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Ispanija Skundžia Ženevai 
Italiją ir Vokietiją.

AMERIKA PIKTINASI 
FAŠISTŲ ŽVĖRIŠKU-

* MAIS.

Pažangieji inteligentija pa
sirašė aštrų protestą dėl su

naikinimo Guernikcs miesto
Gegužės 24 dieną Žene

voj susirinks Tautų Lygos 
Taryba, kuriai Ispanijos vy-

svaidžių. Buvo užmušta 800 
asmenų.

Negana šito žvėriškumo, 
paskui Vokietijos ir Ispani
jos fašistai da paskelbė me
lą, kad vokiečių orlaivių te
nai visai “nebuvę;” girdi, 
miestą sudeginę patys “rau
donieji.” Tuo tarpu gi žmo
nės turi nusifotografavę vo-

Plieno Pramonei 
Gręsia Streikas.

Apie 225,000 darbininkų 
pasiryžę mesti darbą.
Pereitą nedėldienį Pitts- 

burghe Įvyko Jonės & 
Laughlin plieno korporaci
jos darbininkų du mitingai

STREIKAI APĖMĖ 
JAPONIJĄ.

Senatas Reikalauja 
Bedarbių Surašymo.

Darbininkų bruzdėjimas Sulyg bedarbių skaičiaus 
Japonijoj paskutinėmis die- norima reguliuoti darbo 
nomis pasidarė toks didelis,
kad valdžia pradėjo varžyti 
streikus. Per 3 mėnesius lai
ko, kaip dabartinė vyriau-

ir nutarė šią seredą apskelb-i sybę /užėmė savo vietą, Ja 
ti streiką, jeigu iki to laiko' poaiJ°J buvo Jau 704 stre1'

valandas.
Louisianos valstijos sena

torius Overton yra įnešęs 
Washingtono senatan bilių, 
kuriuo reikalaujama pada
ryti šįmet bedarbių statisti-

Mussolinis Išvijo Visus 
Anglijos Korespondentus.
Reikalauja Uždraus
ti “Raudoną Partiją9

Amerikoje yra reakcinė

IR ATŠAUKĖ SAVUS IŠ 
ANGLIJOS.

riausvbė paduos skundą kiečių orlaivius, turi net už- 
prieš Italiją ir Vokietiją, sirašę tų orlaivių numerius 
kam jos savo orlaiviais žudo ir Guernikos griuvėsiuose da 
Ispanijos gy ventojus ir de- dabar iškasama daug ne

sprogusių vokiškų bombų,gina miestus.
Per jokį karą pasaulis da 

nebuvo matęs tokių žvėriš
kumų, kokius šiandien Ispa
nijoj atlieka Romos katali- Nori Uždrausti Au- 
kų bažnyčios palaimintos > » •• •
fašistų gaujos. kas Ispanijai.

Romos katalikų bažnyčia Washingtone yra piktų Te
skelbia pasauliui, buk kru- akcininkų, kuriems labai ne- 
vinieji fašistai Ispanijoj gi- patinka, kad pažangioji šios 
na bažnyčias ir kunigus nuo šalies visuomenė remia Ispa- 
“raudonujų,” kuriems pasi- nijos žmonių kovą prieš fa- 
sekė paimti valdžią į savo šizmą. Ypač tokia atžagarei- 
rankas. viška dvasia pasižymi Vals-

Bet Ispanijos respublikos tybės Departamento galva 
vyriausybė dabar surado Hull. Jisai nėrėsi iš kailio,

kurias mėtė 
viai.

Hitlerio orlai-

ši korporacija nepasirasys 
su plieno darbininkų unija 
darbo kontrakto.

Jonės & Laughlin plieno 
fabrikuose Pittsburghe ir 
apylinkėj dirba apie 25,000 
darbininkų. Taigi galimas 
daiktas, kad jie bus jau me
tę savo darbą, kuomet ši ži
nia pasieks skaitytojus.

Unijos vadai sako, kad 
darbininkų nepasitenkini
mas taip pat auga ir kitose 
plieno kompanijose, būtent,

kai, kuriuose dalyvavo 63,- ka. Rooseveltas 
000 darbininkų. Japonijos kad skaityti bedarbius da 
darbininkai streikuoja jvai- bar jau neSą reikalo, bet se

Anglijoj spausdinami laik
raščiai uždrausta Italijon 

įvežti.

Kai Anglija ruošiasi šią

yra
moterų organizacija, kuri 
vadina save “Amerikos Re
voliucijos Dukterys,” kuri
revoliucijos bijosi taip kaip seredą vainikuoti savo ka- 
velnias šventinto vandens, ralių ir iš visų pasaulio kra- 
Išgirdo tos bobelkos, kad štų valdžios siunčia į Lon- 
Farmerių Darbiečių Partija doną savo atstovus tose iš- 
tariasi su komunistais steig- kilmėse dalyvauti, tai Mus- 

remtinas~ Jis reikalauja, kad d trečiąją partiją, ir tuoj solinis išvijo iš Italijos visus 
pirmutinė bedarbių statisti- pradėjo drebėti km- Anglijos korespondentus,
’ ’ • ‘ • kos, kad Amerikoj gali atsi- tuo pačiu laiku savuosius at

rasti “raudona partija.” Tai- šaukdamas iš Anglijos ir 
gi jos surengė Washingtone uždrausdamas įvežti Itali- 

‘ mitingą, pasikvietė iš Chi- jon bent kokį laikraštį iš 
cagos savo lyderką, Mrs. V. Anglijos.
E. Sisson, kuri pasakė “pat- šituo budu Italijos dikta- 
riotiską prakalbą ir reika- torius boikotuoja Anglijos 
lavo, kad federale valdžia l^araliaus vainikavimą. Jis 
uždraustų tą raudoną par- įsiuto prieš Angliją dėl tų 
bJQ>. pakol ji da nėra gi- juokų, kokius anglų spauda 

daro iš jo kariuomenės. Kai 
---------------- Mussolinis užpuolė Etiopiją,

Kinija Žudo Savo a"?1“ korespondentai pra- 
* dėjo rašyti, kad Italijos tan-

įssireiške,

riais budais: sumažindami 
gamybą, susėsdami dirbtu
vėse arba visai iš jų išeida
mi. Pereitą sąvaitę Tokio 
mieste sustreikavo vežikai 
ir kiti transporto darbinin
kai. Policija areštavo strei
ko vadus. Po to metė darbą ka butu padaryta šiais me- 
alaus darbininkai. Apskelb- taįs> antra 1940 metais, o 
da.IJ?1.strei^a Jie lstoido pa- paskui kas dveji metai. Jei-

_ __________________ ,.reiškimą: musų produktas gu toks cenzus parodytų,
Republic Steel, Youngstown' n?sa bVel.atą ir linksmybę kad bedarbių yra per 
Sheet & Tube ir Bethlehem ? lsięms> bk ne mums. Strei- 8tooo,OOO, tai darbas turės 
Steel fabrikuose, kur dirba kuoja taip pat metalo, audi- but sutrumpintas visoj šaly 
išviso 200,000 žmonių. Ga-1ir S. ęmjkalų darbinin- jkj valandų į sąvaitę. Jei- 
limas todėl daiktas, kad ir kai. v ibi jie reikalauja ge- gy bedarbių skaičius pasiro- 
jie bus priversti streikuot.; fesni° atlyginimo uz darną dytų nedidesnis kaip 4,000,- 
Tuomet plieno pramonėj su-Jir ^’nmpe-mų valandų. 000, ^i darbo sąvaitė gali rausl 
streikuotų iš viso 225,0001 _. ~ # . būt prailginta iki 34 valan-
darbininkų. Norėjo Papirkti Uni- dų. Jeigu bedarbių bus tarp

Iš viso geležies ir plieno • ir i 2 ir 4 milionų, tai darbo są-
Jungtinėse Vals- r aną. vaite gali būt 36 valandų; o

pas fašistus dokumentus, kad sustabdžius lojalistams Įninku, bet daugiau kaip pu-
L'nvin -irvrr eito boro rrinbln eiiintims} n rlaRorkurie parodo, jog šitą karą ginklų siuntimą, o dabar 
prieš Ispanijos respubliką pradėjo galvoti, kaip už- 
Mussolinis su savo generali- drausti aukų rinkimą loja- 
niu štabu pradėjo planuoti listams. Laikraščiai sako, 
jau 1934 metais, kuomet Is- kad Rooseveltas jau pasira- 
paniją valdė da dešinysis šęs Hull’o iškeptą patvarky- 
Alejandro Lerroux su kata- mą, kuriuo draudžiama vi- 
likais. Tų metų kovo mene- šokia finansinė parama ka
si Mussolinis turėjo su kai- riaujančioms Ispanijos pu- 
kuriais Ispanijos generolais sems. Bet tas patvarkymas 
slaptą konferenciją ir priža- busiąs paskelbtas tik 1 bir- 
dėjo duoti jiems paramą želio ir nuo tada įneisiąs ga- 
ginklais ir pinigais, kad jie lion.
padalytų Ispanijoj pervers- Tas esą daroma neva ne- 
mą ir pastatytų Italijai pa- itralumui palaikyti. Bet jei- 
lankią fašistinę diktatūrą, gu jau taip, tai Valstybės 
Tas prižadas esąs duotas Departamentas turėtų už- 
raštu, su paties Mussolinio drausti ir Romos katalikų 
ir gen. Balbo parašais, ir kunigams rinkti aukas, nes 
dabar tas raštas esąs Ispani- jų bažnyčia eina kartu su 
ios vyriausybės rankose. Ispanijos fašistais ir remia

Taigi meluoja Romos ka- « kruviną avantiūrą pini- 
talikų bažnyčia ir fašistai, ^ai>' 
kad jie skerdžia nekaltus . . v. . „ .
žmones ir degina miestus ' O kiečiai Saudo V ttl-
norėdami apsaugoti Ispani- I Q J urvini in i 
ją nuo “raudonųjų.” Šita ^PaniJUJ.
skerdynė buvo suplanuota Vokiečiai ir italai, kurie 
kaip tik tada, kada Ispaniją dabar atakuoja baskų sosti- 
valdė da paties popiežiaus nę Bilbao, tyčia stengiasi 
kunigai. sudemoralizuoti gyvento-

Karas Ispanijoj buvo pa- jus- Tuo tikslu jie žudo net 
keltas ne bažnyčiai ginti, ir mažus basku vaikus. Taip 
bet Italijai ir Vokietijai su- jie padarė Larrauri mieste- 
stiprinti. Ir šitą šlykštų są- ly. kuris yra toli nuo fronte

nato komisija komercijos 
reikalams su tuo nesutiko ir 
nutarė, kad tas bilius turi 
būt svarstomas.

Tas bilius yra geras ir

Ligonius.
Kantono policija nakties 
laiku sušaudė 215 raup- 

suočių.

kai ir orlaiviai kariauja su 
basais Etiopijos vaikais. 
Nors kaustyta Italijos armi
ja basakojus etiopus paver-

Žinios iš Kinijos sako, t?žiau Anglija šito pa-
------- -------- _ .. ... .kad Kantono mieste poliei-^er«lr?° nepnpazjsta ir da-
Homer Martin pranešė aną- lyrines Juodojo į ja sušaudžiusi 215 raupsais 2.ar da pasikyiete buvusį
dien streikuojančių darbi- “Karffl/yS<e” f?rBan«y. .''-''PJ- vainFkari^ š&lro^taip
ninku susirinkime Kanadoj, ... » «- vaikų. Tai įvyko 25—26 ba- naip
kad General Motors korpo- Kelios dienos atgal Ame- landžio naktį. Sakoma, kad T Etiopijos atstovą,
racijos agentai siūlę jam riko j buvo suimta keliatas 140 tokių ligonių buvę jau . Italija atsisakė tose
$50,000 kyšį. kad jis pasuk- juodveidžių religinės sektos sušaudyta kiek anksčiau. lskurnese dalyvauti, 
tų streiką tai korporacijai narių už nemoralybę. NewiVisų pirma tuos 215 nelai- To negana, šiomis dieno- 
pageidaujama linkme. orko valstijoj buvo suim- rr.ingų ligonių buvę mėgin- nais Ispanijos baskai apsupo

Tas kyšis jam buvęs siu- tas ir vyriausis tos sektos ta nuskandinti einančioj viename pajūrio miestely
lomas vedant unijai dery- vadas kun. Divine, kurį sek- pro Kantoną upėj. Visi jie būrį italų ir daug jų suvarė į

išleidęs tokį įstatymą, kad bas dėl General Motors dar- ta laiko Dievu. Už kauciją buvę susodinti į 3 medinius jūres. Kadangi kartu su ba-
jeigu firma neišdalija savo bininkų streiko Oshavva juodasis “Dievas” buvo iš;laivus ir ištraukti į vidurį skais ėjo ir jų moterys, tai

mieste, Kanadoj. Martinas kalėjimo paleistas, bet jo į-i upės, kur laivų darbinin- anglų korespondentai tuoj
tą pasiūlymą atmetė ir pra- kurta “dangaus karalystė” kams buvo įsakyta atidaryti pradėjo rašyt, kad baskų
nešė apie tai darbininkams, Ulsterio apskrity, Kingsto- ’ ’ ’ L -= •»,
kurie karštai jį už tai pa- no apylinkėj, bus nuodug-
sveikino. niai ištirta. Manoma, kad

--------------- paaiškės labai įdomiu daly-

pramonėj
tijose dirba 570,000 darbi- Martinui siūlė $50,000, kad jei bedarbių skaičius nukri- 

parduotų automobilistų stų žemiau 2,000.000, tada 
streiką. galima leisti dirbti 40 va-

United Automobile Work- ^andU i sąvaitę.
ers of America unijos vadas

sė fabrikų jau pasirase su 
unija kontraktą, todėl šitų 
dabartinis ginčas neliečia.

Fordas Nenori Mo
kėti Mokesčių.

Automobilių magnatas 
Fordas buvo pats atkakliau- 
sis NRA priešas, o dabar jis 
tokiu pat atkaklumu prie
šinasi neišdalinto pelno mo
kesniu!. Mat, Kongresas yra

pelno šėrininkams ar darbi
ninkams, bet laiko jį savo 
ižde, tai ji privalo mokėti 
federalei valdžiai tam tikrą 
mokesnį už jį. Taigi prieš
šitą mokesnį Fordas ir sto
ja piestu. Jis sakosi nemo- Teisėjas Nu- ^.apį^ ta juodukų “Dievą’
kėsiąs to mokesnio, ir gana. 
O jei valdžia mėgins iš jo 
kolektuoti, tai jis skusiąs ją 
į Vyriausį Tribunolą ir rei
kalausiąs tą Įstatymą panai
kint, kaip “nekonstitucinį.”

ir kariuomenės visai neturi. 
Pereitą sąvaitę keliolika to 
miestelio vaikų išėję ant 
upės tilto žuvavo. Atskrido 
vokiečių orlaiviai Junkerso 
konstrukcijos ir paleido Į

mokslą Ispanijos vyriausy
bė dabar nori Įrodyt Tautų 
Lygai dokumentais.

Tuo pačiu laiku prieš fa
šistų žvėriškumus pakėlė di
delį protestą ir Amerikos 
inteligentija. Žymiausi mok- tiltą kelias bombas. Kai nu- 
slininkai, visuomenės dar- sigandę vaikai nušoko į 
buotojai ir protestonų dva- vandenį, vienas vokiečių or- 
sininkai pasirašė atsišauki- laivis nusileido žemai ii 
mą į “viso pasaulio sąžinę,” pradėjo šaudyt į vaikus iš 
kad visi protestuotu prieš kulkasvaidžių. Devyni vai- 
tokius fašistų žvėriškumus, kai buvo nušauti, 
kaip Guernikos miesto su-! Ir prieš šitą fašistų žvė- 
naikinimas. riškumą neprotestuoja nei

Guernika buvo baskų vienas Romos katalikų ku-
kultūros lopšinė su 4,000 gy
ventojų. Prieš dvi sąvaites 
tenai nulėkė keliasdešimts 
vokiškų orlaivių ir mėtė 
bombas ištisas 3 valandas, 
pakol miestas buvo visiškai 
sugriautas ir griuvėsiai už
degti. Kai moterys su vai
kais pradėjo bėgti iš sunai
kinto miestelio visais ke
liais, tai fašistų orlaiviai 
ėmė šaudyt juos iš knlka-

nigėlis. Jie gerklauja tik 
prieš “raudonuosius.”

RUSIJOJ SUŠAUbYTI
DU “TROCKININKAI.”

Krasnojarske pereitą są
vaitę buvo sušaudyti du ge- 
ležkeliečiai mašinistai, De- 
midov ir Stetz. Kariuome
nės teismas pasmerkė juodu 
mirti už sužinų traukinio 
sudaužvma

16 LOJALISTŲ ORLAI
VIŲ NUSILEIDO FRAN- 

CUZIJOJ.
Dėl prastų oro sąlygų pe

reitą subatą Francuzi jo j tu
rėjo nusileisti 16 Ispanijos 
valdžios karo lėktuvų. Kur 
jie skrido, telegramos nesa
ko, bet galima dasiprotėti, 
jog jie lėkė baskams į pa
galbą. Franeuzai palydėjo 
juos atgal iki Ispanijos sie
nos ir tenai juos paleido.

teisė Pats Save.
Iš Maskvos pranešama ši

toks kurjozas: teisėjas Ab- 
ramson tenai turėdavęs pa
protį rašytis po visais popie
riais visai jų neskaitęs. Tai
gi bolševikų budėtojai nu-

AIRIJOJ NUMATOMAS 
VIDAUS KARAS.

Laisvos Airių Valstybės 
prezidentas De Valera pa
skelbė naują konstituciją, 
atskirdamas Airiją nuo An-

laivų kranus, kad laivai pri- moterys sumušė Mussolinio 
sisemtų vandens ir nuskęs- vaiską.
tų. Bet raupsuočiai šitą są- Dėl šitos pašaipos Musso- 
mokslą pastebėję ir neleidę linis visai neteko lygsvaros 
kranų atsukti. Tuomet ligo- ir liepė išvyti iš Italijos vi
niai buvę nuvežti kiek to- sus anglų laikraščių kores- 
liau nuo miesto ir iškelti pondentus. O kad Italijoj 
krantan. Jiems pameluota, niekas nežinotų, ką rašo 
kad čia esanti jiems įsteigta Anglijos laikraščiai, už- 
kolonija. Vietoj kolonijos, drausta ir laikraščius įvežti, 
nakties laiku policija visus šitoks santikių įtempi- 
juos susaude. mas gaiės išeiti demokrati-

o- ~—......v--------- -------- . ... t- x-i-- • 1 j • 1 —. . jai į naudą, nes Anglija, ku-tarė jį pamokinti. Jie para- ?bJos_- Londone TarptūUtl- ri iki šiol labai švelniai su
šė kalėjimo viršininkui šito- gaures Ainja pne to pnsi- F
kį įsakymą: "Butyrki Kalė- Bet siaurės Airijos pro- 
jimo Viršininkui: Jums yra testonai nei girdėt nenori 
siunčiamas Markovič Ab- api® vienybę su Romos ka- 
amson. Uždarykit jį kalėji- talikais, kuriuos valdo De

man ir laikykit iki tolimes- \a]era- Bėl tikėjimo Ainja 
nio šio teismo patvarkymo.” skilo ir dabar sakoma, kad 
Tą popierį padėjo tarp kitų tonai gali kilti toks pat vi- 
dokumentų. Teisėjas Ab- daus karas, kaip Ispanijoj, 
ramsonas paėmė viską iš ei- .
lės ir pasirašė, nuteisdamas

AREŠTAVO TEISĖJĄ.
Springfield, Mass. — Šį 

panedėlį čia buvo areštuo
tas teisėjas Kane iš Ludlow, 
Mass. jis yra kaltinamas 
tuo, kad važiuodamas pra- 
muštagalviškai automobi
lium pereitos subatos rytą į- 
važiavo į kitą mašiną, sužei
dė du žmones ir pabėgo ne
sustojęs.
LEWISTONO ŠIUŠAPĖS

PRIPAŽINO C. I. O.
Tiys čeverykų dirbtuvės 

Lewistone pereitą sąvaitę 
pasirašė su C. I. O. unija su
tartį ir darbininkai streiką 
atšaukė. Kitos dirbtuvės vis 
dar laikėsi prieš unija.

tuo budu 
man.

pats save kalėji- VO GENERAL MOTORS 
DARBININKAI.

nZ Pinnih, ŠiontZ Italija el^ėsi’ dabar Sal pra“ ne Aiopillį &l&llie. dės jau kitaip su ja skaity- 
Londone šią sąvaitę ne- tis. Iš to gali būt naudos ir 

dakepėlis kunigą i k š t i s Ispanijai.
Windsoras vainikuojamas 
Anglijos karalium. Pasižiū
rėti šitų kvailų ceremonijų 
privažiavo iš viso pasaulio 
žioplių. Vietos parduoda
mos po $50 ir daugiau. A- 
merikos buržuazijos gatvi
nė spauda beveik nieko 
daugiau ir nerašo, kaip tik

St. Louiso mieste pereitą apie Londono iškilmes. Pik- 
sąvaitę Chevrolet o ir Fisher ta darosi, kad 20-tame šimt- 
Body dirbtuvėse, kurios mety da dek daUg ^Ta dur. 
priklauso General Motors į
automobilių korporacijai, 
sustreikavo 3,700 darbinin-'

PHILADELPHIJOJ STREI 
KIERIAI APGALĖJO PO

LICIJĄ.
Pereitą sąvaitę Philadel

phijoj sustreikavo Apex Ho-
siery pančekų dirbtuvės kų protestuodami dėl atlei-
darbininkai. Kompanija dimo iš darbo 37 unijistų. 
tuojaus dirbtu\ę uždarė ir Aiuic'Divnę tvadro ff 
pastatė lfHi policmanų, kad DERACIjA KONKURUOS 
nieko nepi ileistiį 3rtyn. Bet qit c* i o
neužilgo atėjo su streikie- _ 3 .
riais keli tūkstančiai žmo- Pamatę, kad iš po jų kojų 
nių, atstūmė policiją į šalį pradeda smukti pamatas, Sako, 
ir okupavo dirbtuvę. Durys Amerikos Darbo Federaci-
buvo išlaužtos ir priešakį 
niai langai išdaužyti. Dabar 
paskelbtas ‘sit-down” strei
kas.

jos lyderiai nutarė priimti 
industrinio unijizmo planą 
ir konkuruoti su C. I. O. ju
dėjimu.

REIKALAUJA SUSTAB
DYT KAINŲ KILIMĄ.
Amerikos Darbo Federa

cija pasiūlė prezidentui 
Rooseveltui sumanymą, kad 
jis paskirtų komisiją surasti 
būdą kainoms kontroliuoti.

pelnagrobiai kelia 
maisto kainas kiek jiems 
patinka ir dabar nėra tokio 
aparato, kuris galėtų tokį 
visuomenės plėšimą sustab
dyti

Religinis Beprotis 
Marina Save Badu.
Tennessee valstijoj yra 

Stooping Oak vardu kaime
lis, kur gyvena Jackson 
Whitlow, labai religingas 
fanatikas. Kovo 10 dieną 
jisai pranešė savo šeimynai, 
kad jam pasirodęs “Vieš
pats Dievas” ir liepęs pas
ninkauti, taip kaip Kristus 
pasninkavęs — nieko neval
gyt. Ir nuo tos dienos Whit- 
low neima nieko burnon. Jis 
taip nusilpo, kad nukrito 
nuo kojų, sudžiūvo, ir pas
kutinėmis dienomis jau^vi- 
sai mažai rodė gyvybės žen
klų. Po 50 dienų pasninka
vimo jis jau sustojo judėjęs,
tik buvo žvmu, kad širdis •>
dar plaka.

Tai ve, prie kokios bepro
tybės tamsuolius veda reli
gija! . ____
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MOTINOS DIENA.

i
KĄ MES PERGYVENOME GENERO

LO FRANCO NELAISVĖJE.

LIETUVOS MUZIEJUS 
PRAŠO MUSŲ ISTORI

NIŲ DOKUMENTŲ.
Prie Lietuvos Kultūros

ISPANIJOS AMBASADO
RIUS APIE VIDAUS 

KARĄ.
Pereitą sąvaitę Bostone

Penketas metų atgal du 
Estijos piliečiai išvyko Ispa
nijon ir įsikūrė Los Palmos

nos ir dvi valandas stovėti 
nejudant. Jei tik kas kruste
lėjo — tuoj muša už neklus-

Muziejaus yra įsteigtas isto-1 nf,n^0- /le ^°-s
rinis skyrius, į kurį yra krau- Rw% buvf? ilailr u0 unl’ 
narna įtairųs dudentai iš y«-sitet° galva ir Ispanijos 
lietuvių praeities. Amerikos svetimo mmisieiis..o c lasai 
lietuvių istorinei medžiagai, ambasadorius as ungto-
yra pavesti net keli kamba- "U1; Jls «v>nai patikinęs, 
< . F k;id resnuhlikos e-vneiai sakad respublikos gynėjai sa 

Muziejaus vedėjai sakosi yo priešus nugalės. Bet ka- 
tiorėtų gauti iš mus tokių ras’ jls sa^o> &a 1 y.zsit6>r
daiktų, kaip- ;la "eT metus;..Jls P“81’

*’ baigtų daug greičiau, jeigu
1. Lietuviškų draugijų vė-; maištininkų neremtų sveti- 

liavos, ženkleliai, uniformos, mos valstybės.
protokolų knygos, konstituci

rtai.

jos, guminės ir metalinės ant- 
spaudos, visokie skelbimai,

Kalbėdamas apie fašistų
žvėriškumus 
jog ispanas

jisai pabrėžė, 
yra tėvas to

plakatai, programos, bilietai ir tarptautinio įstatymo, kuris 
karo metu draudžia žudyti 
civilius žmones. Tačiau fa-

taip toliau.
2. Visokių kongresų, seimų,

Pereitų nedėldieni, 9 gegužės, Amerikoj buvo švenčiama Motinos Diena. Ir prezidentas 
Rooseveltas tą dieną išbuvo su savo motina prie savo šeimyniško ugniakurio.

konferencijų ir kitokių susi-! sistiški Ispanijos generolai 
rinkimu fotografijos. I dabar pirmutiniai šitą įsu-

3. Visokių žymesnių asme-l'-™* sulaužė. Bet nežiūrint 
nų, įstaigų, demonstracijų, pa- į 
radų, laidotuvių ir kitokių at-’ 
vaizdų.

4. Senoviškų kvietkuotų laiš-

zymesniu asme-1 - , _ ..,1 visų savo zvenskumų. mais- 
Įtininkaį karo nelaimės, sa
iko Ispanijos ambasadorius.

__ ‘Ispanijos liaudis gerbia
kų’ vilkių“kalendorių,’knygų. į demokratiniu budu sudary- 
laikraščių ir kitokių leidinių. ; tą \ VI įausj bę, Jis sako,. 11

PEIKTINAS mvsų organizacijų 
lyvavo gegužinėj. PAPROTYS—ELGETAVIMAS.

darbi-

w „............... ., nekuomet nepakęs
5. Muziejui labai pageidau- ’^bės užkrautos 

jami archyvai, rankraščiai,, Ypač ispanai nepakęs sve- j Vieno tik Paryžiaus

Šįmet tarptautine
ninku šventė buvo švenčia- Man j
ma nepaprastu veiklumu, j ^uvįs 
To neslepia nei buržuazinės 
žinių agentūros. negražus

Francuzijoje tą dieną de-,tent, landžioti

mieste (Kanarėlių salose) įnumą. Arba šitaip: nurodo 
restoraną. Dabar, kai gen. 700—800 žingsnių atstumą 
Franco pakėlė prieš Ispani- j ir liepia nešioti 80—100 
jos respubliką fašistišką ; svarų svorio pintinę su ak- 
maištą ir užėmė tą miestą, menimis. Nunešti iki nuro- 
abudu estai buvo areštuoti dytos vietos ir atgal. Tai vi- 
ir apkaltinti “šnipinėjimu są dieną nuo 7 valandos ry- 
Rusijos naudai.” Keliatą to iki 6 valandos vakaro. Jei 
dienų išlaikė juos kalėjime, susirgsi — skaityk save žu- 
o paskui išgabeno į koncen- vusiu. Niekas nebuvo gydo- 
tracijos stovyklą, kur jiedu mas ir ligonys mirdavo kaip 
išbuvo 5 mėnesius ir 20 die- šunes.
nų. ! “Ar šaudydavo? Taip. Iš

Taigi dabar pasiklausy- 1,100 žmonių sušaudė 200. 
kit, ką jiedu pasakoja apie šaudymas vykdavo ne pa
savo gyvenimą gen. Franco čioje stovykloje, o už kalne- 
nelaisvėj: lio. Buvo girdimos salvės...

“Stovykloje buvo 1,100 šaudydavo be teismo, o pa- 
žmonių. Svetimšalių apie gal įskundimus... Suimtąjį
200. likusieji — ispanai. Pa- pašaukdavo pas kpmendan- 
tekdavo visokių žmonių: tą, užduodavo du, tris klau- 
neturtingų, ir turtingų, ir simus, užrašydavo ir pasa- 
darbininkų ir milicininkų, kydavo: ‘gerai, eik į pala- 
Siųsdavo į stovyklą dau- pinę.’ Kitą dieną sušaudy- 
giausia įskųstus, o čia, sa- davo.
vaime suprantama, kiekvie- “Nebuvo kas užstotų su- 
nas suvesdavo senas sąskai- imtuosius. Sukilėliai nepri- 
tas... pažino jokių kitų konsula-

Koks gyvenimas stovyk- tų, be anglų konsulo. Anglai 
domėjosi kai kurių suimtu- 

žinoma, mušdavo smar- jų likimu, juos šelpdavo.

niežti lie- nejauku, kad jos tokios ne
pasakyti, kad musų rangios ir netobulos. Vienoj loję? 

organizacijose įsivyravo la- kolonijoj yra kelios, o kar- “ži
paprbtys, bu- tais net ir keliolika draugi- Rįaį guminėmis lazdomis ir Pagaliau, ir mus išlaisvino. 

, i pas biznie- jų su vienodais tikslais: pa- kumščiais. Sargyba buvo Vieną dieną pašaukė pas
vyriau-! monstracijose dalyvavo a- rius, profesionalus ir viso- šalpa ligoje ir pomirtine sudaryta iš falangistų ir vo- komendantą ir sako: ‘Neš- 

iš viršaus. į pie 5,000,000 darbininkų, kias įstaigas prašinėjant au- mirties atsitikime. Papras- kiečių: už kiekvieną nusi- dinkitės velniop iš Ispani

protokolai ir kitokie rašyti do- timuj„ despotizmo, 
kumentai iš amerikiečiu kovo? t
už Lietuvos laisvę. Priminęs^ katastrofingą

Napoleono žygį Ispanijon
Svarbiausis iš tokių

kumentų, žinoma, bus Ame-. kas tuomet ištiko Napoleo 
rikos Lietuvių Kongreso no kareivius, šiandien tas 
protokolas, nes joks kitas pats dedasi ir su svetimų ša- 
amerikiečių suvažiavimas lių batalijonais gen. Franco 
ar seimas neatstovavo tiek armijoj, ispanai juos naiki- 
daug musų išeivijos ir nepa-j na ir išnaikins visai, 
rodė tokio galingo vienin
gumo, kaip tas istorinis Cle
velando kongresas. Jis at
stovavo 71,000 organizuotų 
Amerikos lietuvių ir vien
balsiai pasmerkė fašistinę 
tautininkų diktatūrą Lietu
voje.

Taigi šito kongreso pro
tokolui Lietuvos muziejuje 
turėtų būt paskirta pirmuti
nė vieta.

Kongreso Veikiamasis 
Komitetas turėtų pasirūpin
ti, kad tas istorinis Ameri
kos lietuvių dokumentas bu
tų tinkamai sutvarkytas ir 
pasiųstas į Lietuvos Kultū
ros Muziejų apdraustu paš
tu.

apie
gatvė- 

1,000,000
kų arba dovanų visokioms tai, jos laiko _ susirinkimus kaitimą bausdavo. Rytą visi jos. Mums nereikalingi nei 
pramogoms. Sumanė kuri kas menesį. Jeigu kurioj ko- suimtieji buvo išrikiuojami žydai, nei rusai.’ O mes nei 
draugija ar kuopa pasipim- lonijoj yra 5 draugijos, tai įr turėjo šaukti: ‘Tegyvuoja žydai, nei rusai: mes—estai. 
o-»i it i nsrpnori fėnKi ar nik- išpins BO susirinkimu nėr TcnonU-J TnmnninJn __ ____

mis žygiavo 
žmonių.

Milžiniškos demonstraci-įgauti, parengti f eras ar pik-Į išeina 60 susirinkimų per Ispanija! Tegyvuoja Fran- ‘Kaipgi mes išvažiuosime, 
do-į 1808 metais, jis sako, kad Anglijoj. < niką, ii* tuoj siunčia savo pa- metus, ir kiekvienam susi- j^į kas šaukdavo be en- jei iš musų atėmė visus pini-
me-1kjis tuomet ištiko Napoleo- Maskvoje apie 2,000,000 siuntinius almužnos pra- rinkimui reikia samdyti sa- tuziazmo, tą mušdavo. Vė- gus ir visą turtą? Nors i lai- 

maršavo. .šinėti. -lę. Jeigu 5 draugijos turėsHaU eidavome dirbti — ant vą pasodinkite!’ Komen-
New Yorke, kaip praneša: Ateina keli vyrai ar mote- per vasarą po 2 pikniku, Ui Pečių nešdavome po 100 danus supvko: ‘Kalbėkite

“Nevv York Times,” darbo rys pas mėsininką ir reika- bus 10 piknikų, ir kiekvie- Svarų maišus. Jei sukniubsi tik man, tai aš jus atgal pa-
žmonių šventėj dalyvavo lauja: duok kumpi ar kala- nam reikia pasamdyti dar- po na_<ta _ Vėl muša. Ypa- sodinsiu.’ Norvegų konsulas
apie 400,000 unijistų, sočia- kutą musų baliui! žas. Kiek nereikalingų išlai- tįngaį nemaloni bausmė: padėjo mums atvykti i Lon-
listų, komunistų ir fraterna-; Ateina pas groserninką— dų! Netik išlaidų, bet pasi- Hepia išgerti pusbuteli rici- doną.”
lių organizacijų narių. Įduok maišą miltu ar cuk- daro ir piktumų, kad viena--------------------------------------------------------------------------
,'^fcsikos sostinėj 100,000.ra^I kitai už akių užlindo! “HINDENBURGO” KATASTROFOJE
darbininkų apvaikščiojo, Ateina pa* gėrimų pai da- į Jeigu butų daugiau proto,
Gegužinę. " į vėją — duok bačką alaus visas tokias draugijas reikė-

Chicagoj dalyvavo 50,- arba galioną snapso! tų suvienyt ir kiekvienoj
000 žmonių. ‘ Tokie pasiuntiniai aplan- kolonijoj turėti tik vieną

Philadelphijoj, 30,000. : ko visus: ir daktarą, ir ad pašalpinę draugiją.
Bostone, 10,000. vokatą, ir graborių, ir real Reikėtų taip pat stengtis

ir Vnkipri estate a£entJb ir vis “duok” ir jaunuolius įtraukti. Tuo ir voKieti- ir «duokr,

BABSONAS PRANAŠAU
JA NAUJĄ KAPITALIZ

MO KRIZĮ.
Roger Babson yra kapita

listinės ekonomikos eksper
tas. Jisai turi įsteigęs statis 
tiku orgagnizaciją, kuri ren
ka visokias finansines ži
nias, studijuoja didžiųjų 
korporacijų raportus, ir tais 
daviniais pasir e m d a m a 
sprendžia, kokia bus kapi
talistinio biznio ateitis. Sa
vo išvadas ji spausdina są- 
vaitiniuose biuletiniuose, 
kuriuos kapitalistai prenu
meruoja ir moka po $150 
metams.

Taigi dabar tas aukštasis 
kapitalizmo kunigas pasa
kė savo parapijonims pa
mokslą apie naują “sudną 
dieną.” Jisai sako, kad da
bartiniu laiku biznis Ameri
koj bujoja ir per porą metų 
eis geryn; bet po to prasi- j 
dės naujas kapitalizmo kri- 
zis. Depresija tuomet eis gi
lyn ir gilyn, ir už 18 metų ji 
pasidarys tokia baisi, kad 
dabar musų pergyventas 
sukrėtimas išrodvs kaip 
šventadienio piknikas.

Mums šita Babsono pra
našystė nėra jokia naujiena. 
Kiekvienas socialistas žino, 
kad kapitalistinė sistema 
baįgia savo dienas, todėl ji 
pradeda vis dažniau ir sun- 
taau sirgti. Bet mums įdo
mu, kad su šita socialistų 
pažiūra sutinka ir toks auk
štas plutokratų dvasios va
das* kaip Roger Babsog.

“Šis karas yra nauja kova 
prieš naujos formos despo
tizmą, kuris slepiasi po tota
litarinės valstybės vardu,” 
pareiškė Fernando de los 
Rios.

Totalitarinė valstybė, tai 
fašistinė valstybė, už kurią 
yra pasisakęs maištininkų 
vadas gen. Franco.

Baigdamas savo prakal
bą, kalbėtojas padėkojo A- 
merikos žmonėms už gau
sias aukas demokratijos gy
nėjams Ispanijoj. Sako, Is
panijos liaudis šitos ameri
kiečių paramos neužmirš 
niekados.

Mitingui pirmininkavo 
Dr. Walter B. Cannon, psi
chologijos profesorius iš 
Harvardo universiteto. Ji
sai paprašė susirinkusios 
publikos sumesti kiek aukų 
Medikaliam Biurui Ispani
jos Demokratijai Gelbėt. 
Tas biuras jau nusiuntęs Is
panijon 10 tonų gydomosios 
medžiagos, 10 ambuliansų 
ir 60 chirurgų bei slaugių.

ŽUVO 33 ŽMONES.

Tik Austrijoj
joje darbininkai
tos dienos iškilmėse daly-_
vauti, nes tenai fašistinės P ?

nalaei£ ’ To negana, parašo
tikslu reikėtų iš pat pamatų 

savo pertvarkyti narių duokles.

Perskridęs Atlantą, vokiš
kas oro milžinas Amerikoj 

nusileisdamas sprogo ir 
sudegė.

Pereitos sąvaitės ketvirta
dieni Amerikon atskrido si- 

“Hin-»«uu, ir nu«iunSa*v^en?faik” vaiki- ciabrUotas vokiečių i
valdžios pavertė proletaria- raįpįam?. ny dvka n.a* l^n mokėti tokną mene- denburgas,” didžiausis
to švente savo proparandos r?s$iams. jdekit ik dyką, smę duoklę kaip 4o metų nasanlv skraidoto šventę savo propagandos ba draugijOf
muge. kalas’

Gi Varšuvoj lenkų tauti- 
socialistųninkai užpuolė 

demonstraciją ir pradėjo 
mėtyt bombas ir šaudyt Į de
monstrantus iš revolverių. 
Vienas jaunuolis buvo už
muštas ir keliolika žmonių 
sužeista.

vi-
-____ _ , . , - šame pasauly skraidoma?

Musu drantriia nrp k ne^.au8 laivas. Tai buvo pirmutinė
Musų draugija pre- beliko gyvenu. Tik vadina- kelione šiais metais Jisai 

numeruoja jūsų laikrašti, mas “įstojimas” ’—' Kelione siais metai?, jisai
tai turit idėti.

“Hindenburgo” žlugimas 
yra labai skaudus smūgis 
nacių puikybei. Žinia apie 
šitą nelaimę pritrenkė ofi- 
cialę Vokietiją kaip perkū
no šūvis, nes šis cepelinas 
buvo puikiausi? vokiečių 
technikos pavyzdis. Jis bu
vo pastatytas specialiai 
transatlantinei tarnvbai ir

___ ______  ___ pereitais metais atliko 20
jauniai? lėtai perskrido per Bostoną kelionių per Atlantą, per-

ALFONSAS FINANSAVO 
SUKILIMĄ ISPANIJOJ.
Londono “Daily Express” 

korespondentas Paryžiuje 
turėjo pasikalbėjimą su bu
vusio Ispanijos karaliaus 
Alfonso teta Eulalija. Ji 
jam pasakiusi, kad nuvers
tas nuo sosto ir išvytas iš Is
panijos Alfonsas davęs ge
nerolui Franco 2,000,006 
anglišką svarų (apie 10,- 
000,000 dolerių) sukilimui 
organizuoti ir monarchijai 
atsteigti.

Franco užtikrinęs Alfon
są, kad Madridą jis paim
siąs ir monarchiją atstaty 
siąs per 2 sąvaitės.

Dabar buvusis Ispanijos 
karalius kramtąs sau pirš
tus, kad sukišęs tiek pinigų 
į gen. Franco avantiūrą. Ka
ras eina jau netoli metai, o 
Madridas da nepaimtas. Jei
gu sukilėliai ir laimėtų galų 
gale, tai sostas jau vargiai 
butų atstatytas. Be to, pusė 
Ispanijos bus išgriauta ir iš
deginta ir neapykanta prieš 
monarchiją ir jos rėmėjus 
bus daug didesnė, negu ji 
yra buvus kada nors pra
eityje.

AR ŽINOT, KAD-
Leningradas turi didžiau

sį knygyną visoj Europoj. 
Jame yra apie 4,839,000 
aiyprų ir 331,100 pamfletų. 
Antrą vietą užima francuzų 
Bibliotheąue Nacionale, Pa
ryžiuje, kur yra apie 4,000,- 
000 knygų ir keli šimtai tūk- 
tančių smulkesnių spausdi- 

nių.
Mažiausia pasauly valsty

bė yra San Marino respubli
ka. kuri randasi pačiam Ita
lijos vidury. Ji turi 38 ketur
kampes mylias žemės ir a- 
pie 14,000 gyventojų.

Portugalija, kuri dabar 
remia Ispanijos fašistus, tu
ri apie 7_000,000 gyventojų. 
•Jos žemės plotas užima apie 
35,490 keturkampių mylių.

Jungtinėse Valstijose yra 
1.262,000 lenkų nemokan
čiu nei rašvt, nei skaityt. Be
rastumu lenkus Amerikoj 
pralenkia tiktai italai, kurių 
yra 1,769,000 beraščių. Ir 
vieni ir kiti yra Romos kata
likai.

laikraštį, mas
tt- ♦ ■ • yra truP.uti ..žemesnis. Bet nuniaukė ”»ru i pietus 1 ive2^amas kiekvienu kartumeLuzmrT= s~ isr i°nS° tk“r bu?’/nuo 21 iki 57 ke,eiviy-Ir iis

$2.50, o skelbimas vertas “įstojimo” neturi. Ji tiS T’ ’5
$10.00 ar $15.00, ir laikraš- ri žmogaus amžiaus ir jc Pąsieke Ukehurstą 7:23 
tis turi dėti jį nemokamai, sveikatos. valandą vakaro ir pradėjo

Na, o jeigu kiekvienas Kodėl gi negalėtų tokiu [elstls- Jau lsmetė virves, 
prenumeratorius pradėtų pavyzdžiu susitvarkyti ir Kunas
tokius reikalavimus laikraš- musų pašalpinės draugijos9 
čio leidėjams ' statyti, kaip šitaip susitvarkius, jos žy- 
tuomet Jaiki-ašds galėtų eg- miai sustiprėtų ir tuomet gal

nereikėty nej elgeĮaUĮį
Amerikos Pilietis.

zistuoti?
Keista psichologija išsi

dirbo pas mus. Jei pavienis 
asmuo skelbia savo biznį 
laikrašty, jis nekuomet ne
drįsta prašvti. kad laikraš
tis skelbtu jį nemokamai. 
Kad ir labai sunku, tačiau 
žmogus visuomet užmoka. 
Bet kuomet biznį daro or
ganizacija. kuriai užsimo
kėti yra di.ug lengviau, tai 
ji reikalauja, kad laikraštis 
skelbtų jai viską už dyką. Ji 
padaro sau gražaus pelno, o 
laikraštis turi įrašyt nuosto
lį savo knvgon.

Taip pat ir su aukomis bei 
dovanomis. Biznieriai jas 
duoda su didele sau skriau
da. o draugijos daro iš to 
pelną ir tiems biznieriams 
nei ačiū nepasako.

Jeigu jau kuri organizaci
ja stovi taip prastai, kad jai 
reikalingos aukos, tai ar ne
būtų nuosakiau, kad jos pa
čios nariai sudėtu jai aukų?
Padėkime, ji turi 100 narių. 
Tegul kiekvienas duoda do 

Jungtinėse Valstijose yra 1 dolerį, ir tuoj bus 100 do- 
16,398.400 viešųjų (public) lerių! Kam turi jai aukoti 
mokyklų vaikams. Univer- biznieriai ar profesionalai, 
sitetų ir kolegijų yra 523. .kurie nieko bendra su ja ne- 

---------- turi9
Lenkija datertmiu laiku Kaip aš pradedu galvoti 

tun apie 33,000,000 gyven- apįe musu draugijas, ypač 
pašalpinės, tai man darosi

blue ribbdn
MALT

nustvėrę 200 vyrų 
pradėjo traukti baliuną že
myn. Staiga pasigirdo smar
kus sprogimas. Pasirodė 
liepsnos. Blizgantis oro mil
žinas nukrito žemėn su 97 
žmonėmis ir subliūško. Be
matant visą “Hindenburgą” 
apsupo ugnis. Daug žmonių 
spėjo iššokti ir išliko gyvi, o 
kiti žuvo.

Po trijų valandų buvo iš
imta 19 lavonų ir 14 negali
ma buvo surasti. Oficialiai 
buvo pranešta, kad išviso 
žuvo 33 asmenys, būtent, 16 
keleivių ir 27 tarnautojai.

Iš viso “Hindenburgas” 
turėjo 36 keleivius ir 61 tar
nautoją. Tarp išlikusių gy
vais buvo daug sužeistų, ir 
nekurie taip sunkiai, kad 
jiems nėra vilties pasveikti.

Kas pagimdė sprogimą, 
tikrai nėra žinoma, bet vo
kiečiai mano, kad tai galėjo 
padaryt kibirkštis iš motorų. 
“Hindenburgo” baliunas 
buvo pripustas hidrogėno 
dujomis, kurios yra leng
vesnės už orą ir kelia laivą 
aukštyn, tuo tarpu kai mo
torai tiktai varo jį pirmyn. 
Bet hidrogėno dujos greitai 
eksplioduoja. Norint nuleis
ti baliuną žemyn, dalį tų du
jų reikia išleisti laukan. Tai
gi vokiečiai taip ir aiškina, 
kad išleidžiant tas dujas 
laukan, į jas galėjo patekti 

Į kibirštis iš motorų ir uždeg-. 
Į ti jas.

lėkdavo nepaisant nei aud
rų, nei lietaus. Kiekviena 
kelionė buvo atlikta laikro
džio punktualumu. Kelei
viams buvo įtaisyti visokie 
patogumai, todėl “Hinden
burgas” buvo pramintas 
“skraidomuoju viešbučiu.”

Kelionė per Atlantą į vie
ną pusę kainuodavo .$400, o 
ten ir atgal—$720. Už ba
gažą reikėdavo mokėti po 
$1 nuo svaro.

Vokiečiai “Hindenburgu” 
labai didžiuodavosi, nes tik 
jiems vieniems taip sekėsi 
šios į-ušies transportacija. 
Amerika buvo pasistačius 
tris panašius laivus, “Ak
roną,” “Maconą” ir “She- 
nandoah,” ir visi jie žuvo. 
Ketvirtą dirižablį Amerikos 
valdžia buvo nupirkus iš 
Italijos, pavadintą “Romos” 
vardu, bet ir tas žuvo. Ang
lija taipgi neteko keturių ar 
penkių panašių pabūklų. 
Nesisekė su jais ir francu- 
zams ir italams.

Taigi savaimi supranta
ma, kad vokiečiai turėjo pa
grindo didžiuotis, kuomet 
jų “Hindenburgas” skraidė 
aplink žemės kamuolį taip 
laimingai ir punktualiai. To
dėl visai natūralu, kad 
“Hindenburgo” katastrofa 
juos taip sunkiai prislėgė.

Iš pradžių Berlyno val
džia nenorėjo net tikėti to
kiai žiniai. Ji manė, kad 
toks pranešimas buvo palei
stas juokais, ir todėl neleido 
jį skelbti spaudoje. Tik ga
vus telegrafu patvirtinimą, 

j ji nusiminė.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

KAS SKAITO, RAM)

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS Taip Temsta Šios Pakalnės Garbė.

Kas bus su bedarbiais?
Nors įvairios kompanijos

Smetonai ir Hitleriui atei
siąs galas.

Šiomis dienomis turėjau ir valdžia skelbia, kad dar- 
progos susitikti ir susipažin- bai eina gerai, bet nepasako 
ti su vienu vokiečių profeso- tikrai, kiek šiandien darbi- 
rium, ką tik atvykusiu iš ninku vaikščioja gatvėmis 
Vokietijos. Jis yra žurnalis- darbo jieškodami, ir kiek 
tas ir jau yra aplankęs ke- šeimynų neturi nei maisto, 
liatą šalių; ii- Lietuva jam nei pastogės nuo šalčio ir 
esanti gerai žinoma. Jis pa- lietaus pasislėpti. Šiandien 
šakojo, kad Vokietijoj apie mes tikrai nežinome, kiek 
90 nuošimčių gyventojų ne- žmonių yra be darbo šioj 
apkenčia Hitlerio, bet, pa- turtingoj šaly. Jau per ke- 
kol kas, niekas dar negali liatą metų yra dedamos pa- 
pasipriešinti, nes Hitleris stangos surasti tikrą bedar- 
turi ginklutą spėką save bių skaičių, bet nesuranda-
rankose. Bet su laiku Hitle- ma. Agrikultūros departa-
ris turėsiąs savo dienas bai- mentas pasako mums, kiek 
gti. Tai bus tada, kada visi naujų kiaulių užgims atei- 
šalies gyventojai susipras ir nančiais metais, kiek akerių 
padės ginklus į šalį. Jis tą žemės bus kviečiais įsėta. 
pati pasakė ir apie Lietuvos bet niekas nežino, kaip be
kraštę. Sako, kad jis paty- darbius suskaityt. 
ręs ir ten tą patį. Didžiuma Federalinė valdžia spėja, 
gyventojų neapkenčia Sme kad yra 8 ar 9 milionai žmo- 
tonos, bet prieš ginkluotą nių darbo. National In 
spėką niekas neišdrįsta dustrial Conference Board 
priešintis. Bet su laiku ir vasario mėnesio raporte ra- 
čia bus permaina. Šis žmo- gų, kad be darbo esą 8,914,- 
gus yra labai malonaus bu- ųoO žmonių. Ir šiandien jau

Štai Mary Nolan, garsi kitąsyk judomujų paveikslų pažiba, dabar tiek nusigyveno, kad 
negalėjo užsimokėti siuvėjams už pasiutas drapanas ir buvo užtai uždaryta New Yorko 
kalėjiman. šis vaizdelis parodo, kaip ją sergančią gabena iš kalėjimo ligoninėn.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERI
KOJE REIKALAIS.

Absurdas, o ne sprendimas.
Jau buvo spaudoj rašyta, 

ir įrodyta, kaip SLA. 260- 
tos kuopos viena narė, ne 
prašius kuopos, persikėlimo 
lakšto, savotišku budu įsto
jo į tą da negimusią kuopą 
ir buvo 39-to SLA. seimo 
delegatė. Taip pat buvo nu
rodyta, kaip SLA. centro 
sekretorius p. M. Vinikas, 
pamiršo ar sąmoningai pa
neigė SLA. konstitucijos pa

buvo pasiuntęs šį raštą “Tė
vynėn” 8 vasario, tačiau p. 
Vitaitis, išlaikęs ji apie porą 
mėnesių, sugrąžinęs kuopai 
atgal, pareikšdamas, buk 
jis negalįs ji “Tėvynėn” dė
ti, nes jame esanti “šmei
žiama” Pildomoji Taryba. 
Kadangi ištikrujų čia jokio 
šmeižimo nėra, tik parodo
ma nešvari Centro politika, 
tai teisingumo vardan mes 
duodame jam vietos savo

grindinę taisyklę, kuri kai- laikrašty. Tačiau Pildomoji 
ba apie naujų kuopų tveri- Taryba turėtų sutvarkyti 
mą ten, kur jau randasi nuo ’ Tėvynės redakciją taip, 
senai gyvuojanti kuooa. ^a<l SLA. nariams nereikė- 

tų savo reikalais kreiptis į 
Kalbamais dviem klausi- į pašalinę spaudą, 

mais SLA. 260-ta kuopa iš- J *__________

Ispanijos demokratiją gina 
visi pažangus žmones.

_______ ___ Teko pastebėti viename
do ir, matyti, turi daug pa- skaitosi geri laikai. Gėrės- komunistų laikraštyje, kad 
tyrimo ir žino ką kalba. njų g-aj jau jr nebus. Taigi vien tik komunistai jaunuo-

------ — nėra nei vilties, kad tie 9,- liai važiuoja iš Amerikos ir
Ir meilės žmonėms pavydi 000,000 žmonių galės kada stoja Ispanijos lojalistų ar-

Akrone pavieto prosekiu- nors £auti darbo- Taigi tas m i jon ir padeda kariauti už 
terknradėio ver«ti visas i- ir sudaro tą padėti, kuria demokratiją. Man rodosi, 
statymu knygas fr jieškoti Washingtono vyriausybė y- kad to straipsnio autorius 
bausmių tokiems žmonėms, ra Prlversta rūpintis.
kurie be šliubo nori šeimy- Apie trečdalis bedarbių 
niškai gyventi. Vieną dieną dabar dirba prie WPA vie- 
jis pasiėmė miesto policis- šų darbų, kiti yra išvežti į 
ius ir išvažiavo į apielinkę CCC kempes. Apie du treč- 
po rcadhouses jieškoti tokių daliai palieka po valstijų ir 
porelių. Ir tą dieną areštavo miestų priežiūra.
49 poras, kurios tokiose už- Dabar Rooseveltas jau 
eigose turėjo “gerus laikus. norį federalės valdžios naš- _____ _
Žinoma, jie padavė ne savo tą kiek sumažinti, bet gu- Ukrainu tautvbės žmonėm 
vardus. Bet prosekiutens bematoriai ir miestu maio- tautyoes žmones

automobilių nu- £ ^velande . pakele balsą,

Man
kad to straipsnio 
klysta. Mes gerai žinome ir 
matome, kad viso pasaulio

Kas Mums Rašoma linksmino, palinkėjo “jau
navedžiams” laimingai su
laukti ir auksinio jubilė
jaus. Apdovanojo gražiom 

i dovanėlėm ir taip toji pra- 
pija čia buvo surengus vą- mOgėlė gražiai užsibaigė. 
Kai įenę, kuri jaavyko visais GaįĮa, kad ilgesnei atmin

Scranton, Pa.—Balandžio 
29 d. lietuvių tautiška para

buvo

nešė skundų ir su visais įro
dymais pasiuntė juos pei 
SLA. sekretorių ii. Viniką 
Skundų ir Apeliacijų Ko
misijai 1936 metų 1 lapkri- 

. čio.
I Sausio 3 d. SLA. 260-tos 
kuopos susirinkime buvo 
perskaitytas Pildomos Ta
rybos protokolas, kui- pasa
kyta, kad musu kuopos 
skundai atmesti — atmesti 
ne dėl įrodymų stokos, 

niekas atmest^ pasiremiant tik vie

Michigano Farme
riai Sukruto.
Scottville, Mich.

Atšilus orui, farmeriai 
šioj apylinkei pradėjo lau
kus dirbti. Pavasaris gana 
šlapias ir avižų sėja suvė
luota. Kitais metais avižos 
būdavo pasėtos balandžio 

bet pradžioj. Kurie ūkininkai 
pajėgia nusipirkti traktorių, 
tai tiemsviai LU paliūnėj imu me^at c,ov;*o Oknndii ir Atp- tai tiems nera vargo SU ze- pai duota virs o00. Al v kola.-. !ieprisiminė parinkt auku ?.° ?.tovl°’ ,1! ĄP- mės apdirbimu • bet mažės-

1S, P. Bar- demokratijos gynėjams Lie-Stirna, A. Pangoni;
dauskas •. r , n-hui*., rpknmenda/4ia niems ūkininkams tas dar-n B. Mikulskis pa- tuvoje arba Ispanijos kovo- ,Ro Patel?¥ i ekomendaują, Da<relba einakanenę paaukoda- „s kuri neteisingai nušviečia 9as ^_aiKiių pageiua einaįėmė vakarienę paaukoda- tojams už laisvę.
mi gėrimų. Daugiausia dar-

pažangus darbininkai ūžta- i bavosi Jonas Bardauskas ii
ria ir remia Ispanijos demo 
kratinę valdžią. Visi teikia 
jai kokią kas išgali paramą, 
ar tai finansinę ar tai mora
lę. Na, tai kam jau čia ko
munistams taip girtis?

Jurgis Janušauskas, kuriems 
nemaža padėjo ir kun. Va- 
ladka.

Jeigu linkėjimai gyveni- dalykas butu aiškesnis, me; 
me ką nors reiškia, tai ir aš čia pacituosimi tą rekomen 
nuo savęs drg. Tvaronams daciją:
linkiu kodaugiausia laimės.

F. P.

___  ___„.„ingai ____ ,___ . .
abiejų skundų faktus. Kad Sana *etaL

Šios apylinkės lietuviai 
ūkininkai rengia koncertą 
ir balių Fountain miestely, 
22 gegužės. Paimta nauja 
miesto svetainė. Rengia

“Gegužės 29 d., 1936 m 
apie 14 narių, nauįai prisi-

uzsuase jų ______________ __________
menus, kad sužinojus tikras gįau pinigų duotų šelpimo žmogų miesto tarv-
ių pavardes Visi ten rasti tikslams Kuo tas baikis da r“1®, 0 ,nasisake e-a turistai ir ausi- Hi larns\. tas Dal§—aa ooj. Ir ue prašo “Cleveland pasisaąę e. ą tunsiai n apsi tikrai nezinia. k J uiVražKo
stoję tik pernakvoti. Bet ve- _ j , .es*^’ Kart sis laiKrastis uz-
liau pasirodė, kad vieni iš ju G^mas daiktas, r.ad vai- girtų vieną jų kandidatą 
turi savo moteris o neku- dzia Prades mazmt pašalpą, ateinantiems rinkimams. Jie 
rios suimtos moterįs turi na- ne® į°? iž(,la$ ^ias, ° ka??- sako, kad jų tautybės žmo- 
mie paliktus savo tikrus vy-

rai kelia triukšmą, kad dau- kad jie nori turėti nors

Rumfcrd, Me. — šių mie
stelių Lietuvos Dukterų D-ja 
per Velykas turėjo surengus 
didelį koncertą, kuris pavy
ko labai puikiai. Programą 
išpildė vietos jaunimas. Au
kų Ispanijos lojajįtstams su 
rinkta S6.55. Balandžio
dieną ši draugija turėjo ber- 
tainini mitingą, kur nutarta 
paaukoti Ispanijos demo
kratijos gynėjams, $15.00.

M. W. Manson.

SAN FRANCISCO, CAL.
Pirmos Gegužės apvaikš- 

č lojimas.

rašiusių, paprašo SLA. Cen- draugijų komitetas. Pelnas 
trc leisti jiems sutverti nau- skiriamas Lietuvos politi- 
ią kuopą Chicago Lavvn.” niams kaliniams. Įžanga nu- 
Toliau sakoma: “Gegužės statyta nuo 10c. iki 25c. as- 
29 d. P. Grybienė prisiuntė meniui.
SLA. Centrui persikėlimo L. U. Ž. draugija rengiaDarbininkų demonstraci _  ___

ja prasidėjo nuo City Hali į lakštą į~217-tą kuopą.” pikniką 30 d. gegužės. Pel-

į us. Jos sustojo turistų kem
pėse tik pasimyluoti su ki
tais.

Šiomis dienomis čia mirė 
šie iietuviai:

talistai didesnių mokesčių nių Clevelande esą apie 
nenori mokėt. Todėl prezi- 25,000, bet neturi jokios re- 
dentas Rooseveltas ir paša- prezentacijos valdžioje.
kė vienoje savo kalboje, kad ---------
arba milionieriai turės dar- Miesto valdžia vienu sy- 
bminkus užlaikyti, arba kiu nupirko 60,000 kiauši- 
darbmmkai turės miliome- nįų miesto ligoninei ir ki-

ATVIRAS LAIŠKAS.

is Givic Centre Parką, demon- ’ ' ' ' nas skiriamas nuosavos sve
18 -tracijai pirmininkavo mer- _ Dabar temykim: 29 gegu- tainės pataisymui. Daugu

gina ir labai pavyzdingai 14 naujų aplikantų pra: apylinkės miestelių biz
i- . i tt n — j . • • i on rl o ti Lr noilioi ** . 7* - -vedė tvarką. Kalbėtojai bu- se (^a dk čarterio naujai merių paaukavo visokiųvo nuo įvairių organizacijų kuopai; jm da nebuvo pri- daiktli §iai draugijai; tie

ir plačiai aiškino Pirmosios imti daktai o kvotė 10 ir, zi- daiktai bus leidžiami išlai-
Gegužės reikšmę. Vietos ncma, da nebuvo SLA. na-
komunistų organizatorius fiais, taigi jų kuopa da ne
savo kalboje daugiausia pa-1 buvo organizuota, o betgi

v r> j i •• liotė vietos maiora Ross Jis SLA. Centro sekretorius tąGerbiama Redakcija: — nere vietos majorą noss. jis , tai nem
Pra=au naskelhti laikraštvip drąsiai išvadino majorą pačią aieną (tave ui negi 

- - - P * “ grafteriu ir pravedė rezoliu- mūšiai kuopai carterį ir nu-
liūs palaikyti. Kapitalistai tCm įstaigom. Užmokėjo ar- 

Ona Račkienė, nuo 8408 dabar bubmja savo spaudo- tį $20,000 vienai kompani- 
Linvood avė., sulaukusi 81 je» kad jie kelia darbininkų jaj_ £)ar nekuomet nėra pir- 
metu amžiaus. Palaidota ge- algas; bet kad tuo pačiu lai- į;ę tiek daug kiaušinių vie- 
gužės 1 d. Liko dvi dukteris, ku jie tas algas atima kelda- n{i svkiu.
Adomaitienė ir Keiutienė. mi maisto kainas, tai to jie . ---------

D. Mulevičius, nuo 6811 neskelbia. Kaip žmogus Ohio valstijoj 1936 me- 
Whitney avė., mirė sulau- šiandien gali pragyventi, tais automobiliais važinė-
kęs 53 metų amžiaus. Ame- kuris visai darbo neturi, ar- jjmas dikčiai padidėjo. Tą
riko) išgyveno apie 30 me- ba kuris dirba prie jVV PA, gajinaa spręsti iš gazolino 

tai baugu ir pagalvoti. sunaudojimo. 1935 metais
—— sunaudota 1,044,529,000

Užsimušė kouncilmanas. galionų, o 1936 metais 1,-
Conneauto mieste baisi 162,200,000 galionų.

apie Mariampolės pašto ne 
teisingus valdininkus. Aš 
turiu brolį ir seserį Lietuvo
je Šunskų parapijoie ir jie 
negauna laiškų Lietuvoje 
jeigu pasiunčiame neap
draustus. Jau 2 metai kaip 
taip yra. Kaip tik pasiun
čiame paprastą laišką ir ne
gauna. O registruoti mums

kurioje reikalaujama, 
kad majoras apleistų vietą 
už tai kad jis palaiko šaikas 
grafteriu ir daro mieste be
tvarke.* v

Abraham Lincolno jBata- 
lijonui, kuris dabar kovoja 
prieš kraugerius fašistus,

tų. Liko žmona, tris sūnus 
dukterys ir daugiau gimi
niu.

Cleveland iečiai Youngs- 
towne.

Balandžio 25 dieną kelia
tas elevelandiečių aplankė 
Youngstowno koloniją ir 
net suvaidino komediją sa-

nelaimė ištiko East Liver- ‘ .. T,.„ .
poolio kouncilmaną Willia- Streikuojantieji Dili Mfg. 
ma Skindmore'a. Jis važia- Co. darbininkai prašo para
vo su savo žmona ir sunumi 
automobilium ir, turbut per 
neapsižiūrėjimą, staiga atsi-

buvo renkamos aukos. Dar- 
sudaro sunkumą ir bran- bininkai sumetė aukų $140. 
giau kainuoja. Lietuvoje da piima dieną gegužės San

Francisco viešbučiu darbi-blogiau. Namiškiai serga,i • • • x. •••Ai tu iv. vj v i v va Vz a va vi cai vr anegali patys i pastą nueiti, ninkai paskelbė Streiką, 
tai turi padaryt Įgaliojimą Reikalauj^ t,.umpesnių va-
kitiems kad gautu laiška iš landų, daugiau mokesties ir

merj.
Konstitucijos skyrius a- 

pie nauju kuopų tvėrimą sa
ko, kad SLA. daktaras kvo
tėjas vyriausis nauju narių 
priėmėjas į SLA. O kadan
gi jis tų 14 narių da nebuvo 
priėmęs, tad jų kuopos įstei
gimas ir jos legalizavimas 
29 d. gegužės buvo nelega- 
liškvs ir peržengė SLA. 
konstituciją.

Mes manome, kad plates
ni komentarai šiuom klausi
mu nereikalingi. Nereika-

mėjimui ir bus pardavinė
jami iš varžytinių minėtam 
piknike.

Gyvulius da mažai kas 
laukuose gano, tik kam pa
šaro trūksta. Pavasario 
paukščiai jau visi parlėkė ir 
visur čiulba. Bet nėra gegu
tės, lakštingalos, dudučio ir 
kitokių Lietuvos paukščių.

P. šiška nusilaužė ranką. 
Pagavo traktoriaus diržas.

Ūkininkas.

AUKOS LIETUVIŲ KAMBA
RIO FONDUI.

p^tos. Mat, valdininkai pripažinimo unijos. Kai ku 
_ . . Įieško laikuose dolerių. rje vješ>>učiai norėio sūsitai

mes is visuomenės. Jų strei- Vieną kartą buvau įdėjusi Ryt tuojaus su darbininkais, 
kas jau tęsiasi apie trejatą - -.................... - -
sąvaičių. Aukas galima pri 
duoti i U. A. W. of A., Lo-

Pennsylvania:— SLA. 192 kp.. 
New Kensington. $28.00; San
dara. Pittsburgh, $11.35; LKF 
Komitetas, Pittsburgh, $76.90: 

lingi ir nauji įrodymai, kuo- S. Gegužis. Mahanoj City, $5.00 
met musų Pildomoji Taryba Pennsylvanijoj išviso $2,503.80. 
laikosi tik tokio teisingumo. IDmofe: — Liet. Moterų Ly- 
Keista. ir labai keista, kad ?a> Chicagoj, $78.35; N. N.. 
Pild. Taiyba savo suvažia-' Chicago, $5.00; R. Marzeliaus- 
vimuose sprendžia dalykus, kienė, Chicago, $5.00. Illinois iš- 
kurių arba visai nesupranta,; viso $761.35.
arba tyčia apsilenkia su fak- Massachusetts:—K. Zibickas,
tais. Nesmagu taip neprie- !So. Boston, $1.00. Massachu- 
lankiai išsireikšti apie Pild. s«tts valstijoj išviso $81.30. 
Taryba, bet faktai, kuriuos Aukas siųsdami, rašykite če 
mes Čia minėjom, verčia kj vardu: Lithuanian Memorial

10 dolerių i laišką, tai pini- darbininkai reikalauja, 
gus įseme. o laišką^ rado gi- Rad vjgį vįešbučiai pripažin-
rioje suplėšytą. Sudėsčius- . T,; r J mušė i didpli troką Visi tri« duoti į U. A. VV. oi A., uo- noje supie^ią.lej. Clevelandieciai prade- į rtideų tioR|. v try 79th išskait4 ka(1 buta mano bro-

da palaikyti artimesnius TKOS a.nt vietos užmušti, jų i- -- • •
santikius su savo kaimynais. ^v®nai naiP?-
Mat, kitose kolonijose nėra kad tai pravesti įstatymą, kad mo-1 rašė man, kad daugiau pini

raukte": Siko prie didėjo i™: dirbančios dirbtuvėse ąu į laišku-nMęėian.

d omą bendrus santikius pa- ir> 
laikyti. ' &31 nepamatė.

bančias

kad Skidmore troko negalėtų daugiau dirbt kaip 
48 valandas } sąvaitę. Tas 
palies tik dirbtuvėse dir- 

moteris.-• . • i’i ____i_ _zl: uaiicičus moterie Pne kitų
Kaip jau esu nesykį rašęs, reJO 86 myn 8 - darbu valandos nebus nu-

muču kolonijoj pradėjo eiti Gegužės 1 dieną Lietuvių statytos.
naujas sąvaitraštis, “Lietu- Moterų Ratelis turėjo šei- Į ---------
vių Žinios.” Pasirodė jau mynišką vakarėlį. Moterų Federalė valdžia pagavo

!io pravardė ir tą laišką ra-
tų jų reikalavimus.

Gamtos Duktė.

EKSKURSIJOS JAU 
SIDEDA!

PRA

Mrs. M. Kurelaitienė.
654 Portland street,

Baltimorę, Md.

MANCHESTER, CONN. 
Užsitarnautas pagerbimas.

Gegužės 1 d. šių metų čia

Kurie žadat važiuoti šiais me
tais aplankyti Lietuvą, laikas 
apsirūpint su reikalingais do
kumentais. F’rželio 19 jūrių 

{milžinas Berengaria išplauks su 
lietuviais ekskursantais i Lietu
vą. Nepamirškite, kad p-nas P. 
Bukšnaitis vadovaus Cunard

tris numeriai, iš kurių gali- Ratelis jau gyvuoja kelioli- tris butlegerius, kurie par-1 buvo surengta per draugus i White Star linijos ekskursijai,
ma spręsti, kad tai yra sro- ka metų ir yra daug pasi- davė už $100,000 degtinės ir gimines “surprise parė” Jis aprūpins visus jūsų kdionė-
vinis laikraštis ir tarnaus darbavęs visuomenės dir- be valdžios žinios ir valdžia
kunigijai. Tačiau, galimas voje. negavo jokių taksų už tai. Į
daiktas, kad “D-vai” jis bus --------- tą skandalą likos įvelti keli
nemažas konkurentas. Jis Clevelande pradėjo orga- Loraino miestelio gyvento- 
atims iš jos nemažai vieti- nizuotis audinyčių darbi- jai, taipgi ir keliatas polici
nių skelbimų ir spaudos dar- ninkai Vadai sako, kad or- jos valdininkų, 
bų. Nors laikraštis ir vienos ganizavimo darbas bus va-
srovės, tačiau už demokra- romas pirmyn iki visi darbi-' Girdėjau, kad apsirgo ir 
tiją daugiau pasireiškia, ne- ninkai bus organizuoti. Vie- guli Huron Rd. ligoninėj Jo
gu fašistų “gazieta” su savo nas susirinkimas jau įvyko nas Petrauskas, Piliečių 
vaikiškom pasakaitėm ir ir dalyvavo apie 500 darbi- Kliubo sekretorius.
Smetonos garbinimu. ninku. i Joną* Jaras.

paminėjimui 25 metų SU- je reikalus, o ant laivo bus daug 
kaktuvių Ženybinio gyveni- Įvairių pasilinksminimų ir dy- 
mo draugams Tvaronams, kai duodama prie pietų vynas 
seniems to miestelio gyven- {ir tt. Visi žino, kad lietuviai eks- 
tojams, “Keleivio” skaity- kursantai visuomet būna pui- 
tojams ir darbštiems veikė-, kiai globojami, todėl, nelaukit 
jams SLA. vietinėj kuopoj. ! paskutinės valandos prisirengti.

Parengimas įvyko Lietu- į Reservuok sau vietą ant laivo 
vių svetainėje. Svečių buvo i,,
susirinkę labai daug, buvo
net ir iš Bostono.

Visi svečiai gražiai pasi-

Nesivčluokl Atsiminkit kad ju 
sų draugai tikisi sutikt jus lai
ve Berengaria. birželio 19 d.

Rep.

minėjom, 
mus tatai pasakyti.

Da vienas paklausimas ir 
bus baigta. Kodėl Pild. Ta
ryba atmeta kuopų skun
dus pasiremdama tik vieno 
Skundų-Apeliacijos Komi
sijos nario (adv. Kalinaus
ko) rekomendacija, o nerei
kalauja kitų dviejų narių 
nuomonės?

SLA. 260-tos kp. valdyba, 
Prez. A. Andriukaitis, 
Sekr. K. Liutkus.
Iždin. B. Pužauskas.

Room Fund. o adresuokite: V. 
Zamblauskas, 31 Minooka st.. 
Pittsburgh (10), Pa.

J. Baltrušaitis,
LKFK sekretorius.

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S
CANTEEN

s
Nuo Redakcijos: šis pa

reiškimas turėtu tilpti ne 
“Keleivy,” bet “Tėvynėj,” 
kuri vien tik SLA. reika
lams ir yra leidžiama. Bet 
SLA. 260-tos kuopos sekre
torius skundžiasi, kad jis

GERIAUSI IšSIGfiRIMAI 
IR VALGIAI.

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

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS! 

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

VORCESTER, MASS. {



S

KELEIVIS, SO. BOSTON. N«. 19. Gegužes 12 d., 1937 m.Ketvirtas Puslapis.

ėjimas 
Maikio su Tėvu

SIAUBINGŲ UGNIKALNIŲ IR RO 
JISKOS GAMTOS SALOS.

yra sėsliais gyventojais, ver
čiasi žemdirbyste ir preky
ba.

Labiausia kultūringi yra 
Į pietus nuo Azijos žemy-' Visuose miškuose be jo- Javos malajiečiai. Malajie- 

no yra milžiniškas didžiulių kios priežiūros auga ir dau- čių kaimai yra labai gražus, 
salų Malaju salynas. Jis ap- gybė kitokių vaisinių me- Nedideli lenktiniai arba 

džių, kamparo, kaučuko ir i bambukiniai namukai stato- 
daugybė kitokių naudingų mi ant aukštų stulpų. Tuo 

budu lengviau

—Roman, Maike, koman ! 
Uždainuokim kokią šaunią 
dainą tautai ant garbės!

—O ką, gal Smetona pri
siuntė tau medali, tėve?

—Gerti negerai, tėve. 
—Kodėl negerai? 

-Todėl, kad gėrimas

ima Filipinų salų grupę, 
Molukų salas, mažąsias 
Zundo ir didžiąsias Zundo 
salas, Javą, Celebes, Bor
neo, Sumatrą. Be šitų dides
nių grupių ir didžiųjų salų 
Malajų salynas apima bega
les mažų salelių ir tokiu bu
du tas salynas yra didžiau
sias visame pasauly. Visų 
salų plotas yra daugiau 
kaip keturis kalius didesnis 
už dabartinės Vokietijos 
plotą. Kai kurios salos yra 
net labai didelės, pavyz
džiui, Sumatra turi 1,500 ki
lometrų ilgumo ir 500 kilo
metrų platumo. Dar dides
nė yra Borneo sala.

Visos Malajų salyno salos 
yra labai kalnuotos. Sumat
ros kalnų viršūnės siekia iki 
4 kilometrų aukščio. Toje 
pat saloje yra 59 ugnikal
niai, iš kurių 5 veikia. Javo
je yra 45 ugnikalniai, o vi
sose Zundo sąsiaurio salose 
yra 121 ugnikalnis.

Ugnikalniai nuolatos pri
mena save baisiais išsiverži
mais ir žemės drebėjimais. 
1772 metais išsiveržęs Javo 
je Papandajangos ugnikal 
nis su žemės drebėjimu pa
vertė didžiausius plotus dy

Sveikatos Skyrius
Šį skyrių ved*

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DKALGUA.

SVEIKATA IK LIGA. ga nesitęsia ilgai. Ligonis dau
giausia j keliatą dienu pagija 
arba miršta, šitokiuose atsitiki 
muose skubi medikalė pagelba 
yra didžiausios reikšmės,, nes 
kartais suvėlavimas vos vienos 
kitos valandos reiškia vienokį 
ar kitokį ligonio likimą. Kitos 
esti taip vadinamos kroniškos, 
kurios tęsiasi mėnesiais ir net

Krūmų. : ouuu lengviau apsisaugoti
Nemažiau įvairus ir gyvu- nuo žvėrių ir negerų žmo- 

ių pasaulis. Laukiniai dram- nių.
bliai, raganosiai, tigrai, ta- Javoje ir kitose vietose, žodį sveikata minime net de 
pytai, beždžionės—štai pa- kur yra mažiau pavojų, na- šimtis sykiu kasdieną. Susitikę 
>rasti salyno žvėreliai. Su- mai statomi ant žemės. drauga ar šiaip jau koki pažys 

matroje ir Borneo sutinka- Baldų namuose nėra; ant tama pirmiausia klausiame kaip 
ma stambiųjų beždžionių grindų yra patiestos pynės. jo ir visos šeimos sveikata tar- 
orangutangų, o Sumatroje ant kurių gyventojai ir sėdi nauja. Kuomet linkėjimus tie 
ir Javoje gibonų. Ypač pa- ir miega. kiame savo prieteliui vienokia
žymėtinas salyno žvėris yra Visi kaimai aptverti tvora ar kitokia proga, pirmiausia lin- e^e metŲ’ Šitokiuose atsitiki 
aukinė kiaulė babirus su di- ir skęsta sodų žalumynuose, kime geros sveikatos. Vien tik 

džiausiomis atgal atlenkto- Visur yra švaru ir tvarkin- iš to jau galime aiškiai spręsti, 
mis iltimis. Salyno paukš- ga. Tautinis malajiečių ru- kad sveikata nėra menkniekis, 
čiai pasižymi be galo gra- bas — gabalas audekto (sa- Tačiaus su šituo žodžiu esame 
žiomis ir ryškiomis plunks- rongas) persiristi per klu- taip arti susigyvenę jau nuo se
nomis. Ir niekur kitur nėra bus. Galvas moterys gaubia- novės,
tiek daug, tokių didelių ir si margomis skarelėmis, o

Kasu Dr. S. Biežis.

muose ženklai pasireiškia iš lė
to ir lengvoj formoj, taip kad iš 
pradžios per tidą laiką pats li
gonis nei nežino esąs nebesvei-

ap_ kurna. Dar baisesnis išsiver- 
temdo protą. Be to, girtą žinias bu\o Sumbatos salos.

tokių nepaprastai gražių 
vabzdžių kaip čia.

Didžiausią salyno vieti
nių gyventojų grupę sudaro 
malajiečiai. Jų yra apie 45 
milionai žmonių. Tai yra y- 
patinga mongolų rasės šaka. 
Prie jos dar priklauso Mala- 
kos, Madagaskaro ir Poline
zijos gyventojai. Tarpe at
skirų padermių yra didelių 
rasinių skirtumų, o dar di
desnių skirtumų yra atskirų 
malajiečių padermių bude 
ir gyvesenoj. Vieni iš jų tik
ri laukiniai, kurių tarpe yra 
ir žmogėdrų, o kiti jau senai

ku. čia gydymas, žinoma, nėra 
kad jam nepriduodame taip skubotas. Taipgi esama ap- 

ypatingos reikšmės ir jį varto- krečiamų ligų, kurios sveikuo
sius susargdina, jei pastarieji 
bendrauja su ligoniu. Kad ap
saugoti sveikuosius nuo susirgi
mo. už vis svarbiausia yra visiš
kai atskirti, izoliuoti ligonius, 
tuomi užkertant kelią plisti li
gai. Taipgi dar reikia priminti, 
kad tūlos ligos pasireiškia tik 
tam tikruose klimatuose, saky
sime, tropiškosios ligos randa
mos tik šiltuose kraštuose.

žmogus išsigydęs iš nekuriu 
ligų gali būti taip pat sveikas, 
kad tarsi, visai nesirgęs; gi ki-

plabkus puošia . gėlėmis ir jame tarsi tai butų mandagumo 
metalinėmis smeigėmis. arba įpročio posakis. Taip pat 

Dar aukštesnio kultūros tik retas kuris turi aiškia nuo- 
laipsnio yra pasiekę Celebes voką. ka ištikruju sveikata reiš- 
salos rytų gyventojai mm- kia. Mat, didelė dauguma mano. 
chascai. Jų kaimus jungia jeigu jautiesi gerai, tai ir pilnai 
puikus plentai, apsodinti ro- sveikas esi. Dalinai tai tiesa, bet 
Žiu krūmų žaliatvorėmis. anaiptol ne visados. Taigi čia 
Aplink namus, Žydi puikus pažiūrėsime kas sveikata yra. c 
gėlynai. Kaimuose yra mo- kas ne.
kyklų, kur vaikai mokomi Sveikatą apsklembti keliais 
gimtąją malajiečių kalba. Žodžiais ne taip lengva. Už tat 
Gyvenimas tose salose yra prisieina tai plačiau panagrinė- 
puikus. Tačiau čia niekas ti. kad tinkamai išaiškinus, 
nėra tikras, kad kada nors Žmogaus kūno sudėtis vra labai tos- pavyzdžiui, džiova, palieka 
neatsivers pragaras-ugni-
kalnis ir nesunaikins viską.
neatsivers pragaras-ugni- komplikuota. Jis susideda iš,savo Žymes, kurios niekados ne-

žmogų ir nelaimė gali grei- Tanboi o ugnikalnio išsiver- 
—Ne, Maike, medalio da čiau ištikti. Einant per gat- z^as 18Io metais. Nuo is- 

negavau, ale vistiek pasti-1 Vę gali automobilius užmušt. aestų } padanges pelenų de 
pušiai linksma naujiena iš- d<< besu aptemo saule Javos
Kauno stfujia įso nj oJĮiBję 3 saloje tų pelenų nugulė tiek,

šokiu zaoabonų. Smerties kad po jų sluokniu griuvo 
nebl-.ok’, )a TrnV° Jos vistiek namai, o žydintieji 

’ neissisuksi.^ Kai buvo probi- Jaukai ilgam laikui pavirto 
A-.wt . cija, tai žmonės mirdavo — - -tarptautiskas -----------

—Kokia naujiena?
—Ogi “Draugas”

kad Rygoj buvo koks ten C1ja, z?nones mirdavo pill<a negyva dykuma.
ir lietuviai subytino italijo- Saina^ka^avojo °tai visokie b §it°S 
nus ^ako geriau imetė hole , - ba\0J0:. 1 ,vl>OKie ba vos saloje iš 12 tukstan-nus. oako, genau įmete ooię mokshski išradimai varo čiu gvventoiu ewu liko tik
įmaišą. iuos i kaous Ve atskrido oc - - n - f—Gerai, tėve, bet kokia ,Vek atskrr° 26 žmones. Gretimoje Lom-
gi tau iš to nauda? ~mai?s ?_i?.d!.nbu^_b^ boko saloje žuvo 44 tuks-

Trogloditai Argentinos Kordiljieruose.

gl tau IS IO nauaa 1 linna< ir ąnrncrn Trv«de- 7 ■ ■— , "—Ogi gal dabar saliunai --U - sprogo msae tanCiai žmonių; dalis jų zu-ugi gai aaoar sanunai slmt zmonių su viršum su- vo užnilti pelenais o kiti
snapsą mums atpigins, kaip degė visai negėre Taigi ro V j • p,. ak’ 0 K1Umusu vardas tait) nakilo 2-f ™ negeię. įaigi no nuo bado ir ligų.
mm ų vaidas taip pakilo... difrens, Maike. gersi ar ne- Tokg Dat pražūtingas bu

—Bet musu vardas negali n vistiek bus kannt PVnuo to nakilti tėve i Kaput. vo ugmkainis Krakatau
—KaP tu šneki Maike ?-uk V*- as 11 saka.u: ?era tarp Sumatros ir Javos išsi- 

tu aueni, jokio skirtumo, kaip zmo- veržimas 1883 metais Di-
kad negali pakilti. Kibą tu gus savo dūšią Dievui ati- džioji salos dalis su didžiau- 

duoda, bile tik paskutini pa- fįu sprogimu išlėkė Į padan- 
tepimą gauna. gef_ Salos pelenų ir dulkių

-O ką tas patepimas rei- stulpas siekė iki 30 kilomet 
škia, tėve? rų i aukšti. Per kelis aky-

—Tai yra tokia mostis. mirksnius Javos ir Sumatros 
Maike, kad lipant į dangų pakraščiais nugulė iki pusės 
kojos neslystų. metro storumo pelenų sluok-

—Tas parodo, Maike, sau eiti tos mosties pajieš- . Dėl sprogimo baisiai su 
kad čia svarbus atsitikimas, koti. o aš eisiu knvgynan aukavo jura ir bangos iki 9ennos

—Tai vra vaiku žaislas, naują knvgą pasiimti. metrų aukštumo išgriuvo
tėve, kuris jokios tarptauti- -Orait. Maike. parnešk VvT° ^'plauti

gerą sapnininką, tai 11 man daugybė kaimų ir keli mies 
susigadys. taį žuvo 40 tūkstančių žmo-

nių. Didinga tropikų aug
menija juros užsietais pa
kraščiais buvo kaip šluote

nematei musų gazietos, ką 
vadinasi “Draugas?”

—O kam ją reikėtų ma
tyt?

—Tenai šita naujiena vra 
išdrukavota didelėmis lita- 
romis, kaip kočergomis, per 
visą puslapį.

—Tai kas iš to?

nes svarbos neturi.
—O aš rokuoju. Maike,

kad musų tautai dabar jau 
bus geriau ant svieto gyven
ti. Jau grinoriais negalės 
mus airišiaf vadinti. Jeigu 
kas norės ką pasakyti, jam 
tuoj galima pakišt po nosia 
fakta: “Ve. žiūrėk, durniau.

daugvbės atskiru daliu, orga- pranyksta. Kiek tas reikšmės 
nais vadinamų, kaip tai: širdis. turi ateit/ žmogaus gyvenime, 
plaučiai, smegenys, jakuos, ink- daugiausia pi įklauso nuo y pa
stai ir tt., kurie atlieka jiems taigos ligos bei jos įšsiplatini- 

Tačiaus ir geriausiame atsi-
jiems

ypatingą paskirtą veikmę pilnai mo;
Trogloditais senovėje va-'radus ir UŽ jį galėtų prisi- kooperuojant veikmei visų kitų bkime. tai neina i sveikatą, 

dino žmones, gyvenančius pirkti daugiau degtinės, organų. Kuomet šitokia padėtis Yra beveik negalima numa- 
UlVUOSe. Niekas netikėtų, kad joje paskandintų savo egzistuoja, tai vra. kuomet vi- tyti kas atsitiks su žmogaus 
kad ir dabar, kultūros ir pa- vargus ir skurdų gyvenimą sos kūno dalys atlieka savo dar- sveikata už savaitės, mėnesio, 
žangos amžiuje, dar butų šiuose sniego ir akmens ty- bą 100 nuoš* tai tą ir vadiname meto ar kito, kaip kad negali- 
trogloditų; bet pasirodo, ruošė... sveikata. Sveikatą taipgi gali ma iš kalno nusakyti, kuris ko-
kad dar jų esama. Štai, Ar- Pagyvenęs metus Kordil- ma pavadinti harmonija, yes vi- kio amžiaus susilauks. Neatsi- 
gentinos laikrašty “Caras y jieruose, dažnai užmiršta §i kūno organai dirba sutarti- žvelgiant i tai. visgi randasi 
C3.retas nesenai tilpo p. sa\ O tikslą, dėl kurio atvy- nai-harmoningai. tarsi tai butų priemonių. Kuriomis sąmonin- 
•Jose Bardagi straipsnis, ku- ko į šias niūrias vietas ir iš- didžiulė orkestrą, kurios sutar- gai pasinaudojant, galima sū
riame aprašomi trogloditai leidžia degtinei surastą SU tinas grojimas Įvairiais instru- sirgimų skaičių gerokai prare- 
il’ jų gyvenimo tragedija, tekiu vargu lobį... Pašilai- mentais pagamina malonią, har- tinti ir net gyvenamąjį amžių 
Argentinos vakarų Kordil- ko, bet labai retai, kad auk- moningą simfoniją. prailginti. Kad šitą atsiekus.
peruose, netoli nuo pačios so j ieškotojas, paskurdęs 
kalnų viršūnės, yra kokių metus-kitus, surenka dido- 
penkių mylių ilgio tarpu- ką maišelį aukso ir grįžta 

jaukiaikalnis, kurio akmenuotų 
dugnu teka Las Minas upe
lis. Upelis prasideda aukš
tose snieguotų kalnų viršū
nėse, didėja ir galop įteka į 
Čubuto upę. Upelio krantai 
uoloti, niūrus, kaip ir pati 
gamta. Kalnuotuose upelio 
krantuose yra daugybė ur-

Kaip greitai vieno kito in
strumento grojimas išeina iš to
no, taip veikiai harmonija nu
stoja būti kaipo tokia. Panašiai 
ir su žmogumi. Kuomet vienas 
organas kad ir dalinai nebeat- 
lieka savo užduoties, taip grei

tų, kuriuose gyvena ne vien: laiko koks tai turkas.

savo tėvynėn, kur 
įsitaiso, pradėdamas naują, 
laimingesnį gyvenimą. Dau
guma gi amžinai lieka gv-
venti trogloditais, prager- tai sveikata pakrinka._žmoKUS 
darni visa savo randama jau de(la si k Tai , 
auksą, arba pralosdami ji |imi( adinti disharmoniia 
losimo namely, kurj netolie- arba |>elvark(! kune Ta 
se nuo jų gyvenamos vietos h buli visai mažoa

ikendrai kalbant, yra kiekvie
nam būtina susipažinti su savo 
kunu. jo Įvairių dalių veikmė
mis bei žinoti aplinkybes vedan
čias prie visokių susirgimų. Juo 
daugiau žmogus pažins šiuos 
dalykus, tuo geriau jis galės va
dovautis savo sveikatos naudai.

Praktiški Patarimai

Kaip užgesinti ugnį be 
vandens.

Iškrėtė Peruvijos
Konsulatą Madride. nušluota. Krakatau išsiver- 
Ispanijos vyriausybinin- žimas atsiliepė vjsa™e že- 

vv.. -ai pereitą sąvaitę iškrėtė T1®5 kamuolyje. Pakilusios 
mūsiškiai italioncus Rvgoj Peruvijos generalinį konsu- -1U™ bangos apėjo visą ze- 
subytino!” Ot, ir uždary- latą Madride ir rado apie mes. kamuolį, pasiekė Euro- 
sim tokiam snukį. Jes. Mai- 200 pasislėpusių fašistų, ku- P4 it daugely vietų padare 
ke, kaiD aš figeriuojų, tai rie tuoj buvo areštuoti. Be ”](’ebų nuostolių, v ulkams- 
tik dabar galės Lietuvos to, konsulato namuose rasta y.1 P?lenai pakilę kelias de- 
saulė užtekėti! O italjonam, slapta radio stotis, iš kurios, kilometrų J orą, buvo
tai visai užtems. Gazietos matyt, fašistai informavo išnešioti po visą žemę. 
rašo, kad anądien Ispanijoj saviškius apie Madrido pa- Per . Malajų salyną eina 
bobos sumušė Mussolinio dėtį. Vyriausybininkai pa- Pusiaujas, vidutine metinė 
vaiską, o dabar jo tautiečius ėmė konsulato dokumentus teJnP^.atpra laikosi aPie 
subytino Lietuvos sportinin- ir išsiuntė juoš Valencijon. ", ”, drėgmės visada 
Voi P)p1 p3K3nK3m3,l, tocicl 3})1C

—Ispanijos įvykiai, tėve. Peruvijos viffllžia taip įtūžo, augmenijos įvairumą puoš
tai kas kita. Ispanija gali kad nusiuntė Ispanijos vy- didingumą sunku kas
turėti lemiamos įtakos viso riausybei didžiausį protes- fnimpais žodžiais pasakyti, 
pasaulio istorijai. tą. Tuo pačiu laiku buvęs Sumatros, Borneo, Molu-

—O kaip tu rokuoji, Mai- Peruvijoj Ispanijos pasiun- kų ir iš dalies Celebes salos 
ke, ar iš to Rygos durna- tinys Luis Aviles paskelbė, apaugusios tikrais nepraei- 
mento. ką “Draugas” apra- kad jis nutraukia ryšius su namais, vijokliniais rotan- 
šė tokiom didelėm litarom, Ispanijos respublikos vy- gaiš, lijanomis supintais mi- 
neišeis jokia istorija? riausybe ir nuo šiol atsto- škais. Beždžionės čia leng-

—Dėl to turnamento, tė- .vausiąs generolą Francą. Is- vai gali keliauti per visą sa
ve, uodas nenusičiaudys. panijos vyriausybė todėl lą visai nepasiekdamos že- 

—Wes, Maike, jeigu iš to pavedė savo reikalus atsto- mės, o tik šokinėdamos me- 
biznio mums nėra jokio pa- vauti Meksikos ambasado- džių šakomis. Niekur nėra 
žitko, tai daugiau niekas ne- riui Peruvijoj. tiek įvairių palmių, kaip čia.
lieka, kaip tik pasigert kie- Peruvija yra Pietų Ame- Vienas sago palmės medis 
boniškai, o išsipagiriojus su- rikos valstybė, beveik tokio duoda tiek vaisių, kad jais

_ ... . . žmojrus gali apie ją visai nieke
Po didesnio kiekio suras- nenusimanyti, kartais 

to aukso, iš trogloditų mies- ją surasti.
tč>, gildėti įvairiausiomis sveikata esti šiek tiek pakrikus, 
kalbomis girtos dainos, su- kas ilgainiui gali išsivystyti į 
kavimai 11 juokai... O galėtų rįmta susirgimą, jei jos pradinė šaukti ugnagesių? 
juk geriau susitvarkyti ir eiga nesulaikoma Taip anądien atsitiko Flo-
pagerinti savo gyvenimo są- Mat M isigalįdama „aikilla ridoj, kur maži vaikai užde-

andenrti savo snstvrusi k„ art,mlaUSIa? “,es- paliestą organą kas sykis vis mokyk ą. Nors vandens
na su' r - J™- 10 T' Augiau ir .Jaugiau. Šitokiam., mokyki.., buvo, bet Jis buvo
XšusiS ,'uhaFs hrt veltub1^; p Ba,n,OCeJ.4 m-vllU‘ pažengusiame laipsny kad ir Ii- Pritaikytas tik gėrimo tiks- 
pb-usiat iubais, bet veltui. Bet kur tau. Degtines par- nualinama arba sulaikoma lui ir gaisrui gesinti jį nebu-
saltis skverbiasi visur.... davėjai gyvena arčiau ir nu- ^žniausiai ‘liestas orga' vo galima pavartoti. Gi ug-
\arvanns nuo urvų vanduo jaugdami, kad iš nagų gali pasiheka sukoneveiktu ant nagesių arti nebuvo, nes
uzsala įvairiausių braižinių pasprukti laimikis, patys at- vi<^ kL veik Xda reiškė mokykla buvo pastatyta far- 
įr paveikslų formose: žiu- blanko nas trogloditus su ’ Kas \®,K■ visada re,sk,;‘ r
rint iš tolo atrodo, kad prie- degtine ir kitais masinan-. ^^Ulud^žn  ̂
sais stūkso ne urvai, o koki čiais pasiūlymais, išvilioda- °-ne
tai gražus fantastiški, kiyš- mį iš jų auksą, b* tempia «ahma tlketIS "et P*ie stropiau-

mmal mžko - • N l • - * r 8,0 K^ymO. Žmogaus SUSirgl-tolimai rūmai, ypač mene- vargšai trogloditai ir toliau ma liraa lvirinti su užside.
savo skurdų ir vargingą gy- iu namu Kuomet israf 
vemma. be giedresnes atei-1 pastebiama pradžioje, toi me„.

Kas per žmones gyvena bes... Daugumai iš jų m*ies- komis pastangomis jis veikiai 
tuose paslaptinguose pasta-, ar k°kie no1^ Pa?.ras; užgesinamas ir kas svarbiausia.

pavieni žmonės, bet ištisos 
Dauguma urvų 

drėgni, per juos vanduo be
są ne tik iš apačios, bet ir iš 
viršaus. Ži» mą šaltis siekia 
per 20 laipsnių; urvų gy
ventojai nuo šalčio dreba, 
kalena dantimis ir stengiasi

sieną! Taip, tai tik iš vir
kaus... o vidun7?...

tas ar kokie nors
tuose? Koki vargai ar bėdos čiausi patogumai amžinai 
iuos čia atvijo? Ką jie vei- Ve^a 
kia šituose akmens ir sniego J°ne. 
tyruose?... Juos visus čionai

vien viliojančia sva- 
(“L. Ž.”)

sutraukė tik vienas magiš
kas žodis “auksas.” Visi tie 
žmonės, gyvenantieji užša
lusiuose urvuose su savo

JUOKITĖS. O GYVENSI
TE 100 METŲ.

net ir Ką jus darytumėt, jeigu 
vienok jau užsidegtų jūsų namas ar 

kitkas, o neturėtumėt van
dens ir negalėtumėt prisi-

tai pačiam namui visai mažai 
žalos pasidaro. Gi jam Įsilieps
nojus, prisieina energingiausiai

merių vaikams, toli nuo 
miesto.

Mokyklos vedėjui atėjo 
galvon mintis pavartoti smė
li, kurio buvo nemaža mo
kyklos kieme. Ir tuo smėliu 
jis tuojaus ugnį užgesino.

Kur nėra smėlio, galima 
pavartoti ir žemių.

Tas svarbu žinoti ypatin
gai farmeriams, kurių tro
besiai nėra taip gerai nuo

dirbti, kad Ugnį sulaikius. Bet «gnies apsaugoti, kaip mies-
kiek iš to naudos esti ? Lieka iš 
buvusio gražaus namo tik kru-

tuose.

Kaip naikinti dėmes? 

Kavos dėmės. Suvilgyk
Austrijos sostinėj Vienoj va nedeguolių. Atidėlioti gydy-

gvvena 4 vyrai, kurie jau mą. vieną sykį susirgus, reiškia _____  ______ ____
žmonomis ir vaikais, ar pa- baigia varytis iki 100 metų, didesnį ligos įsigalėjimą, ilges- jas glicerinu ir leisk pasto- 
vieniui, tai aukso jieškoto- ir visi keturi sveiki, kaip ri- nį ir brangesnį gydymąsi, dau- vėti dvi, tris valandas. Pas-
jai. Dumbluotame upelio dikai. Vienas jų yra advo- giau nemalonumų ir svarbiau- 
dugne jie gaudo auksą, katas Wald, antras — gydy- sia, tai nepataisomai sveikatos 
Daug triūso ir vargo pade- tojas Ehrenhaft, trečias — sumenkėjimą.

kui tą vietą apipilk muilo 
skiediniu ir ištrink kietu še
pečiu, o paskui išmazgok ir

kalbėt rąžančių, kad Dievas 
duotų dangaus karalystę. 
Taigi eik šen, vaike, išsiger- 
sime. .. _ ™

didumo kaip Meksika, bet žmogus gali maitintis išti 
gyventojų turi tik apie 5,- sus metus, o tiems vaisiams 
000,000 (Meksika turi apie sudoroti vos 10 dienų terei- 
16,000,000). kia.

da kol sugauna ir išplauna muzikos kompozitorius Ligų yra visokių ir jų gana suprosyk. 
koki gramą aukso... Kokios Kinzl, o ketvirtas — piešė- daugel — priskaitoma net su į Vaisių dėmės. Pamerk dė- 
tautybės ir iš kur šie aukso jas Goltz. Visi keturi jie yra viršum 2.000. Nuo jų nėra liuo-; mėtas vietas trim—penkiom 
įieškotojai? Vargu bent kas linksmo budo žmonės, nuo- si: nei jokia rasė. nei jokia tau- minutėm i metilinį spiritą, 
atsakytų į šį klausimą, nes latos juokiasi ir dainuoja. Ir ta, nei jokis luomas, nei jokis paskui nuplauk jas su drun- 
čia niekas tuo nesiįdomau- visi jie sako tą patį: jeigu amžius. Vienos jų esti ūmios: gnu muilo skiediniu. Po to 
ia: iiems visiems rupi vien nori gyvent 100 metų, tai asmuo staigiai suserga, ligos vėl pamerk į metilinį spiritą 
tik “auksas ir auksas.” Kad visuomet buk linksmas ir ženklai smarkus ir aiškus, daž- ir išmazgok jo ir muilo skie- 
tik to “aukso” daugiau su- juokis. niausią lydimi karščio ir pati Ii- dinio mišinyje. .
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Numato Didelį Namų 
Statybos Kilimą. '
Šiomis dienomis Bostone

Pasibaigė Antroji Ispanijos Fašistams Šančių a£iern^jv^žiav’- 
Sovietų “Piatilėtka” Padeda Portugalija. , i . i " ■, ■ «a .

______ ______ tvutmo, kad greitu laiku A-
merikos didmiesčiuose pra
sidėsiąs t marku- statybos

m u-- >< , i< j-j kilimas. Tai bu-:ąs toks di-
Sovietų valdžia Maskvo- Madrido gynėjai pereitą delis “boom,” kokio Ameri- 

je paskelbė, kad antrojo sąvaitę puolė priešą Jaru- kos istorijoj da nebuvę .Per 
statybos penkmečio planas, mos upės kryptimi ir nu- ilgus depresijos metus sta- 
rusiškai vadinamas “Piati- grūdo jį į antrąją liniją. De- tvj)a buvo visai sustojusi 
lėtka,” pasibaigė daug ge- šinysis fašistų sparnas čia Dau^ pasenusių trobesių 
resniais rezultatais, negu buvo visai išardytas ir jo per ta ]ajka buvo nugriauto 
buvo laukta. Jis tuiėjo baig- pozicijas užėmė lojalistai, q gyventoju prieauglis vis- 
tis ateinantį rudenį, kuomet kurie rado 400 negyvų fa- tiek kilo. Dėl to dabar esąs i 
bus paskelbtas trečias penk- šistų, ir didelė jų dauguma didelis gyvenamų namų tru- 
mečio planas; bet pramonė buvo portugalai. Escorialo kūmas, daug žmonių jieško 
pasiekė užbrėžto tikslo kryptimi lojalistai sakosi ngmų pj,-kti įr daug kas iieš- 
daug anksčiau, būtent, 1 ba- paėmė daug . karo medžią- ko kambariu, žodžiu, rinka 
landžio, o geležinkeliai jau gos ir belaisvių. Išviso loja- išalkusi, o prekių nėra. Dėl 
sausio mėnesį prašoko nu- listai 5 gegužės atakavo to įr laukiama didelio staty- 
statytą jiems ribą. Pasiektų priešą šešiose vietose ir bos pramonėj judėjimo.
laimėjimų smulkmenos ne- kiekvienoj vietoj nustūmė j} __________
paskelbtos, tik pažymėta, i antraeiles pozicijas. Fa-
kad nuo to laiko, kaip ant- šistai paskui mėgino eiti 
roįi “piatilėtka” prasidėjo, kontratakomis ir pralaimė- 
iki šių metų 1 balandžio Šo- tas pozicijas atsiimti, bet lo- 
vietų pramonė pagamino vi- jalistų ugnis nušlavė juos 
šokių prekių už 86 bilionus atgal.
ir 400 milionų rublių. ---------------

___________ ‘ “HINDENBURGO” spro-

Įvairios Žinios.
Po Riaušių Filmų Pramonėj. Parsiduoda Gera Farma.

Jos rezultatai esą geresni Daug jų užmušta Madrido 
negu tikėtasi. fronte.

KAUNO GATVĖJ APAL
PO IŠBADĖJĘS ŽMOGUS.

Kaune 15 balandžio prie 
baseino apalpo vienas senu
kas. Apalpusį apstojo daug 
žmonių, o atsigavusį pradė
jo klausinėti. Senukas pasi
sakė jau trečią dieną esąs ff/išntninmv BRISBANE’AS PALIKĘS
nevalgęs; ėjęs į savivaldy- KOSyiOjams. $20,000,000.
bę; bet su pašalpa sunku T„. * , , s
esą.

Hollywoode sustreikavo filirx darbininkai. Kai kompanijos pastatė jų vieton skebus, strei
kieriai įsiveržė į vidų ir išva'kė juos. Vienas srteiklaužis buvo išmestas per duris su visais 
stiklais. Čia parodyta, kaip ambulianso chirurgas apriša jam sužeistą ranką.

104 akeriai žemės, beveik pusė dir
bamos, stuba 7 ruimu, bar nė gera, 
dvi ganyklos, daug miško, virš šimto 
vaisinių medžių, yra vištų; 14 mel
žiamų karvių, 1 bulius, du arkliai, 
Ford trokas, yra visos mašinos, ko
kios tik reikalingos prie farmos. Že
mė gera ir viskas gerai auga. Farma 
randasi tik ketvirtadalis mylios nuo 
šteitavo kelio, G mylios nuo Nashua 
miesto ir dvi ir pusė nuo Hollis, N.H. 
Kurie manote pirkti farmą, aepra- 
leiskite geros progos. (0)

S. KANTAROVICH
I*. O. Box 86, Haitis, S. 11.

NEBŪK ŽILAS
IŠRŪDYK 10 METŲ JAUNESNE

v
Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina Žilina, Plaukų slinkimą ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukau Joi 
ati taiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome dideli $2.00 
pakeli už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį- Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO.,

Dept 4,
Box 305, Clinton, Indiana.

Lenkų Karas Prieš GIMĖ VOKIEČIAI NU- 
ŽIURI SABOTAŽĄ. 

Žydus. Kaip Amerikoj, taip ir
Žinios iš Vaišuvos sako. Vokietijoi, fašistiškai pro-

PAJIEŠKOJIMAI

Tuojau aplinkinių namų
Kiek laiko atgal, “Kelei- Laikraščiai praneša, kad 

vy” tilpo mano trumpas pa- nesenai miręs Arthur Bris-
kad paskutinėmis dienomis taują vokiečiai mano. kad tarnaitės senukui prinešė i jieškojau gy- bane, Hearsto geltonlapiam
tenai vėl užvirė kova prieš jų “Hindenburgą” Ameri- buterbrodų, pieno, kita šil-lvenimui draugo. Ten buvo apžvalgų rašytojas, palikęs 
žydus. Krikščionys ir pat- koi susprogdę sabotažnin- tos arbatos’atnešė’ ir senu- pasakyta: “teatsišaukia ne apie $20,000,000 vertės tur-•j • 1 1 J • 5 - • 1 _ • ____ 1 _ .  1 — 1 ~ ± — ... _ X -L ~ 4- o. ! . TT* 1 _ _ _  __X _riotai studentai pradėjo mu- kai, suprask: arba žydai, ar- į^ag šaligatvyje sėdėdamas
šti mokyklose žydus studen- ba komunistai, 
tus. Dėl kilusiu riaušių tapo 
uždarytos neribotam laikui 
beveik visos aukštesnės mo
kyklos. Bet riaušių tas nesu
laikė. Patriotai su klerika
lais

užkandžiavo. Pasistiprinęs, 
pats atsikėlė ir nuėjo namo.

CHICAGOJ ŠUNYS AP
RIEJO 4,889 ŽMONES.
Pereitą subatą Chicagoje 

per 24 valandas šunys su- 
pradėjo pulti ir mušti kandžiojo 102 žmones,

žydus gatvėse. gelžkelio Sveikatingumo departamen- 
stotyse ir ant busu. Žydu tas sako, kad nuo Naujų 
krautuvėse daužomi langai Metų iki pareitos subatos 
ir visur žydams skelbiamas iš viso buvo aprieta jau
boikotas, kad žmonės nieko 
iš iu nepirktų.

Norėdami pirkėius prie 
savęs patraukti, lenkai biz
nieriai ant savo langų deda 
didelėmis baltomis raidė
mis užrašus: 
ka Krautuvė.”

4,889 žmonės.

FAŠIZMAS ESĄS NAUJA 
VOKIETIJOS TIKYBA.

KAUNE PERSIŠOVĖ MI
NISTERIJOS KONTRO
LIERIUS JONAS SIE- 

MAŠKA.
Balandžio 12 dieną Kau

ne persišovė iš revolverio 
Jonas Siemaška, kiaušinių 
kontrolierius prie žemės u- 
kio ministerijos. Šovėsi į 
smilkinį, bet gerai nepatai
kė, kulka palietė akių ner
vus ir kairiosios akies srity
je sustojo. Siemaška pilno-

senesnis 40 metų, mylintis to. Viskas esą užrašyta jo
farmeriaut, ne girtuoklis ir'--'------ ' ,-LJ—*-----------
ne melagis.”

Per dvi sąvaites laiko ga
vau 47 laiškus iš Jungtinių 
Valstijų ir Kanados. Iš to 
skaičiaus tik vienas buvo 
našlys; kiti visi—vaikinai į- 
vairaus amžiaus.

Beveik pusė tų laiškų ra

šeimynai, labdaringoms į- 
staigoms nepalikta nei vie
no cento. •

ONA JOCIUNIENĖ, Kairaičių ir 
Cernevičių šeimynos, iš Garliavos, 
Grabenų kaimo, tėveliai Prienų pa
rapijos. Palikau viena be jokių gimi
nių, todėl labai mylėčiau susirast ma 
no gimines ir pažįstamus. Prašau at 
sišaukt, busiu dėkinga. 1,9)

Mrs. Ona Jociunienė
1744 Cavalry avė., Detroit, Mich.

STEBUKLAI!

ŽMOGŽUDYSTĖ GRAUT
SKIŲ FARMOJ.

Pepperell. Mass.—Perei
tą sąvaitę čia įvyko šiurpi 
žmogžudystė Grautskių far-

Vokietijos naciai aiškiai
bad Romos ka- je sąmonėje nuvežtas į mie- 

nriKscionis- bažnyčiai ir tikėjimui sto ligoninę. Pagadintos abi
Vokietijoj nėra vietos. Nau-.akvs
ia Vokietijos religija turi
būt nacių įstatymas. NUSIŠOVĖ UTENOS PA

ŠTO VALDININKAS
Balandžio 15 d. Utenos 

pašte telefonu gauta žinia,
BASKAI PAKLOJO 3,000 

ITALŲ.
Netoli nuo Bilbao peieitą dieną Juknėnų kai
vaitę baskai atkilto nuo Daue-ailiu vai nurišo- 

r , v vyresnysis fašjst armijos 3 ftoo ital„ ir
Grautsklu SUnUS. 23 metų „„naikino Anie e aM>sWauJ^,.amžiaus Tadas Tis mievoio y1^ Ju-°^. s.unaiKmp- AP1C nos pašto valdininkas St. amžiaus tanas. jis miegojo tal oflciaiiai praneša baskų 
daržinėj su jaunesniu savo oncio-vnimn vorlnvvhė noiicius.
broliu, bet pastarasis visai " ________ _ Paskutiniu laiku Končius
negirdėjo, kaip tragedija i- Wadiin<riono žiniomis buv0 PnPa2įįntas protiškai 
vvkn Užkapotai iaunari« vv a&nmgiono žiniom.. negy^k^ Proto sumišimas vVKO užkapotas jaunasu gumos (robo) pramonėj : b • o šorimori nriežasti 
Grautskis buvo nuogas, nes jungtinėse Valstijose dirba ” - Jo soumou P^ezasti 
tą naktį buvo labai šilta, tai i50.000 darbininkų. Iš gu- mL
eidamas gulti jis visai nusi- mos* daroma daugiau kaip 
ren??- . Grautskių šeimyna 30 000 |vairių dalvku. 
verčiasi iš daržovių ūkio, o ‘ -
kai yra laiko, tai vyrai eina Erie ežere, ties Clevelan- 
1 audinycią dirbti. Ir tą nak- pereitą sąvaitę rasta su-
ti, kuomet įvyko žmogžu- mėsinėtas moteriškės lavo- -
dvstė, tėvas dirbo audiny- nas Tai jau devinta šitokia le>' 37 metų amžiaus
čioj. piktadarystė tenai, ir polici- vyras, buvo nuteistas visam

ja vis negali susekti, kas yra amžiui kalėnman. užtai, kad

moj. Nakties laiku buvo kir- savaitę baskai atkirto nuo 
viu užkapotas

PRIE BILBAO FAŠISTAI 
SULAIKYTI.

Žinios iš Bilbao sako, kad 
pereita sąvaitę baskai sulai
kė fašistų ofensyvą ir atmu
šė priešą atgal. Bet keršy
dami už tai fašistų orlaiviai 
mėto bombas į miestą ir ap
linkinius miestelius, kas la
bai demoralizuoja gyvento
jus. Pasirodo, kad orlaivių 
fašistams nuolatos siunčia 
Vokietija ir Italija. Jie at
skrenda nakties laiku.

ANT SOVIETŲ SIENOS
NUŠAUTI 3 ŠNIPAI.

Iš Kijevo pranešama, kad 
pereitą sąvaitę Sovietų sie
nos sargai nušovė 3 šnipus, 
kurie stengėsi Įlisti iš Len
kijos.

Žmonės sako, kad stebuklų nėra, 
bet tikrenybėje stebuklų yra. .Atva
žiuokit pas mus ir persitikrinsit pa
tys, kad stebuklai yra. Štai jie! Ku
riems nusibodo mieste gyventi ir no
rėtumėt pasigėrėt šviežiu oru, štai 

šyti ne ant laiškams popie- jums puiki proga. 3 grįaos, puikioj
rn« ant i šnipšt n lakatu iš Vlet°j’ Priduoda. Visi naujoviški į-ros, Del am išpieštų įaKStų is reriJįraaį. VIENA 8 kambarių su 
mokyklinių sąsiuvinėlių, ar maudyne, 5 akeriai žemės, daug vi
rta nra«Tr*«nin tumiems šmo. soki^ vaisi^ medžid ir U°CT- ANTRA, aa prastesnio popieio&.smo- lg kamteriUi vandeniu šildoma, po 4 
ielio. Ir prirašyta, pnmar- kambarius šeimynai, ir maudynė,
o-intn ahipm ntisėm kraštas randlJ neša P*’ S15O°- TRECIA. 9 glllLH 3,1)I6ln 9 akeriai žemės, 12 didelių
nuo kl asto, kad ima laiko, medžių, puikus pavėsis. Da viena, tu- 

— ri 8 kambarius, maudynė, 3/4 akerio 
žemės, ant kampo, tinkama bizniui. 
Visose yra elektra, gaza-, miesto 
vanduo ir surs, prie didelio kelio, trei- 
nai ir busai, 9 mylios nuo Camden, 
N. .J. ir Philadelphijos, prie gražaus 
ežero, žuvų ir maudynės. Parsiduoda 
labai pigiai. Priežastis senatvė. 
Kreipkitės pas savininkų. <0)

JOHN P. TRAKIMAS 
YVoodbury Heights, N. J.

UŽ 4 VIŠTAS NUTEISĖ 
ŽMOGŲ AMŽINAI KA

LĖTI.
West Virginijos valstijoj, 

Parkersburgo miestely, Har-

kaltininkas. pavogė 4 vištas. 'Matyt, tei
sėjas pats augina vištas.

iki surandi, kur pradžia, o 
kur pabaiga. Tie didmies
čių vaikinai, matyt, neturi 
rašomos popieros, arba gal 
mano, kad farmerkai tai 
bus gerai bile kaip.

Atsakymus parašiau sep- 
tyniem. Su paveikslais buvo 
apie 20, ir visiems reikėjo 
siųst atgal, ir da šį-tą pasa
kyt, o pavasario laikas, ant 
farmos darbo • be galo, tai 
gal nekuriu
grąžindama ir sumaišiau. 
Atleiskit už tai. Kurie nesa
te gavę laiško, tai atleiskite, 
draugai. Matote, negalima 
visiems rašyt ir su visais ap- 
dvest.

Visiems laišku rašyto
jams tariu daug ačiū. O. B.

PARSIDUODA FARMA.
93 akeriai geros žemės, 11 akerių 

miško, gera stuba 10 ruimų, 2 bar
nūs, 7 karvės, 2 telyčios. 1 bulius, 5 
arkliai. 9 kiaulės, 100 vištų, žųsų. ir 
visi įrankiai žemei apdirbti. Gaspadi
nė serga, priverstas parduot. Gera 
proga, klauskite. ’ (0)

A. SHESKAITIS 
R. F. D. No. 2, Perry, Mich.

EGIPTE SUDEGĖ 2,000 
NAMŲ. .

Iš Kairo pranešama, kad 
EI Bakutušo miestely, Egip
te, ugnis sunaikino 2,000 
namų. Be to. gaisre žuvo 12 
žmonių ir 13 pavojingai ap
degė.

Nauja Lietuviška
BIBLIJA

SATYROJE
mieni Bib.ijos 5%x8 tori 382
puslapius ir 379 p«TeiRKlėlius. Labai 
įdomi ir naudinga kiekvienai rprtai. 
Žmogus skaitydamas šia Biblija ir tė- 
mydamas i paveikslėlius, (kurie per
statė kas buvo pirm sutvėrime svieto 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš vi
sus savo vargus ir džiaugsis jogiai to
kią knįgą įgijo, jam bvs trumpi žie
mos vakarai

KAINA TIK NI.OO
Norinti gaut šią Bibliją* pinigus 

siuskit Expreso ar Perto Money Ord*. 
arba registruotame laiške adresu:

"KELEIVIS”
25S ft’-nadvvay.

į

j

DIDŽIOJI EKSKURSIJA I LIE
TUVĄ Iš NEW YORKO TIE

SIOG Į KLAIPĖDĄ.
Didžioji šiais metais tiesiogi

nė ekskursija švedų Amerikos 
Linija išplauks iš New Yorko 
gegužės 29 d. modemiškuoju 
motorlaiviu Gripsholm. tiesiog 
į Klaipėdą, laivo nemainant.

Kas gali būti malonesnio ke
lionėje kaip įsėdus i laivą New 
Yorke išlipti iš to paties laivo 
Klaipėdoje. Tokią kelionę turė
site vykdami viršminėta eks
kursija gegužės 29 d. Šią eks
kursiją lydės iš Klaipėdos atvy
kęs švedų Amerikos linijos Klai
pėdos skyriaus vedėjas p. Pr. 
Zaborskis, nuo New Yorko iki 
Klaipėdos.

Nesivėluokite užsisakykite 
laive vietas dabar. Kurie anks
čiau užsisakys laivakortę gali 
pasirinkti patogesni kambarį. 
Kreipkitės į vietinį laivakorčių 
agentą arba bile kurią švedų 
Amerikos Linijos raštinę.

VI. P. Mučinskas.

Pajieškau dviejų brolių AND
RIAUS ir MOTIEJAUS DAILI DU 
NŲ, jie išvažiavo 1905 m. Amerikon, 
pirm karo gyveno Ashland, Wis. 515 
Second Street. Po karo nuo jų jokios 
žinios negaunu. Nežinau ar jie gyv 
ar mirę. Jie paeina iš Suvalkijos, nuo 
Mariampolės. Kurie žinote kas su 
jais atsitiko, maloniai prašau man 
pranešti. <t>>

ONA SKARŽINSK1ENĖ
Liepynų kaimas, Mariampolės vals 

čius ir apskr., Lithuania.

NOKTU CAMBRIDGE, MASS.
Išsirandavoja 7 Ruimai

Visi įtaisymai, arti prie streetka- 
riu. tik pusė bloko; vieta yarde dėl 
automobiliaus ar troko. Galima ma- 

fotografijas tyt bile laiku: (9
Anna Matuzevičienė,

17 Frank St., No. Cambridge, Mass.

KAUNO PRIEMIESTY
Parsiduoda Namas už $1,500. Su

tinka taipgi mainvti. (9)
K. MEŠKIS

427 Lorimer st., Brooklyn, N. Y.

• Telefonas: Yark 3163
DAKTARAS

PRAŠYMAS
Broliai ir sesės lietuviai! Prašau 

pagelbėt man padėt sunky darbą. Aš 
pasiryžau išleist NAUDINGĄ KNY
GĄ, kurios daugelis senai laukia. Ta 
knyga tikrai teiks sveikatą ligoniams 
arba pagalbą sergantiems. Knygos 
turinys — Gydymas visokių ligų šak
nimis, augmenimis, žievėmis, žiedais, 
lapais ir sėklomis. Toj knygoj yra su
rašyta 311 skirtingų augmenų, kurie 
turi didelę gydymo vertę. Kurie pri
sius $1.00 tie gaus tą knygą gražiai 
apdarytą ir jų vardas bus atspaus
dintas knygoje. Kurie norės tą kny
gą įsigyt vėliau, jos kaina bus $1.00 
popieros viršeliais. Pinigus prašau 
siųst man, žemiau nurodytu adresu. 
Knyga jau paduota spaudai.

PAULUS MIKALAUSKAS i 
248 W. Fourth Street.

SOUTH BOSTON, MASS. _______________________________•

Ar Buvo Kristus?
| Išėjo iš spaudos nauja knyga,
Į MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legendas apie Kristų, 
kaip jisai buvo (dievinta.-, ir kaip 

.tapė Dievo sunumi.
TIKIME J KRISTŲ, todėl turime 

žinoti kaip mytai apie Kristų susida-

Pajieškau savo tėvo JOHNO K1AU 
ŠOS (Kešiausko). Aš turiu labai . 
svarbų reikalą. Girdėjau kad nuo su- i 
sižeidimo miręs New Yorke. Jei gy
vas, prašau atsišaukti, kurie žinote 
kas su juo atsitiko, prašau man pra
nešti kur jis randasi. Už pranešimą 
atlyginsiu. Tėveli, jeigu gyvas esi,' 
rašyk man laišką. Tavo duktė, (9)

Helena Kausas-Kešauskaitė,
9526 Russell, Detroit, Mich.

APS1VED1MAL
Pajieškau gyvenimui draugo, nuo

49 iki 55 metų, laisvo, teisingo, links
mo budo, tamsiais plaukais arba ži
lais, tik nepijokas. Su laišku prisiųs- 
kit ir paveikslą. Apie save pranešiu
^inėH^- NereikĮlin/ai Prašau ^,rė. žinosite kaip krikščionys pasisa- 

;’n ’ j vino nuo pagonų pasaką apie Kristų, 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar 
krikščionys vadina pagonis bedie
viais. Atrasite kad net Biblija neži- 

padirbėt ant farmos, atsišaukit, be- !no kada Kristus gimė, mirė ir kada

Box 72, Greensburg, Ohio.

DARBININKAI! Kurie mylėtumėt

skirtumo jauni ar suaugę, su patyri
mu ar be patyrimo. Karvių melžti 
nereikia. Valandos neilgos, mokestis 
$20 į menesį ir valgis. W. G.LASKY' 

Brooktondale, N. Y.

A. L Graičunas i
Physician and Surgeon

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

» 3310 SO. H AUSTEI) STREET, 
J CHICAGO, ILL.
».

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTES

«»
:į«
■
«

NAUJĄ VEIDRODI
PADARYT, ARBA SENĄ PATAI
SYT galima labai lengvai ir be dide- 1 
iių prietai.-ų. Klauskite informacijų. . 
bet prisiųskite štampą. (0) :

J. SINCAVAGE,
79 Jackson st., Newark, N. J. j

Parsiduoda Farma
40 akerių, 7 akeriai miško, kita dir- 1 

bama. apsėta jasais. Parsiduoda su 
gyvuliais arba viena žemė. Geras pir- : 

’kinys. Klauskite. (Oį t
T. SAKALAUSKAS,

R. R. 2., Box 31, Branch, Mich.

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 NAMAS
2 šeimynų 5 ir 7 ruimai, 9 metų 

sena.-, visi įtaisymai. Pirmasis lai
mės, parsiduoda nebrangiai. Priežas
tį pardavimo paaiškinsim ypatiškai. 
Garsinsiu tik 3 sąvaites, jeijru neatsi
tiks lietuvis, parduosiu svetimtau
čiui. Geras pirkinys. Matyt Kalima 
bile laiku. ANTON LUTUS <1> 
57 Exeter st., East Arlington, Mass. I

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS 
Worcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

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

<»

. ♦
ų

««
Į »

Važiuojantiems į 
Lietuvą Žiniai.

ATVAŽIAVĘ J KAUNĄ, išėjus iš 
geležinkelio stoties PO KAIRĖS 
PIRMAS NAMAS bus viešbutis 
AMERIKA. Savininkas viešbučio 
amerikietis. Tai pirma ir geriau
sia protra KAUNE po kelionės 
PAILSĖTI PAS AMERIKIETI. 
Visame bus Jums mandagiai ir 
nuoširdžiai patarnaujama. KAM
BARIAI ŠVARUS, Kaina priei
nama. Jausitės tikrai kaip savo 
namuose.

Taigi, atvažiavę į Kauną, atsi
lankykite pas amerikietį.

J. ŽEMAITIS,
Savininkas.

SVARBUS ATSITIKIMAI 
ĮVYKSTA KASDIEN

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

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

I
»♦♦;«

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. į

(i ))
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ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

AR MOTERIS TURI TU
RĖTI KOKIŲ PASLAP
ČIŲ NUO SAVO VYRO?

Ar moteris turi turėti ko
kiu paslapčių nuo savo vy
ro, yra labai svarbus klausi
mas, ir aš mėginsiu šiam sa
vo straipsnely Įrodyti, kad 
moteris, kuri nori būti lai
minga su savo vyru, būtinai 
tuii turėti tam tūlų paslap
čių nuo jo. Daug moterų ra
si, kurios sakys, kad vyras ir 
moteris per savo vedybas 
tapo vienas kūnas,, ir jiedu 
viens nuo kito jokių paslap
čių negali turėti. Rasis ir to
kių moterų, kurios mąsto, 
kad turėti paslaptį nuo save 
vyro yra nuodėmė, nes kada 
kunigas ar ministeris juos 
surišo amžinu ryšiu, jiedu 
viens kitam pasižadėjo būti 
ištikimi iki grabo lentos. 
Būti ištikimas viens kitam 
yra gražus ir reikalingas da
lykas, bet moteris gali būti 
ištikima savo vyrui ir tuo 
pačiu laiku turėti paslapčių

Rasis ir tokių moterų, ku
rios sutiks su mano nuomo
ne, kad moteris turi turėti 
paslapčių nuo savo vyro. 
Bet jos nežino, kokios tos 
paslaptys turi būti. Daugu
mas moterų mąsto, kad jei
gu jos, pasislėpusios nuo sa 
vo vyro, išeina su kitu vyru 
kur nors, tai jau jos turi di
delę paslaptį nuo savo vyro. 
Visai ne; čia nėra jokia pa 
slaptis, tik savęs pasižemi- 
nimas draugų, giminių bei 
pažįstamųjų akyse. Moteris, 
kuri vedžiojasi su vedusiu 
vyru, pati vedusi būdama, 
su laiku praranda pagarbą 
ir to. vyro, su kuriuo ji išei
na. Moteris, kuri vyrai ne
matant, ar miegant, kiše- 
nius jam iškrausto, irgi te- 
nemano, kad ji turi paslaptį 
nuo savo vyro. Moteris, kuri 
kas sąvaitę atima iš savo 
vyro visą algą, o jam duoda 
vos 25 centus ant tabako ii 
vis dejuoja, kad jai pinigų 
trūksta, o tikrenybėj ji pini
gus krauna sau į banką arba 
išėjus kur prageria, irgi ne
turi jokios paslapties nuo 
savo vyro, nes nėra tokie 
kvailo vyro, kuris nesupras
tų, kad jo žmonelė jį apgau 
dinėja. Nereikia manyti,

‘ kad vyrai moka pinigus tik 
uždirbti: jeigu jie moka už 
dirbti, jie žino ir pinigų ver
tę.

Taigi kyla klausimas, ko
kių paslapčių moteris gali 
nuo savo vyro turėti? Mote
lis gali turėti daug paslap-' 
čių nuo savo vyro. Viena tų 
paslapčių yra mokėjimas 
savo vyrą nekaltu budu taip 
užganėdinti, kad jis ją na
mie palikęs neitų kitur sau 
draugės jieškoti. Antra mo
ters paslaptis turi būti ta: ji 
turi mokėti savo vyrą savo 
švelnumu taip suįdominti, 
kad jai nereikėtu nei sukty
bių, nei apgavysčių, nei me
lagysčių, o jis jai butų pasi
ryžęs viską atiduoti, kad tik 
ją užganėdinus. Trečia di
delė moters paslaptis yra ta, 
kad nežiūrint kiek tu savo 
vyrą mylėsi, niekados vi
sos savo meilės jam neparo
dyk. Ir jei kur draugijoje 
pamatai, kad apie tavo vyrą 
kitos moteiys sukinėjasi, 
niekados neparodyk savo 
pavydo. Nors tau ir skauda 
širdis, bet vistiek buk links
ma jo akyse; tada tu turėsi 
paslaptį nuo savo vyro, kuri 
tau gal ir labai kaili bus, 
bet jis jos nežinos. Kada vy
ras mato, kad jo moteris 
iam nepavydi, visuomet 
linksma, visuomet švari, vi
suomet susišukavusi, visuo
met pasiryžusi gražiems 
darbams, tada jis daugiau 
pradės prie jos linkti, nes jis 
gerai žino, kad moteris, ku
ri gyvena pavyzdingai ir y- 
ra gudri, jai bus labai leng

PIRMOSIOS GEGUŽES MINĖJIMAS 
WINNIPEGE.

daugiau lavintis ir daugiau • 
sekti darbininkišką spaudą. 
Lietuviams darbininkams 
patartina skaityt “Keleivį” 
ir “Naujienas.” J. N.

Naujienos iš Kanados
Apie 8 vakaro s»usirinko davo praeity, šįmet būvi 

minios žmonių į Market Sų. gvildemani bedarbių ir dir 
nroeviA.z, bančiujų darbininkų

ir
aikštę ir iš tenai prasidėjo
demonstracija. Buvo du iii- kalai rimtai ir išmintingai, 
deli benai. kurie griežė dar- apie fašizmo pavoju ir apie 

teri> su tom gražiom binįnkų himną ir kitas revo žiaurias žmogžudystes Ispa- pum. kūnas as ąa su-Bucin^ dain2, dainavo i. nikie, kar darbo KaSdif 
,au. sali pattoyti vyrą chotai auw,0_ kad šįmet didvyriškai kovoja ’• 

Pirmosios Gegužės apvaikš- baisu ii’ fašizmą.«••• 11 T • • 1 • T • • • u

va ir kito 
riauti.

M oteris 
pasla
minėjau, s. 
savo vergu.

vyro širdi užka-

Bet turėti nuo
savo vyro tas paslaptis nėra Winnipege buvę tais lietuviai

enai uaug pausveniuno, gesms negU kitais metais, davo Kitais metais, 
gudrumo, švelnumo, ir taip guvo kalbėtojų ir pa- kia pastebėti, 
onau. Motei v s dažniausia daug kalbų, bet didelio belnai mažai 
taip tik T - -

ip

rei- WINMPEGO LIETUVIAI TORONTO NAUJIENOS. 
LAUKIA GEROS DAINĮ- i Sūnų ir Dukterų Dr-ja da- 

N1NKĖS. ro planus statymui nuosavos
-------  svetainės. — Balandžio 18,

Praeit: metų gruodžio Sūnų ir Dukterų draugijos 
pnet mėnesy Joniškiu duktė Vik- susirinkime buvo iškeltas

. Šiais me- ;c:ija išvyko į Nevv Yorką 
t kitos gru- n.vdijuoti operos, kitaip sa-

muzikos ir nuosavą svetainę, kurioje

įetą

Apie šį sumanymą prisi
eis daug sykiu kalbėti per 
spaudą, tail šiuo sykiu tik 
tiek.

,. .... ninku judėjime jie mažai įlinkai, nors turtuolų lietu-agaliau,. uek apleidžia, tu<j0. vių čb visai nėra.

srausti. Tokia moteris tu Kalbėjo ir komunistų ai- ?*u, kad 
mažių paslapč
ias aš kalbėjau r......—, . - . ... , . . - _ .
ai neturi Ji viską išplepa ’ a pumaeilis kalbėto ias. Bet ■ Nors šįmet gegužės ap- lietuvių, lenkų ir 
a Žino_ -pasako, o ką turi k4 pasakė, toliau būnant vaikščiojimas buvo skaitliu- parengimuose ir

imą
Iii iu s^eks- 'J* Laigė piano kursą kiek bus reikalinga kapita- 
yu? ra pirmos rūšies važymėji-1 lo, kad tą sumanvma butų 

apvaiksciojima; 0 vėliau ėmė lekcijas įgalima įvykdyti Aš nieko 
toki sumanv-pčių apie ku- dermanas Peneris. jis vietos bu.v? vakare ir visiems buvo ,)as vietos dainavimo mokv-' neturiu įneš 

jau pirmiau, vi- -- ^jus*. jau ,vra dainavusi mą ir jam pilnai pritariu.
............1'1 T>"‘1 ' 1 ukrainų i Bet šiuo sykiu, mums reikia

pasirodė nepamiršti tas, kad svetai- 
- nės pastatymui reikalinga 

nemaža kapitalo, o tokį ka-
-• - . . - - - — . —— -----.r- ;pitalą sukelti iš Toronto be

lės pradeda jieškoti įvairu- ciojimas darbininkams bu-: darbininkų tarpe butų di- go lietuvius palinksminti ir tuviu, yra neįmanoma. To
no. ir susiradęs tokią'mote- v? kur ka^ reikšmingesnis. ;xiesnė vienybė ir susiprati- ateityje. 0 tuo tarpu, mesĮronto lietuviai nėra tiek sti- 
Į. kuri turi visus moteriškus nebuvo tų šlyk- mas.
(avinius, pradeda su ja kohojimų socialistu ir
Iraugauti, su ja džiaugties, darbo žmonių kaip bu- k.ci u<u uuuhmju? « reikia nausio pasisekimo. j. n. ir tinkamai ją
u ja meilintis, ir savo bobų- ————————
ę palieka namie tankiau ii
ankiau, žinodamas, kad jos 
iekas nepaims.
Dažnai girdim kalbant,

:ad ta ir ta moteris nors r\e- 
traži, bet vyrus pritraukia 
:aip medus muses. Sako: ką 
i turi, kad vyrai ją taip 
audo?

Sūnų ir Dukterų pašalpos 
draugija buvo suorganizuo
ta 1912 m. Nuo to laiko ji y- 
ra sušelpusi šimtus savo na
rių ligoje ir kituose nelai
minguose atsitikimuose.

Tuo laiku, kada draugija 
buvo organizuojama, prie 
jos prisidėjo labai mažas 
būrelis. Bet prasidėjus lietu 
vių imigi-acijai į Kanadą, 
draugija paaugo. Šiandien 
draugijoje priskaitoma apie 
600 narių. Narių skaičius 
augo, bet draugijos iždas 
tuštėjo, tas verčia rimtai pa
galvoti, kaip galima apsi
saugoti dr-jos iždą nuo tos 
padėties. Valdyba siūlo tai
syti konstituciją, su pasta
ba, kad už pirmą ligos są
vaitę pašalpa nebūtų moka
ma. Žinoma, tas sumany
mas susilauks daug kritikos, 
bet kas gero velija savo dr- 
jai, tas sutiks su šiuo suma
nymu ir jį rems. Aš nuo sa
vęs patariu tą sumanymą 
remti, kitaip draugija nega
lės išsilaikyti.

sKaitytojai, as jum 
įasakysiu, kad tos visos pa- 
laptįs yra moters mokė j i- 
nas vyrą sužavėti savo el
gesiu. Todėl aš manau, kad 
ra verta kiekvienai mote- 
iai pamėginti šio recepto, 

Kuri aš šiame straipsny nu- 
odžiau. Aš esu tikra, kad 
•uoširdžiai šio recepto pri- 
ilaikant, jūsų vyras jus my- 
ės ir gerbs. Bet jei ir rastų- 
i toks vyras, kad nežiūrint 
noteries pastangų jį užga- 
lėdinti, jis vis pučiasi kaip 
:atinas, tada moteris gali 
liąsiai jam pasakyti, kad ji 
lepaiso ką jis darys. Jei 
am su ja negerai, lai jis ei
ta kur jis ras geriau. Bet 

moteris neturi keiksmu vyrą 
barti, arba ant lovos parkri- 
us verkti ir rankas laužyt. 

Vyras pamatęs, kad ji neži
lo ką daro, pradės da dau
giau jos nepaisyt.

Moters paslaptis nuo jo 
uri būti: nežiūrint kiek ji 
bijosi, kad jos nepamestų, ji 
uri jam parodyti, kad ji 

nebijo, ir kad ji gali pati 
au duoną užsidirbti, nežiū

rint kas įvyks. Bet aš esu 
tikra, kad vyras nepaliks to
kios moters, kuri yra švelni, 
teisinga ir moka jį užganė
dinti.

P. S. Kitą kartą parašysiu 
kodėl moterys palieka savo 
vyrus.

Ona Kubilienė.

NAUDINGI PATARIMAI.
Pajuodę auksuoti rėmai ir 

kiti daiktai galima atnau
jinti sekančiu budu: Paim
kite puskvortę vandens ir 
pridėkite tiek trintos sieros, 
kad gauti šviesią aukso 
spalvą; įdėkite 3 ar 4 vidu
tiniškus svogūnus arba čes
nakus ir pavirinę nukoškite, 
o kaip atvės, paimkite mink
štą šepetį ir gerai nuplaukit 
apjuodusius rėmus, o kaip 
išdžius, jie blizgės kaip 
nauji.

Kad išnaikinus blakes iš 
lovos arba kitų rakandų, 
reikia juos “išvarnišiuoti,” 
žiūrint kad visi plyšiai ir 
kampai butų gerai aptepti. 
Tai yra geras ir pigus bū
das.

Grindys, kurių plyšiuose 
blakės tankiai užsilaiko ir 
veisiasi, taipgi reikia išvar
nišiuoti. Kambarius reikia 
kasdien išvėdinti ir švariai 
užlaikyti.

MG,
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See tČirt čZžČunt.
AT OURSTORE

Gal vėl bus įleidžiami sve
timšaliai Į Kanadą.

Kanados premieras Mac- 
; Kenztf King, kalbėdamas 
parlamento posėdyje pasa
kė: “Dcor to immigrants 
may be opened soon.” Bet 
kaip imigracija bus suregu
liuota, premieras neaiškino. 
Šis klausimas bus išspręsta? 
vėliau. Bet iš Anglijos ir jos 
kolonijų ateiviai bus įsilei
džiami. Svetimšaliai turės 
turėti tam tikrą pinigų su
mą, už kuriuos galėtų nusi
pirkti Kanadoje ūkę ir be 
valdžios pagalbos gyventi.

Ačiū h^miltoniečiams.
Balandžio 17 teko mums 

aplankyti Hamiltono lietu
vius. Hamiltono lietuviai, 
ypač SLA. kuopos nariai, 
labai draugiški žmonės, 
maloniai mus priėmė ir pa
vaišino. Hamiltono SLA. 
kuopos nariams torontiečių 
vardu tariu nuoširdų ačiū, 
už taip malonų priėmimą.

A. S. Kavoliunas.

NO MELT1NG UNDER FAUCET.
SOLI D CUBES INSTANTLY RELEASED
—2 OR A DOZEN AT A TIME! 

COME IN...SEE THE PROOF!

>ee fbtgidaire’s PROOF ot

ALL 5 BASIC 
SERVICES

WINNIPEG, MAN., 
CANADA.

• No more “Ice-cube Struggle”! Simply lift the 
lever ar.d this marvelous inver.tion releases the 
cubes instantly—two or a dozen, as you need them:
... And yields 20% more ice by ending meltage 
waste under the^faucet! It’s all metai for fast freez- 
ing . gives you big, solidly. frozen cubes every 
time—in record time! .

This, plūs Frigidaire's ĄttBtHnaStfc'Iap-Tray Re* 
lease, its capacity to frceaė rtiorėįiįse— fttx.tr, and 
store 100% more cubes ia.M*en&«ringryo3 the 
most complete ICE- ABIUTV.trter.in^fi!

New Completen^ss in 3 Basic Services 
Sirr.ilarly, the new Frigidaire bringsGreater STORAgę. Atyn-r 
toendold-time“spaceprobfems”...Greater PROTECt-amtrnr 
to keep food safer,fresher,longcr. ..Greater Dfphvd-abiuty 
and SAVE-ABlLi i V tbat flįtaū alnazing economies ia lower 
operating cost and preveatžcd of food spoilage.

See all this PROVTD feefoęe your eyes. Mere claims aren’t 
enough this year. Learn sehat to look for—bow to buy in 1937, 
by attending our FRIGIDAIRE
PROOF-DEMONSTRATION ofAll '
5 Basic Services. Do it today! A'-t-.l

LOM TM1 UMC.

1 Greater i£E A3IIITY
2 STORAGE ABlLITv
3 Greater PROTE CT ABIUTY
4 tiieale! OfcPEND ABIIITY
5 Gr°a:er SAVE ABILITY with the

ftrts Canrt Cast to flw Baaa!
Meet tbe Meter-Miser. 
It gives SVPER-DUTY at 
amazing saving because 
it's the simplest refriger- 
ating mecbanism tver 
huilt. Only 3 moving 
parts, including the 

motor. •. permanently oiled... sealed against 
moisture and dirt. See its lower operating 
cost provtd vith aa eleetrie meter!

PRICES 
AS L0W AS

*11450
RO MOREY BOWI

EASYTERMS

TROTF.CT1OX

wew suptsDVjr’tKaonm with the meter-miser
Before Buying for the Home . . .

C. C. PETER
BOSTON.

TEL.

CONDITIONING
KENMORE 7930

731 BOYLSTON STREET,
(JUST AEOVE COPLEY SQUARE)

REFRIGERATION—HEATING—AIR
HOME FURNISHINGS AND APPLIANCES

CAMBRIDGE BRANCH: DORCHESTER, BRANCH
Anthony Doherty, 330 Bowdoin Street,
27 Central Square, Cambridge, Mass. Dorchester, Mass.
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Iš apvezdintų draugijų 
veikimo.

Atmenu kaip tos draugi
jos gyveno neženotos, taigi 
neprošalį bus pažiūrėti kaip 
jos gyvena vedusios. Reikia 
pasakyti, kad ženotų drau
gijų susirinkimas buvo kiek 

I jaukesnis, narių susirinko ir 
daugiau, jų tarpe ir dešimts 
moterų matėsi, ko seniau 
nebūdavo, ir jos visos yra 

! draugijos narės. Bet vis dėl 
to po virš metų žemybinio 
gyvenimo nedaug ko išmok
ta. Narių ambicija “aš” ne
sumažėjo, bet norisi many
ti, kad padidėjo. 0 tas drau
gijoje negražu ir nesveika. 

1 Prieš ženatvę 7 kuopa buvo 
pasigydžiusi nuo konspira- 
torių, bet pastarajame susi
rinkime toji liga ir vėl pasi
reiškė. Ginčų daug, nors ne 
tiek ir ne tokių aštrių. Y’ra ir 
daugiau blogumų, bet kiek 
atrodo draugija daro pa
stangų juos pašalinti. Ir jei
gu pas draugijos narius bus 

į daugiau nuoširdumo ir vie- 
' ningumo, tai Winnipego lie- 
! tuviai galės kur kas daugiau 
'gero nuveikti. J. N.

4 UŽMUŠTI TRAUKINIO 
KATASTROFOJ.

Nova Scotia, Canada. Pe
reitą sąvaitę 2 darbininkai 
ir 2 keleiviai buvo užmušti, 
ir keli sužeisti susikūlus 
traukiniui bėgant iš Montre- 
alo į Halifaxą.

fttx.tr
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir U Lietuvos Laikraščių.)

Streiklaužių Priesaika.

Įdomi Byla Dėl Palaido Gyvenimo.
Jauna šeimininkė susidėjo ten gal rave rasi užmuštą.’ 

su kriaučium, o jos vyras Be to, savo tarnaitei Mile- į 
ėjo pas kitas. rienė tą rytą, kai Mileris bu-

Balandžio 15 d. Apeliaci- ' v.° nužudytas, liepus išplau-
niai rūmai sprendė nepa- 11 .y?r? skalbinius, nes gal 
prastą kaimo siuvėjo Juozo relkesią laidotuvėms. 
Matuškos ir Marcelės Mile-! Atsirado dar viena liudy- 
rienės bylą. toja, kuri irgi prisipažįsta,

Ant dešiniojo Nemuno kad Milerienė samdžius ją 
kranto, Kybartų kaime, Milerį nužudyti ir už nužu- 
Raudonės vals., gyveno ūki- dymą žadėjus centrifūgą Į 
ninkas Jonas Mileris. Mile- atiduoti. Kai liudytoja ne-i 
rienė buvo silpnos sveika-, sutikus, tai Milerienė įkal- į 
tos, dažnai sargaliojo ir pa-Į binėjus liudytojos sūnų ir' 
galiau mirė, palikdama vie- už nužudymą žadėjus jam 
ną jau paaugusį sūnų. Dai 20 litų, o Matuška pasiusiąs 
gyvai žmonai esant Mileriui kostiumą. Bet tie nesutikę. ; 
hmm “kritus į akį” tarnaitė Pagaliau Milerienė tarusis Californijoj, Culver City policijos viršininkas saikina kvai

lą jaunimą ginti filmų kompaniją, kurios darbininkai ap
skelbė streiką.

Durnu Veselija’ 
Utenos Teisme.

Vienos apylinkės teisme 
G balandžio buvo svarstoma 
juokinga byla, kurią K. Sku- 
kauskas iškėlė Barborai Ai
di nskaite i.

ŽIAURUS ŽMOGŽUDYS PABEDINS- 
KIS NUBAUSTAS.

rei-

buvo
Marcelė, o mirus žmonai, dėl Milerio nužudymo ir su 
Mileris su Marcele susituo- Klimavičiūte ir jau aptaru- 
kė. Mileris buvo jau pagy- į sios nužudymo būdą—suža- 
venęs žmogus, o Marcelė i lot organus, ir tas gausiąs
daug jaunesnė, todėl Mile
ris su antraja savo žmona 
nekaip tesugyveno. Nesugy- 
venimo priežastimi buvo ir 
amžiaus skirtumas ir Mile
rio pažiūra, kad Marcelė y- 
ra ne lygiateisė jo žmona, 
bet tarnaitė. Taip pakriku
sius Milerių santykius dar 
labiau suardė kaimo siuvė 
jas Juozas Matuška. Matuš
ka ėjo per žmones siūda
mas, tai užėjo ir pas Mile
rius. Kadangi Matuška bu
vo bent 25 metais jaunesnis 
už Milerį, gražiau apsiren
gęs, žvalus, tai Milerienei 
jis labai patiko; Matuška 
prie Milerienės irgi pajuto 
silpnybę. Taip ir prasidėjo 
Milerienės su Matuška ro
manas.

Milei •is iš pradžios dar 
šnairakiavo į žmonos meilu
žį, bet kadangi žmonos jis 
jau nemylėjo, tai nustojo 
pavydėt, o ilgainiui ir visai 
apsiprato. Milerienė, tačiau, 
pasiryžo, kad ir jos teisėtas 
vyras nebūtų nuskriaustas: 
ji pasamdžius ar įprašius 
savo kaimynę ir gerą pažįs
tamą, kelių vaikų motiną, 
Klimavičiūtę, kad toji su jos 
vyru gyventų (taip sako Kli
mavičiūtė). Trejetą metų 
Klimavičiūtė su Milerių ir 
gyvenusi, o Milerienė gyve
no su kriaučium Matuška.

Po trejų metų Mileris pra
dėjo lankyti našlę Tabar- 
tauskienę, gyvenančią nuo 
Milerių už 4—5 kilometrų, 
Vartupių kaime. Bet sutiko 
kliūčių, nes pas Tabartaus- 
kienę lankydavęs! ir dau
giau. Mileris į Tabartaus- 
kienę įsimylėjęs, jai pirkęs 
suknias ir šiaip dovanų neš- 
davęs. Užtat jis labai ne
kentęs kitų Tabartauskie- 
nės svečių.' Sakydavęs, aš 
žūsiu, bet Tabartauskienės 
niekam neužleisiu. Ir kai 
Tabartauskienė su kitais 
flirtavusi, tai Mileris taip į- 
niršęs, kad Tabartauskienės 
grįčios langus išdaužęs.

Ir, štai, vieną rytą Jonas 
Mileris rastas Vartupių kai
me, prie pat Tabartauskie
nės sodybos, nužudytas. 
Pranešta policijai, teismo 
organams, prasidėjo žmog
žudžių jieškojimas. Skrodi
mas nustatė, kad Mileris už
muštas kietu buku daiktu.

Atsirado liudytojų, kurie 
ėmė sakyti, kad dar kurį lai
ką prieš Milerio nužudymą, 
Milerienė prašius tai vieną, 
tai kitą savo kaimyną, kad 
Milerį nužudytų.

Kriminalinė policija areš
tavo Matušką ir Milerienę 
už Milerio nužudymą.

Buvo teismas. Ištardyta 5 
daug liudytojų. Iškilo aikš
tėn dar daugiau purvo ir že
mu palinkimų.

Kaltinimas svaVbiu liudy
toju laikė velionies sūnų, 
Antaną Milerį, kuiį teisia
moji, Marcelė Milerienė, 
siuntus tėvo jieškot pas Ta- 
bartauskienę ir sakius, kad 
jeigu ten tėvo nerasi, tai nu
eik už Tabartauskienės ir

*alą; už tai Milerienė da
žus Klimavičiūtei ir 500 li
tų vekselį.

Bet gynėjai tuos priekaiš- 
us teisiamiesiems smarkiai

griovė. Pasirodė, kad svar- A. Mileris atleistas iš 
bus kaltinimo liudytojas, i-iuomenės.
Antanas Mileris, nėra nor

liacijos protestą, kurį rūmai IŠTREMTI DARBININKAI 
dabar ir svarstė. BUVO PRIVERSTI PLĖ-

Bilininkai paprašė rumus ŠIKAUTI
bylą atidėti, šaukti liudyto
jus ir išreikalauti pažymėji- , ^1 buvusio kepėjų strei- 
mą, dėl kurios priežasties Kaune tautininkų polici- 

ka- ja ištrėmė į Kėdainių apy
linkę du kepyklų darbinin- 

i ku, kurie drąsiau kovojo už
ir malus. Be to, liudytojai tvir- JURBARKO VALSČIUJE savo teises. Tai buvo Jonas 
= •' ’ ’ ' 1 " MIRĖ VEIKLUS LAIS- Smigelskis ir Bronius Gri-tino, kad Mileris turėjęs 

daug priešu, ypač konku- 
•entų pas Tabaitauskienę
m daug kuo bylinėjęsis. O giuje, 4 balandžio mirė pa- Hrikę ir palikti be jokio pra 
X., liudytoja, kurią, esą, jaunystėj Pranas Žič- gyvenimui šaltinio, tiedu 
Mileriene samdžius vyrą kus> laisvos minties mylėto- vyrai buvo priversti plėši- 
uuzudyti, su Milenais byli- jag skelbėjas savo apylin- kauti. Kėdainių miestelyje 
uejos, buvo piktuoju, taigi kėje Kaip paprastai gįmi-! jie pradėjo vogti maistą iš 
Mileriene negalėjo drįsti ją nių “rūpesčiu,” prieš mirti, sandėlių, o paskui išėjo už 
onkalbinėti. jau sąmonės, buvo kuni- miestelio ir apiplėšė 3 uki-

Dėl 500 litų vekselių liu- gO “aprūpintas.” Karštai ninkus miške.

VAMANIS. jgoravicius.
Dainiuose, Jurbarko vals-L Ištremti Į Kėdainių apy- 

čiuje, 4 balandžio mirė pa
čioj jaunystėj Pranas Žič-

lyto jai nurodė aplinkybes, mylėjo mokslą, knygą ir, 
kad Klimavičiūtė tą vekselį nors skui-sdamas pats, turė- 
talėjus iš Milerienės pavog-; j0 nemažą knygynėlį. Pikta 
;i, nes tas vekselis (ir kiti džiova išplėšia jau ne vieiją
vekseliai) buvę padėti sau
goti pas trečią asmenį, o 
Klimavičiūtė į to trečiojo 
asmens svirną ir landžiojus. STOGE RADO AUKSINIŲ 

Teisme liudytojai tvirti- PINIGŲ,
įo, kad tą naktį, kai Mileris Luokės valsčiaus, Skllaus- 

nuzudytas, Matuška ~n kaimo ūkininkas P.

eilinį pažangios 
nės kareivį.

jaunuome-

urvo
nakvojęs ten, kur siuvęs, ir Tautkevičius, plėšdamas se-
?n 171OG cmmYTMo nrnpimn —- ,. i

jis priėjęs prie to, kad 
kia” ją nužudyti.

Apklausta eilė liudininkų, 
nekokiomis spalvomis nu
piešė velionies asmenį, bet 
negeriau apibudino ir patį 
nusikaltėlį.

Teismas paskelbė toki
jam grąsi- per kurią paaiškėjo šitokios 5?re£dimA: Juoz-as 
.sakydama: to įvykio aplinkybės: ■d,nskas: 4,° m‘amZ" UZ-?™<>

; Nt^enyk, ba žeme dre- Tą dieną, 30 lapkričiO} kaltu ir nubaudžiamas 15
v r . , , - Pas Pabedinskus buvo vai- metų sunkiuju darbu kalėji-

i Kavalienus to laiško taip šės. Atsilankė vietos gyven- mo.
i persigando, kad apskundė tojai Puodžiūnas, Čiuga ir Salėje pasiliko be tėvų 
' ^“jskaitę teisman. Bylos pakštys. Ant stalo išdygo verkianti mažametė Pabe- 
j aplinkybėms nusviesti pa- trys litenai degtinės ir stati- dinskaitė, kurios nepilna- 
saukti net o liudininkai. nė naminio alaus. Po tokios

—Gal susitaikysit?— pa-!dozos svetys Puodžiūnas, 
klausia teisėjas. “ nebepavaldydamas kojų.

Bylininkai šypsosi, bet ne- Vie^°-Je. atsigulė. Kiti svečiai 
°itaiko ■—Pakstys ir Čiuga—įssike-

n . .. . purnojo namo. Kai tik Puo-
- rt^Pazjsti ia&ius gią- džiunas užmigo, šeiminin- 

sinanciur laukus? - klau- kai pabedins£i kažko susi- 
šia teisėjas. _ įmušė. Kaimynų pašauktas

Prisipažįstu. Rašiau ty-: policininkas rado Pabedins- . 
čia, nieko blogo nemanyda-;kienę tik su mažomis gyvy- daužė Palestinos Žydų Biu 
ma ; jis apykvailis, tai ir pa-:Į)gS žymėmis. Vežama į ii- l‘o langus 
rašiau. — Kartu su publika goninę ji mirė
šypsosi ir bylininkai. t Kada policininkas pradė-

Paskutiniu liudininku iš- j° vesti kvotą, Pabedinskas 
šauktas kaltinamosios bro- pastarajam pareiškė, kad j 
lis, kuris numodamas ranka visa, kas įvyko, yra jo šei- 
pasako, kad tai esanti “dur- mynims reikalas, 
na veselija ” Vietos apžiūrėjime kons-

Byloje buvo matyti ir '?‘uot.a. negirdėtas nusikal- 
dauįiau laišku, bet jie ne- ‘el«’ siaurumas. Juozas Pa- 
minimi ‘ be d mskas rankose dar tebe

laikė kraujuotą plaktuką.
Kambary telkšojo dideHs

j Žmonos užmušėjas gavo 
15 metų kalėjimo.

i Jau buvo “Keleivy” rašy- 
! ta, kad pernai rudenį Pane- 
jvėžy Juozas Pabedinskas

Kaip išrodo, Skukauskas žiauriai nužudė savo žmo- 
ruošėsi vesti merginą, o ną. Taigi dabar dėl tos 
Barbora Ardinskaitė pavy- žmogžudystės buvo byla. 
dėjo ir parašė
nanti

meti brolį globoja pataisos 
namai.

Bylos pasiklausyti buvo 
susirinkę daug panevėžie
čių.
IŠDAUŽĖ PALESTINOS 

BIURO LANGUS.
Kaune 12 balandžio nak

tį nežinia kokie patriotai iš-

Teismas kaltinamąją iš-
.eisįno, o bylą iškėlusį kava- Rrauj klanas t
Iienu smalsuoliai dabar var- f„ f įenkįs gaba,u^ „6„_,

Dabar juodu areštavo už 
įlėšikavimą. Bet kaip ir iš 
ko jie turėjo gyvent, policija 
-nepasako.

SUDEGĖ VILNŲ VER- 
PYKLA.

Pajūris, Tauragės apsk.— 
Kovo 25 d. kilo gaisras vie
nuolyno žinioje esančioje 
vilnų verpykloje. Gaisrą ge-

gina savo pašaipomis.

Visiems užsieny gyvenantiem: 
lietuviams „Lietuvos Žinios* 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryžius su už

sieny gyvenančiais lietuviais, mes nu 
tarėme mūsų dienraščio prenumerata 
skaityti tik tiek, kiek mums apseirn 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiame 
išrašyti populiarų demokratiškos pa
kraipos dienrašti

jo į penkis gabalus sutra 
pinta odos raižymo lenta, 
greta ju — sutrupintos nau
jos taburetės gabalai ir 
kraujuotas batsiuvio peilis. 
Visi šie daiktai, kaip matyti 
iš gydytojo parodymu, buvo

ASMENIŠKAI LYDIMOS

NEWYORK-KLA1PEDA
rek GoTHEN&ukGĄ, Švediją

Kas gali būti malonesnio kelionėje, kaip 
įsėdus į laivą Nevv Yorke išlipti 

iš to paties laivo

šeimyna gličioje u j sto ra. ano Šilalės ugniagesiai. Su-;u visa 
miegojęs,

Mileris tą naktį ėjęs į miš
ką lankų parsinešti ir rastas 
nužudytas prie Tabartaus
kienės sodybos, bet ne nuo

d o jame paslėptus 330 auk 
sines monetas po 10 rublių 
ir 100 sidabrinių monetų po 
1 rublį. Pasirodo, kad tuos 
pinigus buvo paslėpęs J.

Milerių gyvenamos pusės, o Tautkevičienės
antroje puseje Tabartaus- brolis ir mWamas niekam
kienes sodybos. Taigi, įske- nepasakė kur. Tik dabar tie 
’iama versija, kad Milerį uz ni- ra5!tt
ouolė konkurentai pas Ta- '______
bartauskienę, jį nuvijo to- KAUNE APVOGĖ VO- 
lyn ir krūmuose nužudė. KIEČIŲ KNYGYNĄ.

Tabartauskienė tvirtina, Vieną naktį nežinomi
kad tą naktį nieko pas ją piktadariai Kaune isilaužė i 
nebuvę, bet vienas liudyto- vokiečių knygyną prie Lais- 
jas (Skritulis) sako, kad Vė§ alėjos ir iš geležinės 
naktį apie 12 vai. jis ėjęs spintos pagrobė apie 2,000 
oro Tabartauskienės sody- iitų. Geležinės spintos rak- 
bą ir matęs ios grįčioje švie- tai buvo idėti į rašomaji sta- 
są; be to, Skritulis girdėjęs ia, kuri vagys parinktu rak- 
kramuose (kur buvo rastas tu atsirakino.
Mileris nužudytas) garga- --------------
liuojantį žmogų. ANT TILTO PAGIMDĖ.

Taigi, Kauno apygardos Balandžio 13 d. dienos 
teismas, ištardęs daug liu- metu viena moteris eidama 
dytojų, apsvarstęs bylos da- per Kauno tiltą susirgo ir 
vinius, Matušką ir Milerie- ant tilto pagimdė kūdikį.
nę įsteismo. 

Prokuroras

UETOVOS

KLAIPĖDOJ
kelionę turėsite 'vykdamipanaudoti velionę nužudyti.

Į įvykio vietą greitai buvo 
iššauktas apskričio gydyto
jas dr. Didžiulis. Kai pasta
rasis atvyko, Pabedinsko 
nervai buvo kiek “ataušę.” 
Jis, kaip nieko dėtas, gydy
tojui “draugiškai” siekė pa- į 
spausti dešiniąją...

Gydytojas, darydamas 
Pabedinskienės skrodimą, 
konstatavo, kad jos kūnas 
buvo sužalotas
rankiais, turėjo 
smūgių ir apie

Tokią

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

Laivo nemainant 
Ekskursiją lydės p. Pr. Zaborskis, 

švedu Amerikos Linijos 
Klaipėdos ,-kyr. Vedėjas.

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS—JULY 2 D.
Iš Gothcnburgo geležinkeliu per Šve
diją apie 7 valandas j Kalmarą. Iš Kal
maro. 1934 m. statytu garlaiviu Ma- 
tiebolm apie 18 valandų į Klaipėdą.

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

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

Mes norime, kad „Lietuvos Žinios* durta peiliu.
‘ ' Bylos svarstymo metu Pa- Ek,sknrsijų broi',ari:u.ir inform;><:ij.osJu'

bedinskas laikėsi labai sal-: mos iaįvakortės pas visus mūsų agentus, 
tai. Kaltu prisipažino, bet tą i arba Š. A. L. raštinėse, 
kaltę retušavo tuo, kad žmo
ną nužudęs vien dėl nesu- 
gyvenimo. Žmona gyvenusi 
su svetimais vyrais, su jais 
nuolat girtavusi ir dažnai 
namo nepareidavusi. Visa 
tai jį išvedę iš lygsvaros ir

legė visas verpyklos įrengi 
mas. Po tuo pačiu stogu bu
vęs malūnas, lentpiuvė gais
rininkų buvo išgelbėta. Gai-j
?ras. kilo vienuoliams, _ nu- būtų skaitomos viso lietuvių
ėjus į bažnyčią melstis ir Kas atsiųs adresa _ gUilP ne. 
palikus nebaigtus kūrenti m0kamai 1 egz. susipažinimui, 
pečius. Nuostolių padaryta Rašyti: „Lietuvos Žinios“ Kau
30,000 litų. Turtas buvo ap- 
d raustąs.

KELMĖS VALSČIUJ NU
ŠAUTAS JONAS TELIUS.

Labuvos kaime, netoli 
nuo Kelmės, nakties laiku1 
susiginčijo Jonas Poškus su 
Jonu Telium ir pastarąjį nu
šovė. Poškus areštuotas.

Nuo tilto moteris su nauja- 
padavė ape- girnių nugabenta ligoninėn.

DIENOS I LIETUVĄ
LAIVAIS

BREMEN-EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA

Bremerhavene užtikrina patogią kelionę į Kaunu 
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COLŪMBŪS
HANSA DEUTSCH1AND 
HAMBURGE NEW YORK
Patopus gelžkeliais susisiekimas iš Bremeno ar Hamburgo

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

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD

252 Boylston St.
Boston, Mas*.

nas, Gedimino 38. Liihuania.

Vruguay'aus Lietuvių Dari.T.unkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina da kartu per mėnesį. Lai

džia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius.
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo

se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris. 
Adresas: N. BANGA

C. Paraguay No. 1480,
MONTEVIBKO URUGUAY.

Pažangiejie Amerikos
Lietuviai!

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

Švietimo tikslui yra įsteigtas ir jau 14-ti metai leidžia
mas Rimtas Mokslo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesi
nis Iliustruotas žurnalas KULTŪRA.
“KULTŪRĄ" REDAGUOJA GARBĖS PROFESORIUS 
P. LEONAS. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos 
mokslininkai, rašytojai, veikėjai, todėl “Kultūros" turi
nys yra rimtas. Įdomus ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir 
pažįstamiems Lietuvoje 1937 m. žurnalą “KULTŪRĄ” 
arba IŠSIRAŠYKITE JĮ PATYS, nes “KULTŪROJ” ra
site daug raštu, kurie įdomus perskaityti ir Amerikoje 
gyvenantiems.

Be to, “KULTŪROS" žurnalas 1937 m. duoda savo pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingą 
dovaną—dailiai iliustruotą, Įdomų Įžymiojo anglų rašy
tojo B. SHAW Romaną ^Juoda Mergaitė J ieško Dievo."

“KULTŪROS" metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu
voje metams tik 16 litu, pusmečiui 8 litai. Amerikoje 
metams $4; pusei metu §2.

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

uu

įvairiais į- ! 
apie 100 
24 kartus EKSKURSIJAS UŽGYRf. 

LIETUVIU LAIVAKORCIl AGENTO 
SĄJUNGA AMERIKOJE

. KITI IŠPLAUKIMAI IŠ 

DROTTNINGHOLM 
KUNGSHOLM 
DROTTNINGHOLM 
DROTTNINGHOLM .
SWEDISH AMERICAN LiNE 

134 Boylston St., Boston, Mase..

NEW YORKO
Gegužės 13
Birželio 3 
Birželio 9 

.. Liepos l(t

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių žinyčia

Ypatingai dabartinės krikiėionybėa gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galėa aiikiai suprasti Dievo buvimų.

Knyga didelio formato, tari 271 poslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—11.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”. Adreauokit aekančiai:

253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.



KELEIVIS, SO. BOSTON No. 19. Gegužes 12 d., 1937 m.Aštuntas Puslapis.

P-lė Sadauskaitė duoda 
koncertą South Bostone.

CUKERNĖS DARBININ
KAI ORGANIZUOJASI.

Šią pėtnyčią bus mitingas 
So. Bcstcno lietuvių salėj.

Bostone yra dvi didelės 
cukraus rafinerijos, viena 
Charlestovrne, kita South 
Bostone. Pastarojoj dirba 
daug lietuvių. Iki šiol abie
jų cukernių darbininkai bu
vo neorganizuoti ir todėl ne
galėjo pareikalauti žmoniš
kesnių sąlygų. Jie dirbo bai
siai sunkiai ir kas sykis -vis 
daugiau buvo spaudžiami 
O užmokestis už darbą ga
na mažas.

Taigi daugiau susipratę 
cukerninkai pradėjo organi
zuot uniją. Buvo jau trys 
tuo reikalu susirinkimai ir 
prisirašė beveik visi, tik yra 
lietuvių, kurie bijosi dėtis 
prie unijos, kad kompanija 
neišvarytų užtai iš darbo. 
Jie, mat, nežino da, kad yra 
Wagnerio Įstatymas, kuris 
duoda darbininkams teisę 
Organizuoti;
negali užtai darbininkų 
darbo prašalinti.

Kad unijos reikalus iš
aiškinus, šią pėtnyčią, 14 
gegužės, kaip 8 vakare yra 
šaukiamas visu cukernių 
mitingas South Bostone lie
tuvių salėj, E ir Silver gat
vių kertėj. Tie, kurie jau 
prisirašė, tame mitinge gaus 
Unijos knygutes ir ženkle
lius, o kurie da nėra prisira
šę, tenai galės prisirašyti. 
Bus keli kalbėtojai, kurie 
paaiškins, kodėl cukemės 
darbininkams reikalinga 
unija. Lietuviškai kalbės 
“Keleivio” redaktorius Mi- 
chelsonas.

Taigi visi cukerninkai 
ateinanti penktadieni yra 
kviečiami ateiti Į aukščiau 
nurodytą mitingą.

Cukerninkų kviesliai.

Stoughtoniečių prakalbose 
sumesta $10.00 Lietuvos 

demokratijai ginti.
Stoughtono lietuviu orga

nizacijų Komitetas Lietuvos 
Demokratijai Ginti buvo su
rengęs prakalbas 25 balan
džio. Kalbėjo drg. Andriu
lis, “Vilnies” redaktorius iš 

pamėgo ęhicagos. Susirinkusieji a-Bostonas labai . .. .........
musų artistę, p-lę Eleną Sa- tvdžiai jo aiškinimų klausė-HoncLroito Ii •įtvvL-n Pinnoi • . i •dauskaitę. Ji atvyko čionai 
su amerikiečių , si, o pertraukoj sumetė

Great §12.90 aukų Lietuvos de-
Waltz” kompanija ir publi- mokratijai. ginti. Padengus 
kai taip patiko, kad amen- prakalbu išlaidas, Lietuvos 
kiečiai dabar jos is Bostono demokratijai ginti liko $10, 
iau nebeišleidžia. Beveik kurje perduoti Amerikos 

is ji yra kviečia- Lietuviu Kongreso Bostono 
t jų pokihuose ar- Apskričio Komiteto pirmi- 
10. Gegužes 4 mu- c uumknn.n

jau
kas vakaras 
ma dainuot 
ba per radio ninkui S. Michelsonui. 

Aukavo po $1.00 Dr. Rep-
ios klausėsi daugiau kaip P° ?° <?■*;
100 įvairiu profesionalu ir tU¥Vr°: ?L J”«HVene- V 
valdininku. Ju tarpe būvį ir Malakauskas M. Simanavi- 
Amerikos atstovas prie Tau- ciene' J' R™tls; P®??.“n 
tų Lygos Ženevoj, kuris pa
sakė net ir prakalbą, pa-

sų Elena dainavo Bostono 
“University Club’e,” kur

tus davė: J. Lavas, Mikstė 
nas, Vareška, V. Anesta, A

reikšdamas, kad jam da pir- ^Ie.kna: J-Juinyla Ši-Š" 
mu kanu tenka toki puikų ^ens, A. Tomus, J. Mitke- 
balsą girdėti,

Subatoj pdė Sadauskaitė g*
vičia, S. Lisauskas, Svirne-

buvo amerikiečiu pakviesta 
dainuoti iš WHDH radio 
stoties. Žavintis jos balsas 
užtemdė visus kitus daini- 

ir kompanijos.ninkus.
ŠĮ antradieni, kaip 8:45 , .

vakare, p-lė Sadauskaitė vėl ’i-
vra pakviesta dainuoti iš to
oat radio stoties.

kus, S. Kučka, J. Kavai, K 
Kibirkštienė, Kaziulienė, K. 
Radzevičia. Gudaitienė, 
Anestienė, K. Stočkienė, E. 
Liolienė, A. Simanavičienė 
Kartu su smulkesniais susi-

Draugijų komitetas taria 
nuoširdų ačiū aukavusiems 

svečiams, kurie

Jonas Šimkonif siekia gol 
fininkų čempijonato.

Neužilgo Pittsburghe į- 
vyks Amerikos profesionalų 
golfi'ninkų turnyras dėl čem
pijonato. Naujoji Anglija 
siunčia Į tą turnyrą 8 geriau 
sius savo golfininkus, tarp 
kurių pirmutinė vieta teko 
Jonui Šimkoniui, 28 metų 
amžiaus lietuviui iš Ando- 
ver, Mass. Lietuviai gali pa 
sididžiuoti, kad musų žmo
gus ir šitame buržuazijos 
sporte užėmė pirmutinę vie
tą. Pirmon vieton visur lie 
tuvius pastato jų sunkus fi 
zinis darbas, juoda duona ir 
rauginti kopūstai su laši
niais. Pyragais, saldainiais 
ir aiskrymu maitinami vai 
kai išauga tiktai Į lepšes.

Gi ateinančio nedėldienio 11 .V*1??1* . ,
vakara 16 gegužės, musu P^dejo^ prie vakaro pro- 
iauna artistė duos koncert^ ganios išpildymo būtent: 
South Bostono Lietuvių Sa- 5"1?11 ĘePs.1U1’ diaugei J. 
’ėj, E ir Silver gatvių kertėj. Remardienei, draugui V. 
Tai bus koncertas vien tik Avestai ir kitiems, 
ietuviams ir ii dainuos lie-
uviškai. Prie jos dainuos da 
ranklino vyrų choras iš 

3rocktono. ant smuiko gros 
aunasis Buinis ir bus kelia- 
as kitų priedų. P-lė Sadaus

kaitė telefonavo “Keleivio”
’-edakcijai. kad ji gavusi ži
nių, jog šio koncerto pasi
klausyti atvažiuoja daug 
ietuvių iš New Yorko ir iš
Scrantono, Pa., kur ji yra 
gimusi ir augusi.

Mes patariam visiems lie
tuviams nueiti pasiklausyti atmete 
šio p-lės Sadauskaitės dai
nų vakaro, nes tokių daini
ninkių mes Bostone da ne- 
<am turėję.

Stoughtono lietuviai nutarė 
susivienyt.

Pereitą nedėldienį Stough- 
tone Įvyko bendras lietuvių 
mitingas vienybės klausi
mu. Kalbėjo “Keleivio” re
daktorius Michelsonas, pas
kui Įvyko gyvos diskusijos 
ir, visiems išsireiškus, vien
balsiai nutarta nutarta vie
nytis.

Stoughtone padėtis yra 
tokia: kolonija nedidelė, 
bet kadangi bažnyčios nėra, 
tai lietuviai giažiai sugyve
na ir turi pasistatę Tautišką 
Namą su sale ir kitom patal
pom. Bet šalia Tautiško Na
mo Draugijos yra da ir 
Kliubas, kuiis samdosi sau 
patalpą kitur.

Abidvi organizacijos su
sideda beveik iš tų pačių 
žmonių, abiejų tokie pat tik
slai, tačiau veikia skyrium, 
turi pirkti du atskiru lais- 
niu, dviejose vietose vaitoti 
elektrą, ir pirkti kurą, 
samdyti du darbininku ir tt. 
Iš to pasidaro daug nuosto
lių, kuriuos galima per pusę 
sumažint veikiant visiems iš 
vieno ir vienoj pastogėj.

;iu kostiumuose padainuos mums da Taigi ir buvo nubalsuota 
tegirdėtų tuo u. Dainuos taipgi gar- *«n<ivw>nvt ’ 
us Frank::; Vyrų Choras iš Montel- t, . 7 ... ,
os, smuiki.’.o -.as Longitt Buinis, Jr., Susivienijimo planą įs- 
<ew Yor< tkos mokytoja Agnės dirbs bendra komisija, ku-
Jlson ir liet .as K. McKenzie. ii- . _ . • i i *
vietai 50c. ir 75c. Maloniai kviečiami 1*1011 po i HciriUS IŠPIRKS KOZ- 
atsilankyti vi.-i.______________  na organizacija savo susi-

TT , . . rinkime.
Harvardo universitetas, Stoughtono lietuvius rei- 

atsisake ikii\\auti Goetmge- hia pagirti, kad jie suprato 
no nmvprsiteto •___-i_______

OPEKOS ARTISTĖS
E. SADAUSKAITĖS

KONCERTAS

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir <-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais 
nuo 19 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman ut. arti Ceatral akv. 

CAMBRIDGE. MASS.

IĮ

Radio programa.
Sekmadieny, gegužės 16, 

per stotį WORL (920 kil.) 
nuo 2 iki 2:30 vai. po pietų 
programa bus tokia: (1) 
Lietuvių Radio Trio iš So. 
Bostono; (2) Dainuos artis
tė Elena Sadauskaitė iš 
“Great Waltz” operetės; 
(3) Kalbės Vincas Uždavi- 
nis, V. V. S. delegatas. 

MATTAPAN PIRKINYS
Nauja <5 ruimų stuba, priešakio pu

sė plytų, Garrison typo, kampinė, 
št.vmu šildoma, gazo virtuvė, visiškai 
moderniška, ir garažus. Naujam vie
nos šeimynos namų daly. Parduodu 
pigiai. Atvažiuokit ir persitikrinkit; 
atdara kasdien iki 9 vakaro. Mercer 
St., išeina iš Tileston St., nuo 801 
River Street.

Telefonu 21324
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
1S7 SUMMER STREET. 

LAWBENCE, MASS.

P-lė E. Sadauskaitė.

Įvyks ateinanti nedėldienį.
16 GEGGŽĖS-MAY, 1937 

LIETUVIŲ SALĖJE,
S ir Silver Sts., South Bostone.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Pasinaudot..*.e šia proga ir išgirs

ite žymiau.- musų dainininkę, kuri 
•ra vienintele iš lietuvių artistė iš 
taršau- amt : ikonų teatro “GREAT 
VALTZ." I*-. Sadauskaitė šiuo sv-

Išsirandavoja Drugštoris.
Ant gražaus kampo Arthur ir In

tervale Sts., Montelloje. Pilnai pri
rengtas, su fountainu, vali fixtures, 
show cases, carbonators, preseription 
tables, ice cream tables, ir tt. Štimu 
apšildomas. Išrandavojamas tik dėl 
Registruoto aptiekoriaus. Kreipkitės 
pas: A. Casper, % Village Cafe,

Arthur st, Montello, Mass.

EIDUKAS
SIUVĖJAS

Persikėlė į naują vietą 
322 BR0ADWAY 

(tarp D ir E)
Taisome vyriškus ir moteriš
kas drapanas ir parduodam 
naujas. Kaina prieinamiausią. 
Nepamirškit savo kriaučiaus. 
322 BR0ADWAY, So. Boston

‘.I

no universiteto sukaktuvėse 
Vokietijoj. Nenori su fašis
tais draugauti.

vienybes reikalą.

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

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraajo, Inkstų Ir
Nervų Ligų.

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

Tel. So. Boston 266«. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik auskarus.
Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name.

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

Stoughtono Organizacijų
Komitetas.

Cambridge’uje buvo su
imtos dvi ginkluotos mote 
rys plėšikaujant. Kiekviena 
pastatyta po $6,000 kauci
jos.

Massachusetts legislatu- 
ron buvo Įneštas bilius, kad 
uždraust svaiginamųjų gėri
mų pardavinėjimą nedėl- 
dieniais, bet senatas tą bilių

Gegužės 6 dieną per Bos- 
.. ~ .... j toną perlėkė vokievių “Hin-
Ne\\t<«r.c sį panedeli nu-• denburgas,” kuris vėliau nu

krito nuo kopėčių darbinin-1 giigįgdnjj^g \ew jersey Val- 
kas Hartshorne ir užsimušė.; - - -
Jis dažė namą. tijoj sprogo ir sudegė. 

Daug bostoniečių jį matė.
į-Hyde Parke pereitą penk 

įadieni traukinys užmušė1 
italą Gaetano ir jo žmoną, 
kuriedu ėjo skersai bėgių.

Bostono uostan atėjo lai- į 
vas “Exeter,” kuris pranešė,' 
kad plaukiant jam pro Ispa
niją, ji buvo sustabdęs faši
stu karo laivas.

Caroline Casper
Atidarėm Naują 

MODERNIŠKAI ĮRENGTĄ
BEAUTY SALON

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

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

L STREET
LKJIOR STORE

Parduodam geriausios įvairių rūšių 
TONIKĄ, DEGTINĘ, ALŲ D VYNĄ
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
įvairiausias. 1
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.

A. J. NAMAKSY
Real Estate dc Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office TeL So. Boston 0948. 
Rm. 231 Chestaut Ave, 
Jltiaica Plain, Mass.

Res. TeL Jamaica 1028-M.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akie, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkama 
laiku.J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadsay, So. Boston,

Žiurkių naikinimo savaitė.
Bostono ^miesto sveikatos 

departamentas rengia vajų 
žiurkėms naikint. Naikini-' 
mą pradės su gegužės 24 d. 
sąvaitę. Apskaičiuojama, 

kad Bostone yra 500,000 
žiurkių, kurios pridaro žmo
nėms nuostolių už milionus 
dolerių.

Bostonan atvyko Maine’o 
vyriausiojo teismo teisėjas 
Manser, kuris pasodino ka
lėjiman 6 streiko vadus. JĮ 
čia saugoja būrys šnipų. Ma
tyt, nerami sąžinė.

Lankys mirusių veteranų 
kapus.

Minėjimo Dieną (Memo- 
rial Day), kuri šiais metais 
bus švenčiama 31 gegužės, 
Amerikos Legijono Stepono 
Dariaus Posto Nr. 317 na
riai lankys savo mirusių 
draugų kapus. Kad neaplei
sti nei vieno veterano kapo, 
uostas prašo, kad mirusių 
veteranų giminės praneštų 
Kapinių ir Registracijos rei
kalu vedėiui Juozui Cidle- 
vičiui, 753 E. Seventh st., 
So. Boston, Mass., mirusių 
veteranų vardus, nurodant 
kada iie mirė ir kur yra pa- 
laidoti.

A. L. Stepono Dariaus 
Postas Nr. 317.

PRAKIŠO $4 000,000 ANT
ARKLIŲ LENKTYNIŲ.
Valdžios organai prane

ša, kad Naujoj Anglijoj 
žmonės sukišo apgavikams 
už falšyvus arkliu lenktynių 
tikietus $4,000,000.

Stoughtone pereito nedėl
dienio vakarą 4 ginkluoti 
plėšikai užpuolė judžių te
atrą ir pagrobę $400 pabė
go-

Linksmas Balius
Hyde Park Lietuvių Dukterų ir Sūnų Draugystė 

rengia puikų balių,

Subatoje, GEGUŽĖS-MAY 15, 1937
LIETUVIŲ SVETAINĖJE,

E ir SILVER S*TS., SOUTH BOSTONE.
Grieš puiki jaunuolių orkestrą viršutinėj salėj, o
Suderio orkestrą, apatinėj. Bus skanių valgių ir gė
rimų. Trjs dovanos bus duodamos už gražiausią, 
tautiškiausią ir Įdomiausią apsirengimą. Komite
tas kviečia visus Mojaus 15-tą Į balių Lietuvių E St. 

Salėj, So. Bostone. Įžanga 25 centai ypatai.

PICKWICK

-nas Pickwick
sako:
“Vienas Stiklas
PICKWICK

padidina links
mumą Pavasario 

Dienoj.”
Iš KRANO

PARODYK Į KRANĄ

BON KOMIS
(12 ancų ir 32 ancų)

Martin Walulis
FURRIER

PASIUTAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

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

1854 DORCHESTER AVE,
Arti Ashmont Stoties 

DORCHESTER. MASS.
Tel. TALbot 5208.

Tel. Uaivaraity »4M

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTIST* 
VALANDOS: S-S Ir 1-9.

678 Matsachusette Ave.,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE. MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AI. 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 4618

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro vigas legalius dokumentas 

317 E STREET 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namą: Talbot 2474.

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso
kių kraujo, nervų, odos ir 
kroniškų ligų. Kurie kenčia 
nuo reumatizmo, žaizdų,

, ulcerio, karcerio, tumors’o, 
’arba nuo bile odos ar gal- 

vos - odos ligų, reikia pasi
tarti su juom tuojaus. Žinokite, kad 
paaiškinimas ir patarnavimas visiem 
per šį mėnesį duodamas dovanai.

DR.CKADP“-* s‘
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

BAY VIEW 
I MOTOR SERVICE:

Telephoaa 

So. Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobiliaa ir 
Trokus visokių išdirbysėių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — aavminkaL

Taisymo ir demonstravimo viata: 
1 HAMLIN STREET 

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

J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

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

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

2» W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 4486.
Brocktono ofisą*: * 

16 Intervale Street,
TeL Brockton 4110

______ Montello, Mass.




