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PRIE MADRIDO SUMUŠTOS 
DVI ITALU DIVIZIJOS

LOJAL1STAI DAUG JŲ j Ispanijos darbininkus ko
PAĖMĖ NELAISVĖN IR 
SUDAUŽĖ 24 TANKUS.

Vienuolių Streikas 
Klioštoriuje.

Kunigai sako, kad strei- 
;kus kelia tikrai socialistai ir 
į bedieviai. Bet štai, telegra
mos sako, kad Asiuto klioš
toriuje, Afrikoje, vienuo- 

voti. Lojalistų karo vadovy- liai irgi apskelbė streiką. Jie 
bė visus juos nufotografavo sustreikavo reikalaudami 

j ir padarė daug atviručių su prašalinti nekenčiamą klioš- 
jų atvaizdais. Kiekvienas įtoriaus perdėtini ir norėda- 
italas antroj savo atvaizdo mi daugiau laisvės kliošto

riuje. Streikas eina jau tre
čias mėnuo. Jie susėdo klio-

Amerika Nusiuntė Jau Duos Pasportus 
Protestą Vokietijai. Ispanijon.
Mes jau rašėm, kad New Pereitam “Keleivio” nu-Į 

Yorko majoras La Guardia mery rašėm, kad valstybės) 
užsistojo Hitleriui “ant kor- departamentas Washingto- *. 
no” ir kad naciai pakėlė dėl ne atsisako net daktarams 
to dideli triukšmą. Nors vai- ir slaugėms duot pasportus
stvbės departamentas Wa- važiuot Ispanijon. Bet pa-i_ .........
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PRIEŠ TEISMO DIKTATŪRĄ 
GAU KILT REVOUDCUA

ISPANIJOJ KOVOJA 
“LINCOLNO DIVIZIJA.”

Šis smūgis fašistams tiek 
paveikė popiežių, kad jis 
apalpo ir paralyžius vėl 

jį susuko.
Ispanijos žmonių valdžia 

pereitą sąvaitę išsiuntinėjo 
visoms valstybėms ir Tautų-kos gynėju pusėn. Tas atvi- Įsakymų. Abatas (viršinin- 
Lygai skundą, kad Italija rutes valdžios orlaiviai pas- kas f pradėjo grūmoti pa

pusėj parašė savo ranka at
sišaukimą i kitus italų ka
reivius, kad jie mestų fašis- štoriuje ir nedirba jokio 
tų apkasus ir eitų respubli- darbo, neklauso jokių abato

CHRYSLERIO DARBI
NINKAMS GRASIA 

$10,000,000 PABAUDAhingtone dėl La Guardijos žangioji Amerikos visuo- Šiomis dienomis paaiškė- 
kalbos atsiprašė, vokiečiai menė pakėlė protestą prieš jo, kad lojalistų pusėj Ispa- 
vistiek nesiliovė triukšmą- tokią politiką. Tie protestai nijbj kariauja ir amerikie- 
vę. Fašistų laikraščiai nuėjo valstybės departamento re- čių liuosnorių grupė. Jii va- 
taip toli, kad pradėjo vadin- akcininkus tiek paveikė, dinasi “Lincolno Divizija.” 
ti Amerikos valdininkus kad jie paskelbė, jog dakta- Joje esą paprastų darbinin- 
“gengsteriais,” “idijotais” rams ir slaugėms pasportai kų, klerkų, baltveidžių ir 
ir kitokiais vardais, o Ame- Ispanijon jau bus duodami, juodveidžių, liberalų, socia-

--------------- listų ir net katalikų. Savo
ELENA ŽAKIUTĖ ŽUVO vardų ir pavardžių jie nie- 
ORLAIVIO NELAIMĖJ, kam nesako. Kai laikraščių

rikos moteris išvadino “gat
vinėmis parsidavėlėmis” ir

jau pradėjo tikrą karą priešjkui išmėtė tarp italų apka- šauksiąs policiją ir varu iš- da biauriau. Dėl šitų fašis- 
Madridą. Paskutinėmis die-Įsų fašistų pusėj. mesiąs “maištininkus” iš tiškų šmeižtų Wasbingtono

Jeigu šią seredą jie neapleis 
dirbtuvės, teismas žada vi

sus juos areštuoti ir už
griebti jų nuosavybę.

Teismų diktatūra Ameri
koj kas diena darosi vis be- 
gėdiškesnė ir akyplėšiškes- 
nė. Kur tik darbo žmonės 

su plėšriuoju ka-

nomis prie Madrido atvyko i Šitas smūgis fašistams “Dievo namų.” Vienuoliai 
fašistams į pagalbą 6 italu taip smarkiai paveikė po- atsakė, kad iie greičiau mir- 
armijcs divizijos su tankais, į piežių, kad jis, oradėjęs jau šią, bet policijai nepasiduo- 
orlaiviais ir kitokiais karo paskutiniais laikais atsi- šią. Pasirodo, kad ir šventus 
pabūklais. į gauti, dabar vėl susmuko ir žmones “velnias” gali ap-

Gavęs šitokių sustiprini- apalpo. Jei fašistai gaus da sėsti.
mų, fašistiškų gaujų vadas‘vieną toki smūgi, tai “šven- ---------------
Franco pradėjo šturmuoti! tas tėvas” iš to piktumo ir 
Madridą didžiausiu pasėli- kojas pakratys.
mu. Italai pirmutiniai leido-; ---------------

Rumunijos Karalie
v

nė Užnuodyta.

Žinios iš Vienos sako, kad 
jau nuo pereitos pėtnyčios 
sunkiai kankinasi Rumuni- 

...... , , Leonas Trockis, kuris da- jos našlė karalienė Marė. Ji
toms italu divizijoms 'ado- ^ar gyVena Meksikoj atsi- esanti užnuodyta. Tuo pa- 
vauja divizijų generolai• skyręS nuo pasaulio, reika- čiu laiku apsirgęs nuo tokių

lauja tarptautinio trečiųjų pat nuodų ir Rumunijos ka- 
teismo, kuris bešališkai ga- rališkojo dvaro maršalas 
lėtų nuspręsti, ar Stalino Udarenu. Karalienės gyvy- 
užmetimai jam, Trockiui. bė esanti pavojuje. Tačiau 
turi kokio nors pamato, ar Rumunijoj niekas apie tai 

. . ... i ,. . , , vra grynas prasimanymas, nežinąs. Cenzūra visai ne-
dui atėjo paskutine valanda. Trockis sako, kad jis jokio leidžia laikraščiams apie 

jau pranese, kad didis faši

si atakomis.
Italų armiją Ispanijoj va

dovauja iš Romos atsiųstas! 
generolas Mangini.

Bergonzoli, Nuvoloni ir 
Copii

Fašistuojantys Amerikos 
buržuazijos geltonlapiai pe
reitą sąvaitę jau buvo pra
dėję džiaugtis, kad Madri-

Trockis Reikalauja 

Teismo.

susiremia
Danbury. Conn.   Perei- korespondentai paklausia, pitalu, tenai teismai be jo-

valdžia pasiuntė aštrų pro- tą nedėld’ieni Elena žakiu-i kas jie per vieni, jie atsako : jkios gėdos puola ir baudžia 
testą Berlynui. Bet Hitlerio tė, 19 metų amžiaus mergi- "Mes esam Amerikos. anti- darbininkus.
valdžia neatsiprašė; ji da na, užsimanė orlaiviu pa- fašistai. Mes atvažiavom Štai, šiomis dienomis De- 
daugiau įžeidė Ameriką, skraidyt. Jos vaikinas pasi-! ginti demokratijos ir mušti troite sustreikavo Chrysle- 
paaiškindama šios šalies skolino lėktuvą ir abudu į fašistų.” rio automobilių korporaci-
ambasadoriui, kad nacių pakilo oran. Bet vos tik pa-:--------------- įjos darbininkai. Nedaug jie
spaudos pakeltas tonas ne- kilus nuo žemės, orlaivis | MOONEY GAL BUS PA- reikalavo, tik pripažinti u- 

tuoj nėrė nosimi žemyn ir' LEISTAS. ir bent tokių teisių, kosąs joks Amerikos šmeiži
mas, tik “didvyriškas pasi- 

i piktinimas” dėl “žydiškų”
La Guardijos kalbų.

Dabar ir Amerikos reak
cininkai pamatė, kokie be-. FRANCUZIJA GRŪMOJA

nukrito. Žakiutė buvo už
mušta, o jos vežėjas sunkiai 
sužeistas.

gėdžiai yra fašistai.

LOJALISTAI PAĖMĖ 500 
TROKŲ.

ISPANIJOS FAŠISTAMS.
Ispanijos fašistai kas die

na darosi vis akyplėšiškes- 
ni. Jie pradėjo užpuldinėti 

Leidžiant “Keleivį” spau- lojalistų laivus net ir Fran- i

Californijos legislaturos i kii¥: darbininkams jau pri- 
žemesnysis butas pereitą; pažino General Motors kor- 

! sąvaitę nutarė paleisti Ta- P°raclja.
imą Mooney iš kalėjimo kaip! Chrysleris atsisakė tuos 
nekaltą žmogų. Dabar šitą 1 reikalavimus _ išpildyti ir 
nutarimą turi da patvirtinti! kreipėsi į teismą, kad tas 
legislaturos senatas. i duotų įsakymą streikuojan-

--------------- | tiems darbininkams pasi-

. Pentoj subatoi tadio sąmokslo prieš Sovietus ne-! tai rašyti. Net daktarai, ku- 
’au pranese, kad didis fasi- (jaręS jr nedarąs, jokio susi- rie buvo pakviesti prie ligo- 
stų šturmas pnes Madridą sie£mo gu ‘ vJadinamais nės, neišleidžiami iš kara- 
b.uY° .ątiemtas su didžiau- “trockininkais” Rusijoj ne- liškujų rūmų. kad neišple- 
siais jiems nuostoliais. Oran turj? jr t(XĮgj vįsj Maskvos pėtų paslapties. Valdžioje 
pakilo oO valdžios bomba- kaįtinimai, H -
nešiu lėktuvų ir paleido iš

kuriosuro 500 bombų,
sprogdamos suma.se uvi sufabrikuoti dalvkai. Troc- 
■talų divizijas su žeme Tai kif tjnk j ;-od j 
buvęs toks baisus faastams ,iškame trefiuji jei

buk jis organi- esąs pastebimas kažin koks 
zuojąs Rusijoj sabotažą, nerimas. Policijai ir kariuo-

- esą pačios Stalino policijos menei esą Įsakyta būti paši

smųgis, kokio jie da nebuvo 
turėję.

Atlikus orlaiviams savo 
šaunu darba, respublikos 
gynėjai puolė fašistus nai
kinti kulkasvaidžių ir šau
tuvų ugnimi. Fašistai sude;i pas Ispanijos UŽUO- 
moralizuoti pradėjo bėgti ...
galvatrūkčiais. įUUtai.

Lojalistai paėmė nelais- i Londone susirinkusi tarp- 
yėn apie 150 italų, vieną ar- tautinė unijų ir socialistinių 
tilerijos batareją ir daug ki- organizacijų konferencija 
tokios karo medžiagos. Be pereitą sąvaitę pasiūlė šu
to. 24 fašistu tankai buvo rUošti vienu ir tuo pačiu lai- 
sudaužyti iš lojalistų armo- ku visose Europos valsty- 
fy- . . _ bėse generalinį streiką ir

Tarp paimtų nelaisvėn demonstruoti tarptautinę 
italų buvo vienas pulkinin- darbininkų užuojautą Ispa- 
kas, generolas majoras ir nijos darbininku valdžiai, 
leitenantas. Jų pranešimu..kurią dabar atakuoja tarp- 
prie Madrido dabar esą 6 tautinė fašizmo šmėkla ir 
italų armijos divizijos arba, Romos kataliku bažnyčia. 
50.000 kareivių. ; ______

Paimti nelaisvėn italų ka- JAPONIJOS PREMJERAS 
reiviai tuoj pareiškė pritari BIJOSI ŽMOGŽUDŽIŲ, 
rimą lojalistams ir paaiški-; Iš Tokio pranešama, kad 
no, kaip Mussolirno fašistai; japOnjjos ministeris pirmi-
juos apga\o. n'lu> ninkas Hajaši pasistatė sau
eme sakydami, kad mes \a-įtokius namus, kur prie jo 
ziuosim Etiopijon, kui yia negaJėtu prieiti priešai. Na- 
daug derlingos žemes ir ga- ma^ kafn*Vf) $2^000 ir e 
Įima gerai gyventi. Bet kai i pilni glaptų kambarių. Nei 
mus pnsaikmo klausyti pad nežinosianti, kurioj

namo vietoj jis miegos. Jo 
šeimynos nariai i tuos na-

ruošus kiekvienam pašauki
mui. Įdomu pastebėti, kad 
nelabai senai jaunam sosto

gu toks bus suruoštas ku- 
rioi nors neitralėj valsty
bėj.

Visos Europos Strei-

vo viršininkų, tai susodino į į 
laivus ir atvežė Ispanijon. 
Pamatę, kad fašistiška val
džia taip biauriai juos ap
gavo, kai kurie italai Ispa
nijoj pakėlė riaušes ir iš- 
sprogdė dideles krūvas a- 
municijos. Bet karininkai 
yra tikri fašistai ir tuojau 
sukilusius italus sušaudė. 
Kiti pabūgo ir tyli.

Pateke lojalistų nelaisvėn 
italai džiaugiasi, kad dau
giau ii^me nereikės prieš

mus esą visai neįleidžiami.

įpėdiniui Mykoliukui 
buvo užduota nuodu.

irgi

Traukti iš dirbtuvės, kurią 
į jie turi užėmę.

don telegrafas pranešė, kad euzijos vandenyse. Be to,! Į Velnio Sąla franeuzai!. Jf Pane(-j jš-
šį utarninką Ispanijos fašis-1 įų orlaiviai užpuolė ir vieną: įremdavo savo nuteistus! kndo diktatorišką. darbinin- 
tams buvo užduotas da skau- f raneuzų laivą. Todėl Fran-į uiktadarius. Dabar valdžia .msl^kymą: V1?le™.8 J?a" 
dėsnis smūgis. Ties Tnjue- euzija įsakė savo laivynui įnešė parlamentan sumany- 8Itrau*rt 18 dirbtuves iki šios 
que lojalistai apsupo didelį ir aviacijai šaudyt visus fa

PANAIKINS VELNIO 
SALĄ.

Į Velnio Sąla franeuzail

italų būrį ir paėmė visą tro- 
kų traukinį su maistu ir gin
klais. Iš viso paimta 500 tro- 
kų, kurie stovėjo Trijueque 
miestely.

šistų laivus, kurie tik įneis į 
Francuzijos vandenis.

JAUTIS NORĖJO UŽBA- 
DYT MUSSOLINĮ.

Libijoj, Bengazi mieste
ly, italų fašistų policija pe
reitą nedėldieni suruošė pa
radą atvykusiam tenai Mus- 
soliniui. Miestely prie ratų 
buvo pririštas jautis, kuris 
pamatęs fašistų erštą taip i- 
niršo, kad nutraukė ryšį ir. 
panėręs ragus, puolė prie jo. 
Mussolinis nusigandęs spru
ko į šalį, o policija tuo tar
pu pradėjo Į gyvuli šaudyt

užmušė jį.11

DIDELIS GAISRAS 
SPRINGFIELDE.

Springfieldo mieste, Mas- 
sachusetts valstijoj, pačiam 
vidurmiesty užsidegė Car- 
lisle blokas. Ugnis siautė 4 
valandas ir pridarė §400,- 
000 nuostolių. Gaisrą gesi
nant buvo sužeista 6 ugna- 
gesiai.

GENERAL MOTORS
KORPORACIJA SUSI
TAIKĖ SU UNIJA.

Tarp General Motors 
automobilių korporacijos ir 
unijos padalyta jau galuti
na sutartis dėl buvusio strei
ko. Sutartis nustato 40 va
landų 5 dienų darbo sąvai
tę, pakėlimą 5 centų algos į 
valandą, pripažįsta uniją ir 
darbo pirmenybę seniems 
darbininkams. Nesusiprati
mams rišti dirbtuvėse stei
giami darbininkų komite
tai. Dabar darbininkai strei
kuoja Chryslerio, Hudsono 
ir kitose automobilių dirb
tuvėse.

GUBERNATORIUS PA
TARIA KOMPANIJOMS 
SAMDYTIS MUŠEIKAS.

Pereitą sąvaitę Washing- 
tone buvo tardomi Ameri
kos Radio Korporacijos vir
šininkai dėl samdymo mu
šeikų prieš darbininkus. 
Vienas tų viršininkų pareiš
kė, kad jo kompanija per
nai padarė kontraktą su vie
na New Yorko mušeikų 
kompanija dėl to, kad tokį 
jai patarimą davęs New 
Jersev valstijos gubernato
rius Hoffman, kuomet jos 
dirbtuvėj sustreikavo dar
bininkai.

BOMBOMIS KOVOJA SU 
VARNOMIS.

Oklahomos valstijoj di
džiausi varnų pulkai naiki
na dabar sėjamus laukus. 
Valstijos agentai pradėjo 
sprogdyt jas bombomis. Sa
ko, vienoj vietoj buvo su-

DR. TOUNSEND GAVO 
KALĖJIMO.

Užtai, kad pernai atsisa
kė Kongreso komisijai liu
dyt, Dr. Tounsend dabar 
buvo nuteistas 30 dienų ka
lėjimo ir užmokėti §100 pa 
baudos. Jis apeliavo.

seredos 9 valandos ryto!
Šito įsakymo darbininkų 

unijai iki paskirto laiko ne- 
išpildžius, teismas įsako še
rifui eiti ir areštuoti visus 
darbininkus, kurių yra apie 
6,000 dirbtuvėj susėdusių. 
Areštuoti visus streikierius, 
visus unijos viršininkus, ir 
užgriebti visą jų nuosavy-

bet kapitonas to kelio nesi- i bę: visą jų žemę, visus jų 
aikė ir tyčia pasuko tenai, i namus ir visus kitus daik-

mą, kad prasikaltėlių kolo
nija toje saloje butų panai- 

l kinta.

“ MarĮCantabrico” Ka
pitonas buvo Išdavikas.

Jis pranešė fašistams apie 
vežamus ginklus iš Ame

rikos.
Pereitą sąvaitę mes ra

šėm, kad Ispanijos valdžios 
laivas “Mar Čantabrico,” 
kuris nesenai išplaukė iš A- 
merikos su ginklais lojalis
tams, buvo nuskandintas 
Ispanijos pakrašty.

Dabar paaiškėjo, kaip tai 
įvyko. Vienas to laivo juri
ninkas, Juan Boo, įšoko jū
ron ir buvo vėliau anglų 
išgelbėtas. Taigi jis ir papa
sakojo visą istoriją. Sako, 
kai “Mar Čantabrico” sau
sio 6 išplaukė iš New Yorko 
su orlaiviais, ji sustojo pa
kelėj Meksikos uoste Vera 
Cruz ir tenai paėmė dau
giau ginklų. Išplaukus iš 
Meksikos, ant jūrių visas 
laivas buvo nudažytas kito
kia spalva ir jo vardas bu-

sprogdyta apie 50,000 var- vo pakeistas i “Addą,” taip 
nų. kaip anglų laivas tokio pat

didžio yra pavadintas. Ir
PRAGYVENIMAS AME

RIKOJ BRANGSTA.
Pradėjus darbininkams

vėliava ant laivo buvo įs
kelta Anglijos. Viskas buvo 
taip gerai užmaskuota, kac

streikuoti, kartu pradėjo net ir anglų laivai ant jūrių 
T negalėjo to pažinti ir svei

kino jį kaip Anglijos laivą 
O bet gi kai tik “Adda” pri

brangti ir pragyvenimas. Ir 
reikmenys brangsta daug 
sparčiau, negu darbininkų
algos kįla. Laikraščiai sako, siartino prie Ispanijos pa- 
kad toliau pragyvenimas kraščio, fašistų karo laivas 
busiąs da brangesnis. “Canarias” tuoj ją užpuolė

---------------- ir pradėjo šaudyt, kad su
2,000,000 KINIEČIŲ BA- įstotų. Iš kur fašistai žinoio 

DAUJA. kad tai ne Anglijos, bet Is-
Tarptautinė Komisija Gel- į panijos vyriausybės laivas? 

bėt Kinijai nuo bado prane-, Fašistus apie tai painfor- 
ša iš Hankau, kad Honano mavo pats to laivo kanito- 
provincijoj dabartiniu laiku , nas, sako jurininkas Juan 
badauja 2,000,000 kiniečių, į Boo. Kapitonas buvo išda 
nes pereitais metais tenai vikas. “Addai” buvo įsakv 
buvo prastas derlius. i ta plaukti visai kitu keliu

<ur fašistų sargybos laivai 
stovėjo. Be to, jurininkai 
pastebėjo, kad jis siunčia 
<ažin kokius signalus fašis
tų laivams. Kai jurininkai 
tai pastebėjo, jie tuoj kapi
toną suėmė ir paėmė laivą į 
savo rankas. Bet buvo jau 
)ervėlu. Jau pribuvo fašis
tų karo laivas ir ėmė šaudyt, 
cad “Adda” sustotų. Įniršę 
urininkai tada išdaviką ka
pitoną nužudė ir įmetė į jū
res, o patys leidosi savo lai
vu bėgti. Fašistai tada pra
dėjo šaudyt į juos tiesiai. 
“Adda” buvo sugadinta ir 
pradėjo skęsti. Keli jurinin
kai įšoko jūron, bet tik vie
nas Boo tapo išgelbėtas; ki
ti nuskendo.

Kas atsitiko su jų laivu, 
ikrai nežinia. Iš pradžių 

buvo paskelbta, kad jis nu
skendo. Vėliau pačių Ispa
nijos fašistų radio paskel
bė. kad tas laivas buvo nu
vilktas Į fašistų uostą ir vi
sa karo medžiaga iškrauta. 
Fašistai radę 37 išardytus 
orlaivius, 1,650 kulkasvai
džių, 7,000 šautuvų ir 42,- 
000,000 šovinių. Bet ant iy- 
tojaus po šitos žinios fašistų 
štabas oficialiai paskelbė, 
kad valdžios laivas su amu
nicija buvo paskandintas.

tus, kurie tik unijos nariams 
ir jos viršininkams pri
klauso.

Turtas įsakyta užgrobti 
dėl to, kad butų iš ko užmo
kėti pabauda, nes teismas 
uždeda streikieriams ir jų 
unijai $10,000,000 pabau
dos, jeigu jie iki šios sere- 
dos ryto iš Chryslerio dirb
tuvės nepasitrauks.

Jeigu šitas drakoniškas 
įsakymas ištiesų butų įvy
kintas, tai darbininkai butų 
netik apiplėšti, bet ir visa 
jų organizacija butų sunai
kinta.

Tai butų tas pats, ką Hit
leris padarė su darbininkų 
unijomis Vokietijoj, kuo
met jis užgrobė vis£ jų 
turtą.

Bet klausimas, ar Ameri- 
rikos darbininkų organiza
cijos nusilenks taip lengvai 
savo teismų diktatūrai? Ar 
nesubrus kartais darbo mil
žinas ir ar nepadarys šitai 
brutališkai kapitalo sauva
lei galo Amerikoje?

RUSIJOJ SABOTAŽUO- 
JAMAS ORAS?

Maskvos žiniomis, Sovie
tuose susektas sabotažas iš- 
siuntinėjant žinias apie orą. 
“Izviestija” sako, kad dėl 
klaidinančių oro žinių su
dužo keli orlaiviai. 7

ORLAIVIŲ KOMPANIJA 
PASIRAŠĖ SUTARTI SU 

UNIJA
Dauglas orlaivių kompa

nija, didžiausia šios rūšies 
firma visame pasauly, ku
rios 5,600 darbininkų buvo 
paskelbę streiką, buvo pri
versta pasiduoti C. T. O. dar
bininkų organizacijai ir pa
sirašė sutarti pripažindama 
uniją ir išpildydama beveik 
visus streikierių reikalavi
mus. Dauglas stąt«» valdžiai 
karo orlaivius

suma.se
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Strei kieriai Degina T rokus.

KAIP KARDINOLAS
DAUGHERTY ME

LUOJA.
Šiomis dienomis sugiyžo 

iš Tolimųjų Rytų kardino
las Daugherty, Philadelphi
jos arkivyskupas. Išlipus 
iam iš laivo, San Franeiscos 
Klerikalai iškėlė jam balių. 
Susirinkusiems reakcinin
kams ponas Daugherty pa
sakė prakalbą, daugiausia 
tulžies išliedamas, žinoma, 
ant bolševizmo. Jisai tvirti
no, kad—

“Katalikų bažnyčia yra 
griežtai nusistačiusi prieš ko
munizmą. Bažnyčia kovoja 
prieš ji visame pasauly ir nesi
liaus kovojusi, iki jo mokslas 
nebus visiškai sutriuškintas. 
Bažnyčia kovojo su aršesniais 
priešais, negu komunizmas, ir 
visus juos nugalėjo. Nugalės 
ir dabar.”

Šituose kardinolo Daugh
erty žodžiuose yra tik pusė 
tiesos. Kita jo kalbos pusė 
yra melas.

Tiesa yra tas, kad Romos 
katalikų bažnyčia visuomet 
kovojo prieš progresą ir 
mokslą. Bet kad ji butų tuos 
savo priešus nugalėjusi, tai 
melas.

Ne bažnyčia nugalėjo

tarp musų nevaikšto. Seniau, 
kai žmonės buvo tamsesni, ta
da, kaip pasakoja musų tėvai, 
ponaičiais, kurių nosys būdavo 
be skylelių, dažnai žmones ap
lankydavo. Jiems aukso kal
nus siūlydavo, didelius turtus 
žadėdavo, kad tik sutiktų par
duoti savo dūšią.

“Šiandien velniai to nedaro. 
Jie kitais keliais eina, kad 
žmonės ‘netikėtų ir nebutų iš
ganyti’ (Lk. 8. 12). ‘Pats šėto
nas pasiverčia šviesybės an
gelu’ (2 Kor. 11, 14).

“šiais laikais šėtonas pasi
verčia tuo, ką žmonės dievina, 
kuo žavisi, ką graibstyte graib
sto... Jis veikia moderniškiau
siomis priemonėmis.

“Ko seniau, pagal žmonių i- 
sitikinimą, nepasiekė velniai, 
pasivertę ponaičiais, tą šian
dien padaro šėtonas per nedo
rovingą spaudą, nepadorius ki- 
nuą, moderniškus šokius, be
dieviškas mokyklas, prieštikv- 
bines draugijas, nedoras ma
das...”

šiomis dienomis Rhode Islando valstijoj buvo sustreikavę trokų vežikai. Kompanijos mė
gino operuoti trokus su streiklaužių pagelba. bet tokie trekai buvo streikierių sulaikomi ir 
sudeginami, šis vaizdelis parodo vieną tokių Įvykių Pawtucket mieste, šis streikas jau 
pasibaigė vežikų laimėjimu.

Reiškia: katalikai, saugo
kitės velnio žabangų. Ne- 
skaitykit laikraščių, neikit Į
mokyklas, neprigulėkit į lai- Bet reikia pasakyti, kad Maskvos teismu atgarsiai.

d3ia?’ ““ ta‘ ViS ŠiS VaįStaS gali,b* daULgia-U Po to. kaiD Maskvos teis
šėtono padarai. pavojingas patiems kum- ; pra’aeio teisti '

Bet “šaltinis” da ne visus <am.?į. f6?1., komumaams.
mr.vOo l. . u-. nrn pavojus katalikams nurodė. *\r .Panevėžio Garsas jau

VSS —nėj0 aut°- anira°me

Juk kunigai sudegino ant nei viena Norintiems Informa >'"i

tas!
Tai ve, kur tikras 

Artimo meilė!
recep- LAISVOJI SAKYKLA.

Ginklų Išbandymas Ispanijoje.
Šiame pilietiniame Ispa- gali pilnai savo veikimo iš- 

nijos kare daugelio valsty- plėsti; žemės paviršius čia 
bių modernieji ginklai yra jiems netinkamas; lemia- 
pirmą kartą išbandomi. Ten mos fronto linijos yrą per 
visai aiškiai eksperimentus trumpos ir negalima pla- 
daro Vokietijos generalinis čiau manievruoti. 
štabas. Kai kuriuos ginklus Vokiečių kariuomenės va- 
sukilėliams jis vien tik ir te- dovybės pasididžiavimą su- 
siunčia išbandyti; ilgiau daro tik priešlėktuvinės pa
jais gen. Francui naudotis trankos, trumpai vadinamos 
neleidžiama. Taip, pav., tik Flak (Fliegerabuehr Kano- 
vieną kartą prieš respubli- ne) ir prieštankinės patran- 
konus buvo pasiųsti sunkie- kos — Tak (Tank Kanone), 
ji kovos lėktuvai, bet jie Dėl šių vokiečių prieštanki- 
tuojau vėl buvo atitraukti, nių patrankų yra dvi skir- 
Kartais net susidaro įspu- tingos nuomonės: vienas iš 
dis, kad vokiečių dalys čia aukštųjų gen. Franco armi- 
daugiau vyksta pasimokyti, jos vadovaujančių karinin- 
negu gen. Frankui suteikti kų pareiškė, kad jas dar 
tikrą paramą. Daugumas reikia tobulinti, bet yra 
vokiečių lakūnų Ispanijos franeuzų specialistų, kurie 
fronte t>una tik tris sąvai- jas labai aukštai vertina. O 
tęs; paskui jie grįžta į Vo- dėl vokiečių priešlėktuvinių 
kietiją. Tas nuolatinis jų patrankų, Flak, tėra tik vie- 
keitimas ir yra praktiškas na nuomonė: jos yra labai 
apmokymas. Susidaro lyg geros, turi puikius krypties 
tam tikra taisyklė: kiekvie- instrumentus ir šaudo auto- 
nas lakūnas turi bent kartą matiškai. Bet vis dėlto ir jos 
bombonešiu bombarduoti respublikonų aviacijai ne- 
Madridą. i padarė per daug didelių

Visai Europai patys svar-, nuostolių.
biausi yra tie duomenys, ku- Viską suvedus, fašistiš- 
rie surinkti oro mūšiuose Is- kos valstybės šiame moder- 
panijoj. Jie yra tikrai gė- niosios karo technikos iš- 
dingi, daro gėdą Hitlerio bandymo kare nepuikiausia 
aviacijai. Nėra nei mažiau- pasirodė. Nei vienas svar- 
sios abejonės, tas jau yra besnis jų ginklas neturi di-

uun nuirai suucgiuu ant - -- •
laužo mokslininką Giorda- } ” °
ną Bruną ir supudė po žeme ^idė^i^b P
Galilėjų, kurie skelbė, kad Pratfejra._______

etapą, kurį yra pergyvenę ir 
socialistai.

Rodos, da tik 1931 metais pripažinta visų liudininkų, dėsnių piimenybių. Bet ki-
ir^afėjimu senus revoliucio-^uvo sušaudyta 12 taip pat kad tam tikri lėktuvai, ku- ta Europos valstybė, dažnai
nierius bolševikus Sovietu Įtariamų socialistų. Juos ap- riuos turi Madrido vyriau- dėl jos atsilikusios techni-

9 kūrėjus, visame civilizuota-feukė /sabotažninkais” ir sybė, techniškai viršija vo- kos pajuokiama (tai Rusi-
radio ir nuved° pralotą Olšauską '... me oasaulv pasireiškė viso- i imPeria i1 s t ų agentais, kiečių lėktuvus. ja) įrodė, kad jos aviacija n

• - •> - —--------------- - -= nuomo‘njb- Vargiai ras- j^ors *r šiandien Sovietuose Tie puikus vyriausybės kita karo medžiaga pilnai
tusi du žmonės kurie dėl tu socialistai laikomi kalėji- bombonešiai yra apie aš- išlaiko konkurenciją ir stovi 

F/irmzio bylų butu vienodai atsiliepę. muose .arba konceptracijo- tuoniasdešimts kilometrų pirmoj vietoj Geringas turi
zipf C r urmus, įjasaį incidentas paliečia ir se» tačiau urmu jau nesau- greitesni uz tokius pat vo- pagrindo apgalvoti.

- - domi. kiečių lėktuvus, o naikintu- Vokiečių doktrina, kad

mirtimi

žemė yra apskrita. Bažny
čia tikėjo, kad musų planeta 
yra plokščia, kaip didelis 
blynas. Mokslas tačiau įro
dė, kad popiežius su savo 
kunigais klysta, ir šiandien 
jau net kunigų mokyklose 
šita tiesa yra vaikams aiški
nama.

Jau vien tik geografijos 
klausime mokslas bažnyčią 
paklupdė.

Paskui, Romos popiežius 
atkakliai kovojo prieš re
formaciją, bet ir čia gavo 
skaudžių smūgių. Jo bažny
čia buvo išvyta iš Anglijos, 
iš Vokietijos, iš Skandinavi
jos valstybių ir negalėjo įsi
piršti Rusijai, kuri priėmė 
pravoslaviją.

Taigi ir tarpusavėj kovoj 
Romos katalikų bažnyčia 
buvo supliekta.

Vėliau bažnyčia piestu 
šoko prieš evoliucijos moks
lą, kuris aiškina, kad dabar
tinė gyvija vystėsi milionus 
metų, o ne į šešias dienas 
Dievo sulipdyta iš molio, 
kaip šventraštis tvirtina. Ir 
kokios gi buvo to bažny
čios išsišokimo pasekmės? 
Ogi tokios, kad šiandien ir 
katalikai, mokindamiesi me
dicinos, turi pripažinti evo
liucijos mokslą. Jeigu vals
tijos kvotimuose medikas 
parašytų, kad moteris buvo 
sutverta iš Adomo šonkau
lio, arba kad kūdikis gali 
gimti iš “nekalto prasidėji
mo,” kaip aiškina bažny
čios šventraštis, tai toks me
dikas negautų valdžios lei
dimo praktikuoti mediciną.

Vadinasi, evoliucijos vir
šus!

lietuvius, dėl to ir aš ryžausi
APIPLĖŠIA AMERIKIE

ČIŲ SIUNTINIUS.
Vienas “tautiškas” 

rastis rašo:
“Jau kelinti metai Ameriko: 

lietuviai siunčia Į Lietuvą var
totų drabužių siuntinius save 
giminėms Lietuvoje. Tie dra-

Aš pastebėjau, kad 6-tam nrinnnlamai i**ireikšti i Kaip kas gal užmesti man vai dar labiau viršija vokie- karą galima laimėti tik žai- 
“Keleivio” numery Chica- p 1 _ . esant keistu žmogum, kad čių naikintuvus. (Čia, ma- bo greitumo puolimais, prie
gietis prašo patarimų apie Kaip jau žinoma. Sovietų Maskvos teismų procedūroj tyt, kalbama apie rusų lėk- Madrido gavo didelį smūgį,

laik- farmas, būtent, ar užsimoka teismas nuteisė mirčiai Zi- randu kai ką neaiškaus. Juk tuvus.—“Kel.” Red.) Italų čia kaip tik pasitvirtino
miestiečiams pradėt ukinin- noyjevą, Kamenevą ir dau- Sovietų organai aiškiausiai lėktuvai taip pat yra geros Sovietų Rusijos strategija,

ikos kauti su $1,000. gelį kitų bolševizmo vadų— nupiešė tų teismų procedu- kokybės. Vokiečių lėktuvai kuri taip pat yra principi-
Reikia pasakyti, kad su nuteisė už terorą ir sabota- ras jr kaltinamųjų prisipaži- yra tik trečioj vietoj; juos niai ofensyvinė, bet dėl vis 

$1,000 Amerikoj sunku pra- žą, už planavimą įsžudyt nimus, taigi, rodos, tenai viršija netgi franeuzų lėk- sunkėjančių ofensyvai są- 
dėti farmeriauti. Katrie lie- Sovietų valdininkus, už viskas aišku. Bet toks jau tuvai — bet į Ispaniją at- lygų ir padidintų gynimosi 

farmas už griovimą pramonės; bet di- mano būdas, kad visokius siųsti lėktuvai yra pasenu- šansų kyla iš gilaus atsi- 
$5,000, ir tai vargingai gy- džiausiąs, o tur būt ir dur- spaudos pranešimus imu at- šio franeuzų tipo, matyt, jau traukimo. Šie Ispanijos pa- 
vena. Amerika, mat, tai ne niausiąs kaitinimas yra tas, sargiai ir bandau analizuoti, naudoti — ir franeuzų avia- tyrimai patvirtins ir Francu- 

kad vadinami teroristai šuo- „Juk ne viskas tiesa, kas pa- cijai šie pasenę aparatai nė- zijos defensyvinę strategi- 
kalbiavę su Vokietija ir Ja- rašyta. Pavyzdžiui, yra di- ra daugiau charakteringi, ją; Mažino liniją vokiečių 
ponija, planavę sukelti Ru- džiausi tomai raštų, buk Apskritai, galima pasakyti, puolimui žada daug kitokių

bužiai dažniausiai būna varto- tuviai nusipirko 
ti, bet kai kas vis prideda vie
ną kita nauja menknieki: gra- ----- ------------?-----?-------- ,, , - - . - _ —-o----- . ----------------- v. . - . -*------- x--------------
žiu nosiniu kveoiančio muile Lietuva. Čia žemė ir oras ne- lKac» vadinami teroristai šuo- juk ne viskas tiesa, kas pa- cijai šie pasenę aparatai ne- zijos defensyvinę 
gabaliuką. pigiu Karoliu ir tt.tokie,.kaip, Lietuvoje. Ame- V«I~K“ - - -u—,-.-:—: •_
Lietuvos muitinė tokius 
tus

rikojeu v us muuuie Lunius daik- nK°je visokias daržoves už- . - ------- .v—----- .. , - x------ ------------------~ -------
paprastai nulaiko ir reika- puola amaras; reikia pirkti sijoj Karą, nuveisti valdžią. Dievas is nieko sutvėręs pa- kad Ispanijos vyriausybės stebėtinumų, kaip Madrido 
a labai didelius muitus visokius pauderius, o tie vi-!0 laimėjus karą, atlyginti sauiį, ir milionai žmonių lakūnai yra daugiau apmo- namu eilės. “L. Ž.”

~ ; - i. .x —ne Arba: kyti, kaip sukilėlių lakūnai.
. i ir- • i —skelbia apie Franeuzų lakūnai, kurie 
tų suokalbių ir p^anų anjonų rasės tyrumą, o lie- kovoja vyriausybės pusėj,

patn jotai bubnija, nėra patys gerįausi; jie, gal Cekavas vvras
mes esą nordikų mėly- but, stovi antroj vietoj, bet Lenavas vyras.

— Į 1\lwvrkA®’. A ’;1' uaKių padermės ainiai. Bet jįe sugeba daug daugiau nu- “Sandaros” redaktorius
kupčių rankas, ir turi ati- F°.rve^J’ ,° F?,,?}?. a? ir r_am netikiu. Tai kodėl veikti, kaip jų priešai, vo- užsimanė ištirti, kiek socia-
duoti jiems už pusdykį. *OJ- Dėlto ir Kila didžiau- as turėčiau tikėti be __ jokių kiečių ir italų lakūnai. Drą- listai ir komunistai surenka

Aš patariu tiems, kas no- K’ reze7acijų komunistinės sios, ‘lygių jėgu oro kovos aukų Lietuvos kaliniams ii
ri ant farmu gyventi, va- Sin 3^1 Sviln? sP^uF°® propagandai. jįe neišlaiko; apšaudyti Ma- kuriais keliais jie tuos pim-

įejo dalyti Sov įetų žemes, Jeigu Sovietuose kada dnda jiems pasiseka tik ne- gus į Smetonos karalystę
.ikurių jisai neturi. Kaip jus nors bus atsteigta žodžio ir tikėtuose užpuolimuose. Bet siunčia.

as jo paklausiu, kiek 
ra Lietuvos kaliniams

pasitikėti, tset Koi imliai puolikai skuba neš- aukavęs? Pasakyk, mister
m^riknę hirnio mokėti $5,000. x 1 'T?10T opozicijai tenai burna uždą- Gintis šalin, net neišmetę Vaidyla, kada ir kiek da-
menkos ne biznio v ra toks jau zioplelis, kad ne- iVta, ta ske b amų žinių, bombų Sukilėliam* vei?
bet tik dėl senti- Kanadoje, Quebec pro-žįnotu, jog Vokietijos ar Ja- Vd«č oolitiniu negalima oombų. buKiiei ams v ei.

mente. Dažnai negalėdami pa- vincijoj, galima gauti gerų uonij^J imperialistams Ru- >?Hmtiuž givni PS To- ?^ko-lsoro- WZvald-Vtl 
siusti pinigų savo giminėms, farmų, apie 80 akrų su daug sjja užėmus. jam tenai vie- 'jai įr Maskvos ‘ teismai

PavvzdžTuT'už^^Tgablhuk^ si daiktai daug kainuoja. O į Vokietijai ir Japonijai Rusi- tam tiki; bet aš 
kvepiančio muilo iš vienos ga- kada per vargą farmerys ką jos zememis Da belsčiaus, hitlerininkai 
vejos Kaune paėmė net 8 litus, užaugina ii at\ eža į miestą ^a

ant farmų 
Kanada.

jtkiii žmones situnaziasi, 
kad Lietuvoje siuntinio gavė
jas retai gauna visus išsiųstus 
iš Amerikos drabužius; nauji 
daiktai išimami ir dažnai net
vartoti geresni drabužiai neži- žiuotl Į 
nia kur dingsta.

“Atatinkamos Įstaigos Lie
tuvoje turėtų žinoti, kad Ame-
rikos lietuviai nesiunčia tuos <tv nno reikėt^ Trockis nebūtų, visgi jis nė-
daiktus iš Amerikos ne “
sumetimais.

MANO PASTABOS

Ten ir su

žmonės siunčia drabužių, pa- girios. Oras kaip ir Lietuvo- tos"nebūtų. Japonai neįsilei 
rodyti, kad jie dar savo gimi- je, malonu, net kvepia. Gi- slų j0 j-ajp bolševiko, o Hit-; 
nių ir pažįstamų Lietuvoje ne- rioje yra visokių uogų: mė- }erįg atmestų jį kain žvdą. 
užmiršo. Tokios dovanos iš A- lvnių, aviečių, blackberių ir i
šėriko., turėtu būti Jteldiia- kitų. Rudeni yra grybų, ba- ti?a T °ji I
mos be mui ų ar aba, matu ratą kų. kenr.ut galėjo kviesti talkon Vokie-i
muitu, „es tų siuntimų suku- J Kanadą važiuoti galima fiia bei Japonija prieš So- 
kymas ar reikalavimas didelių tiktai išvėčius; bet nuva - - - - • " - -
muitų. Amerikoje tarp lietu- žiavus į svečius, tą pačią mag bulu
vių sukelia nemažai pasipikti- ” 
nimo.”

pa
lieka misterija.

Lukšių Juozas.

PERNAI AMERIKIEČIAI 
NUSIUNTĖ LIETUVON 

4,037,800 LITŲ.

Madrido. Vien tik siaurame 
Madrido fronto ruože pei 
du mėnesiu respublikonai 
numušė septyniasdešimts 
vokiečių ir italų lėktuvų.

Nedavei nieko?
Na, tai jukš nuo šito rei

kalo! Ne tavo čia dalvkas!

prezidentas ir Prezidentas.
“Vienybė” rašo: “Ameri- 

Tai yra nepaprastas suge- kos prezidentas Roosevel- 
bėjimas, nes juk garsioji taS” įr “Lietuvos Valstybės 
Richthofeno eskadrilė Di- Prezidentas Smetona.” "Kai

P*t 1 1936 metais Lietuvoje iš dziajam kare per pusantrų Rooseveltas. tai su mažaja
krrt r t^e : Amerikos buvo gauta 4,- metų tenumušė tik dvigubą “p ” 0 Rai Smetona, tai su

diena iau e-alim- nūsinirkti xal&tybems 037,800 litu sumai pašto skaičių priešo lėktuvų, bu- didžiąją “P”
aieną jau gaiim& nutipiiKU detls , sąmokslą ir derėtis'npria;dn T-,m tarnu tent 147 umzidja r.
farmą, c išbuvus Kanadoje dėl žemjl{ gu žmogumį, ku- Tnašto nerilfdu buvo Vvriausvbės lakūnai nau- ‘T Pv •
6 mėnesius, reikia paduoti rig npt? nei armiio* nei mettals P*™ perląid ų buvo Vyriausybes lakūnai nau- mų pasaką apie tą žydą, ką 
prašymą valdžiai, kad nori Li avilS 3’?.27'900, t1? d.oja tam tikras bombas, ku- mėgino padaryti iš savęs du
- • ' ' na- !aSVn’ kariniuuabuklu kT31?.1’ i>a^,P«'la,d«,18 A n«s labai stebiną net ir spe- žydu. Būdamas menko ūgio

i,’.,, menkos ! Lietuvą, kurias cialistus. Jos viską mirtinai įr silpnas, viena tamsią nak-
rara" žemės’ A^us sutik" ?aVBumoje sud?r0 ,Ame’:i nalklna daug'au ka‘P 8? ti jis priėjo stulpą. Manyda- 

— , _ • , - ,. . t- -avos žemes. Ar jus sulik ^oje gyvenančiu lietuvių metrų spindulio apskriti- mas, kad čia stovi razbai-
T iotnvnc novorincin tėvą ^?Pie’as:ta! §’a^.Į L.a- tumet dėtis į pusininkus di-1 dovanos savo giminėms bei me. Taip pat yra puikus tos ninkas žydas užmovė savo

Ir visa to akyvaizdoj kar- uiajioTnac Fa< a 31 e- nuvaziuoti. deliam žygiui ar bizniui su pažistamiems Lietuvoj, nuo pat kilmės vyriausybės tan- kepurę’ ant lazdos ir raukia
dinolas Daugherty pasako- leidžiamas rane\ėzio Kac tnkm nnmem tai '/mrto-nmi kuna neturėtu nei r- 1 n. •__  i; i-.- rr-J! i._: i..... i_u_: a . .. .
ja, kad bažnyčia nugalėjusi Garsas aiškina, kokiu bu-

- du galima butų išnaikinti

Pagaliau, bažnyčia^ di- Taigi ir patys tautininkai 
džiausiu įnirtimu gynė nuo pripažįsta, kad jų vienmin- 
revoliucijos caro valdžios čiai Lietuvoje elgiasi blogai.
despotizmą. O kuo tas pasi- __________
baigė? žlugo netik caras,
bet sugriuvo ir bažnyčia! PAVOJINGAS VAISTAS

Kanadoje apsigyventi 
stoviai.

Kas turi Amerikos pilie- savos žemės?

visus savo pnesus!
Argi tai ne aiškus melas!

KAIP ŠIANDIEN VEL
NIAS GUDRAVOJA.

Lietuvos kunigų “šalti
nis” šių metų 5-tame nume
ry rašo:

“Nuostabu, juk šiandien 
velniai, pasivertę prūsokais, i

komunizmą. Girdi:
“Darbininkai neturi ko val-

vą važiuodamas. iinkybių, jeigu ir^butų buvę Ros į Lietuvą pašto perlaidų tankų pirmenybę pripažino “Vienybė” panašiai el-
Kas. norėtų daugiau infor- kokie nors tų “trockistų”,buVo atsiųsta 632,200 litų net ir franeuzų dešinioji giasi su Smetona: žiūrėkit,

gyt, Šilui apsirengti, neturi macijų, galėčiau daugiau planai, tai visgi jie butų ne-Įsurnai, o pernai tuo pačiu spauda (“Journal” Ispani- prezįdentas su didele “P!”
paaiškinti per laišką. Aš iš įvykdomos svajonės. Ir dėl-,metu — 286,100 litų sumai, jos karo koresp. ir “Figarojokių turtų, o komunistų 

agentai vilioja juos viltimi at- Įo biznio nedarau. Atsaky- to tie sunkus kaltinimai ir 
eityje. Bolševizmo, komuniz- muį Įdėkit štampą. Atsaky- žiaurios bausmės išrodo be J 
mo bakterijų kalėjimais, teis- mą duosiu kožnam. Joseph pagrindo.

Be to, šitos ablavos ant 
Baltimore, trockininkų Sovietuose la- 

; bai primena panašų kruviną

roais, įsUtymais neišnaikinsi- Paškoris, 2320 James Street, 
me. Parodykite daugiau arti- Morrell Park, 
mo meilės. ” Md.

Tsb. karo kritikas). Vokiečiu 
tankai yra daug geresni už

Prof. Gnaibą.

Airija paskyrė $1,250,- 
000 savo šiaurės pakraščiui 

Šituo airių
Pereitą sąvaitę Škotijoj italų, bet negeresni už čia 

sustreikavo 10,000 busų ve- minimus Madrido vyriausy- fortifikuoti 
žikų ir patarnautojų." Jie bes (rusiškus} tankus. Ap- žingsniu labai susidomėjo 
reikalauja daugiau algos. Įskritai, tankai Ispanijoj ne- Anglija.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.;

Jie paklupdė Plieno Trustą.

Kaip Adomas Čereš-
ka Po Kauną 

nisteriavo.

aMi-

Adomas Čereška da jau
nas vyrukas, bet jau labai 
plačiai pagarsėjo. Pirmuti
nis jo pasirodymas buvo 
Birštone, kur jis nuvažiavęs 
iš Kauno “atostogų” apmo-

KAIP BUVO NUŽUDY
TAS JUOZAS BAM

BALAS.
Priešliupščių kaime. Šiau

lių apskrity, 31 sausio naktį 
buvo nužudytas ūkininkas 
Juozas Bambalas.

Dabar jau paaiškėjo ir 
nužudymo aplinkybės. Va
sario 4 dieną suimtas Stasys 
Andrėjaitis jau prisipažino 
kaltu. Stasys Andrėjaitis

r^^telang*p^silUtk t0^i°Ząkadaman buwS

likėjo duoti didelė išimti- 
gatvės, rengės atidaryti ki,- ne lr’ bendral- buTO blo"">
pvklą kitur ir praėjusią va
sarą toji kirpėja nusižudė.

apystovos. Aš dėlto buvau į 

lyg iš proto išėjęs ir nežino * 
jau ką bedarąs. Gal, sako

KELEIVIS, SO. BOSTON.

rtrrau kartu Amerikos istorijoj plieno trustas buvo priverstas pripažinti darbininku uniją, 
pakelti algas ir sustrumpinti darbo valandas be streiko, šiame vaizdely parodyti plieno dar
bininku unijos vadai, kurie vedė su plieno magnatais derybas ir pasirašė sutarti. Sėdi iš kai
rės i dešinę: unijos iždininkas David McDonald ir pirmininkas Philip Murray. Stovi iš kai
rės i dešinę: organizatoriai Van A. Bittner ir Clinton Golden, ir generalis C. I. O. patarėjas 
Lee Pres: man.

Kiek anksčiau, pasivadi- aš dar jo ir nebūčiau nužu- 
nęs Prahos studentu, Čereš- dęs, bet pradėjus mums kul
ka kai kurioms ponioms d a- bėtis susipykom — susigin- 
lino savo atvaizdus, kitą no- eijom: uošvis supykęs svie- 
rėjo piešti ir prašė pozuoti, dė i mane medžio skilai aš 
mat, esąs dailininkas. už tai supvkau ant įo ir pa-

Dabar Čereška nutarė su- griebęs tą' pačią skilą paiei- 
vaidinti ministeri. Smagiai dau j jj. Bet tas mano smu- 
išsigėręs, iš Kauno geležin- gįs buvo nelaimingas — pa
kelio stoties A. Čereška pa- taikiau tiesiog i galva ir J. 
skambino į miesto ugmage- Bambalas vietoj susmuko 
siu komandą ir paprašė tuo- negyvas. Aš, sako, labai iš- 
jau atsiųsti į stoti automobi- sigandau ir, nebežinodamas 
lj. Sako, čia kalba. toks ir bedaryti, pakoriau, kad 
toks ministeris. Mašina tuo- manytu ji pati pasikorus. 
jau j stotį “mmistenui” bu- viską atlikęs, skubinaus 
vo pasiųsta. Stoty masiną j namus. Eidamas, sako, 
priėmė Čereška. Sako, mi
nisteris užgaišo, prašė ma- rius. Buvau lyg nesava

TRŪKSTA STATYBINIO 
MIŠKO.

Eržvilkas, šios žiemos se-, glavikai šakj kričio.
zone Eržvilko ginnmkijoj auįkės Jaukina r,- 
buvo jau . 4-n vieši miške; k;njnku‘ 
pardavimai, bet statybines

SUŠALO DAUG BULVIUJ 
IR RUNKELIU. Provokatoriai 

įskundė Laisva-
dauguma 

nusiskundžia, kad
manius.

KLEBONIJOJ TAS GIRTĄ KLEBONĄ.

“Lietuvos Žinios” paduo-.nio incidento su vis labiau 
da šitokį atsitikimą: nesukalbamu klebonu, ėmė

Sausio 9 d. pora jaunų^priprašinėti geruoju, žadė- 
šiauliečių nuvyko pas K. (’ami nusigabenti jį pas sa- 
bažnvčios kleboną sutuok- ku?‘ ir •kel io įrmu- 
tUviu. zikos ir pamergės visos susi-

Klebonas sėdėjo kėdėje ii r*nk~- Pagaliau viskas bal
iuke papirosą. fe'ėsi geruoju ir metrikacija

į —Ko norite?— paklausė. baigta.
Jaunasis ėmė aiškinti at- ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ 

vykimo tikslą klebonui, tam PRieNų VALSČIUJE, 
pačiam klebonui, su kuriuo
buvo susitarta ir kuris da-! Prienų valsčiuje, Pabališ- 
bar nieko nebeprisiminė. Ljų kaime, 13 vasario įvyko 
Paėmęs jaunojo metrikus, šiurpi tragedija, kuri stikrė- 
klebonas ilgai vadžiojo po tė visą apylinkę. Tos dienos 
juos degančiu papirosu. Ne- rytą rasta dviem revolverio 
mažiau vargo buvo ir su jau- šūviais nužudyta to kaimo 
nosios dokumentais. ūkininkė Magdė Bruzgienė.

—Kuo užsiimi?—kreipėsi, Jcs vyras, Pr. Brūzga, va- 
klebonas į jaunąją. Įsario 12 d. buvo išvykęs pas

—Ūkininkaitė, — atsako '=avo brolį i Šilavoto valsčių 
ir grįžo tik 13 dienos rytą. 
Grįžęs, pirmas ir rado tą 
baisų vaizdą: namo prieme
nėj nužudyta žmona, c pir
kioj išsigandę šeši maži vai
kučiai, kurių vyliausias fe 

pasą! metų, o mažiausias—pusan-
I Jaunoji paraudusi pada- trų metų amžiaus. Vyresny- 
■ ve pasą. sis sūnelis naktį girdėjęs šu-

—O kaip tavo vardas? vius ir riksmąšaukęs ma-
—Felicija,—atsakė jau- )e,r į neatsiliepė. Ji<

nojį laukęs, kada ji gris pas jį,
-Felicija, Felicija, Feli- nebesulaukęs ir jis dau- 

cija... užtraukė klebonas ^iau nebemigę». 
gaidą iš kažkokios operos. Grįžęs Brūzga apie įvyki 
Ilgai degliojo papirosus, kol tuoj pranešė kaimynams, o 
užrašė kažką į knygas, putė šieji — policijai ir velionies 

į akis tirštus motinai, kuri gyvena Prie-

si.
—Ūkininkaitė!? — nu

stebo klebonas. — Netikiu, 
netikiu... ūkininkaitė Šiau
liuose... mieste ūkininkaitė.. 
Netikiu, netikiu... Parodykt

- šią šaltoką žiema sušalo v-- , - - -- *-nmko medžiagos vsai ma-, d* b ,vf h. V enas kusvamams is ži---------
zaibuvo. Daugelis jau no-.k H Mat,Kužėjus- smal, praneša Laisvajai atvykusiems\ _ ......... _
retų būt nai taisyti savo se- kieI^ ša|čiams, Jukininkaiyneia. apie šitokią provo- 0 žmon& nuošė,
nūs tiiobesius, bet nesam „esuskubo uždėti ant rasiųstovėjo. Čia pat stovėjo su- Pradėjus įvykį aiškinti 

žegnojaus ii- kalbėjau pote- htal-- meciziag°>, via ,mėšlo, o žemė, būdama nuo! Nesenai čia keli žmonės jaukta klebono lova. buvo areštuotas pats Pr.
re kad i'o reikalus atlik- k.~ "r—j------------’ PeT ųtrobėsiuose" Jri kada b llietaus držKna ir be sn«g°-‘bu™ pas vieną Žibi-> _Kiek turime sumokėti? Brūzga, kuris laikomas poli-
ėSu šoferis jSeko b osą bezinW , kas s? ™anlm> % viSk kita viene- Iabai ^liai !šal°’ net llgi 5n,m^ ^alm,° .uklm.nk« Pas1' -klausia jaunasis. mjos priežiūroje. Įtariama
ciau. sotens, nieko bloga darosi, niekur netureiau ra- pasitaiko viena kita viene pėdų Dabaf atšilus oramą.skaityti “Laisvosios Mm-Į _Nuo jaunojo neimu, ne- kad tai athktl Jam padėjo 2 

seįties” ir susipažinti su J— * - - . .
. . darosi, niekur neturėjau ra . . avoxi<EJ

tl . . . - „ .J**50?,1“® mumo. Iš jo pasakojimo aiš- la statybinio miško, tai į- Įukinįnkai pradėj0 rusiuo
‘mmisteno Įgaliotini ir kiai matyti, kad jis save vyksta d įdėlis; susivaržymas, tikrinti bu{ į runkelil
vežė, kur jis nurodė. Ir Če- stengiasi kiek galėdamas iš- nes pirkėjų labai daug ir nu-
reška važinėjosi po miestą teisinti, bet apžiūrint nusta- Perka tas’ kuris daugiau tu-
kiek norėjo ugniagesių ma- tyta, kad Juozas Bambalas rl. Pini&M- Kartais įkainuota
šina. Jis butų važinėjęsis ir nužudytas lovoj ir jam gal- vienetą 100 litų, o įvaržo iki rAKjATiKFS KFRŠTAS 
ilgiau, bet mašina nedengta, voje padalyta trys skylės— litų.
tai Čereška sušalo ir išlipo, pramušimai. Taip pat aiš- 

Kelios dienos prieš tai kįaj matyti sumušimo žymės 
Čereška apsimetęs kito mi- ant nugaros ir krutinės, to- 
msteno giminaičiu, liepe dėl yra manoma, kad ta 
ministerijos šoferiui jį ve- žmogžudystę Stasys Andrė- 
žinti, bet sis šoferis jo ne- jaitis padarė apgalvojęs ir 
klausė, čereška uz apgavys- todėl į jo išvedžiojimus ma
tės areštuotas. ^ai dėmesio kreipiama.

--------------- i Vasario 5 d. Stasys And-
■ rėjaitis išvežtas į Šiaulius, 

kur jis toliau tardomas.

nemanydamas,

ir pastebėjo, kad daug 
niavaisiu sušalę.

— dainuoda- jo.drąugai, kurie taip pat, imu, neimu... ,
unkelius: gijos įstatais, kad galima mas tęsė klebonas. __ Turi stumti n tai domi.

ak- butų ir čia Įkurti laisvama- 
inių draugijos skyrių. “Ge
nieji krikščionys” sumanė 
ttam kelia užkirsti ir iskundė

mokėti brolaičiai, brolai- Velionės artimuosius ir 
čiai, brolaičiai... visus kaimynus jaudina be

Vienas “brolaičiu” pade- Rl°b°s likę 6 našlaičiai. Ve- 
• ii . - . , kone buvo rami, darbšti mo-

SUDUŽO KAUNO-ALY 
TAUS AUTOBUSAS
\ ažiuodamas is Alytaus Į Gavęs algą vyrąs panoro pa

dll t O O UZ\HZ1HVTO utį y i < t m 11 k ii* hicia i i ~ • _ant pasodintu nanlentėi mo- ‘— 1J ‘U ‘ ziku, bet mes nenusimenamant pa. oamtų paplentėj me paVaisinti. Zmona su tuo su- T nex...irl„ bndps. 
dziu, kuriu 2 nulaužė ir iva- tikn ir naniošė vai«e= R^t 10k nesvaius ouuas įaisva- žiaEo į griovį. Iš keleivių £ pareikalavo h V--dar
lengvai suzeide vieną pane- ro duot- jai 25 litus mišioms
lę, kiti važiavusieji keleiviai užpįrkti. Vyras nesutiko ' ‘v ze btl

neskubėdamas ėmė degliot, 
papirosus vieną po kito.
Žmonėms laukti nusibodo.
Jaunasis neiškentė ir papra- 

‘ šė paskubinti.
—Suspėsite!— pūsdamas šio 23 d. Stakliškių niieste- 

dumus atsakė, o apsidairęs lio pirmam kaime pasimirė 
seniausias visoj apylinkėj

—O kur gi pamergės?! žmogus,M. Grybauskas. Ve-
—Bažnyčioje, — aiškina lionis gyveno 96 metus ir 15 

Visiems užsieny gyvenantiems jaunieji. dienų. Jis puikiai atsiminė,
lietuviams „Lietuvos Žinios' —Pamergės turi būt man kada Stakliškių miestelio

metams tik 6 doleriai. «aj ant stalo! — trenkia i vietoje stovėjo ponoBouk- 
x stala delnu. varo dvaras ir “Žlupos pie-

ivoredanu palaikyti rysiąs su už- q jjkerį^ brolai- vose buvo garsus kurortai,

me kliūčių iš klastingų šmei-

maniams kenkti negelbės. ?? 
labiau esame pasi- 

kulturos ir švie-

MIRĖ ŠIMTAMETIS 
NELIS.

SE-

Stakliškės. šių metu sau-

liko <w>iki Anlanžvti maši. TV........ • ' T----- sos darbą ir stoti uz laisvąją t,.,.-iiko švėnų. Aplaužyti masi gak0) geriau as uz tuos pini- „..-„t; * sukteleio:
nos nnpkimai risnrai ir ra- __ ____ • • i mnni.nos priekiniai nsorai ir ra 
diatorius. Katastrofa Įvyku
si dėl šoferio kaltės.

gus nusipirksiu batus. O jei 
ne, tai išdalinsiu vargšams, i 
Tada supykusi žmona su
daužė visus virtuvės indus.

Nori Uždrausti Ku
nigams Kalėdoti.

—-------y . i MAŽAI PAŠARO.
Ir Lietuvoje žmonės jau Veik visame Biržų apskri- 

pradeda protestuoti,^ kad ty šįmet ne tik grudų truks Radviliškyje
kunigai perdaug juos išnau- ta, bet pašaro. Turguose prekybininko 
doja. Štai, Palangos tauti- pašaras dvigubai branges- šuliny Buršteinienė, semda- 
ninkų susirinkime kilo bal- nis, kaip peniai. Visi susi- ma vandeni, netikėtai kibi- 
sų, kad reikia uždrausti ku- rupinę, kad reiks parduoti ru ištraukė' 
mgams kalėdoti. Sako, lai- daug gyvuliu. mi.
kai sunkus, kaimietis vos ---- ----- ------ :-------------------------------------
gali valdžiai mokesčius už
simokėti, o dažnai ir to ne
išgali, o čia dar atvažiuoja 
nusipenėjęs klebonas su ve
žimais ir reikalauja sau ky
šių! Netik jis pats reikalau
ja. ale ir visa kompanija špi- 
tolninku, ką su juo važiuo
ja, atkiša rankas ir klausia, 
ką duosit. Tik duok jiems ir 
duok! O kunigai juk ima iš 
valdžios geras algas, tai ko 
jie daugiau nori?

Taiu kalbėjo palangie 
čiai. Tačiau viešai nutarė ši 
tos reformos d a nereikalau- _ 
ti, kad kunigarchiia neužsi- 
rustintu. Sako. da pradės 
bažnyčioje keikti “bedie-' 
viais” ir “antikristais.”

: I

SUBAČIUJE DINGO 
ŽMOGUS.

Kupiškis. Alfonsas Ski- 
rys, apie 40 metų amžiaus, 
su reikalais nuvažiavo iš 
Aukštadvario į Subačiaus 
geležinkelio stotį. Palikę? 
arklį užėjo stotin sušilti. 
Tuo laiku arklys dingo. Par
bėgo namo, bet arklio ir čia 
nerado. Tuomet vėl leidosi 
jo jieškoti. Ir nuo to laiko A. 
Skirys daugiau namo nebe
grįžo. Aplinkiniai žmonės 
girdėję ant Levens tilto šau
ksmą “gelbėkit.” Spėjama, 
kad kas nors Skirį nužudė. 
Arklys vėliau atsirado.

Meškučių kaime, Alovės 
vai. Įsteigtas pašto skyrius.

vasario 1 d . . . ,
Rntpnbprtrr kirviu sukapojo vyro ru- rtutenueigc k skandintis> Bet

vanduo buvo šaltas, tai gri
žo namo. štai prie ko prive- sicny gyvenanLiai' 
da tikybinis fanatiškumas.negyvą naujagi-

Bigamistų Byla.

lietuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio orenumerats 

i skaityti tik tiek, kiek mums
ekspedicija. Todėl, visus kviečiamt neatnesėt... 
išrašyti populiarų demokratiškos pa- —Klebone, 
kraipos dienraštį

Viršuje parodyta New Yorko aktorka Peggy Garcia, kuri 
turėjo du vyru ir buvo prie trečio prisikabinus. Apačioje 
parodyta, kaip iš teismo nešama apaipusi Mrs. La Rocca. 
Ji apalpo dėl to. kad teisme paaiškėjo, jog jos vyras La 
Rocca yra taip pat susituokęs su Peggy Garcia.

čiai?!—vėl šaukia kunigas, nes čia suvažiuodavo iš vi- 
apsems —Likerio man neatnešėt, a? sur turtingų ligonių. Vėliau

neatnesėt...
dabar

tie kurortai sudegė ir dabar 
nebe nebėra jų nei žymės.

seni laikai. Minėtas senelis buvo ne-
—Niekis! Mes ir naujus paprastai iškalbus ir nie- 

mokėsime senais paversti! l kuomet netingėdavo papa-
—atsako. šakoti iš savo pragyventų

Jaunieji, bijodami didės- laikų.

APIE UŽVENTI PLINTA 
LAISVAMANYBĖ.

Užventys, Šiaulių apskr.
Paskutiniuoju metu čia pra- _ =
•deda atsirasti vis daugiau ii 
daugiau laisvų pažiūrų žmo-' I ’j
nių. Yra čia nemaža ir iš A- fgi:
merikos parvykusių laisva- ' <
manių. žmonės galvoja, !kuris «taoss tekaštuoja uk « aoie- 
svarsto—ir tas vra jau svei-inai’ pusei metų 3 do!eria- 
kas reiškinys. Ne vienas jau' vie"ai šeirna,tpcr brangu " 
su pašaipa žiuri į bažnyčią AIes norime k-ad Xietuvos 2inios. 
ir supranta jos negarbingą Įbūtų skaitomos viso pasauūo lietuvių 
vaidmenį visuomenės gyve-į Kas atsiųs savo adresų — gaus ne- 
nime kaipo liaudies išnau-■mokamai 1 egz. susipažinimui, 
dojimo organizacijos ir kra-’Rašyti: „Lietuvos Žinios“ Kau 
Što pažangos Stabdžio. nas. Gedimino Lithuania.

TF DIENOS į LIETUVĄ
LAIVAIS

BREMEN ■ EUROPA
Greiti traukimai prie pat laivu BKE.MEN ir EUROPA

Bremerhavene užtikrina patogią kelionę j Kauną 
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COlūMBPS
HANSA md DEUTSCBLAND 
KAM3URG MEW VORK
Patogus gelžke'.iais susisiekimas iš Bremeno ar Hamburgo

Mes pagerėsime ;:i -.. - išgauti svečių ir immigra- 
eijos vizas dėl jūsų giminiu iš Europos 

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

H AM B U RG-AMERICAN LINE

Pažangiejie Amerikos
Lietuviai!

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

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

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir 
pažįstamiems Lietuvoje 1937 m. žurnalą “Kl'LTVRĄ’’ 
arba IŠSIRAŠYKITE Jį PATYS, nes “KULTŪROJ" ra
site daug raštų, kurie Įdomus perskaityti ir Amerikoje 
gyvenantiems.

Be to, “KULTŪROS’’ žurnalas 1937 m. duoda savo pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingą 
dovaną—dailiai iliustruotą, Įdomų įžymiojo anglų rašy
tojo B. SHAW Romaną “Juoda Mergaitė Jieško Dievo.’’

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

Adresas:

ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gak. 153, Lithuania.



No. 11. — Kovo 17 d., 1937 m.Aitunlas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON.

BENDRAS DARBAS DUO
DA GERŲ VAISIŲ.

Norwocdiečių koncertas ir 
vakarienė pavyko gerai.
Lietuvių Socialistų Su

ltingos 133-eios kuopos ir 
Lietuvių Darbininkų Drau
gijos 27-tos kuopos bendrai 
rengtas koncertas ir vaka
rienė nusisekė labai puikiai 
Viską apmokėjus, grync 
pelno liko $39.82. Kaip 
ant tokios nedidelės koloni
jos, tai labai gerai. Pelną 
kuopos pasidalino per pus 
Per radio negarsinom ir nie
kas speciališkai per laiškus 
nebuvo kviestas. Buvo tik 
parašytos korespondenci

jos Į “Nauja ia Gadynę.” 
“Keleivi” ir “Naujienoms,” 
kviečiant žmones atsilanky
ti Į rengiamą vakara. tai vis
kas. Didž’aią publikos dal: 
sudarė vietos gyvento iai

Gubernatoriams reikėtų už
drausti automobiliais va

žinėti.
Kai Massachusetts guber

natorium buvo “garsusis” 
Curley, tai retai praeidavo 
savaitė, kad su jo automobi- 
lium neįvyktų katastrofa. 
Kiek tose katastrofose buvo 
sudaužyta piliečiams auto
mobilių ant kelio, kiek su
žeista ir užmušta žmonių, 
tai sunku ir suvokti. Buvo 
manoma, kad tik vienas 
Curley mėgsta taip pramuš
tgalviškai važinėtis. Bet 
nasirodo, kad ir kiti politi
kieriai nedaug kuo skiriasi, 
štai, Hurley vos tik spėjo 
užimti gubernatoriaus vie
tą, ir jau turėjo automobi- 
’iaus katastrofą. Ši panedė- 
į jo mašina susikūlė su kitu 

; automobilium Lavvrence’o 
1 mieste. Jis teisinas, kad ke- 
' lias buvęs “slidus.” Bet

Tačiaus atvyko svečiu iš! Curlev irgi teisindavosi. Yi-
Montellos, Arling tono 
Cambridge, So. Bostono ii 
Worcesterio. Suėjo Į krūva 
visi “old timeriai,” gražiai 
praleido laiką ir kuoooms 
davė pelno. Gaspadinės: 
Kručienė. Truskauskienė.

-uomet būdavo kas kitas 
kaltas, o ne jis.

Bet faktas vra toks. kad 
pasiekė* politinės galybės, 
politikieriai nepaiso visai Į- 
statvmu nei trafiko taisvk-

HCKMCK
ALE

Pagamintas tik vienu 
tikslu . . . duot tam 

vyrui kuris myli 
Elių ir geriausią Eitų!

- v - T-> -i liti. Rašančiam šiuos žo- XĮ^tĮe?e-„y?.t,.!nc: P\'?khe’ Ižius ir šį panedėiį teko 
dlin<2 South Bostone matyti, kaip 

keturi politikierių automo
biliai. plėsdami apie 50 my-

viciene ir Kurulienė 
per dvi dienas, bet prirengė £ 
gerą vakarienę. Už 50c 
koncertas ir vakarienė, tai 
reikėio apsukriu gaspadi- 
nių, kad padarius pelno.

W orcesterio dainininkai.
J. Sabaliauskas ir V. Tuma
ms, ir pianistė Karsokienė. 
savo užduotis atliko labai 
gerai. Patartina ir kitu ko
lonijų organizaciiom Wor-

’ių Į valandą ir isteriškai 
žviegdami praūžė pro rau
donus žiburius, tik per plau
ką nesudaužvdami kelių ki
rti automobiliu.

Parodyk į Tą Kranų

Gaunamas 12 ancų bonkomis ir pilnom 
kvortom (32 ancų) namų reikalams.

VISŲ ŽINIAI.
Turime garbės pranešti, 

kad mes padidinome žymiai 
musų krautuvę ir todėl visa
me musų kostumeriams ga
lėsime patarnauti daug ge
riau negu iki šioliai.

Nuo dabar mes užlaiko
me moderniškas skalbia
mas mašinas, refrigerato- 
rius (šaldytuvus) ir karpe- 
toms išvalyt mašinas su vi
sais moderniškiausiais pa
tobulinimais. Viską parduo
sime lengviausiom išlygom.

Užeikite pamatyt ir per
sitikrinkit musų stebėtinai 
žemomis kainomis. Visi mu
sų ta vorai yra gvarantuoja- 
mi atsakomingų firmų, to
dėl pirkdami pas mus busi
te pilniausiai visame paten-Į 
kinti.

Prie progos turime pašte- i 
bėti, kad mes esame dide-' 
liai dėkingi visiems musų į 
kostumeriams už glaudų: 
bendravimą su mumis viso-Į 
kiais biznio reikalais ir kar
tu pareiškiame, kad ateityje ’ 
mes galėsime visiems musų; 
draugams kostumeriams da 
tinkamiau patarnauti viso
kiuose jūsų reikalavimuose. Į

Reikalaujanti greito pa-; 
tarnavimo, pašaukit telefo-' 
nu. mes užeisime patys ypa-' 
tiškai.

Su gilia pagarbą 
ROLAND KETVIRTIS CO.

322 Broadwav,
Tel. SOUth Boston 4649.
PIGIAI PARDUOSIU

3 galiūnai parsiduoda gerose vieto
se, vienas Brig’ntone, 2 South Bosto- « 
ne. Kreipkitės pas

R. J. VAŠI L
409 Broadway, So. Boston, Mass.

6rewed t>y HaFFEMREŠFER & CO., *NC Boston. 4A<3„ss., 'BPEWERS SlNCE 187!

Vienintelis būdas apsau
goti oubliką nuo šitokiu 
oramuštagalviu. tai išleisti 
įstatymą, draudžianti jiemscesteno tno pasikviesti, o - t,.•i - • -i- i važinėtis automobiliais, ie-tikrai nesigailesit. Jaunuo- gul važiuoja strvtkariais irlis R. Veta gražiai padekla- riU;5ai/

mavo ir ant gitaros paskam- _________
bino. Pora vietos jaunu mer- „ .... .
gaičių, F. Večiutė ir I.TruS- Bažnyčioj buvo pasislėpęs 
kauskiutė, taipgi puikiai na- plėšikas.

Lynno viršininkas uždrau
dė magaziną.

Lynno policijas inspekto
rius James Fee uždraudė 
pardavinėti laikraščių stan- 
duose New Yorke spausdi-

Uždraudė daryt paraką Į Radio.
mokyklose. Ketvirtadieny, kovo 18 d.,

Dorchesterio mergaičių programa iš WMEX stoties 
high-schoolėj pereitą sąvai- (1500 kil.) nuo 8:45 vak. 
tę sprogo parakas, kuri mer- Sekmadieny, 21 d. kovo, 
gaitės darė chemijos pamo- 9:30 ryto

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(RĖPS Y S)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir Šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryta.

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

CAMBRIDGE, MASS.

MEDICINOS
Telefonas 21824 
DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE. MASS.

DR. G. L. KILLOIIY
60 Seullay Sųuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

TeL So. Boston 2660. ’ 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 0 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 9 vak.

NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name.

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

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

SOUTH BOSTONKafeteria
249 BROADWAY, 

South Bostone.
SMAGI VIETA PASIVAIŠINT
Visokių Stiprių ir Minkštų 

Gėrimų ir Užkandžių, j
I

Gera-miera, puikus patarna
vimas

Išegzaminuoju aki*, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitieainu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARN1S, O. D. 
447 Broadway, So. Boston,iš naujos stoties

namą magaziną “Storv." iko“- Sprogimas apdegino WORL (920 kiL)
rirodė su savo dainelėm. Jas Rozbuiyje perene nedek nepatiko Ūme magazi-l™^0^^^ 8 I l- G^os^Stevens orkes- Vakarais> spccialiai
mok.no .r manu „mare B,- d.emo nakt. pradėjo skam- „e stra.psms TheChdd-“VYatoos Marijona Za- "-ošia™ -kandžiai

chemijos, pamokose paraką višienė iš Bostono ir Zuza- 
daryti. na Neveckienė iš S. Boston.

mtė šargaliutė. Gerai žino- binti alarminis skambalas ren,” kur nušviečiamas i 
mos ne tik vietos lietuviam, prie Holy Name bažnyčios, skurdžių vaikų gyvenimas 
bet ir apielinkės kolonijom? Pabudęs kunigas pašaukė darbininkų distriktuose. Po- 
dainininkės, Biiutė Šarga- policiją, kuri atvykusi rado no inspektoriaus nuomone, 
liūtė ir Bronė Večiutė. labai bažnyčioje pasislėpusi plė- tas aprašymas esąs koktus, 
nuikiai pasirodė 7 kovo šiką, Arthurą Barlovv. Jis “supuvęs.” Bet magazino 
koncerte. Publika joms kar- buvo susirietę? ir palindęs leidėjai žada traukti jį teis- 
štai plojo. po lomka prie didžiojo alto- man už magazino niekini-

LSS. ir LDD. kuomi var- riaus. Policiiai jis prisipaži- mą. Tame straipsny nesą 
du tariu širdingą ačiū vi- no jau išplėšęs 7 krautuves nieko perdėta, tik atvaiz-

3. Pianu skambins Lillia-

Puikų patarnavimą užtikrina
me. Vieta gražiai įrengta. Pra
šome visų užeit pas mus pavie-

siems. Mano nuomone, ne toj apylinkėj.
tik vakarienes ir koncertus---------------
reikia bendrai rengt, bet ir Automobilius nuvirto
piknikus vasaros laiku, tuo
met nuostoliu nepasidarys, 
o uždirbti kelintas centų vi
sados bus galima. Broliai 
darbininkai, meskim i šalį 
senoviškus kerštavimus, o 
dirbkim bendrai. Jeigu cen
tro biuras su savo vadu A.

upėn.
Mattapane pereita sąvai- 

tę važiavo automobilium tū
las Cullinane. Važiuodamas 
užsižiopsojo, užvažiavo ant 
šaligatvio,
nudardėjo

duotas tikras skurdžių gy
venimas kapitalizmo siste
moje.

Nežinomo žmogaus lavonas, na Starkiutė iš So. Bostono. šėtL 
Prie juros kranto, kur ---------------

1 prasideda Hanovero gatvė, West Roxburyje, savo 
ant šiukšlyno, surūdijusia- garaže buvo rastas negyvas 77c 
me katile buvo rastas neži- automobiliuj Russeli Stuart, } 
nomo žmogaus lavonas. Bostono Elevated kompani- Į 
Dantyse jis turėjo Įsikandęs jos tarnautojas. Manoma, 
popierini doleri. Policija sa- kad jis nusižudė automobi- 
ko, kad jis miręs nuo alko- liaus dujomis dėl suirusios 
holizmo ir silpnos širdies. sveikatos.

Frank Zarveckass 
Vincas Balukonis

Tel. Unirormty 9444

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTIST* 
ZALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusett* Avė.,
(TRIE CENTRAL SKVfiRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Banditai užpuolė porelę 
meilužių.

Needhame du banditai 
nuvertė tvora ir užpuolė automobilių, kuria- 
30 pėdų pakai- me mylavosi vaikinas su 

nėn Į Stony Brook. Automo- mergina. Bet ne ką laimėjo. 
T>. v - . -, , - bilis atsistojo upelv ratais Vaikinas turėjo tik 35 cen-
Bimba persas., bendra fron-aukš bet bu< jame tus, o mergini vos tik 15c. 
ta sociaiistams, tai Naujo- žmon& g,ik ik; Banditai atėmė ir tuos.
sios Gadynes sekeiams ir _________ __________ ____
socialistam? iuo labiau vei-
kia vienytis ir to? vienybės | DIDELI BARGENAI 1
la'kvfs. P. Kručas. = ^|QŲQR STORE į

295 BR0ADWAY,___________ SOUTH BOSTON. 1

PILNA KVORTA DEGTINĖS 100 Proof .. $1.25
_______ 1 METŲ SENUMO tik už

PROSPERITY $1.19 SULLIVAN’S ........ $1.49
GOLD RIBBON—90 Proof kv. PRI VATE STOCK—90 Proof kv.
1 metų sena. Sampie pante 65c. 18 mėnesių sena, tikra degtinė.

Vyras vaikščioia be keliniu 
ir policija nežino ka daryt,

Nevtono gyventojai pas
kutinėmis dienomis pradėjo 
skambinti telefonu policijai 
ir skųstis, kad kažin koks 
vyras vaikščioja gatvėmis 
be kelinių. Jo kojos apautos 
ir dagi su “spatsais,” bet 
blauzdos nuo “spatsų” iki 
overkouto skvernų be keli
nių. Tiesa, jos nėra visai 
nuogos, bet uždengtos apa
tiniais nertiniais, kas este
tiškoms Nevvtono leidėms 
išrodo labai šiurkštų. Bet 
policija nežino ką daryt. Ji 
klausė to žmogaus, kodėl 
jis neužsimauna kelinių, tai 
jis atsakė, kad be kelinių 
jam esą patogiau.

ss

OLD CLIPPER $1.09 TIKRA DEGTINĖ 98c.
Metų sena maišyta degtinė. kv. COLONIAL HOUSE’ pilna kv.

PILNAIS GALIONAIS—DEGTINĖ—PUSĖ GAL.
90 Proof Į 90 Proof

Narragansett ........... $3.90 Narragansett ............ $1.95
9<» Proof— 1 metų senumo
Gold Ribhon .......... $4.25

— Ii»i) Proof—1 metų sena.
5 Prcsperity Winner

90 Proof—1 metų sena
Gold Ribbon . $2.25

sss

100 Proof—1 metų sena
$4.50 Prosperity Winner $2.45

Sudegė dirbtuvė.
Saugus miestely, netoli 

nuo Bostono, pereitą savai
tę ugnis sunaikino Eastern 
Tool and Dye Stamp Co. 
dirbtuvę.

aSas ' s
::**aa
y.

8t:

ROMAS—90 Proof BRANDY
Buccaneer Kvorta $1.35 V. O. Didelė Bonka $1.49

Cuban Club Kvorta $1.09 Granada Did. Bonka $1.35 č 
GIN’Ė, KVORTA—89c.—$1.15—$1.55. į

ALUS, BONKOMIS, KENUKAIS ir KEISAIS. 1

295 BR0ADWAY,
DYKAI PRISTATYMAS.

SO. BOSTON. MASS. 
Tel. SOU-th Boston 9772

t

S T R 17 17
LI0UOR STORE

Parduodam geriausius įvairių rūšių
TONIKĄ, DEGTINE, ALŲ Ir VYNĄ 
Visokiose įtalpose: Bonkoms. Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
įvairiausias.
PoLil-.ams. Vestuvėms. Namuose Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai ii 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. 

Pašaukit SOU-th Boston 4147

A.J.NAMAKSY
» Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948.
Res. 251 Chestnut Avė.,
Jamaica Plain, Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

LITHU ANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AI. 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to- 

I limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 4618

195
PAS STRIGUNĄ 
L Street, So. Boston.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentus 

317 E STREET 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474. ■
PASITARK1T SU | Į

GERU DAKTARU į į
LINKSMIAUSIOS PAVA

SARIO ŠVENTES!
SUTIKIT VELYKAS LINKSMAI. Nusipirkite 
sau Laikrodį, Žiedą, Rašomą Plunksną.

JEIGU TURI SENĄ Laikrodį, Žiedą, duok mums 
perdirbti į vėliausios mados, modernišką; busit la
bai patenkintas.
PAVALYK SAVO LAIKRODĮ bent kartą į metus,
nes aliejui sutirštėjus laikrodis genda.
PHILCO RADIO. automatiški, geriausi iš visų,
parduodam lengvom išlygom.

Užeikite pamatyt ir persitikrinkit patys; jums 
tas nieko nekainuoja, o sužinosite daug ir neišme- 
sit pinigų ant nieko.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOU-th Boston 4649.

Norint išsigydyt nuo viso- į j 
kių kraujo, nervų, odos ir1 ’
kroniškų ligų. Kurie kenčia 
nuo reumatizmo, žaizdų, 
ulcerio, kancerio, tumors’o, 

v - . . 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.

7327 Tremont St 
BOSTON 

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

Nedėliom tik nuo 10—12.

DR.GRADY1

I

BAY VIEW
MOTOR SERVICE •

Telephon* ♦ 
So. Boston 

1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hvdraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir 
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisvmo ir demonstravimo vista: 
1 HAMLIN STREET

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

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

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

Kreipkitės jūsų nubudimo valandoje, mes duosime geriausių patar
navimų. Adresas:

258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 4486.

Brocktono ofisą*: Tel. Brockton 4110
16 Intervale Street, Montello, Mass.




