iš vakaro jis atėjo 
policijon ir ėmė prašytis, 
kad uždraytų jį per naktį, 
nes jis neturįs kur nakvoti. 
Policija uždarė. Jis turėjo 
su savim kažin kokio skvs-

čioje sveikinosi dvi rankos; 
dabargi — Gedimino stul
pai kabo ore ant dvasios 
šventos sparnų. Pirmutinis 
simbolis reiškė tarptautinį 
broliškumą: o dabar griu
vėsių stulpai ir paukščio 
narnai reiškia lyg ir skrai

dymą su varnomis po dau
sas. J. D.

Maitino žmones pastipusia 
arkliena ir negimusia ver

šiena^
E. Syracuse, N. Y?— šio

mis dienomis valdžios agen
tai užklupo netoli nuo čia 
žydo R. Levy farmą, kur 
buvo itaisvta gyvulių sker-

čio benką. Sakė, tai esą• dykla ir pagamnta mėsa
migdomieji vaistai, nes jam 
buvę ištraukti 3 dantvs ir

pardavinėjama šios apylin
kės žmonėms. Ant farmos

per skausmą jis negalėjęs buvo keli trobesiai, kuriuo-
užmigti. Jis sumaišęs tuos 
vaistus su vandeniu išgėrė. 
Sekantį rytą jis buvo rastas 
negyvas. Jis buvo nevedęs,

kiaulių.se rasta keliatas 
avių ir ark 
supirkti sergantys ir vos gy
vi. Vienas jų pastipo ten

vliu. Arkliai buvo

bet paliko čia broli Joną. pat valdžios agentams be-
kuris sako, kad velionis iš
gyvenęs Amerikoj 25 me-

žiurint. Vienam tvarte du 
arkliai kabojo jau nulupti.

KAS REIKIA DARYT, NORINT GAUT 

PIRMAS P0PIERAS.

Daugeli? mano. kad prašant 
pirmųjų p.piaru reikalaujama 
atvažiavimo i Suv. Valstijas pa- 
liudijimo. ir prašo patarimų, 
kur toki paliudijimą gali gaut. 
Tikrenybėje tokių paliudijimų 
pačiam jieškot nereikia.

Norint gaut pirmas popieras. 
reikia padaryti taip: Reikia 
gaut iš bile Natūralizacijos ofi
so blanką, vadinamą Farm 
A-2213. Atsakius ant visų pa
klausimų, nunešt tą blanką sa
vo distrikte į Immigration and 
Naturalization ofisą. Jeigu Na
tūralizacijos ofisas toli, tą blan
ką galima nusiųst paštu. Siun

čiant paštu, reikia pridėt dvi
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J. Martinoniui. — Big Is- -------
lando lietuvių rezoliucijos Ir aš gavau zajavleniją nuo 
dėl fašistų smurto Lietuvoje glavnokomandujuščo. Prašo 
negalėjome laiku įdėti dėl drabnų ant padnackų. Na, še 
jos ilgumo; užtai įdėjome tau kanadeiską rubli ir 25 ka- 
trumpesnį pranešimą apie peikas. Kitą syki prisiųsiu čielą 
16 vasario susirinkimą ir jo į trirublę. Tik nepragerk. seni! 
nutarimus. John Pilkonis, Kanada.

-
s

sž

Ar žinote,
kas čia?

r.

ss-

savo fotografijas 2'ix3 eol. di
džio.

Bet kurie yra atvažiavę Į 
Suv. Valstijas po birželio 29 d., 
1906 melais, tie turi pridėt ir 
mnigišką perlaidą (money or
deri) $2.50, vardu Commissio- 
•ier of Immigration and Natu- 
ralizatior,. Ir pagal paduotas 
aplikacijoj informacijas natū
ralizacijos valdininkai patys 
išgaus atvažiavimo certifikatą, 
kuris yra reikalaujamas nuo 
prašančių pirmų popierų. Tas 
certifikatas jau bus dalis natū
ralizacijos rekordo, kurie nori 
tapti Suvienytų Valstijų pilie
čiais.
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TAI “JUODOJO LEGIJONO” NARIAI PILNOJE 
SAVO UNIFORMOJE.

“Keleivio” Kalendoriuje 1937 
metams yra aprašytos visos ši
tų teroristų paslaptys. Kaip jie 
verbuoja savo armijai naujokus, 
kaip jie žudo savo priešus, kaip 
jie ruošėsi padaryt Amerikoj 
perversmą ir pasigrobti valdžią 
Į savo rankas—viskas yra nu
šviesta “Keleivio” Kalendoriuj.

Tai yra begalo įdomi istori

ja. Iš jos sužinosi, kad pereitą 
vasarą vien tik Michigano vals
tijoje “Juodas Legijonas” turė
jo 5 brigadas, po 26,000 vyrų 
kiekvienoje.

Įsigyk “Keleivio” Kalendorių 
1937 metams ir perskaityk tą 
istoriją. “Keleivio” skaityto
jams kalendoriaus kaina tiktai 
25 centai.
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No. 12. — Kovo 24 d., 193" m. KELEIVIS, SO. BOSTON. Septintas Puslapis.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

Peršautas Prokuroras.

SURASTAS VEVIRŽĖNŲ 

KRAUTUVNINKĖS NU
ŽUDYTOJ AS.

Veviržėnuose, Kretingos 
apskr., praėjusių metų lap
kričio 30 d. iš nakties buvo 
rasta nužudyta krautuvinin
kė S. Hurvičaitė. Nužudyto
ji buvo apiplėšt;. Praėjo 
kiek laiko, bet piktadario 
vis negalima buvo surasti. 
Bet dabar nusikaltėlis išaiš
kintas atsitiktinai: iš vieno 
Veviržėnų valse, gyventojo 
kažkas pavogė medžių blan
kas. Ūkininkas šioje vagys
tėje Įtarė Joną Dirgėlą, jau 
ne vieną syki baustą už įvai
rias vagystes. Dirgėla suži
nojęs, kad ji kaimynas Įta
ria blankas pavogus, su sa
vo motina nuėjo pas ji ir 
pasiūlė auksinių monetų — 
rusiškų penkrublių, kad tik 
neskustų policijai. Policijai 
ir kilo Įtarimas, ar tos auk
sinės monetos nėra tik pa
grobtos iš Hurvičaitės. Kra
tos metu auksinių rublių 
pas Dirgėlą nerasta, bet ras
ta sidabrinių ir vokiškų 
markių, kokių rasta ir pas 
nužudytąją Hurvičaitę. Be 
to, netoli Hurvičaitės krau
tuvės rasta geležinė štange- 
lė, kuria buvo atplėštas 
krautuvės stogas ir Hurvi
čaitė užmušta.

Dirgėlos tėvams paro
džius tą štangelę, jie pripa
žino, kad tai yra jų štange 
lė. Todėl Įtarimas, kad Dir
gėla Hurvičaitę nužudė ir 
apiplėšė, dar labiau sustip
rėjo, nors jis ir neprisipažįs
ta. Dirgėla dabar suimtas ir 
uždarytas Į kalėjimą, o byla 
perduota tardytojui.

BEPROTĖ SUDEGINO 
KLOJIMĄ.

Obeliai, Rokiškio apskr. 
Vasario 11 d. vakare staiga' 
užsidegė Undriunų kaimo 
gyventojo V. Kulio kloji
mas. Nors gaisro gesinti su
sirinko daug žmonių, tačiau 
dėl smarkaus vėjo ir van-' 
dens stokos gaisro likviduo
ti nepavyko. Klojimą pade
gė žinoma apylinkėj mergi
na nepilnaprotė, kuri turi 
malonumą sulaikyti einan
čius traukinius. Nuo trauki
nio ji yra netekusi vienosj 
ankos. Dabar, esant šaltam 

orui, ji užsimanė susišildyti, 
užkurdama klojime ugnį, ir 
padarė šią skaudžią nelai
mę.

Nuostoliai siekia 3,000 li
tų. Pagaliau ją reikia kur 
nors saugiau apgyvendinti, 
tad nereikėtų daugiau to
kių skaudžių aukų.

Kaunas Laukia Pa
vasario Potvynio.

ledas yra nestoras, visame i Darbininkų
krašte sniego beveik nėra, .. .

į Latviją beįeis.nes žiema buvo šilta.

Kiekvienų metų pavasa
ri Kauną ir jo priemiesčius 
ištinka didesni ar mažesni 
Nemuno potvyniai. Ypatin
gai didelis potvynis, Kauno nuošė,

Tsb.

Prieš kelelis metus pava
sariais nemažas skaičius 
Lietuvos laukų darbininkų 
vasaros darbams išvažiuo-

TAIKĖ LAPEI, O PAŠO 
VĖ MEDŽIOTOJĄ.

Šiomis dienomis Gudžiu-
. - .. t „ , Kėdainių apylinkėj, :(|avo ; Latvi ją .Ten jie dirb-

gyventojams Įvaręs nemaža ^/‘fiotojai suruošė me- pas ūkininkus. Tačiau 
baimės ir pridaręs daug dzioklę. Viskas laimingai tcks darbininkų išvažiavi- 
nuostoiiu. buvo pernai pa- sekėsi, kol nepasipainiojo mag Lietuvai yra nuostolin- 

ta nelemtoji laputė. Gudra-vasari. Tuojau? po šio pot
vynio buvo imtasi priemo
nių apsaugoti žemesniųjų 
Kauno vietų gyventojus nuo 
šios gamtos rykštės. Nemu
no ir Neries krantuose buvo 
pradėti pilti pylimai. Tačiau 
per vienus metus juos supil
ti buvo negalima. Dėl to 
šiais metais pylimai Kauno 
nuo potvinių dar negalės 
apsaugoti. Tai matydama, 
Kauno miesto
jau pradėjo
miems potviniams. Ji Įspėjo 
žemesniųjų vietų gyvento-

gas, nes vasarom’?, pačiu
ga-.vė per liniją striokt. me- darbymečiu, ūkininkai nie- 
dž loto jas J. pokšt., tačiau kur negalėdavo gauti darbi- 

ė. Pataikyta ne į la- ninku pasisamdyti. Dėl to 
medžiotoją v. Lietuvos Žemės Ūkio Ru-

neiaime 
pe, O Į

mai ir kitos privatinės Įstai
gos pradėjo rūpintis, kad 
laukų darbininkai i Latviją 

Šiai min-

//
i

ŽMONĖS ALPSTA VAR
ŽYDAMIESI DĖL MIŠKO.

SURENGĖ VESTUVES, j
BET JAUNIKIO NESU

LAUKĖ.
Garliavos valsčiaus gy

ventojas Jurgis Dagilis su
tarė su pasiturinčia kaunie- i 
te p-le D-te tuoktis. Sutuok
tuvių reikalams Dagilis iš 
nuotakos vis prašė pinigų 
drabužiams ir kitiems būti
niems daiktams Įsigyti. Jau
noji davė pinigų. Kai jau 
visi formalumai buvo atlik
ti, sutartą dieną turėjo Į- 
vykti vestuvės: bažnyčioje 
buvo užsakytos pamaldos, 
vestuvėms nupirkta užkan
džių ir gėrimų, bet slinko 
valandos, svečiai (kiti net iš 
Klaipėdos atvykę) vaišinos, 
tačiau jaunasis neatvyko.

Suvedžiota p-lė Dagiliui 
iškėlė bylą ir apylinkės teis
mas nuostolius iš Dagilio 
atiteisė.

į, *■ 
'•V;

Keturi nežinomi žmonės LosAngeles mieste užvažiavo au
tomobiliu prokurorui Fitts'ui už akių, privertė jo mašiną su
stoti, ir paleido į jį keliatą šūvių per stiklus, čia jis paro
dytas ligoninėj sužeistas.

LIETUVOS GENERALINIO KONSU
LATO PRANEŠIMAS.

. &9R........

V;' '

jus pasiruošti galimiems 
netikėtumams, o pati savi
valdybė. susitarusi su kito
mis Įstaigomis, darys viską, 
kad potvynis butų kuoma- 
žiau pavojingas. Tiesa, 
šiais metais didelio potvinio 
nenumatoma, nes Nemuno

LIETUVOJ REIKALINGA 
GIMDYMŲ KONTROLĖ.

1936 metais visoje Lietu- nebūti) leidžiami 
voje buvo 18,843 jungtuvės, čiai pritarė ir valdžios Įstai- 
gimė 60,446 kūdikiai, o mi- gos. Dabar jau yra paaiškė
ję 33,440 asmenų. Tokių ię, kad šiais metais laukų 

savivaldybė budu pernai metais Lietu- darbininkai i užsienius tik- 
ruoštis gali- voje priaugo 27,006 gyven- rai nebus leidžiami. Bet šiuo 

tojai ir 1934 metais priaugo uždraudimu laukų darbi- 
24,981 gyventojas. Kaip ninku klausimas dar nebūtų 
matome, Lietuvos gyvento
jų skaičius nuolatos didėja 
O pragyventi sunku. Reika
linga gimdymų kontrolė.

Visiems užsieny gyvenantiems 

lietuviams „Lietuvos Žinios* 

metams tik 6 doleriai.

išspręstas. Pirmoje eilėje 
rūpinamasi, kad ūkininkai, 
bent stambesnieji, savo lau
kų darbininkams Įrengtų 
kekias nors pastoges ir skir- 

KAINOS VĖL NUKRITO, tų ners po mažą žemės skly-
Kainų kėlimo pašėlimas Pe^- Turėdami užtikrinta 

Mažeikiuose jau praėjo, pastogę, laukų darbininkai
Buvo prieita prie to, kad už ?enau P.r2s2flst^ .PkiL.' 1j1?. 
kviečiu centneri (100 sva
rų) turguje prašė 25 litus, 

i dabar jau galima gauti už 
Norėdami palaikyti ryšius su už- j 16---18 litų. Krautuvėse })il--

sieny gyvenančiais lietuviais, mes nu
arėme mūsų dienraščio orenumerati 
skaityti tik tiek, kiek mums apseinž 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiame 
išrašyti populiarų demokratiškos pa
kraipos dienraštį

mos rusies kvietiniai miltai 
buvo pakilę iki 70 et. už 1

ir rūpestingiau atliktų dar
bus. Jų pastovesnis gyveni
mas dar svarbus ir tuo, kad 
laukų darbininkai mažiau 
veržtųsi Į miestus, kuriuose 
jie skursta, didina bedarbių

kilogramą. Atsirado tokių .skaičių ir tuo padu apsun- 
krautuvininkų, kurie be pa- ,^ma V1SUS miestP gyvento- 
grindo kainas kėlė. -*us' Tsb.

Į Lietuvos konsulatus daž- si su Įvairiais klausimais ir 
nai kreipiasi žmonės ivai- patarimais. Mes kaip gali- suris metams tekaštuoja dk b aoie 
riais turto reikalais Lietu- me ir mokame jiems patar- nai> pusei metų 3 dolena“

Gudžiūnai. Daugelis šio ir 
gretimų valsčių kaimų šiuo 
metu skirstosi vienkiemiuos- 
na ir daugiausiai dėl tos 
priežasties yra labai didelis 
pareikalavimas statybinės 
miško medžiagos. Pav 
žmonių pardavimuose būna 
400—600, o tuo tarpu me
džiagos vienetų tik 150-300. 
Žmonių būna tokia spūstis, 
jog per pardavimus po ke
liatą jų stačiai apalpsta. Dar 
nespėjus komisijos pirmi
ninkui apibudinti parduo
damą medžiagą, šimtai ke
purių, pamautų ant lazdų, 
pakyla palubėsna. Sako, 
girdi, busiu aiškiau pastebė
tas. Ryšy su tuo, niekas nė
ra tikras, ką jis perka. Vė-' 
liau po pardavimų traukia; 
pulkai žmonių teirautis, ką 
jie pirko. Nebe reikalo čia 
žmonės pirmos rūšies egli
nius rąstus praminė “auksi
niais rąstais.” žmonės ir 
prašymus duoda miškų de
partamentui padidinti miš
ku gamybą, tačiau jau ir 
taip parduodama metu są
matos miško medžiaga.

Miško Lietuvoje trūksta 
dėl to, kad tautininkai iš-' 
pardavė ji užsienių pirk
liams.

voje: vienas tenai tun ze- 
kitas nori pirkti, par

duoti, išnuomuoti ir tt.
__________ Yra ir kitokių reikalų.

NETOLI RASEINIŲ UŽ- K?d >1U0j vaizdžiau nušvie- 
PUOLĖ VAŽIUOJANTI stl’ nurodysr4 pavyzdžius:

ŪKININKĄ. L Vienas žmogus sako:
Vasario 4 d. vėlai vakare mano sesuo gyvena Lietu- 

iš Raseinių važiuojant vieš- vo.le- V-Yras mir® ir liko 
keliu namo ūkininką V. K. trYs vaikučiai — 14, / ir 5 
ties Pakapumiu užpuolė du mętųu Juos “priglaudė toli- 
plėšikai. Plėšikai V. K. išsi- ™ giminės Atraše man lai; 
tempę iš vežimo mušdami pažadėjau mokėti uz
reikalavo atiduoti pinigus, v.ai^U mokslą ir šiaip padė- 
kuriuos, laimei, V. K. visus tJ.- Kas porą mėnesių siun- 
(450 litų, gautus tą dieną gau pinigų, bet daugiau lai-
Raseiniuose už parduotą s^ų n.^^a.ul?V-. 11 ,nezinau’ 
arklį) buvo atidavęs savo ar vaikai leidžiami moks- 
žmonai, kuri važiavo namo ian> ar ne- Duočiau ir dau- 
pirma, su kitu vežimu. ?įhu, bet neturėdamas jokių

Plėšikai iškraustę kišenes žinių, susilaikau.
V. K. paleido pėsčią namo, 2. žmogus būdamas Lie- 
nes, kol jie kraustė kišenes, tuvoie nusipirko ūkį. Išnuo- 
arklys jau buvo nubėgęs. mavo kaimynui, o pats gri-

--------------- žo Į Ameriką. Dabar ne tik
Sausio 24 d. Rageliuose nei cento negauna, bet neži- 

buvo pragarsėjusieji atlai- no ar nuomininkas bent mo
dai. Vakare Įvyko keliolika kesčius sumoka, kad ūkis 
peštynių. Kitą rytą buvo iš- nebūtų aprašymas, 
imta iš gydytojo 10 liudiji- Tokiuose atsitikimuose 
mų dėl sumušimo ir bus ke- valdžios ištaiga mažai ką 
liamos bylos. Mat, čia dar gali padėti: čia geriau atlik- 
smarkiai vartojamas “sama- tų koks sąžiningas asmuo, 

ir alus “kumuška.” ar dar geriau, visuomeninė 
■ - —^=^=, organizacija, kuri butų kaip

ir išeivių interesų globėja:

Jei vienai šeimai per brangu — 
iusidėkit dviese ar trise.

. . . Mes norime, kad „Lietuvos Žinios*
tatymų klausimais, kur rei- būtų skaitomos viso pasaulio lietuvių 
Kalingas advokatų patarna- Kas atsiųs savo adresa — gaus ne
rimas, aišku, kad toksai pa- mokamai 1 egz. susipažinimui, 
amavimas galimas tik UŽ Rašyti: „Lietuves Žinius“ Kau 
pinigus. Tokiais atvejais už-
interesuotiems mes reko
menduojame mums patiki
nus advokatus. Jie čia ta
riasi betarpiai. Ši draugija 
turi visuose Lietuvos dides
niuose miestuose savo sky
rius, taigi iei ką negalima 
atlikti Kaune, kreipiamės Į 
musų skyrius.

DULR’o pirm. R. Skipitis.
Reikalu ved. Vilkaitis.

naujame. Tokiais atsitiki
mais, kur susiduriama su Įs-

nas, Gedimino 38. Lithuania.

NEBŪK ŽIL A S
IšRODYK 10 METŲ JAUNESNE

Stebuklingos Gyduolės, Kurios

PERŠOVĖ PRIE SAVO 
PAČIOS SVETIMĄ VYRĄ

Gudžiūnų apylinkėj kar
tas nuo karto vis labyn gen
da žmonių moralė. Vedę 
vyrai eina pas kitas moteris, 
moteiys gyvena su kitais.
Būna atsitikimų, kad dėl ši- ™ikira žilim/.* Pla“k« •“•“■♦.y 
tŲ (lHlykŲ pavartojami ir turėt kiekvienas, kuriam žyla. slen-
ginklai. Štai Šiomis dieno- ka. arb? pleiskanuoja plaukai. Jos

- 2.* ati taiso žilus plaukus koki bu-mis del minėtos priežasties, vo, bet nėra dažai. Nėra nieko 
pil. G. peršovė pil. R.

gonas

Del informacijų kreipkitės į:

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

Prop. J. AMBRAZIEJUS
148 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS 
314 VValnut St., Nevaru. N. J.

JOHN SEKYS
433 Park St., Hartford, Conn.

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

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS 
14 Vemon St., Worc«ter Man.

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

PAUL MOLIS 
1730—24th St.. Detroit MicS.

LITHUANIAN NEVVS PUB. CO. 
NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago. H'-

OHIO LITHUANIAN PUBLISH- 
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS 
6820 Strperior Avė.,

Cleveland, Ohio 

A. VARASIUS
206 Alt Nations Bank Building 
1200 Carson St., Pittiburgh. Pa.

DIDELE
EKSKURSIJA

I LIETUVA
• w

Rengia ir prižiūri 
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 

AGENTŲ SĄJUNGA
AMERIKOJE

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPA
Išplauks iš N ere yorko

GEGUŽES 16 d., 1937

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

ir Klaipėdą

Jį HAMBIM-AMERICAR LINE 
ROITH GEIMAI LLOTD

DUSNIOS EŽERE NU
SKENDO ARKLIAI SU 

VEŽIMU.
Simno valse. Antanas 

Bražinskas, Padubysio kai
mo, važiavo iš Trako miško 
su medžiais per Dusios eže
rą, jam bevažiuojant staiga 
sulužo ledas ir pradėjo skę
sti arkliai ir vežimas. Bra
žinskas vos pats suspėjo iš
šokti jau iš vandens apsem
to vežimo. Kadangi toj vie
toj buvo apie pustrečio siek
snio gylio, arklių išgelbėti 
Bražinskas neįstengė. Su
bėgusieji ištraukė vežimą, 
medžius ir jau prigėrusius 
arklius. Bražinskas yra ma
žas ūkininkas, apie 11 ha 
žemės turis. Prigėrus pas
kutiniams arkliams, 
skaudžiai nukentėjo.

Jis

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųš'es smulkius pa- 

Rigarsinimcs. kaip tai: pajie^ko- 
jitnus apsi-edimę. įvairios prane
šimus. pardavimus. pirkimus, 
skaitome po 3c až žodį nž syki. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančios sykius 
skaitome 2c oi žo4: oi svki. 
“Keleivio” prentimeraturiams, ku

rie turi nžsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirma sykį skaitome po 2c 
nž žodi. išskiriant paieškojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi ozsipretiumerave laikraštį, 
nž pajieškojimus giminių ir drau
gi} skaitome tik po |c už žodį. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 5Oc.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojlmas greitai tilpt p. 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

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

Pajieškojimai so paveiksiu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės, lodei norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia pasiųsti karto ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BROADVAY 

SOUTH BOSTON. MASS.

sužinotų viską, ištirtų, su
tvarkytų taikingu' budu, o 
tik užtikus blogą valią per
duotų advokatui.

Generalinis Konsulatas 
kreipėsi Į Draugiją Užsienio 
Lietuviams Remti, sutrum
pintai DULR vadinamą—ar 
ji neapsiimtu būti tokia A- 
merikos lietuvių interesų 
globėja.

Į tą organizaciją Įeina vi
suomenės veikėjai, advoka
tai, gydytojai, ir ji turi po! 
visą Lietuvą savo skyrius,* 
per kuriuos ir galėtų veikti. 
Ta Draugija už savo darbus 

i iokio atlyginimo neims, jei 
įsu tuo nebus surišta kokių 
kaštu.

DULR’as sutiko, ir štai 
ka atsakė:

“Tamstos laiške iškel
tiems klausimams mes visiš
kai pritariame ir jau kaip, 

į ką iš jų nuo seniau vykdo- 
' me. Į mus iš visų kraštų sve
tur gyveną lietuviai kreipia-

vo, Dėt nėra dažai. A era meKo uz 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome dideli §2.00 
pakeli už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 

Perskaitęs “Keleivi” nemesk sutaupyk doleri. Jeigu nebusite pilnai 
. ve t. , . • i • m,-. patenkintas, jums pinigai bus sugrą-jo 1 sali. bet suvyniok ir uždėjęs žinti. Reikalaujame agentų.

už 2 centu štampą nusiųsk ji VALORTONE HERB CO., 
Lietuvon. Jis padarys ten daug I)epl ,
?ero- Box 305, Clinton, Indiana.

Asmeniškai lydima
DIDŽIOJI VASAROS EKSKURSIJA'

Į L IE T U V Ą
Milžiniškuoju ekspresiniu laivu

BEREACARIž-BIRŽELIO -JŪRE 19 D.
Išplaukia iš New Yorko tiesiai į Chorbou-gą. 

o iš ten geležinkeliu ; Klaipėdą.

VAŽIUOKIT
PER ŪMA n rj

ŠIAIS
METAIS

^Ekskursija lvdė= plačiai žinomas ir nuodugniai kelionės reikalus i 
ištyrę vadas p. P. B U K S N A I T I S.

Puiki proga keliauti vienu pa nulio didžiausiųjų laivų. 
Gražų- kambariai, skanus maistas ir puikus Cur.ard patar

simas 3-os kla-ės keleiviam. Tik šešįos dienos vandeniu 
’latesr.ių paaiškinimų teikia jums a genias

CUNARD WHITE STAR
393 BOYLSTON ST.

BOSTON. M ASS.

Pažangiejie Amerikos
Lietuviai!

LIETI VOS 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 anglu rašy
tojo B. SHAW Romaną “Juoda Mergaitė Jieško Dievo.”

“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu
voje metams tik 16 litų. pusmečiui S litai. Amerikoje 
metams $4; pusei metų $2.

Adresas:

ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI. Tilžės gat. 153. Lithuania.
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Vietinės Žinios
FAŠIZMO GYNĖJAS PRA

LAIMĖJO DEBATUS.
Cambridge’aus lietuvių 

kiiube bus paskaita.

Cambridge’aus lietuviu

Mirė Jonas Kerdiejus. Asilas Kristaus bažnyčioje.

Pereito nedėldienio rytą Kristaus bažnyčios para- 1 D-
j South Bostono airių ligoni- pijonys su savo kunigu pe- |f| O I Ali 11 C A If ATI 1 C I <!■
į i nėj po operacijos mirė Jo- reių nedėldienį Cambridge 11Q1 VlIlIlJ k/ A. V III O IU
; nas Kerdėjus, žinomas vie- suruošė verbų procesiją,

tos sandariečių veikėjas ir kuri turėjo vaizduoti Kris- 
dirbęs kitąsyk prie jų orga- taus atvykimą Jeruzolimon. 
no "Sandaros.’ Dabar jis Procesijos priešaky buvo 
turėjo nuosavą smulkių dar- vedamas ir pasišiaušęs asi- 
belių spaustuvėlę. las, tik Kristaus ant jo kup-

Nelabai senai mirė Ker- ros nebuvo. Perėjus kai ku- 
dėjaus žmona, buvusi Liut- riomis gatvėmis, procesija 
sevičiutė. Po jos mirties jis suėjo bažnyčion, kur kartui Vito nnto ir co_ 1___  •_ ___ ____ ;i_

tikrina Jo Sveikumą

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPAIS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nekėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryta.

278 HARVARD STREET 
kamp. inman at. arti Central skv,

CAMBRIDGE, MASS.Giriant jam Hitlerio tvarką,
publika ūžė ir švilpė. piliečių Kliubas gyvavo per 

Ford Hali forume pereitą daugeli metų, bet mažai
nedėldienį buvo suruošti veikė. Vienu laiku jis turėjo _, .... . ___ ____ ,__
debatai, kurių tema buvo tik apie 7 narius. Bet prohi- kraustėsi i kitą butą ir, sa- buvo įvestas ir asilas, 
tokia: “Ar Vokietijos fašiz- biciją atšaukus kliubas atgi- koma, keldamas sunkų dai-
mas ardo pasaulio taiką, jo. Užsidėjo saliuną ir šian- ktą patruko, gavo vadina- 
kuomet jis atakuoja kito- dien jam gerai sekasi. Pir- hermą. Taigi dėl to jam 
kius politinius judėjimus, mininkas Juozas Turauskas dabar buvo daroma opera-
ar ne?” gerai darbuojasi. Jisai su- cBa’ kuri pasibaigė. mirti- sįs krikščionybės simbolis.

Grovas Raoul de Roussy tvėrė ir vakarinę mokykla. ’r‘i. Liko du našlaičiai vai- Kiti krikščionys savo nuo
de Sales, dviejų žymių kurioj mokinama anglų kai- xai, kurie lanko, mokyklą ir lankumo ženklu turį pasi-
Francuzijos laikraščių at- bos, rašto ir kaip tapti šios kuriems kaip tik dabar la- rinkę aviną, bet asilas tin-
stovas, palaikė teigiamąją šalies piliečiu. Pamokos lai- bai reikalinga tėvų parama, kąs geriau. Kunigas ragino
pusę, būtent, jis įrodinėjo, komos pirmadienio vaka- Taigi tėvo mirtis jiems yra įr parapijoms būti asi 
kad skelbdamas karą prie- rais, 7:30 valandą. Patarti-
šingiems politiniems moks- na visiems tą mokyklą lan- 
lams, fašizmas drumsčia pa- kyti.
šauly ramybę ir gręsia pa- Dabar pirmininkas Tu- 
vojum tarptautinei taikai, rauskas prašo manęs p a- 

Neigiamą pusę laikė Dr. nešti "Keleivio” skaityto- 
Culemann. buvęs Amhersto jams, kad mėnesiniame su- 
kolegijos profesorius. Jis sirinkime, kuris ivvks šio

nycios klebonas, kun. C. 
Leslie Glenn, pasakė tuo
met pamokslą, pareikšda
mas, kad asilas esąs tikriau-

labai skaudus smūgis. į lais.
— Žmonės dabar sako, kad

Sudege danų laivas su po šitų iškilmių zakristijo- 
sprogstamaja medžiaga. nas turėjęs greitai šluoti 
Užpereitą sąvaitę į Char- bažnyčią, nes pamokslo be-

iestosvno prieplauką (šalia siklausvdamas asilas pasiel-
Bostono) atėjo iš Čili nedi- gęs nelabai krikščioniškai.

.... ...... , - delis danu laivas “Laila”
tvirtino, kad pasaulio taikai ketvergo vakarą. 25 kovo, prikrautas pilnas salietros, 
fašizmas netik nepavojin- bus paskaita apie sveikatą. ir vos tįk ji§ įnėjo prieplau- 
gas. bet gali būt net nau- D-ras Repšys ir vienas dak- kon " tuoj iš jo vidaus pra
dingas, nes kovoja prieš re- taras iš federalės valdž >s dėjo šauti liepsnos. Pasiro- 
voliucines idėjas ir stipria aiškins apie vėžį ir kitas 'ii- do kad salietra degė. Pasi- 
įanka palaiko tvarką. Pa- gas. Kliubo adiesas: crjrdo ir sprogimai Salietra
vyzdžiui. Vokietijoje, kai Harvard st Cambridge.-Jega labai smarkiai, beveik artistė Ona Kubilienė ir ki- 
Hitleris paėmė valstybes paskaita prasidės < :30 'a-;ekSpHoduoja, todėl i kelias ti Bus geras pamokslas ir 
vairą į savo rankas, išnyko landą. Rep. R. Stashii * ’ ’ " ..................
darbininku streikai, suma- * __________
žėjo nedarbas ir įsigyveno Sniegas, oaskui smarkus 
pavyzdinga tvarka. lietus.

Bet francuzas de Sales ši- ... . . . , . ,
tus argumentus tuoj sumu- L zpereitos sąvaites paoai-j 
šė. Jisai parodė skaitlinė- gpJe Bostonan uzk.ydo ka-į
mis, kad nuo to laiko, kai zm \s Lur žiema. Ęet sme-{ _
Vokietijoj įsivyravo fašis- £as ir sakis neilgai laikėsi, i Maldene vaikai padege me
tai, visoj Europoj prasidėjo L žėjo smalkus ir ilgas lie- ūmi namą. Ugnis padalė 
da iki šiol nematytos gink- tus’ kuris žiema vėl išvijo. ‘ S2,500 nuostolių, 
lavimosi lenktynės. Gink- ,-----
luojasi visos valstybės, nes 5

Velykoms Pakvietimas.

Maloniai prašome visų 
ateiti Velykų Sekmadieny, 
Ryto programa prasidės nuo 
11:00 vai. lyte; ją išpildys 
Longin Buinis, Jr. smuiku.

minutes kilo didžiausia ug- abelnai visa programa, 
nis. Nežiūrint visų pastan- Velykų vakaro programa 
gų ugnį užgesinti, laivo vi- prasidės 7:30 vai. Ją išpil-

MEDICINOS
Telefonas 21224 
DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
167 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

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

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, nuo 19 ryt. iki 1.

Tel. So. Boston 2660,
DAKTARAS '

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOJUS: 
iki 1 v. po pietų 

tik s u s, tarus.=<i u. ■
Seredomia iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” narna

261 BR0ADWAY, tarp C ir D st, 
SO. BOSTON, MASS.

dus beveik visai išdegė.

Vaikai uždegė namą.
Žaisdami su degtukais, kų giesmes.

dys Andrius ir Longinas 
Buinis. Taipgi broliai Lo- 
žičkiai gros linksmas Vely-

fašistinė Vokietija, kartu 
su fašistine Italija, pradėjo 
atvirai skelbti kovą prieš 
Rusijos komunizmą. Argi 
reikia da geresnių įrodymų, 
kaip šitie faktai, kad fašiz
mas, atakuodamas priešin
gą politinę sistemą, ardo 
pasaulio taiką?

Fašizmas nepakenčia ne
tiktai kitokio politinio mok
slo, bet ir kitokios tautybės 
žmonių. Juk niekas pasau
ly žydu tiek nepersekiojo, 
kiek Vokietijos naciai.

O jeigu Vokietijoje šian
dien sumažėto kiek nors 
nedarbas, tai ne fašistų čia 
nuopelnas, sako francuzas 
de Sales. Nedarbas šiandien 
sumažėjo visame pasaulyje, 
taigi jis turėjo kiek suma
žėti ir Vokieti io i. Demokra
tinėse šalvse. kaip Amerika, 
Anglija ir Francuzi ja. pra
monė atsigavo greičiau ir 
geriau, netru Vokietijoj.

Ponas Culemann gėrisi, 
kad Vokietijoj nėra streiku, 
sako de Sales. Bet kodėl 
ių tenai nėra?
kad darbininkai
kios laisvės, ju organizaci 
jos išardytos. Taigi šis fak- 5 
tas kaip tik parodo fašizmo 
biaurumą.

Dr. Culemann mėgino da 
raitytis ir teisinti Hitlerio 
desnotizmą, bet publika 
pradėjo iam švilpti. Kartais 
klausytoju užimąs ir protes
tai buvo tokie smarkus, kad 
fašizmo gynėjas visai nega- 
lėio ka’bėti ir pirmininkui 
teko atkartotinai prašyli ra
mybės.

Ogi todėl, 
neturi jo-
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Prašome, bukit Lietuvių 
Metodistų Žinyčioj ateinan
tį Velykų sekmadienį, East 
Fourth ir Atlantic Street, 
South Bostone.

Užmušė 12 žmonių.

Užpereitą sąvaitę visoj Mas
sachusetts valstijoj auto
mobiliai užmušė 12 žmonių.!

L1QUOR STORE
Parduodam geriausius įvairių rūšių 

TONIKĄ, DEGTINĘ, ALŲ Ir VYNĄ
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
įvairiausias.
Pokiliams. Vestuvėms. Namuose Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. 

Pašaukit SOU-th Boston 4147

195
PAS STRIGUNĄ 

L Street, So. Boston.

Lietuvaitė laimėjo dovaną.
Wilfred Akademija turė

jo plaukų tvarkymo kontes
tą Copley Plaza salėj. Nors 
įžanga buvo S 1.10, žiūrėto
jų prisirinko apie 2,000. Bu
vo demonstruojama 200 
plauku mados pavyzdžių, iš 
kurių tik 15 pavyzdžių lai
mėjo dovanas, ir vienas iš 
tų penkiolikos pavyzdžių 
buvo lietuvaitė, n-lė Gertrū
da Yuienaitė. kuri atsto
vavo p. Collins (Kazlaus
kienės) “Beauty Shop" iš 
Jamaica Plain.

Smagu pažymėti, kuo
met pirmą vietą tarp ameri
kiečiu tenka lietuvaitei.

Viešnia.

<i<
♦tii««
t
ti<«4
t«I
tl•ttI
«»
■«

BOSTON MUTUAL LIFE

Metinis raportas Bostono 
Mutual Life Insurance Co. 
parodo žymų progresą. Per

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrųžinu šviesų tinkama 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broad»ay, So. Boston,Atstovų butas atmetė mo- Radio.

kytojų priesaiką. Velykų radio programa
Massachusetts mokytojų fjfdėsis M ORL stoties

Jus gaunat 6 VERTINGUS įrengimus daugiau įsi
gydami Stewart Šaldytuvą, kurių kituose šaldytu
vuose nenupirktum už jokius pinigus.

Motoras stipresnis, mažiau elektros suvartoja, ty
kiau ir pamažiau sukas. Automatiška šviesa ir kiti 
vertingi įrengimai.

GVARANTUOJAMAS ANT 5 METU, galit įsigy
ti ant išmokėjimo per 3 metus.

Ateikite ir pamatykite kaip išrodo ir kaip veikia.

, į-i (920 kilocikliu), kaip 10:30sąjunga veda smarkią kovą į Dalyvaus: (1) Arti- 
_ _ pnes "ištikimybės priešai- stė Ona Kubilienė iš So. Bo-

pastaruosius metus prie jos kurįą reakcininkai yra stono; (2) Smuikininkas L. 
pnsideio 12^239 naujų ap-^ve(j norėdami apsaugoti Buinis, Jr., iš Cambridge;1 
sidraudimų su ^,35(,102;,^ revoliucinių (3) Valentina Minkienė pa-

PaSiekeiiclT/ųt SnU^mbins piano solo. (4)
mo.” Legislaturon yra įneš- Lietuvių Radio Trio is So. 

kompanijos valdyba, ne- tas sumanymas, kad šitas Bostono.
žiūrint žymios^ padarytos pa- juodašimtiškas įstatymas •—---------———j
žangos, stengėsi tvarkyt rei- įutu Pereitą sa- } J f NAMAK.SY ’
kalą su mažiausiomis islai-ĮVaitę tas sumanymas buvo J
domis ir toks rūpestingas svarstomas žemesniajame J J 
gaspadonavimas lemia gar- legislaturos bute, ir 120 bal-1 
sios ateities. :sais prješ 112 buvo nubal-i

Boston Mutual visuomet suota “ištikimybės priešai-1 
tėmino, kad nuoširdus pri- ką” atšaukti. Dabar šiuo 
dabojimas narių reikalavi- klausimu turi da pasisakyti 
mu. yra geriausia parama valstijos senatas. Galimas 
subudavojimui reputacijos daiktas, kad ir senatas pri- 
abelnai publikoje ir tvirto tars tą įstatymą išbraukti, 
pasitikėjimo pas apsidrau- Bet klausimas, kokią pozi- 
dusius narius. Ir tokia veik-1 ciją šiuo klausimu užims 
mė pastatė Boston Mutual gubernatorius Hurley, kuris 
Į tokį stiprų jos stovį. pataikauja klerikalams?
; - a s s ■: -- ■ r. ~ v. ~ x - z r. -z s S - s a g < s ~

į VELYKINIAI PASIŪLYMAI i

Tel. Univ.r«ity »466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTIST* 
ZALANDOS: »-6 Ir T-».

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AI. 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADVVAY,
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 4018

Real Estate & Insurance
414 W. BROADWAY, 

SOUTH BOSTON. MASS. 
Office Tel. So. Boston 0948.

Res. 251 Chestnut Ave^
Jamaica Plain, Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalias dokumentas 

317 E STREET 
(Kampas Broad»ay) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbet 2474.
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BAY VIEW
MOTOR SERVICE:

SULLIVAN’S LIQUOR STORE
295 BROADWAY.___________ SOUTH BOSTON.

PILNA KVORTA DEGTINĖS 100 Procf .. $1.25
1 M ET V SENUMO  tik už

PROSPERITY .... $1.19
GOLD RIBBON—90 Proof kv.
1 metų ser.a. Sample pante 65c.

BRANDY—V. O. $1.49
Didelė Bonka

OLD CLIPPER $1.09
Metų sena maišyta degtinė. kv.

TIKRA DEGTINĖ 98c.
COLONIAL HOUSE pilna kv.

PILNAIS
90 Proof

Narragansett

GALIONAIS—DEGTINĖ—PUSE GAL.
! 90 Proof

$3.90 Narragansett ............  $1.95

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso- į 
kių kraujo, nervu, odos ir 
kroniškų ligų. Kurie kenčia 
nuo reumatizmo, žaizdų, 
uleerio, kancerio, tumors’o, 

s arba nuo bile odos ar gal-
g vos odos ligų, reikia pasi-
3 tarti su juom tuojaus. Žinokite, kad 
į paaiškinimas ir patarnavimas visiem 
S per šį mėnesį duodamas dovanai.
I DR.GRADY^ZT š‘

Telephon*
So. Boston 

1058

90 Proof— 1 metų senumo
Gold Ribbon .......... $4.25

g 100 Proof—1 metų sena.
k Prosperity Winner $4.50

90 Proof—1 metų sena
Gold Ribbon ....... $2.25

100 Proof—1 metų sena
Prosperity Winner $2.45

c 
5'

Valandos: Utar., Ket., Sub. 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo '

Nedėliom tik nuo 10—12.

nuo

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiu&as — savininkai.

Taisy mo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 
Kamp. East Eighth St 
SO. BOSTON, MASS.

š**
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Cuban Club Kvorta $1.09 Granada Did. Bonka $1.35 |

VYNAS — Port, Sherry, Muscatel
Galionas—$1.35. $1.75, $1.95 Pusę Galiono—85c. 95c. $1.15 C 

1 3 Gal. — 3 bon kos už $1.00. Kvortoms—50c. 65c. 85c. $1.00 R

GIN’Ė, KVORTA —89c.—$1.15—$1.55.

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

Tel. SOUth Boston 4649 ■
! S

---------• smi

ALUS, BONKOMIS, KENUKAIS ir REISAIS.

295 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
DYKAI PRISTATYMAS. Tel. SOU-th Boston 9772

r« X:'±K 'nofiS/:: ix a

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikalavimų. laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valandoje, mes duosime geriausių patar

navimų. Adresas:
258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Telefonas SOUth Bovton 4486.
Broektono ofisas: Tel. Brockton 4110

16 Intervale Street, Montello, Mass.




