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PAĖMĖ DAUG TANKŲ 
IR GINKLŲ.

Netikėtas smūgis juodoms 
gaujoms sustiprino respub

likos gynėjų viltis.
Paskutinėmis dienomis Is

panijos dalykai išrodė pras
tai. Po to, kai italų armija 
su Afrikos maurais paėmė 
Malagos uostą pietų Ispani- 
oj, reakcininkai buvo pa

kėlę savo galvas aukštyn. Iš zai davė paramos paskuti 
to džiaugsmo net popiežius nėmis dienomis, nes kuomet 
atsigavo, pradėjo vaikščioti, paaiškėjo, kad Malagos uo- 
Fašistai pradėjo rodjrii ne- stą paėmė italai, tai Francu- 
paprasto gyvumo visuose zijos premjeras Blum tuo- 
Ispanijos dalyse. Jie prade- jau sušaukė ministeriu kabi- 
jo smarkiai atakuoti vyriau- neto posėdį ir pradėio tar- 
sybininkus Madrido apylin- tis. kas reikia daiyti, kad 
kėse, stengdamiesi perkirsti neleidus fašistinėms valsty- 
susisiekimą tarp Madrido ir bėms žudyti Ispanijos dar- 
Valencijos, kur laikinai yra bininkų. Ir po šito posėdžio 
persikėlusi respublikos vy- Blumas viešai pareiškė, kad 
riausybė. Vieną dieną fašis- Francuzijai jau nusibodo 
tai buvo jau pasigyrę, kad žiūrėti, kaip svetimieji žudo 
Madridas esąs jau atkirstas Ispaniją, 
nuo juros, negalėsiąs gauti Tuo pačiu laiku, kai loja- 
maisto ir turėsiąs tuoj pasi- listai dabar pradėjo lupti

‘tai norėjo atsiimti prarastą 
1 poziciją ir mėgino eiti kontr 
j atakomis. Respublikos gy
nėjai paklojo 1,000 fašistų 
ir visas jų ofensyvas sutirpo. 
Amerikos laikraščiai šitų 
žinių neskelbia. Jiems, ma
tyt. skauda širdį, kada so
cialistinė milicija šluoja fa
šistus.

Galimas daiktas, kad Is
panijos lojalistams francu-

100 metų, kaip buvo nušau
tas didis rusų poetas Alek
sandras Puškinas. Jo atmin
čiai Sovietų spauda pašven
tė ištisus puslapius. Tik 
svarbiems Ispanijos žinioms 
buvo palikta laikraščiuose 
vieta, o šiaip viską užėmė 
Puškino aprašymai. Be to, 
pirmas Maskvos universite
tas buvo pavadintas Puški
no universitetu, o Leningra
de

Šią sąvaitę įvyksta konfe- I 
rencija dė! naujos darbo 

sutarties.

Šių metų 31 kovo baigiasi 
minkštosios anglies kasėjų 
darbo sutartis su kasyklų 
kompanijomis, todėl šią są
vaitę, 17 vasario, New Yor
ke susirenka unijos ir kom
panijų atstovų konferencija

ADF. Prezidentas Green 
Apšauktas “Išdaviku”Automobilių streikas jau 

pasibaigė. Jis tęsėsi 6 sąvai
tes ir buvo labai dramatiš
kas, nes buvo atkreiptas 
prieš labai galingą ir atkak
lią koiporaciją. Darbininku 
unijos vadai pasirodė lygiai 
griežto nusistatymo ir nenu
sileido nei per nago juody-, 
mą, pakol nesutiko nusileis- i stebėjo apie į valandą per- 
t’ General Motors korpora-.daug smarkiai lekianti au

MAINERIAI NUTARĖ IŠ
MEST JĮ IŠ UNIJOS.

Jis buvo priešingas automo
bilių streikui ir dabar pa

taikauja kapitalistams.
... . t cnminiai įgaliu au- Pereitą sąvaitę Detroite

tarus -ei naujos sutarties. c}jos plutokratai. įdomus šis i tomobilių ir pradėjo švilpti, ‘ buvo sušaukta Genei al Mo- 
Angliakasių unijos prezi- streikas buvo da ir tuo, kad kad sustotų. Bet automobi- tors automobilių darbinin- 

dentas John Lswis sano, jis buvo vedamas visai nau- ‘

Policija Apšaudė
Teisėjo Automobilį.
Prcvidence’o mieste pe

reitą sąvaitę policmanas pa

jo vardu buvo pakrikšty-, ..'Jonn on
vienas teatras, viena! . un^a, 1 elKaĮaP!? 30 bus nudumė kaip pašėlęs.

, , 1 • .u oU” k '^jubudu: darbininkai suse- Tuomet policmanas sustab-
gatvė ir vienas priemiestis. Į, aaiD0 sąvaites De mo- (j0 dirbtuvėse ir atsisakė iš dė kitą pilietį su automobi-

Puškinas buvo rusų litera- ^e;;ies sumažinimo tiems, jų įšeįti pakol nebuvo pasi- bum, atsistojo ant jo palai p- lokalus 
jai kurie dirba nuo dienų , ar rašyta sutartis. General ^1^ įr

tas

turos milžinas. Jis buvo 
tuo,kuo anglų literatūrai bu
vo Shakespeare’as, tik dva
sioje skirtumas. Kuomet an
glų poetas garbino savo ka
ralius. tai Puškinas pašiep
davo Rusijos carus ir be pa
sigailėjimo plakdavo dva- 
siškiją. Taigi šituo žvilgsniu 
Puškinas buvo nepalygina
mai didesnis už Shakespea- 
re’ą.

: tors korP°racija buvo ga VU-; mašiną. Jie vijosi dvi my
ne oirba nuo tonų, mokebLs t€įgni0 ;sakymą strei- bas. nakol Dasiviio. Susilv

kų konferencija. Dalyvavo 
daugiau kaip 100 delegatų, 
atstovaudami savo unijos 

po visą Ameriką, 
kur tik randasi General Mo
tors korporacijos dirbtuvės.

turės but pakelta.
įsakymą bas, pakol pasivijo. Susily- Konferencijoj daugiausiakieriams pasitraukti iš dirb- ginus šonais, policmanas su- ■ buvo kalbama

atlyginimą. Bet pasirodė, kad policija mašinos ratus. Kai tajeraiį Unijos prezidentas^ Ho-
Taigi tarp unijos ir kom- persilpna tūkstančius darbi- pradėjo sprogti, automobi-Įmer Martin pranešė, kad

Pasirodė, kad pastaruoju laiku automobi
lių darbininkų unija išaugo

duoti. Reakcininkai klyka- fašistus, 
vo iš džiaugsmo. prasidėti

Tuo pačiu laiku ir Londo
nas pradėjo skelbti labai 
pesimistiškų žinių apie Is- kadai pritarianti jau ir Ita- 
panijos respublikos padėtį. liia su Anglija, nes Francu- 
“New York Times” pereitą zija griežtai pasiryžo vykin- 
nedėldienį įdėjo pirmam ti nesikišimo komisijos nu- 
puslapy šitokio turinio savo tarimą, 
korespondento pranešimą iš Jei lojalistai bus tuo tar- 
Paryžiaus: Europos valsty- nu gavę užtektinai pagal- 
bės nusistatė leisti generolui bos, tai galimas daiktas, kad 
Franco laimėti karą. Didžio- karas Ispanijoj neužilgo pa- 
ji Britanija gavo iš jo užtik- sibaigs. 
rinimą, kad Anglijos kapi- ---------------
tabstų interesai Ispanijoj Audėjai ReikūlaUS 
busią apsaugoti, jeigu fasis- . v. .,
tai laimės. Francuzija sutin- 10 A UOSimcių Algų

ka savo nusistatymą pakeis- Pakėlimo
ti. Bus daromos pastangos
užbaigti Ispanijos vidaus Audėjų unija, United 
kara greičiausia, kad sustab- Textile Workers of Ameri- 
džius kraujo liejimą. Šian- ca, paskelbė, kad neužilgo 
dien visiems jau aišku, kad reikalausianti 10 nuošimčių 
Ispanijos vyriausvbė negali daugiau algų. Unijos prezi- 
karo laimėti. Kad ir labai lentas Gonnan sako, kad 
lėtai, vistiek maištininkai .Pereitą rudeni kompanijos 
eina pirmyn. Vyriausvbės pakėlė 10 nuošimčių, bet 
kontrolėj liko jau tik treč-, greitai tą pakėlimą atsi- 
dalis teritorijos. Jeigu vv- i ėmė, užkraudamos darbi- 
riausybė ir laimėtų militari- Į ninkams daugiau darbo, 
nę pergalę, tai butų dar Dabar audėjai tiek apsun- 
klausimas, ar ji galėtų at- kinti, kad pareina namo 
steigti tvarką visoj Ispani- mirtinai nusidirbę. Todėl

šią subatą žada 
Ispanijos pakraš-

Meksikos Žmonės 
Bažnyčių Nenori.
Pereitą sąvaitę popiežiaus

čiu blokada, kad neįleidus agentai Meksikoj vėl buvo
’š kitur kareivių. Šitai blo-

joj. Todėl geriau esą leisti 
fašistams karą laimėti.

Šitaip buvo rašoma di
džiausiame ir neva rimčiau- 
riame Amerikos dienrašty 
ve? pereitą nedėldienį.

Bet šį utaminką, leidžiant 
‘‘Keleivį” spaudon, radio 
nranešė netikėtų dalykų. 
Pradėję šio panedėlio po
pietį atakuoti, per naktį ir 
utarninką Ispani jes lojalis
tai sudaužė visą fašistų 
frontą aplink Madridą!

Tuo pačiu laiku užduota 
dideliu smūgių fašistų gau
joms ir kitose Ispanijos vie
tose. Liaudies milicija pa
ėmė daugybe fašistų gink
lų, amunicijos ir kelioliką 
itališkų tankų. Daugybė vo
kiečių lėktuvų buvo numuš
ta žemėn.

Kebatas tankų buvo pa
imta ir apie tuzinas lėktuvų 
numušta jau ir pereitą są
vaitę.

Jau šio panedėlio vakarą 
radio skelbė, kad aplink 
Madridą eina baisi kova. 
Vyriausybės pranešimas sa
kė, kad vienoj vietoj fašis-

unija reikalausianti netik 
algų pakėlimo, bet ir darbo 
krovinio sumažinimo. Biz
nis kompanijoms eina gerai, 
ios padaro dideliu pelnų, 
^odėl gali ir darbininkams 
Lruputį duoti.

KELIAUJA 16-TUS 
METUS.

Canadian Press praneša, 
kad belgų armijos vetera
nas Jean de Vaudreuil. ku
ris nėr karą neteko vienos 
"ankos ir vienos kojos, ke
liauja no pasaulį iau 16-tus 
metus ir yra perėies iš viso 
46,000 mvliu. Jis išvaikščio
jęs visas šalis Europoi, Azi- 
joi ir dabar iš Japoni* os at
vykęs į Kanadą.

i

panijų nusistatymų yra la- ninku suimti, o kariuome- jįs sustojo.
bai didelis skirtumas ir ne- nės gubernatorius nedavė, juo važiavo teisėjas Dubois, . . ..

į išrodo, kad šitoj konferen- pareikšdamas, kad jis nesąs kuris kitus už greitą važia- 1^1 200,000 narių ir kad jos 
cijo jos galėtų prieiti prie "General Motors korporaci- vimą baudžia. Šį svki jis streikas prieš General Mo- 

- '   * t . j tors korporaciją tiek nugąs
dino kitas automobilių kom
panijas, kad jos ir neprašo
mos pradėjo kelti savo dar- 

j bininkams algas. Pai ėlė al- 
įgas Chrysleris, pakėlė Pa- 
i ckardas ir kitos.

sutarties.
vimą

ios agentas. Kai iš guber- pats turėjo stoti teisman, 
vadas Levvis natoriaus pagalbos korpora- Ar jis buvo nubaustas, nete-Angliakasių____ _____  .. - _

sako, kad jei derybose įvyks ?0a negavo, sutiko su uni- ko sužinoti, 
užsikirtimas, tai 1 balandžio 'adais taikytis. Taikan- 
visi maineriai, kurių yra «es unija truputi nusileido,

Amerikos spaudoje jie’tuolaPie 400,000, mes darbą ir bet General Motors korpo- 
pačiu laiku ėmė skelbti, kad j bus apskelbtas streikas. ‘^eija turėjo nusileisti daug 
Meksikos žmonės reikalau-' ---------------

pradėję kurs-tyt riaušes, o

ja bažnyčių atidarymo. Bet į Japoniįoj Stiprėja 
bešališkos žinios iš Meksi- i j j r j
kos parodo, kad žmonės 
bažnyčių visai nereikalauja. 
Vera Ciuz provincijos gu
bernatorius Miguel Aleman 
paskelbė, kad bažnyčios te
nai nėra uždarytos, jos sto
vi atdaros ir žmonės gali 
laisvai jose melstis, tik ku
nigams nevalia bažnyčiose 
kurstvt riaušių. Bažnyčios 
Meksikoj dabar yra atimtos 
iš popiežiaus agentų ir pa
imtos valstybės nuosavy
bėn. Valdžia sutinka jas 
atiduoti vietos katalikų or
ganizacijoms (tik ne popie
žiaus kunigams), jeigu ka
talikų organizacijos to no
ri. Viskas, ką jos turi pada
ryti, tai tik paduoti valdžiai 
prašymą. Bet iki šiol valdžia 
da nėra gavusi iš žmonių 
nei vieno tokio prašymo. 
Tas aiškiai parodo, kad 
žmonės bažnyčių nenori. 
Visos tos žinios apie Meksi
kos kataliku kovą dėl baž
nyčių yra niekas daugiau, 
kaip kunigų propaganda.

NIKARAGOJ SUNAIKIN
TA 190 DEGTINĖS

BRAVORĖLIŲ.
Fašistinė Nikaragos val

džia pasiryžo išnaikinti 
‘munšaino” pramonę ir pri
versti žmones pirkti valsty
binę degtinę. Todėl per dvi 
šio mėnesio sąvaites buvo 
-uimta ir sunaikinta 190 
bravorėlių, o jų savininkai 
sukišti į kalėjimus arba nu
bausti piniginėmis pabau
domis.

laugiau. Ji turėjo pripažin- 
i Lewiso vadovaujamą uni-

LIETUVIS PLAUKIKAS 
ŽUVO AUTOMOBILIŲ 

KATASTROFOJ.
Pereitą sąvaitę Ohio vals-

Konferencija priėmė re
zoliuciją, išreikšdama padė
ką Johnui Lewisui, C. I. O.ją, su kuria pirma visai ne- tijoj, netoli nuo Akrono, bu- 

MUitarizmaS. norėjo nei kalbėti; turėjo vo užmuštas automobilių pirmininkui, kuris padėjo 
m-uu/ z, «■ To atsisakyti nuo injunetiono nelaimėje Juozas Daunora, , automobilių darbininkams
Militarizmo tvankas Ja- įvykinimo; turėjo sutikt pri- 25 metų amžiaus Akrono laimėti streiką, o kita rezo-

pomjoj kas diena daiosi vis vjsug streikierius atgal lietuvių plaukikas. Jis buvęs
tirttesms. Sudarant naują j darbą ir pakėlė po 5 cen- jau kandidatas į vandens
ministeriu kabinetą, paila- įUS algos į valandą. Dėl sporto čempi jonus, nes van-

smulkmenų bus tartasi šia deny buvęs kaip žuvis. Mu-
sąvaitę. Taigi darbininkai sų "korespondentas A. J.
streiką laimėjo. Bet kapita- žvirblis sako, kad velionis
ristų spauda nenori to pri-,buvo gimęs Massachusetts 
pažinti. Ji dabar stengiasi valsti jo’ e. Jo tėvas buvo ki- 
visucmenei įkalbėti, kad lęs iš Vilniaus krašto, o mo- 
streikieriai nieko nelaimėjo, i tina nuo Kauno. Tėvas jau 

Dabar Lewis pareiškė im-į miręs. Juozas paliko nubu
siąs nagan plieno trustą, dusią motiną ir du jaunes- 
kuris sudaro Amerikos ka-|niu broliu, Andrių ir Al-

mentąs buvo suspenduotas, 
kad davus naujiems minis- 
teriams progos apsidairyti. 
Pereitą sąvaitę parlamentas 
turėjo jau susirinkti, bet mi
nisteris pirmininkas gen. 
Hajaši paprašė karaliaus, 
kad jo atidarymą atidėtų 
ant toliaus. Tuo tarpu karo 
ministerium buvo paskirtas 
gen. Sugijama, vietoj trum
pai buvusio Nakamuros. Ši 
permaina irgi skaitoma mi- 
litaristų intakos stiprėjimu.

Filniaus Universiie- 
te Sumišimai.

500 žydų studentų paskelbė 
bado streiką.

Telegramos iš Vilniaus 
sako, kad lenkų tautininkai 
studentai užpuolė žydus 
studentus ir pradėjo mušti. 
Ypie 20 žydų studentų buvę 
sužeista. Protestu o d a m i 
prieš šitą lenkų patriotų 
smurtą, 500 žydų studentų 
paskelbė bado streiką.

nitalo nugarkauli.

JAPONIJOJ PRASIDĖJO 
2596-TI METAI.

Japonai skaito savo me
tus nuo to laiko, kai ju ka
ralius žimmu įsteigė Japo
nijos imperiją. Pereitą są
vaitę sukako jau 2595 metai 
nuo to laiko. Taigi dabar ja- 
nonu kalendorius rodo jau 
2596-tus metus.

I BERLYNĄ NUKRITO
VOKIEČIŲ KARO LĖK

TUVAS.
Pereita sąvaitę į Berlyno 

miestą, Mueller ir Zee gat
vių skei-sgatvį, nukrito vo
kiečių karo lėktuvas, nu- 
traukdams elektrikines vie
las ir uždegdamas vieną au
tomobilį. šeši žmonės buvo 
užmušti, penki orlaivyje, o 
šeštas gatvėje.

ANGLIJA ATMETĖ HIT
LERIO REIKALAVIMĄ 
GRĄŽINT KOLONIJAS.

Vokietijos ambasadorius
Ribbertropas įteikė Angli
jos užsienio reikalų ministe- 
riui Hitlerio reikalavimą 
grąžinti Vokietijai per karą 
itimtas kolonijas. Šitas rei
kalavimas buvo atmestas. 
Anglijos ministeris pasakęs 
Ribbentropui, kad Anglija 
netik negali sutikti grąžinti 
Vokietijai kolonijas, bet " i

FAŠISTAI ORGANIZUO- 
!A TARPTAUTINĮ LEGI- 

JONĄ.
Šią sąvaitę Berlyne turėjo 

atsidaryti tarptautinė pa- 
aulio karo veteranų konfe- 
encija, kurią sugalvojo Ko- 
burgo kunigaikštis. Konfe- 
encija žadėjo tęstis 4 die

nas ir joje tikėtasi turėti 50 
ntstovų iš kitų valstybių, 
laugiausia, žinoma, iš fašis- 
inių. Trys delegatai žadėjo 

buti ir iš Amerikos. Konfe- 
•encijos tikslas esąs sudary
ti tarptautinį karo veteranų 
egijoną “pasaulio taikai” 
nalaikyti—turbut tokiai pat 
‘taikai,” kokią dabar fašis- 
ai vykina Ispanijoj. Svar
biausi konferencijoj kalbė
tojai busią Hitleris, Goerin- 
ras, Ribbentropas ir kiti fa
šizmo erštai.

fonsą.
Nelaimė įvykusi ant kryž

kelės. Trys girti vyrai, va
žiuodami dideliu greitumu, 
smogė į Daunoro automobi- 
riaus šoną ir užmušė lietuvį 
ant vietos. Važiavęs su juo 
kitas vyras, svetimtautis, ir
gi buvo užmuštas. Kaltinin
kai taip pat jau mirė visi 
trys, nes buvo mirtinai su
žeisti. Policija rado jų maši
noj dvi sudaužytas kvortas

liucija gubernatoriui Mur- 
phy pagirti, kad šitoj sun
kioj kovoj jis pasirodė be
šališkas ir nedavė korpora
cijai milicijos streikieriams 
šaudyt.

Gi Amerikos darbo Fede
racijos prezidentą Greeną 
konferencija pasmerkė kaip 
darbininkų išdaviką ir ju- 
došių, kuris streiko metu ir 
dabar, jau streikui pasibai
gus, ne už streikierius kal
ba, bet pataikauja General 
Motors korporacijai. Šituo 
savo elgesiu jis parodė vi
sai Amerikai, sako, rezoliu
cija, kad jis yra no musų 
draugas, bet kompamjų pa
stumdėlis ir jų pataikūnas.

Kadangi Greenas yra ki
tąsyk buvęs angliak;<sys ir 
šiandien da priklauso prie 
angliakasių unijos, tai šį 
panedėlį United Mine

degtinės ir apie dvi kvortas Workers of America unijos 
taktikos komitetas Wash- 
;ngtone taip pat pasmerkė jį 
dėl streiklaužiškos politikos 
ir įgaliojo unijos vadovybę 
išmesti Greeną iš unijos 
kaip darbininkų neprietelį.

alkoholio daktaras išpum
pavo iš jų vidurių. Spren
džiant iš pavardžių, jie tu
rėjo but slavai: Mužak, Ste- 
fanič ir Belčak.

CARNEGIE PLIENAS PA
KĖLĖ ALGAS.

Camegie-Illinois plieno 
korporacija, kuri samdo 
100,000 darbininkų, nutarė 
pridėti 80 centų algos į die-' 
na ir nustatė $5 į dieną mi
nimumą. Darbo laikas nu- { 

' statyta: 40 valandų į są-

^ER 10 MĖNESIŲ PERNAI
BUVO 1805 STREIKAI.
Washingtone surinktomis 

žiniomis, pereitais 1936 me-'vaitę.
ais per 10 mėnesių Jungti-! ---------------
lėse Valstijose buvo 1805 i PASISAKĖ UŽ VAIKŲ 
streikai. (Už lapkritį ir DARBO ĮSTATYMĄ, 
yruodį žinios da nesurink

oegalinti pripažinti nei Hit-;;os.) Per tą dešimti mėnesių valstija užgyrė federalinį 
erio atšaukimo Vokietijos i darbininkai neteko 9,697,- įstatymą, draudžiantį sam- 
oarašo iš po Versalio sutar-j836 dienų, tuo tarpu kai lyti prie darbo mažamečius
ties. Reiškia. Versalio sutar- 1935 metais per tokį pat lai- 'vaikus. Tai buvo New Mexi 
tis tebėra galioje ir Vokieti- kotarpį streikai kaštavo j co. Bet South Dakotos vais
ia negali elgtis kaip jai pa- darbininkams 21,801,537 i tija tuo pačiu laiku tą įsta- 
tinka. 1 ienas. 'tvma atmetė.

i

Vokietijoj Nukirstos 
Dar .3 Galvos.

Šeši pasmerktieji dar laukia 
budelio kirvio.

Pereitą subatą Berlyne 
valdžios budelis nukirto da 
trim žmonėm galvas. Tūlas 
Kurt Štangel iš Dresdeno 
buvo nukirstas neva už 
“valstybės išdavimą,” o bro-

Į liai Bruno ir Georg Gram- 
Pereitą sąvaitę da viena mens’ai neteko galvų už 

“nepolitinę” užmušėiystę.
Kalėjime sėdi tokiam pat 

likimui pasmerkti da 6 vo
kiečiai; penki iš jų yra ko
munistai, nuteisti mirt už 
sužeidimą trijų Hitlerio 
šturmininku 1931 metais.

MI
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BOIKOTAS. dėl. kaip priemonę tai kovai.
i Amerikos Darbo Federacijos 

konvencija siūlo, kad boikotas

; gali sakyti, kart jiems 
reikalingi pinigai savo laik 
rasti-palaikai. O jeigu len
kai tokie žiopliai, kad duo
da iu laikraščiui apmokamu 
skelbimų, tai kodėl jiem:

Amerikos Žydų Kongre-, 
sas kartu su žydų darbinin 
kų organizacijomis Įsteigė 
Boikoto Tarybą, kurios tiks
las yra boikotuoti Vokieti
jos nacių prekes ir visoki fa
šistų biznį.

Ši taryba jau pradėjo leis
ti Nevv Yorke ir laikrašti 
tam tikslui pašvęstą. Jis pa
vadintas: “Boyeott Nazi
Goods and Services.”

Bet ar atsimenat, kokį iie 
prieš Vokietijos prekes ir tetai- triukšmą kėlė anais metais, 
gas, kurį Amerikos Darbo Fe- kuomet "‘Keleivio' spaustu- 
deracija yra užgytus \Yash- vė apsiėmė tokiais pat SU- 
ingtono kcnvencijoj ir patvir- metimais spausdinti Bosto- 
tinus San Franciscoj—kad tas no lenkų dienrašti! 
boikotas butu da daugiau su- Tai buvo “pars’davimas 
stiprintas ir tęsiamas toliau da Lietuvos priešams.” “ber- 
didesniu įtempimu."" navimas lenkams’’ ir kitokie

baisus dalykai.
Ir tas boikotas prieš faši- o dabar jie patvs “tar- 

stmę Vokietiją šiandien yra nauja Lietuvos priešams,”
Boikotų prieš Vokietijos ^darnas Amerikoje labai “bernauja lenkam,” ir Sme- 

prekes uoliai skelbia ir A- intensyv iau Trys Nevv lor- tonos organas Kaune sako, 
merikos Darbo Federacija. ko z¥(4! Pikliai siomis nie- kad tik jų laikraščiuose yra

Floridoj, -------  .
Federacija vienbalsiai už- 
gyrė boikoto rezoliuciją, ku- komitetą:
rioj tarp kitko pasakyta: v eite juos

grąžinti atgal Vokietijon ir 
“Per smurtą ir apgavystę, da uždėjo tiems pirkliams 

per grasinimus, 'kankinimus ii po $5,000 pabaudos. Pabau- 
terorą, per kruvinojo gengste- dos pinigai eis kovai su fa- 
rizmo garbinimą, naciai ir šizmu.
fašistai sugebėjo Įsigalėti ir Ar nevertėtų ir lietuviams 
Įsisteigti kaip legalės valdžios organizuoti boikotą prieš 
savo šalyse ir pavergti savo savuosius fašistus, 
liaudi. ----------------

z ydų kongreso 
Nevv Yorke pri- 
visus kailiukus

jog tautimn- 
lenkų val

džios biznio garsinimas.

“Įsigalėję jie tuojaus panai
kino pilietines ir politines liau
dies laisves ir išrovė iš pat pa
matų viską, ką organizuoti 
darbininkai buvo per sunkią

TAUTININKIŠKA ETIKA 
IR LENKIŠKAS TRAU

KINYS.

SAKO. TYSLIAVĄ AME
RIKON ATSIUNTUS 

SMETONA.
“Lietuvos Žinios” rašo:
"J. Tysliava, išvažiavęs A- 

merikon kaip ‘Lietuvos Aido' 
korespondentas, paėmė reda
guoti "Vienybę." kuri tada fa- 
šistavo ir per tai bankrutavo. 
Kad laikrašti išgelbėti, jis pa
suko iš fašizmo i demokrati
ją-”

KELEIVIS, SO. BOSTON. \o. Vasario 17 d., 1937 m.

VYRIAUSIOJO TEISMO PERSONALAS.

Štai Jungtinių Vaalstijų Vyriausioje Teismo personaias. kuri dabar Rooseveltas nori “nuginkluoti.” kad negalėtų 
saootažuoti Kongreso įstatymų. Baltos skaitlinės parodo, kiek kuris teisėjas turi metų. Rooseveltas sako. kad visi 
teisėjai, susilaukę 70 metų amžiaus, turi rezignuoti. Tokių yra jau šeši. Taigi paliktų tiktai trys. prie kurių šešis 
prezidentas galėtų paskirti jaunesnius ir savo politikai palankesnius, čia sėdi iš kairės i dešinę: Brandeis. Vau 
Devanter. Hughes, McReynolds ir Sutherland. Stovi: Roberts, Buthler. Stone ir Cardozo.

FEDERALINĖ VALDŽIA RŪPINASI DAUG TRIUKŠMO DĖL VYRIAUSIOJO 

PARKERIAIS. T EI KO PERMAINŲ.

Jeigu p. Tysliava ištikru-________ ____“Naujienų” bendradarbi:
kovą dešimtmečiais sukurę. Faso is Lietuvos, kad tauti- jų atvažiavo Amerikon kaip 
Visas normalus civilizacijos ninku organas, Lietuvon “Lietuvos Aido korespon-

atkreipti i Vokietiją, kur nacių 11 ucauu'J* ain«micciu tonos įaiKrastl 
valdžia, stengdamosi užtikrin 
ti sau savo laimėjimo 
pralenkė visus žiaurumus, .~
kie tik istorijai yra žinomi. sPau<fa- ............... nais Kaune, tą pasakyti ga-
Prisidengę neva noru sulygta- Bet kaip t^i etika Urodo, lėtų tik jis pats. Bet to ra- mo jaą susenę žn?onžs, kuo. ku guli apleisti darbą ir ya.

tdl - 3UJ fclU O CJ) tORl KUi K- p H k rnlni K/arlarVnu žinoti lniv h„c chrom

Agrikultūros departamen- j lauš gyvenimo ir pagelbės Prezidentas Rooseveltas, šitą reformą, ji turėjo būt 
tas nejuokais pradėjo tvar- šaliai. sumanė pakeisti Vyriausio-1 panaikinta, nežiūrint kad ji
kyt farmas; jo atstovai va-i Išrinktas iš pačių farme- jo Teismo sąstatą taip, kad buvo Kongreso priimta, 
žinėja ir šaukia farmeriu Į rių komitetas pridabos, jis negalėtų pasipriešinti prezidento pasirašyta ir jau 
susirinkimus, kuriuose aiš- tvarkys kiekvieną savo ap- Kongreso leidžiamiems is- buvo sudarytas visas apara- 

skričio farmeri, kiek ko jis tatams. Šitam tikslui pasiek- tas jai vykinti.
turės pasėjęs, ir raportuos ti prezidentas nurodė du ke- Jokioj demokratinėj vals- 
aukštesnei Įstaigai. Gal ir liu: (1) arba šeši teisėjai, tybėj šitokio teismų despo-

Jungtinėse: kitokių pareigų tas komite- kurie turi jau nemažiau tizmo šiandien nėra. Taigi
tas turės. Agrikultūros De- kaip 70 metų amžiaus, turi Rooseveltas gerai daro, kad
partamento atstovai sako. rezignuoti, (2) arba prie jis stengiasi Vyriausiojo

pameta farmas ir bėga Į kad i komitetą gali eiti tik kiekvieno jų pridėti po kitą Teismo diktatūrą "pažaboti,
miestus jieškoti pragyveni- tie farmeriai, kurie bile lai-f" ' "

ti visus Vokietijos gyventojus.
jie krauju ir ugnimi išnaikino dentas parodo paduodamas prie šitokių dalykų prisipa 
visą Profesiniu Unijų judėji- Brooklyno Vienybės žintų?

šitokį lenkų biznio skelbi 
mą:

asą Kroiesimų Unijų judėj 
mą, kad paskui galėtų numuš
ti darbininkams algas. Mes 
lenkiame galvas ties tais dar
bininkų vadų kapais, kuriuos 
nužudė šaltu krauju naciški 
galvažudžiai, o tiems, kurie 
gyvena ištrėmime arba kanki
nasi nacių koncentracijos sto
vyklose, mes tiesiam savo 
draugišką ranką, prižadėdami 
nuoširdžiausią ir brolišką pa
rama.

“Pats fašizmo ir nacizmo

tetseją. Antrajame atsitiki- Eoosevelt Ema kriti,
X X5*3 h„ /t/!' kuwi tik d«> Wl šium

k tikslui pasiekti jis pasirinko 
iki lo teisėjų (dabar jų yra negel/budą. dietoj panai-

Atatinkamas bilius jau y-ra Įneštas į abudu Kongreso p^Y^slSų^

Reakcininku tarpe tas su- Sį 
v-i- nes. Gali būt, kad tuo tarpukele baisų triukšmą. L zsuk- prezįf|entas galėtų paskirti 
ta jų gatvine spauda jau .. r .
triubija, kad tai reiškia “ga °

met miestai pilni bedarbių, žiuoti ten, kur bus siunčia- 
O taip yra dėl to, kad far- mi.
meriai netiksliai tvarkosi, > Ar tas planas ištiesų pa- 
nemoka farmeriaut. Dau- taisys, pagerins farmeriu 
giausia farmeriai augina gyvenimą, tai tik ateitis pa- 
kornus, avižas ir kviečius; rodys; bet kuomet valdžios 
žemę nualina atitaisyt netu- ekspertai kritikuoja dabar- 
ri kuom, gyvulių laiko ma- tinę farmeriu tvarką, elgėsi, 

gyvai žai, mėšlo nėra, kalkių ir tai jie sako gryną tiesą.

MARIAMPOLĖJ STATYS 
PAMINKLĄ JABLONS

KIUI.
Paskutiniu laiku

tiesioginiais laivais Gdynia— ruošiama pastatyti Mariam- trąšų neturi iš ko pirkti, nė- 
America Line. tik 8 su puse polėje prof. J. Jablonskiui- ra pinigų. Gi farmų produk- 
dienu iš Nevv Yorko iki Gdy- Rygiškių Jonui paminklą, tų kainos labai nepastovios, 

Tam tikslui susiorganizavo tai pakįla, tai vėl be saiko 
draugija. Paminklas busiąs nupuola, ir tam nepastovu- 
pastatytas iš aukų, kurios mui farmeriai patys esą kal- 

Šituo skelbimu tautininkų jau genai renkamos, ir bu- ti. Kviečių, avižų ar kornų,

“Į Vilniaus kraštą. Suvalkų, 
Augustavo apskričius ir visas 
vietas Lenkijoje. Pigi. greita 
ir patogi kelionė naujausiais

nės. Iš čia tik 14 valandų len
kišku traukiniu iki Vilniaus../'

Daktaras.

“PRAVDA” REIKALAU
JA SOVIETŲ MUZIKAI

LIAUDIES MOTIVU.
"Pravda” naujų metų nu-

lą demokratijai,” “diktatū
rą.” “hitlerizmą” ir taip to
liau.

Ištikrujų gi Roosevelto 
tikslas yra visai kitas. Vy- 

meryje plačiau pagvildena! riausis ' Teismas dabar yra 
demokratijos, bet despo

tizmo Įrankis. Visos šalies j
zmomją. ^aujuose^męs, ia- aikštelę, kun is gatves ne- zai teturi ir tie patys ba- jus kelius ne tik Sovietų mą išleidžia, prezidentas jj
sizmas gali laikytis tiktai ziau- naudokitės proga, "važiuoki- bus atitverta, ir paminklas dauja. operai bet ir apskritai So-
nos spėkos pagalba ir todėl jis te lenkų laivais ir lenkišku puoš ne tik gimnaziją, bet ir žįemos metu daržinėj vietų Muzikai, visiems esą
eina pirmyn visuomet jieško- traukimu. miestą. ........................ ' - - *

naujus teisėjus, kurie butų 
jo politikai palankus. Bet 
ateityje teismas ir vėl galės 
sabotažuoti Kongreso lei
džiamus Įstatymus.

Taigi, norint šitą anarchi
ją prašalinti, reikėtų ne tei
smo sąstatą keisti, bet atim
ti jam galę sabotažuoti Kon-

užtvirtina, o devyni sugry- 
bėje seniai, kuriu niekas ne-

, , -u- v A m ■ i - - , , t , - , - _ matysi tik nubalusių motie-gerai žinoma, kad Sovietų renka, ima ir tą Įstatvmą pa-i
damas karo ir užgrobimų. Kad Tai v e, kaip išrodo tauti- ~ Jablonskis buvo vienas is jukų jr kornų stiebus, kurie muzika ilgus metus labai naikina aiškindami? kad jis
apsaugojus žmoniją ir apsau-ninku laikraščių etika L z žymesniųjų Lietuvos kalbi- duodamj melžiamom kar-kentėjusi. Gyvenimas rei-
gojus save. darbinmka. pnva- pinigą jie deda lenkų skel- ninku. Ji vadina “Rygiškių vėm; pįeno mažai tegali kalavęs naujos muzikos. So
lo kovoti prieš fašizmą ir na- bimus ir ragina savo skaitv- Jonu dėl to. kad tokiu sla- mn kompozitoriai bandę

revoliucines

“priešingas konstitucijai.” 
Devyni seniai, mat, geriau 
supranta konstituciją, negu 
keli šimtai kongresmanu.

Dėl Tėvynės Galima 

Užmušti, Sako Vys

kupas.

Įdomesni Siu Dienų Įvykiai Ir Žmonės.

Ne, užmušt negalima, sako 
kitas dvasininkas.

Kadangi fašizmas visur 
didina karo pavojų, tai ir 

yra eiti 
savo krasta

krutuoja.
Kad pastovesnės butų

: SS nerikėtu ^imTUe- kompozitoriai pasukę i ikam^efoTmį'Turias'Kon- Gindamas šitą pozici-
j i- i i v * • priešinga Duse ir dar dau-1 hnvn ivpde« ja, orko arkivvskjpas M'il-derhaus, kad butu geresnis P^-ę „v ?resas omo neoęs. •gyvenimas. Agrikultu r o s ^iau J*e!xer!- nepasise -I Bet iš tikrųjų toms refor- k‘ ji nšmiišri kita dėl ęavo 

?^sVPJK?vey1^imoms ne konstitucija buvoht

t.
i.

S-

rr.

■

i
Čia parodyti trys atskiri dalykai, būtent: (1) Roosevelto supus James, kuris buvo paskirtas 

prezidento sekretorium. (2) Francuzų šarvuotas Karo laivas, kuris dabar patroliuoja Ispani
jos pakraščius, dabodamas, kad Hitleris nesiųstų Kareivių Ispanijos fašistams į pagalbą. (3) 
Stovi prie baltos lentos Homer Martin, automobilių streiko vadas. Prie stalo sėdi kiti automo
bilių darbininkų unijos višininkai.

Departamentas siūlo sekanti 
planą: Reikia mažiau sėti 
kornų, avižų ir kviečių,

ir melodijų. Daugeliui kom- 
kad1: pozitonų

daugfntdobilus,alfalfąirki- muzikos kurti ati-
tokias pašal ines žoles. Taip
gi daugiau reikia auginti

paaiškėję, 
galima ku

trukus nuo gyvenimo, nuo

-ia„nuxy tėvynės labo nėra nuodėmė,
T. i - • ■,-F71S5?a3, j ypač kuomet tenka gintis
Jis panaikino jas dėl to, kad fagizmo pavojaus, 
jos varžė stambaus kapitalo

priešinga, o pats

Bet Londono vyskupas• liU• ssuvhIg.
tikrovės, nuo liaudies šalti-: Dabai.inė Jungtinių Vai- Sheppard su tuo nesutinka

daržovių ir bulvių. Ir gerai kaud’es (Įainų. To- - konstitucija'" buvo pa-
reikia tręšti žemę. pirkti del S?.™1/°Pera n'rmt’U ‘ P "
kalkių ir trąšų. 1937 metais Paudiskiett.

____ ~ ako, bomba yra bomba.
vašyta apie 150 metų atgal vistiek ar ji bus numesta iš 
Jos autoriai negalėjo žinoti, °R^1V1° 11P:G5t? ?u kriKscio- 
kokios šiandien bus gyveni- i mene? ženklu, ar su 
mo sąlygos, kokios bus rei- -ssistiską svastika. Jos nai- 

Įkalingos reformos, ir anie kmamoji pasekmė bus tokia 
tai jie nieko konstitucijon Tocė, tiAras knksmoms

valdžia apmokės trečdalį už rz •• 4 -
trąšas. Taipgi apmokės ir už Kapucinas mpVOye 
alfafk tpc ' akro." Vienuoluno.uz dobilus po $1.50, o uz . w (__j- _____  _______ ..
bulves ir daržoves po $1.00. Broliukas Aleksandravičius neįrašė. Joje nėra nei vieno P-valąs būti karo pnesas.
Raginama auklėti daugiau pagrobė klieštoriaus pini- 
gyvulių, ir už tai mokės kokį *r pabėgo,
nuošimtį. Petrašiūnuose yra kapuci-

Kuomet farmeriai turės nai vienuoliai ir žemesnio 
daug gyvulių ir gero jiems rango vienuoliai — broliu- 
pašaro, tai nereikės dejuot, kai. kurie vienuoliams pa-

žodžio, kuris, sakvtų. kad Na, tai kas dabar išspręs, 
Kongresas negali leisti dar- kuris judviejų teisingiau 
bininkams naudingu Įstaty- aiškina krikščionių parei- 
mų. Bet Vvriausis Teismas gas?
vistiek “išaiškino,” kad

kuomet užeis bloga vasara, 
neužaugs komai ar avižos. 
Taipgi pataria taupinti grū
dus, neišparduot visų kuo
met tik kaina pakyla

tarnauja ir dirba Įvairius 
darbus. Dabar vienuolyno 
viršininkas nusiskundė poli
cijai, kad vienuolyno broliu
kas Aleksandravičius, pasi-

Šitokis planas manoma, j grobęs vienuolyno pinigų, iš 
atves farmerius prie norma-; vienuolyno pabėgęs.

NRA yra “priešinga” kons
titucijai. Priešinga dėl to, 
kad sutrumpino darbo va
landas, nustatė algų mini
mumą ir privertė kapitalą 
tartis su darbu. Ir dėl to, 
kad atsilikę nuo gyvenimo 
keli seniai pasisakė prieš

APVOGĖ UTENOS VAI
STINĘ.

Utenoje atidalyta savi
valdybės, tai yra, miesto 
aptieka. Bet vos tik ją ati
darė, nakties laiku Įsilaužė 
vagys ir pavogė iš kasos a- 
pie 2.000 litų.

t



KAS SKAITO, KASO !
TAS DUONOS NEPKA6O AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS MEKO NEVEIKIA

TO MEKAS NEPEIKIA

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS: Vaizdelis Iš Automobilių Streiko. Į BROCKTONO BATSIUVIŲ UNIJA
PASILIEKA NEPKIGULMINGA.-

Gražus p-lės Želvytės 
koncertas.

Sausio 31 dieną Lietuviu 
Salei įvyko gražus dainų ir 
muzikos vakaras. Ši§ kon
certas buvo surengtas p-lės 
Onos Želvytės naudai. P-lė 
Želvytė lanko Oberlino kon- 
servatcriją ir jau yra pasie
kus aukšto laipsnio. Už 
dviejų metų ji baigs mokslą 
ir tada gal atidarys muzikos 
studiją. Publikos buvo pilna 
svetainė ir visi gėrėjosi jos 
talentingu smuikavimu. Tik
rai mums yra garbė, kad lie
tuviai turi tokius gabumus ir 
žada tiek daug ateity. .

Dainų dalį išpildė Lyros 
choras ir solistai. Julius 
Krasnickas ir panelė Zofija 
Kane. žodžiu sakant, vaka
ras buvo Įvairus ir geras.

Kaip pp. Želviai, taio ii 
pati to vakare žvaigždė. 
Ona Želvvtė. nuoširdžiai vi
siems dėkuoia už gausų at
silankymą, ir tiem, kurie 
bent kuo prisidėjo prie šio 
vakaro surengimo.

Koncerto programai pasi
baigus, buvo šokiai. Vakarą 
vedė J. Jarus. Šokiams grie
žė Aponaieio orkestras. Pia
nu akompanavo Aldona 
Wilkelis, Jennet Jankaus
kaitė ir Virginia Pellington.

Po išleistuvių — apsibu- 
vtmas.

Jau praslinko kelios są
vaitės laiko, kaip “Dirva” 
buvo surengusi “išleistuvių” 
koncertą dainininkui Jonui 
Urbonui. Bet Urbonas vis 
Clevelande, ir net tolimes
niuose parengimuose ren
giasi dainuoti. Daugelis da
bar kalba, kad po “išleistu
vių” “Dirva” turės rengti 
“apsibuvimo” koncertą. Vis 
keliatą nikelių bus galima 
sužvejoti.

Didelis streikierių susi
rinkimas.

Sausio 29 dieną Lietuvių į 

salėj lietuviai Fisher Body 
streikieriai turėjo savo susi
rinkimą, kur dalyvavo apie 
500 publikos. Buvo pasaky
ta kalbų apie unijos ir dar
bininkų vienybės reikalavi
mą, nes tik tokiu budu bus 
galima iškovoti geresnį duo
nos kąsnį. Streiko reikalams 
aukų surinkta virš $27.00. 
Fisher Body dirbtuvėj dirba 
virš trijų šimtų lietuvių.

ši fotografija buvo nuimta Fiinto mieste streiko metu. Viršuje matyt milicija palaikant 
tvarką prie automobilių dirbtuvės, o apačioje tūkstantinė smalsuolių minia. Streikas pa
sibaigė darbininkų laimėjimu.

no darbininkai, rubsiuviai, 
audėjai, automobiliu darbi-

Nesenai rašiau “Keleivy,’-'™'?ka>»' kit?s ku,i°J
kad Bostono apylinkėj dįeP' -kiauso pne C. I. O. 
romą pastangų suvienyti 3' Susiorganizavę į vieną ga- 
batsiuvių unijas i vieną ilingą uniją, galėtume taipgi 
United Shoe and Leathei Į užkirsti kelią tiems fabri- 
Workers’ Uniją ir prisidėti Į Intams, kurie dabar kilno 
prie C. I. O. ‘ (uniją sąjun- ja savo dirbtuves iš vieno 
gos). " i miesto j kitą, demoralizuo-
* Dabar šis klausimas buvo, darni darbininku gyvenimą 
balsuojamas referendumo:-1' varydami nešvarią kom- 
keliu ir štai kokios buvo pa- 'peticiją tarp pačių darbda- 
sekmės: vių. kas galų gale atsiliepia

ikto bat- darbininkams.
unija, Brotherhoodį Vėliau gal Paskelbsiu per 

cf Shoe and Allied Crafts-L A.?,eiv-‘. išvertęs is anglų 
nutarė 2 962 ba!raU,ka-bos V1^ vienybes pianą,2 041 neįdėti prie! ucmet batsiuviai galės su 

£ £0 ’ | juo geriau susipažinti. Ma-
Lynno distrikto batsiuviu Brocktono unijoj

organizacija. United Shoe k.ausinnąs bu ; da atnau- 
and Leather IVorkers, nuta- lintas it bus paleistas refe- 
rė 2,013 balsu prieš 72 prisi-! !'eu<.nniui antru kartu.

Politikieriai sumaišė darbi
ninkams gaivas.

Brocktono 
siuviu 
cf SI 
men, 
orieš

SLA. 136 kuopęs vakarėlis.
Vasario antrą dieną Lie

tuvių salėj įvyko gražus pa
silinksminimo vakarėlis, ku
rį buvo surengusi SLA. 136 
kuopa. Buvo muzikos pasi
šokti, buvo užkandžių ir pu
tojančio alučio, kurį pado
vanojo Stasys čerauka, kuo
pos pirmininkas. Šis vaka
rėlis buvo surengtas tuo tik
slu, kad suvesti į geresnę ir 
artimesnę pažinti musų kuo 
pai priklausančius jaunuo
lius ir jų draugus, kurių ne
mažas skaičius atsilankė i šį 
parengimą. Prie progos bu
vo ir trumpų prakalbėlių, 
kurias pasakė adv. Frank 
Obeli, J. Jarus ir kuopos 
pirmininkas čerauka. Nuo 
šio vakarėlio musų kuopai 
priklausą jaunuoliai pradės 
daugiau veikti organizaci
jos labui; jie jau ten pat, 
ant vietos, išsirinko savo 
valdybą ir veiks po senes
niųjų priežiūra. Čia noriu 
pasakyti, kad toks parengi
mas ir toks jaunuolių supa
žindinimas yra geras daly
kas. Jo sumanytojas buvo 
Stasys čerauka, kuris daug 
įupinasi apie jaunuolius ir 
apie jų ateitį. Kalbėjo šia
me vakarėly ir Chester Žiu
lis, kuris dabar yra Lietuvių 
salės pirmininku. Jis yra 
musų jaunosios kartos žmo
gus, bet apie lietuvių reika
lus gerai nusimano.

Lietuvių saiei geriau sekasi.
Chester Žiuris, salės pir

mininkas, praneša, kad pe
reitais metais salė atmokėjo 
daug skolų, o ateinančiais 
metais atmokėsianti dar 
daugiau. Mat, lietuviai pra
dėjo daugiau savo salę rem
ti, pasidarė daugiau veiki
mo.

Clevelandiečiai rengiasi 
į Pittsburghą.

Kiek teko nugirsti, tai bū
rys clevelandiečių rengiasi 
važiuoti į Pittsburghą, kur 
14 kovo įvyks SLA. 3-čio 
apskričio pramoga. Vėliau 
pranešiu, kokie Clevelando 
dainininkai ir dainininkės 
tenai dalyvaus.

Sausio 28 dieną Lietuvių 
salėj įvyko Lietuvių Taupy
mo ir Paskolos Draugijos 
šėrininkų susirinkimas. Po 
Įvairių raportų ir pranešimų

Brooklyniečiai Iškilmingai Minės Lietu- sipiide pilna svetainė, išien-

vos Nepriklausomybes Sukaktį. zdauskas ir dėkuoja pubii-
------- kai už gausų atsilankymą ir
pasimatysime Grand Para- progiamą pavedė vesti d-rui 
dise salėj. StanislovaiČiuL Prasidėjus

Įžanga visiems dykai. programai, publika kiek ne

Kalbės
ves

“Keleivio” ir “Laisleivio 
redaktoriai.

Šį penktadienį, 19 vasa
rio, Brooklyno lietuviai ben
dromis jėgomis minės Lie
tuvos nepriklausomybės 19- 
kos metų sukaktuves, į ku
rias yra kviečiama visa mu
sų Brooklyno ir apylinkės 
visuomenė.

Šitą didelį masinį mitingą 
ruošia Amerikos Lietuvių

dėti.
Protective Sho? IVorkers 

Unija taipgi nutarė dėtis 
prie C. 1. C. Jos referendu
mo daviniai tokie: 100 bal
sų už, o 26 prieš.

“Protective” ir “United" 
unijos turi apie 18.000 na
riu. tik kažin kodėl taip ne 
da^g dalyvavo balsavime.

A. Kirelis,.

CHICAGO, ILL.
Fr sii dalykai rymiokų 

c baze.

Lietuvis gavo neblogą 
tarnybą.

Jonas Brazauskas, vietos 
lietuvių veikėjas, jau ilgo
kas laikas kaip dirba miesto 
darbą kaipo svarstyklių in
spektorius. Jis tą tarnybą 
gavo už pasidarbavimą Bur- 
tono išrinkimui į majorus. 
Jonas pereitą vasarą turėjo 
alaus biznį didžiųjų ežerų 
parodoj ir, kiek teko girdė 
ti, jam gerai pavyko. Taigi 
jis sako, kad gal ateinančią 
vasarą reikės miesto tarny
bą paleisti ir vėl grįžti į tą 
patį biznį, šįmet ežerų pa 
rodą atsidarysianti vienu 
mėnesiu pirmiau, negu pe
reitą vasarą.

Lietuvių Kultūrinio Dar
želio sąjungos bazaras tęsis 
per tris dienas, vasario 19, 
20 ir 21. Taigi nepamirškite 
visi atsilankyti tomis dieno
mis. Bus lošiama kortomis 
ir kitokiu laimėjimų. Tik 
atsineškite pinigų.

Tikrai teko sužinoti, kad 
Romos bažnyčia neteko dar 
vieno kunigo. Kunigas J. B. 
Sitavičius. buvęs kun. Tumo 
pagel bininkas, šių metų va-

Brocktono unija turi apie salio 1 dieną įstojo į arki- 
10,000 narių, iš kurių baisa- vyskupo Geniočio vadovau- 
vo 5,003. jamą “Lietuviu Tautos Ka-

Klausimas, kodėl Brock- talikų Bažnyčią.” Jei ro- 
tono distriktas pasirodė miečiai tik tiek butų prara- 
priešingas vienybės planui? dę, tai butų da tik pusė bė- 
Prie to prisidėjo pašalinė dos; bet kun. Sitavičius gal 
intaka. Senas politikieris nutrauks su savim buri žmo- 
Ichn Murphey, netekęs uni- rių. Šita galimybė ’ vietos 
joj “džiabo,” suorganizavo klebonus labai gąsdina, 
bloką prieš vienybe. 1 talka ... ,
jis Išsikvietė sau įlar žirni- . Kun. Sitavičius yra dar 
J “ jaunas žmogus, moka daug

Vienas iš Rengėjų, rami, kalbasi, viskas tik an-
---------------* ‘gliškai ir vos pora dainelių

SCRANTON. PA. į buvo sudainuota ir lietuvi^ mą Bostono advokatą, auto-
’ ■ mobiliu registracijos virsi- kaibN’- ?e’as ka!b^oja\u

to laiko iki šiol parapijos 
Kongreso Lietuvos Džino- turtas labai išaugo. Bet kai Į

v . i kai, bet ir tos nevykusiai.
Kun. Valadka vėl darbuoja- pQ vaidjnįmo buvo šokiai, 

si musų kolonijoje. į ~e tęsėgi jRi vėlumaį.
Dai 1914 metais šioje ko-; Tam parengjmuj norėjo .

onijoje įsikūrė lietuvių ka-ipakenkti kokie ten klapčiu- įie.^ Pries balsavimą .liečiu 
telikų tautine bažnyčia. Nuo kai Ta pačia dieną šv.Juo- įseio per vietine spaudą ir 

paskleidė daugybe lapelių

mobilių registracijos 
ninką Goodwiną, ir abudu 
pradėjo agituoti urieš bat
siuviu vienybę. Už poros

kratijai Atsteigti Brooklyno 
’r Apylinkės Komitetas.

Šis komitetas susideda iš 
visų žymesniųjų Brooklyno 
ir apylinkės organizacijų.

buvo renkama valdyba į todėl nėra abejonės, kad šis 
šiems metams. Pirmininku i parengimas sutrauks labai 

daug publikos.
•a reikalo aiškinti Lie-

1932 metais kun. Valadka 
apleido Serantus, šios para
pijos reikalai pradėjo kryp
ti į blogąją pusę ir visas pa
rapijos turtas atsidūrė pa
vojuje. Mat. parapija nebu
vo pasiruošus suprasti žmo
nių reikalavimus ir per tai ji 
daug ko nustojo. Kunigas 
Valadka pastarais metais

išrinktas Dr. J. Vitkus; pir
mu vice-pirmininku. Jonas 
Zaunis; antru vice-pirmi-; tuvos 
ninku, Jonas Brazauskas;
Jonas DeRighter bus sekre
torium, Juozas. Urbšaitis ka- vos sūnų yrat savo galvas pa- ko j Wilkes-Barrius, kur
^inkuU_o adv?katu P^.rfs deję: VI,e.ni ?uvo caro kale?!- tautrnė bažnvčia buvo iau 

kl-to ,fJar šerifo uždaryta, nes buvęs
ti kibire ir tt. Jų pasisventi- ten?y kun Brazys ja pametė 
mas ir darbas nenuėjo vėl - -

nepriklauso m y b ė s sirgo ir negalėjo padėti, 
svarbą, už tą nepriklauso- Dabar, kai jo sveikata pa
nų bę daug geriausių Lietu- sitaisė, iis visų pirma nuvv- 
vos sūnų yra savo galvas pa- : irnv t-,V-

ą pačią dieną 
auditorijoj buvo su

ruoštas koks tai pasilinks
minimas, bet švaresnieji 
jaunuoliai atėjo į parengi
mą Piliečių Kliubo svetai
nėje ir pasakojo, kad šv. 
Juozapo auditoriją belanko 
tik vieni “rapsai...”

Sausio 30 Nemunas sve
tinėje buvo banketas ex- 
ka rei vių: publikos atsilankė 
apie du šimtai, buvo žmo
nių net iš tolimų apylinkių.

W aterburietis.

rašytojas. Nors neviskas te
ko sužinot, bet kaip kas ma
no, kad dar esą ir daugiau, 
kurie žada mesti Romą ir 
persikelti į tautinę bažny-

V

zapo

GARY, IND.
^hesnulis. Be to, paskirta
keliatas komisijų. Dabar ne
kurie nepatenkinti, kad ne
buvo išrinkti į svarbias vie
tas.

Vasario 7 dieną keliatas 
clevelandiečių važiavo Į 
Youngstowną padėti youns- 
toniečiams išpildyti vakaro 
programą. Matai Youngs- 
towno lietuviai neturi už
tektinai artistų, kad patys 
vieni galėtų programą iš
pildyti. Kiek girdėjau, tai 
pusė pelno buvo paskirta 
Clevelando Lietuvių Kultū
riniam Darželiui. Buvo ir 
patriotiškų spyčių tame pa
rengime pasakyta.

Jonas Jarus.

DETROIT, MICH.
Įdomios prakalbos.

Vasario 20, subatoje nuo 
7:30 vakare, rengia svarbias 
prakalbas Lietuvių Laisva
manių Etinės Draugijos 2-ra 
kuopa, Rusų Darbininkų 
svetainėje, 9219 Russell st. 
Kalbės dr. M. D. Palevičius 
ir A. M. Metelionis, temoje, 
Mokslas, Laisvamanybė ir 
Religija.

Visi protaujanti žmonės 
šiais klausimais įdomauja, 
todėl dalyvaukite visi šiose 
prakalbose. Įžanga dykai.

Komitetas.

po dirbtuves, aiškindami, 
kad Brocktono batsiuviai 
turi laikytis nepriklausomoj

tui; Lietuva buvo sukurta 
Laisva, Nepriklausoma Val
stybė. Tačiau, su apgailes
tavimu reikia pripažinti 
faktą, kad šiandien laisvė

ir išvažiavo į Lavyrence’ą. 
Kun. Valadka Wilkes-Bar- 
rių tautinę bažnyčią vėl at
gaivino ir pastatė ant kojų 
ir dabar atvažiavo į Seran
tus. Tautinė parapija čia

musų Lietuvoje ir vėl tapo džiaugiasi jam sugryzus ir 
sutrempta, sunaikinu jaga- ,au pilTOūtiių nedėldienį 
ėjusio nelemto fašizmo, bažnyčia buvo pilna žmo- 
Kodel ir kokiu budu tai py- nių -žmonių upas ir pasiti. 
ko, paaiskms kalbėtojai. kėjimas vėl atgijo ir parda- 

O kalbėtojai bus vieni iš yimo pavojus bažnyčiai pa
gedausiu, būtent, “Kelei- šalintas.
vio” redaktorius St. Michel- . Pasirodo, kad visi paska 
sonas iš Bostono, ir “Lais- lai, kurie buvo paleisti apie 
vės” redaktorius R. Mizara kun. Valadką priešingoj 
iš Brooklyno. Be to, dainuos spaudoj, neturi jokio pa- 
ir Aido Choras, kuris visuo- grindo. Scrantcnietis.
met puikiai pasirodo. P-lė ---------------

WATERBURY, CONN.
Dažnai “Keleivį” aš per

skaitau galas nuo galo, ran- 
Kaip aukščiau pasakyta, du daug gerti raštų, bet ir. a- 

šios iškilmės įvvks šį penk- žai žinių jame randasi iš 
tadienį, 19 vasario, 7:30 va- musų padangės, ypatingai iš 
landą vakaro, didžiulėj Waterburio miesto.
Grand Paradise salėj, 318 Lietuvių Nepr. Politiško 
Grand st, Brooklyn, N. Y. Kliubo salėje, 103 Green

Aldona Kiimaitė taipgi pri
sidės prie šių iškilmių malo
niu savo balseliu.

Be abejonės, Brooklyno 
lietuviai šitokios šventės 
svarbą supranta ir kiekvie
nas pasistengs pribūti į šitas 
iškilmes paskirtu laiku, to
dėl raginti turbut nėra nei 
reikalo.

Visi šios pėtnyčios vakarą

street, nuo senai buvo girdi 
ma kad ten ruošiamas lietu 
viškų “Minstrel show.” Vi
sas paruošimas buvo paves 
tas A. Lazdauskui. Darbas 
butą nelengvas, bet prieša
kyje stovint energingam 
žmogui, darbas pavyko. 

Sausio 30 d. publikos pri-

mmmmmttsmaamam

Kcmpanija skaldo darbi
ninkų vienybę.

Carnegies plieno kompa
nija čia pristatė po visas sa
vo dirbtuves baltų bačkų ir 
ragina darbininkus, kad dė
tų pinigus į tas bačkas pa
siuntimui Washingtonan ne
va “laisvų darbininkų” at
stovybės. Yra dalinami net 
laiškai, kurie neva pačių 
darbininkų komiteto para
šyti ir agituoja prieš uniją. 
Nors atvirai prieš uniją nie
ko nesakoma, bet pabrėžia
ma, kad “mes turime saugo
ti ir sinti savo teires kaip 
laisvi darbininkai.” Žodis 

laisvi darbininkai” čia rei
škia tokius darbininkus, ku
rie nepriguli prie unijos. 
Taigi tokie “laisvi” darbi 
ninkai turi nusiųsti Wash- 
ingtonan savo delegacija ir 
prašvti, kad “National La- 
bor Relations Board” pripa
žintu juos, o ne Industrinę 
Uniją, kurią organizuoja 
C. I. O. Vietini*.

Mississippi ir Ohio upių 
nepaprasti potviniai, mano- 

unijoj. I.‘ taip daugeliui bat'- k.į° » unežasties sau-
siuviu buvo apsuktos erai- es task«. lr Neptūno plane- 
VQg - 1 to? priešingos pozicijos. Šen

Daugeliui gal nebuvo aiš- i1.’ ipks?a <lr-bė'
ku, kokia vra nauda iš vie- '”?a.b <!l,lkn< f'^esiat, vie
ningos unijos. O nauda butu ?ul.a1’. z^ems yra žinom) 
labli didėlė. Visu pirma, kaip.zemes ctkltų pasikarto- 

pranyktu savitarpė kova 0 ne Dievo bausrae‘
tarp atskirų unijų. Paskui. Nelaimei atsitikus, gera- 
susidėjus į vieną galingą širdžiai žmonės nukentėju- 
uniją, lengviau butų galima siems skubiai teikia pagel- 
nustatyti darbo valandas ii bą. Lietuviai irgi neatsilie- 
atlyginimą už darbą. Su ga- ka. štai, chicagietė ponia 
linga unija daugiau skaity- Zuipienė pati pirmutinė sto
tųsi kompanijos ir daugiau į jo veikti i Raudonąjį Kry- 
ją dėmesio kreiptu valdžia, žiu. Dėl to, sakoma, “San- 
Pagaliau, prigulėdami prie daros’’ redaktorius, supykęs, 
C. I. O., galėtume turėti kad be jo žinios ji tai pada- 
daugiau darbo, nes musu iš- rė. Dabar net ir patys san- 
dirbystės čeverykus dau- dariečiai turi daug juoko iš 
giau pirktų tokios didelės savo Mikitono.
unijos, kaip maineriai, plie- Dolpina*.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTES

NAMU APTARNAUTOJU 
STREIKAS NEW YORKE.

Pereitą sąvaitę New Yor
ke vėl prasidėjo namų ap
tarnautojų streikas. Susto
jus elevatoriams, aparta- 
mentinių bildingų gyvento
jai turi laipioti po keliolika' 
aukštų laiptais.

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road, 
South Boston, Tel. SOUth Boston 2271.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

DIDIS VOKIEČIŲ RAŠYTOJAS APIE Da Vienas “Sugrįši-rr/\r/iTim mci n a mcimTra o_ * OVOKIETIJOS FAŠISTUS. mas iš Sovietų S-gos
Francuzijos angliakasių 

vado įspūdžiai.
Franeuzų rašytojas And-

Turbut žymiausis šių lai- “Man niekuomet neatėjo 
kų vokiečių rašytojas yra į galvą mintis, kad mano se-
Thomas Mann, gimęs 1875 natvė praeis užsienyje. Aš ........
metais Liubecko mieste, bet nebuvau sutvertas kankinio re židaš^pereitą vasarą*va- 
daugiausia pagarsėjęs savo rolei! Aš norėjau pasaulin žinėjęs po Sovietų Rusiją, 
kūryba po didžiojo karo. Jis atnešti tiuputį džiaugsmo, sugrįžęs i Francuziją išleido 
yra pasaulinio masto rašyto- bet ne kovą ir ne protestą, knyga “Sugrįžimas iš Sovie- 
jas ir 1929 metais už savo Mano troškimai privedė Rusijos ” kurioje dėsto 
literatūros darbą yra gavęs nrie neprasmingo akto iš- jspudžiusJr reiškia nusivvli- 
Nobelio Dovaną, kuri yra braukti mane iš vokiečių įna komunistų santvarka.* 
skiriama tiktai geriausiems tautos tarpo.

Sveikatos Skyrius
šį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

gali ir vanduo jas nuplauja. 
Ar visas muilas vra vien-

—O ką daugiau pasaky- Rčnas, Maike? 
si, teve? - —Skirtumas nedidelis,

—Aš išfigeriavau, Maike, tėve. Vienas padalytas iš 
kad šiandien tu turi man ką brangesnės medžiagos, ki- 
nors pasakyti, ba kai aš pra- tas iš pigesnės, bet jo tiks- 
dedu šnekėt, tai tu mane su- las yra tas pats. 
kritikuoji ir tada visi išma- _0 pasakyk_ ko(lėl vie.
nę? fones daro. Taigi aian- nag raujĮas plaukia, o kitas 
dien as pastanavijau daug ^ęsta’ 
nekalbėt, ale paklausyt, ką ' _Tas, ką plaukia, yra 
tu man is savo knygos paša- daugjau išplaktas, tėve. Ja- 
kysi. Juk senai jau eini sku- me vra jak>aj daug mažyčių 
en, tai turėtum žinot viso- cro -burbujėUy. JUlygmam 

kias i okundas. . kajp putose. Dėl to jis vra
—Gai tun koki klausimą. ienįvesnis už vandeni ir dėl

teve?, ., ... . to plaukia.
—Jes, vaike, lsvirozyk 2_\a o dabar nasakvlc man, kodėl mano grybai su- kodėį „ . maIkos prapi^

gedo. Rudenį buvau prinn- ja9 * r 1
kęs tokių gražių kelmučių,
kad tik žiūrėk. Abudu su 
gaspadine sudėjom į stiklus 
ir pastatėm į skiepą. Ale 
kaip vakar vieną džiarą ati
dariau, tai visi turėjo bėgti 
iš stubos. Tikra pavietrė!
Taigi pasakyk, kodėl taip 
pasidarė?

siroptomai, tai tuoj reikia į sa
vo šeimos daktarą kreiptis, kad 
surastu tikrąją priežastį, tiks-

žodis ‘dro^}~ra lotynu ir liau sakant’ tikra« kuri
graikų kalbų kilimo ir reiškia tuos simptomus gimdo, 
vandenį. Pati savaime “dropsy”

VANDENLIGĖ (DROPSY).

Dr. 1. Makar.

pasaulio rašytojams. Bonno “Kad šf aktą įvertint tin- . Nesenai Sovietų Rusijoj 
universitetas (Vokietijoje) karnai visame jo komišku- j lankesi ir kitas franeuzas, 
buvo net Įrašęs jo vardą 1 me, reikia tiktai pagalvoti, būtent, šiaurės Fiancuzijos tomas arija ženklas kitos 
savo garbės daktarų tarpą. kas Vra tie žmonės, paskel- angliakasių sindikato sekre ;jj „

Tai buvo, žinoma, prieš busieji mane svetimšaliu. “nus Le»ek Jls noreJ° P®"
Jie turi be galo didelį drąsu- daiyti eilę pranešimų, bet

tai tik svarbus simp- 
pave-

DENTISTO KRĖSLAS. 
Rašo Dr. G. L Bložis.

Pavyzdžiui, kada pasirodo že 
miau kelių kojųfašistų Įsigalėjimą. Bet pra •• • —u „

dėjus \ okietijoj siausti tau- mą sieti save su Vokietija, ^gkakasių fedei acija jam sutinimas tai tas veikiausiai 
tiška jam fašizmui, šitam ra- Netolima, gal but, diena, ta uzdiaude- Tada ^ei
šytojui pasidarė pavojinga Raį vokiečių tauta panorės
tenai gyventi ir jis buvo pri- RacĮ jos su jaįs nepainiotu, 
verstas emigruoti užsienin? .. .
Dabartiniu laiku jis gyvena . ‘kur šie žmones Vokieti-
Šveicarijoj, ir šiomis dieno- J % ke5Yer’¥s. J?0?
mis tenai gavo iš Bonno uni- itus- dl dvasiškai ir fiziškai 
versiteto laišką, kuriuo pra- nualinta pasiruošimu karui, 
nešama, kad jis jau išbrau-1 £rfrla \ įsam pasauliui, 
damas iš to universiteto Stekas Jos Pen?y_b: V1?J l 
garbės daktarų tarpo. Kiek ziuri pasibaisėjimu ir sal- 
pirmiau naciai buvo jau iš-!ta pasipurtinimu. Ji pati ant

“Ecleraire de Pa de Calais 
laikrašty parašė 
kuriame sako:

„ nusako, kad žmogus serga šir-
- ‘ dies arba inkstu liga. Kada van- straipsm, . . . :,r duo pasirodo viduriu

Todėl, kad jos sudega.
—Tą. Maike, ir aš pats 

žinau: ale pasakyk man. ko
dėl jos sudega, tai tada busi 
vyras

—Tu, tėve, chemijos ne- 
simokinai, todėl tau sunku 
bus šitą dalyką suprasti. Aš

,r , ... , -i , eraliu tau pasakyti tik tiek,
\ algomieji daiktai be- ^a(j medžiagų, kaip an- 

veik visuomet sugenda nuo g]vs;malkos k^fOs gali su- 
tam tikiu .perų, teve. Kad Jį , su T Ž,sįjun. 
tas neatsitiktų,reikia grybus jmaJ pagim(lo karšti į,. iš 
laikyti labai šaltoj vietoj, pa?iįa% ugnis. Kitaip 

tie perai negali veistis, sakank ugnis reiškia malku 
susijungimą su oru. Kur nė
ra oro, tenai ugnis negali

kur
arba reikia iuos aklinai už 
dayti tam tikruose induose, ra tenaJ 
kad oras neįeitų. Be oro pe- degti Kitaip pasakius, kur
rai negali augti ir todėl gry
bų nesugadins.

—O kodėl, Maike. šolde- 
ris padėtas į aisbaksį nepa- 
genda?

—Todėl, kad tenai šalta, 
tėve. Šalty bakterijos nega
li veistis ir todėl maisto su
gadinti negali. Sušaldyta 
mėsa gali išbūti ilgus metus 
šviežia ir nesuges. Nelabai

Beveik kiekvienas bijosi dan- 
ir kojų pirštų ^ų gydytojo krėslo. Tačiau tas 

krėslas nėra toks baisus, kaip 
daugeliui atrodo. Faktas yra 
tas. jog tas krėslas gal' apsau
goti nuo tikrai nemalonių ir 
skaudžių ligų. Visa bėda, kad 
žmonės perdaug ilgai bi ndo iš
sisukinėti ir surasti priežastį, 
kodėl jie pas dentistą neturi ei
ti. Jie, kaip yra sakom?., patys 
save bando apgauti: na. paskau
dės, paskaudės ir praeis. Didelis 
čia daiktas. Pavojaus gyvybei 
juk nėra.

Jei kiek smarkiau pradeda 
skaudėti, tai bandoma nami
niais vaistais skausmus pašalin
ti. Žmonės ir didelį skau ;mą pa
sirengę yra pakęsti, kad tik ne
reikėtų į dentisto krėslą atsisės
ti. Mat. nėra smagu, ki.i dantų 
gydytojas su visokiais instru-

ir žarnų
tuštumoje, tai tas reiškia kepe- 

“Aš rašiau ir sakiau, kad nu ligą. vidurių džiovą, tumerį 
rusu moteris dirba sunkius ' ir tt. Pasitaiko, jog atsiranda 
darbus, apie kuriuos Fran- vandens tarp dviejų plaučių plė- 
euzijoi neturima supratimo, vių (pleurai cavity), tarp plau- 
ir kurie nesiderina su sočia- čių ir šonkaulių. Tai jau džiovos 
lizmu. ženklas. Kada atsiranda van-

“Dėl to man sako, kad aš dens tarp smegenų ir kiaušo, 
meluoju ir šmeižiu rusų re- tai galima spręsti, jog vystosi 
voliuciją! Į smegenų liga. Tai gali taip pat

“Karvene aš pasakiau, paeiti ir nuo plėvių (meninges) 
kad rusų darbo metodai Įdegimo.
šachtose franeuzų darbinin- Tačiau visada pravartu turėti 
kams nepriimtini, nes pas galvoje, jog viena svarbiausių 
mus dirbama ir geriau ir ki- priežasčių, kodėl vienoje ar ki
taip. toje kūno dalyje atsiranda van-

“Bet mane vėl kaltina, i duo, yra štai kokia: širdis nepa- 
kad as meluoju ir Šmeižiu jėgia normališkai kraujo cirku- mentais makaruoja po jo burną, 
l ŪSU revoliuciją! liaciją atlikti. O tai jau pareina
“IŠ visų angliakasyklų vie- iš to, kad širdies raumenys arba 

širdies vožtuvai nebeveikia tin
kamai.

Kada vanduo atsiranda po 
oda žemiau akių ir kitų veido 
bei kuro dalių, tai tas reiškia 
,iog inkstai yra pakrikę, atseit,
Įdegę. Ta liga paprastai yra va-

ūkinės katastro-slenksčio 
fos.

“Nelaimė tautai, 
vo likimą mato karo katas
trofos baisumose, nereika
lingose nei Dievui nei žmo
nėms* Tokia tauta galėtų 
laikyti save žuvusia. Ji bus 

“Aš, tikrai, jau ketveri ) sumušta, ir niekuomet neat- 
metai esu emigracijoje. Pa-1 sikels.
vadinti ją laisva negaliu:' “Tepadeda Dievas nelai- 
ieigu aš bučiau likęs Vokie-' mingai šaliai rasti drauge su 
tijoj, tai, tur but, jau nebu-[ kitomis tautomis taiką jiems 
čiau gyvas. ir pačiai sau!”

traukę jį ir iš Vokietijos pi-j 
liečiu tarpo.

Reaguodamas į tą begė
dišką hitlerininkų akciją. 
Thomas Mann paskelbė 
Ciuriche (Šveicarijoj) aštrų 
atsakymą, kur tarp kitko 
sakoma:

kuri sa-

ISPANIJOS KATALIKAI SMERKIA 
MADRIDO BOMBARDAVIMĄ.

tų draugai komunistai pro
testuoja prieš pasakytą ma
no teisybę. Tai yra daroma 
nagai įsakvma.

“Aš neneigiu, kad Rusijoj 
gerėja darbininkų klasės 

__________ būvis ir kad ten daromas
Žymus Ispanijos katali-i mokyklos ir fabrikai, ištisos stVdegimas £ali Įvykti staiga,

Kai visiems savo bendratį- * apylinkės toli nuo fronto y-i • i. • • nfl<yai Harbn kai žmogus serga arba baigia
kiams visame pasaulyje ne-1ra sulygintos su žeme: ir ten ' pagai gyvybės satųm" sirgt* skarletina- difterija arba
senai išleistame atsišaukime , palaidota po griūvėsią 
išreiškė savo pasibiaurėji- šimtai nekaltų piliečių... 
mą dėl Madrido bombarda
vimo. Ši atsišaukimą iš-

- . gas,laic f=> ’

Todėl, keliame savo bal
są norėdami Dievui, atei-

snausdino anglų laikraščiai nančioms kartoms, ir vi- 
“Daily Herald” ir “Man- soms pasaulio jėgoms pa- , . . . 
chester Guardian.” Atsišau- reikšti musų pasibiaurėjima į DaW?' 
kime rašoma: • šiais nusikaltimais. Mes esą- is 1

“Dabartiniu laiku sunku me Pilnai. Įsitikinę kad visi 
protui suvaldyti jausmus. valieis-vyrai bus musų
nes tokie yra to pilietinio Pu?ėje. (Pasiraso:)
karo baisumai, kuris vyksta . Pssono v Gallardo, Ispa- 
musų žemėje, kad net ir šai- niios 
čiausiai galvojantieji neįs- - 
tengia nuraminti savo skau- Leocadia Lobo,
smo, aitrumo ir rūstybės.

“Ant tų, kurie nepaisyda
mi visų sąžinės įsakymų ii 
įstatymų reikalavimų, pra
dėjo šį brolžudišką konflik
tą. guli baisi atsakomybė.

dinama “Bright’s disease.” Ink-

, . . _ , . , . influenza. Gali tai Įvykti nuo
mą, n pagal laisves bei kui- jsisenėjusių inkstų ligų. kurios 
turos sąlygas turi nepalvgi- vra paSgka užsinuodijimo tūlais 
namai geresni gyvenimą.
negu rusų draugai.”

Legei pareiškimą taip 
gia:
Aš nemelavau ir nešmei- 

ziau Rusijos. Bet visi tie, 
kas nuoširdžiai tiki ‘Sovietų 
rojumi,’ tiesiog klysta.”

“L. Žinios.”

chemikalais. Būtent, gyvojo si
dabro, bismuto, blogų dantų ir 
kai kurių chroniškų ligų.

Trečia vandenligės priežastis 
yra kepenų vėžys arba vidurių 
ir žarnų tumeris. Tais atvejais 
vanduo atsiranda viduriuose.

ambasadorius Briu-

nes vikaras, Madride.
San Gi-

i

Kaip jau minėjau, vandens 
atsiradimas kai kuriose kūno 
dalyse yra simptomas pavojin
gų ligų. Tačiau tie simptomai ir 
patys per save sudaro daug ne- 

Japonų laikraštis “Nichi malonumų: dažnai kojose atsi-

K1N1ETĖ PAGIMDĖ 
KŪDIKIŲ-

10

oro nėra. malkos neturi su 
kuo susijungti ir tenai jos 
negali išnykti. Ar tas aišku’ 

—Nausa.
—Tu, tėve, turėtum nors 

truputį pasimokinti chemi
jos. tuomet galėtum tokius 
dalykus suprasti.

—Maike, man rodos, kad

Prof. Gaivia Gallego, Se- Nichi” praneša, kad Peipin- veria žaizdos, kurios sunkiai pa- 
govijos kanauninkas. go provincijoje, Kinijoje, siduoda gydomos; pasunkėja

Jose Gallegds Rocaful, tūla ūkininko žmona pagim- kvėpavimas, kadangi plaučiai 
Granados kanauninkas. ’džiusi devynis berniukus ir negali normališkai veikti; kai

Jose Bergamin, “Cruz y vieną mergaitę. Laikraštis kuriais atvejais širdis lieka pa- 
Ravo” redaktorius. j praneša, kad šeši vaikai nu- stumta į antrą krutinės pusę

Jose Maria Semprun, ka- mirę tuojau po gimdymo, o ir tt.
kiti 4 (ir mergaitė) esą svei-į štai kodėl žmonėms, pas ku
ki. Kiek iki Šiol medicinos iriuos pradeda pasireikšti van-

“Mes, krikščionys, skir-. 
tingos socialinės padėties talikų rašytojas, 
taip pat susiskirstę pagal sa- Jose Garnes, katalikų ra- 
vo skirtingas politines Da- šytojas.
žiūras, bet sujungti bendro Gailimas, Kordobos ka- niekad 
dvasinio tikėjimo į Dievo į- nauninkas.

pasauly yra žinoma, tai dar denligės simptomai, pavojinga

Tiesa, didelio smagumo nėra. 
Tačiau vis dėlto daug geriau iš 
dviejų blogumų pasirinkti ma
žesni. Stabdyti skausmą su na
miniais vaistais tikrai nepatar
tina. žinoma, kai kuriais atve
jais tatai pasiseka p įdaryti. 
Vienok reikia neužmiršti vieno 
dalyko: jei dantį skaud:. tai y- 
ra ir priežastis. Todėl it n svar
bu tą priežastį surasti r paša
linti. Aišku, kad tokiu atveju 
naminiai vaistai nieko čia ne
padės.

Kai danties skausme s pra
nyksta, tai žmogus paprastai 
mano, jog viskas yra t- arkoje. 
Bet tai didelė klaida. Ti *sa. pa
sitaiko, kad danties gyv s (ner
vai) numiršta ir pradėt a puti. 
Tada skausmo nėra. vienok gy
vio puvėsiai Įsigauna Į žmogaus 
organizmą ir nuodija jį.

Kai kuriais atsitikimais tie 
nuodai puvėsių pavidale mažai 
tekenkia sveikatai, tačian kitais 
atsitikimais jie yra tikrai pavo
jingi. O tai pareina nuo tikrų 
aplinkybių. Kada puvėsiai arba 
pūliai išeina tiesiai i bumą. tai 
juos visokios virškinimo sultys 
beveik visai sunaikina. O tai 
reiškia, kad sveikatai nedaug ža
los tepadaroma.

Bet nevisada taip yra. Gana 
dažnai pasitaiko vadinamieji 
akli puliavimai. Tai reiškia, kad 
danties gyvis genda ir pūva, ta-

statvmus. nutarėme pakelti 
savo balsą ir protestuoti 
orieš visus neteisingumo ir 
žiaurumo veiksmus.

“Kiekviena diena įvyksta

Euirenio Imaz. 
Rayo” sekretorius.

nėra
d moteris tiek kūdikių ilgai delsti ir naminiais vaistais čiau pūliai ne į viršų (atseit, ne 
pagimdžiusi. Daugiau- gydytis. Tai tik suteikia progos l.burn^ išsiveržia), liet patenka

Cruz v Įgia buvo pagimdyta šeši ku- rimtai ligai labiau Įsikeroti. Kai tiesiai i kraują.
‘L. Ž.” į dikiai.

tu mane fulini. Jeigu orą
senai Sibvre buvo iškastas sudegina malkas, tai kodėl inauji nusikaltimai, kiekvie- 
mamutas.* kurio mėsa buvo Jls nesudegina visų medinių) ną valandą tamsus karo de

Iš Klasių Kovos Fronto.

visiškai šviežia. Mamutų namų, tvorų, miškų ir kito- 
šiandien pasauly jau nėra. daiktų?
Jie išnyko apie 30 ar 40 tuk- —Jis sudegina, tėve. Bet
stančiu metų atgal. Bet š’s yra dvejopas degimas: stai- 
mamutas išbuvo žemėj tiek gus, ir lėtas. Staigus degi- 
laiko nesugedęs dėl to, kad mas pasireiškia liepsna, o 
jis buvo tenai visą laiką įša- lėtas—puvimu. Jeigu na- 
lęs. mas ar medis ilgai bus išsta-

—Orait, Maike, dabar pa- tytas oro veikmei, tai jis po 
sakyk man. kodėl aš nega- valiai išnyks ir susijungs su 
liu čystai savo feisą nuprau- oru. Bet jeigu Įsimes ugnis, 
sti? Kaip pelenų dienoj ku- jį degimo procesą pagrei- 
nigas užpylė man pelenų tins. "
ant kaktos, tai per tris die- —Na,jeigu tu taip daug ži
nąs negalėjau nuklynyt. nai. Maike. tai Dasakvk, ka- 

—Tu turbut be muilo da bus sudna diena? 
prausiesi, tėve. —Tokios dienos, tėve.

—O ar muilas kaneč rei- nekuomet nębųg,-,. 
kalingas? —Tai tu visko nežinai,

—Taii), tėve, muilas yra Maike. Zakristijonas turi to- 
taip padarytas, kad jis už- kią kantičką, kur fra pasa- 
dengia visą odą labai sli- kyta, kad sudna diena šiur 
džia filmą, prie kurios nie- bus.
kas nelimpa. Betrinant jis —Aš, tėve, iš kantičkos
palenda po mažytėmis pur- nesimokinu. 
vo dalelytėmis ir paliuosuo- —Na, tai tu eik i savo
ja jas. F&siliuosavusios jos škulę, Maike, o aš eisiu į 
prie odos prilipti jau nebe- savo.

besys buriasi virš musų gal

“Ar galima, kad XX krik
ščionybės eros amžiuje butų 
vyrų, kurie save vadintų ka
talikais, taip užmiršdami sa
vo elementariškiausias pa
reigas?

“Paskatinti krikščionybės 
etikos pagrindu, mes visa 
savo tikėjimo jėga protes
tuojame prieš tokius nepa
kenčiamus veiksmus, kaip 
kasdien pasikartoiantį mu
sų brangaus Madrido, Ispa
nijos respublikos sostinės, 
bombradavimą.

“Išdidus Oviedo miestas 
teisingai pavadintas liudnu 
ir kruvinu vardu ‘Visu mies
tų kankiniu,’ bet kokį tuo
met varda duoti Madridui. 
kuris plėšomas svetimųjų 
bombų, kolonijų kariuome
nės apsuptas ir kurio širdis 
draskoma moterų ir vaikų 

i žudynėmis?
I “Bažnyčios ir ligoninės,

tik pasireiškia vandenligės

Vaizdelis iš buvusio automobilių streiko Flinto mieste. Ant ne sykių yra nešamas streikie- 
ris, kuri sumušė General Motors korporacijos mušeikos.

O tai jau rimtas reikalas. Pa
tekę Į kraują, pūliai yra savo 
rūšies nuodai. Tiesa, silpni nuo
dai. bet vis dėlto nuodai, kurie 
per ilgą laiką labai daug žalos 
gali padaryti.

šiandien niekam nėra paslap
tis, kad dėl sugedusių dantų 
žmogus gali apsirgti reumatiz
mu, širdies, inkstų, sąnarių ir 
kitokiomis ligomis. O tai jau 
blogas dalykas. Blogas dėl to, 
kad kartkartėmis sudaro pavo
jų net gyvybei. Ar maža žmonių 
miršta širdies ligomis? Tikrai 
labai daug. Ir kai kurie tų žmo
nių butų išvengę šird ęs ligų, 
jeigu jie butų daugiau dėmesio 
kreipę i dantis.

Taigi, kaip matote, dantų 
skaudėjimas tam tikre s atve
jais yra rimtas dalykas. O jeigu 
taip, tai pravartu danfmis la
biau ir susirūpinti. K taip sa
kant. reikia kartkartėm'-: aplan
kyti dantų gydytoją ir Įsitikin
ti, jog su musų dantimi; viskas 
yra tvarkoje. Jei mes aip žiū
rėsime j tą reikalą, tai i: dentis
to krėslas nebebus mi ms bai
sus. O juo labiau, kad s ‘dėdami 
tame krėsle mes galėsin e patir
ti. tai. kokioje būklėje 'ra mu
sų dantys.

f
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Įvairios Žinios.
ISPANIJOS FAŠISTAI PLĖŠIA ŽMO

NES IR GĖDINA MOTERIS.
Žmogaus Kova Su Gamta.

Užėnrts !ciekv‘cną mri'tą,
Afr-ko* maurcms duoda

ma pilna valia.

Šiomis dienom s iš Ispa 
, , niios rueiyžo Londonrn ke

San Francisco įlankon crlai- „ ^ai P?‘a^etla už- į jį Anglijos parlemento na
vis nukrito su 11 žmonių, saro kursiu marios, Nidos,rį.-į buvo nuvykę te

Baisi Lėktuvo Ka- j Šelpiami Nidos 
tastrofa. Smulkieji Žvejai.

žvejams piasideda sunkio- naj favo akimis namr*vti.San Francisco pakrašty - j- - t« — » •» a «>«.«...o „«>,*.pereitą sąvaitę nukrito ju'- vSin?“2ėhut Diii” T^v ^P. elSiasi Uf?
ron didelis United Airlines 'aiV„ ,į' tai- ki ri os tam karstai la. 
kompanijos lėktuvas su 11j £naTima Jž’ rai"a katalik« *>až-
anonim Nelaimė jvy> nak- ^mas kilį ‘ iltims!nyC!OS P°P!ezlus-
tuva«albuv^yrestSUvias lo l)laukiotL “lžas eina’’—sako j Sugryžę Anglijos parla- 
tandeniu nclh^istee?1 nidiškiai ii-dejuoja blogu i mentane pasakota baisu- 
dumblą lik v^odegL Sėsi laiku' Ko1 "**<*! *>>.'*« Ka,D aran-sa

daib’eč’y
a. jie negali žvejoti. O jų į “Daily Hera’d

•r , . . iuktai pagrindinis pragyve- to atstovas V. Dobbie pada
pasilieka misterija. Lėktų- \;TOrk ‘ re< macininmp mitino-? šitn-

iš Los Angeles,

, ,, nepakankamai stipriai užšą- ’dono (!aib’ee»ų o»gana^ 
virs \andens. Kas buvo ne- 1q i;o „omH woind n ini“Dailv Hera’d” pirlamen
laimės priežastis, kol kas

vas atlėkė 
pasiekė San Franciscos air- 
portą ir pranešė per radio. 
kad jis nori nusileisti. Iš 
airporto jam buvo duota? 
nusileidimui nurodymas. 
Vietoj leistis žemėn, lėktu
vas pasisuko juros link. Ste
bėdami jo žiburius, airporto 
tarnautojai staiga pamatė

nimo šaltinis. ’ęs masiniame mitinge
Nuo Klaipėdos iki Nidos kį pranešimą:

yra 52 kilometrai. Kasdien 
pašto lengvasis ar sunkusis 
automobilis atveža į Nidą 
naštą ir keliatą keleivių ar
ba juos nugabena Į Klaipė
dą. Kelias i vieną galą kai
nuoja 5.40 It. Kitokių regu
liarių susisiekimo priemo-

i j 1-1. i--*'- • :dų nėra. Turgu taip pat ne-kad lėktuvas krinta juron ir , ’ - Todėl Nidoje viskas 
tuoj pasigirdo atanmmąs dvi bai jr t • tri bai
1 vandenų tartum didnausis bra« iau Krautuvės lupa. 
namas butų nugriuvęs is kw/joms tinka 
dausų. Visi keleiviai, su- Dauguma žveju turi nuo- 
prantama užsimušė, o jei sname!ius>J ’ papuoštus 
kuris u buto da gyvas, tai kai.kjgkaįs išdrožinėjimais 
pngere. skirtingais ornamentais.

Ši katastrofa sukrėtė visą Vienuose nameliuose gyve- 
šalį, nes nuo 15 giuodžio na po 2—3 šeimas. Nebe
panašiuose jvykiuose žuvo nas jų pats savomis lanko
jau 43 žmonės Pacifiko pa- mis iš lentų ir rąstgalių turi 
kraštv.

Ispanijos fašistų vadas 
gen. Franco neturi pinigų 
kuriais galėtų savo gaujoms 
algą užmokėti, o laukiniai 
Afrikos maurai be atlygini
mo nekariauja. Todėl gen. 
Franco atlygina jiems šito
kiu budu: kai užima kuri 
miestą, tai duoda jiems pil
ną valią per dvi valandas 
mti ką tik jie nori ir daryti,

UŽ AMERIKONIŠKUS 
DOLERIUS NUSIPIR

KO SAU GRABĄ.
Prieš didijį karą Ameri- 

on buvo atvažiavęs iš Še
duvos miestelio Juozas Dak- 
ys. Dirbdamas kasyklose ir 
laupydamas kiekvieną cen- 
ą jis čia pasidarė pinigu, 
bet neteko sveikatos ir 1936 
metais vėl išvažiavo Lietu
von. Pagyvenęs keliatą mė- 
nesiių, jis Lietuvoj mirė, o 
miidamas visus savo pini- 
ms, 50 tūkstančių litų, pali
ko savo seserei, Elzbietai 
Daknytei, kuri paga’ vvrą 
vadinosi Elzbieta Šidlaus
kienė. Gavus tiek pinigų, ji 
pradėjo labai plačiai gyven
ti ir geni. Vieną dieną susi
dėjus su savo kurna Sirutie
ne gėrė visą dieną ir iki vi
durnakčio. Naktį paprašė 
7vro, kad pakinkytų jai ark

lį, ji vešianti savo kurną na
mo į Šeduvos miestelį. Nak
tis buvo tamsi ir bevažiuo- 
damoe abidvi įvažiavo į 
griovį. Ratai apsivertė ii 
abidvi moteris griony pri

tas tik jiems patinka. Todėl Vaudė Sirutienė šiaip taip 
naėmus fašistams kurį mie- ’s Kiopojo, o Elz-
stą, prasideda tikra Sodo
ma ir Gomora. Išalkę mau- 
ai tuojaus puola plėšti mai
sto ir vvno gėrimų krautu- ... ,
res, o' pasigėrę pradeda ““g?**? .^u grabą, 
taudvt ir gėdinti merginas L. Šrtą zmią as dabar gavau 

i is Lietuvos nuo savo mote- 
ries, F. Bliumienės.

bieta Šidlauskienė prigėrė. 
Taigi žmonės dabar ir sako, 
kad už amerikoniškus dole
rius Elzbieta Šidlauskienė

JOHN LEWIS BUSIĄS SE
KANTIS AMERIKOS 

PREZIDENTAS.
John Levvis yra energin

susilipdę “namus" iš vieno 
kambario ir gyvena net iki 
9 žmonių.

Žiemą smulkieji žvejai 
per dieną žuvaudami tepa- 
gauna žuvies vos už 2—4 lt

r moteris.
Todėl nesunku esą supra- 

ti, kodėl Ispanijos moterys i 
ginkluojasi ir stoja kartu su 
=avo vyrais ir broliais gintis 
nuo laukinių barbarų, ku
riems vadovauja Romos ka-

J. Bliumas, Kanada.

DĖL 25 CENTŲ GALI 
GAUT AMŽINĄ KA

LĖJIMĄ.
l._ Todėl jų būklė tikrai ap- kalikų bažnyčios palaimin-

Dešinėj pusėj, viršuje, matyt ugnies sunaikinta giria, šito pasekmės: kairėje, vėjų iš
draskytas dirvožemis, o apačioje Mississippi upės potvinis. Į kovą su šitomis gamtos 
nelaimėmis stojo Jungtinių Valstijų valdžia. Ji pasiryžo užželdinti girias ir tuo budu 
apsaugoti netiktai dirvožemį nuo audrų, bet ir potvinių pavojų sumažina. Tas darbas 
užims apie 20 metų.

Įdomi Politinė Byla
VenyVljOJ. .. gerai melžti karves. Tokiam vy- Pajieškau VINCENTO ČIB1RKO,

Kai'O metu rusų armija ru* >'ra užtikrintas nuolatinis dar- gimęs 1873 m. Padrerių kaime, 1895 - - "i • i bas. Mokestis $20 į mėnesį ir burdas. m. gyveno Pittston, Pa. Tėvų vardaspaėmė nelaisvėn daug aust- Atsišaukite greitai. (7) Juozas Čibirka; motinos—Magdalena

DIRBT ANT FARMOS. Turi su
prast visus farmos darbus ir turi mo- 

; kėt gerai melžti karves. Tokiam vy-

ro-vengrų. Jie buvo įsga-. 
benti Sibiran ir uždaryti te- i 
nai koncentracijos stovyk- į 
loj. Tarp tų belaisvių buvo j 
vienas vengiu komunistas,! 
Sigmund Kiss. Kai Rusijos 
valdžią paėmė komunistai,

MRS. M. SUSLA 
R. D. 4, Montrose, Pa.

NUO VĖŽIO LIGOS

GYDUOLĖS.

Paltinavičiutė. Brolis Kazimieras, gy
vena Lietuvoje. Prašau atsišaukti, 
turiu svarbų reikalų; kurie žinot kur 
jis randasi, malonėkit pranešti jo ad
resą, busiu dėkingas. (8)

Tomas Skučas
1116 E. Spruee st., Seattle. Wash.

Pereita sąvaitę Nevv Yor
gas angliakasių unijos Pir" ve,4ętjna‘%Uvimi daugiausia tas £yvub’s Franco. ko policmanas Mahoney va ..
mimnkas. Jis apskelbė kov ą . maįtinasį Daugelis Nidos Buržuazinė sDauda šituo« i žiavo požemio traukiniu na- Jie paskyrė Kissą tos stovy-
reakcmei Amerikos Darbo Zicb™, Huizuazine spauda suuos Ažęnuao staiga iis na- klos komendantu. Kami
Federacijai ir dabaroreani- £?xent0JV ludeni pnsigau- dalykus slepia, nes nenori n uzsnuao. staiga jis pa belaisviai buvor eaeracijai ir daoaroigani varnu ias atitinkamai • diskredituoti fašiymn i r no- luto, kad kažin kas kiša ran- pasibaigus, belaisviai buvozuoja darbininkus industri- V/ aL- . * .disKreaituoti tasizmo ir po ? ViSAn5nn jie <rrUba paleisti ir Kiss sugryžo Ven-
nio unijizmo pagrindais. Jis z!??ai. užraugia. n tai pa- piežiaus unijos.
dabar veda automobiliu P1^.? $ maisto išteklius. ~"

Šitokiai padėčiai esant,; KIEK DABAR PAI.ESTU

Ligoniams, visiems svarbu ir rei
kalinga žinoti Vėžio Liga ir vieninte
les pasauly gyduoles, kurios greitai 
suteikia pagelbą ligoniams, kurie Vė
žio Liga serga. Nėra skirtumo, ar Ii 
ga viduriuose ar iš viršaus. 
RICICKIO gyduolės, vienos gert, o 
kitos tept iš viršaus pagal nurodymą.

pramonės streiką ir tuo pa- , . . , - . . ,
du laiku vienija pliaio pra- Darbininkų ir Amatininkų, NOJ GYVENTOJŲ? 
monės darbininkhs..Jis turi Susivienijimas, kūno sky-

smulkiuo-

ką jo kišeniun. Jis griebė už paleisti ir Kiss sugryžo 
kišeniaus ir sučiupo ranką, gnjon. Jis išgyveno sau ra- 
prie kurios kito galo buvo j111?.1 lr tik dabar
kažin koks Burke. Pasirodo, k?zlP. ka®.ls buvusių belais- .. ........ ...... ........ ... ..... .
kad tas. Rurke vra sugauna- '’tti jį pažino ir įskundė da- nusipirkit • f. ricicko gyduolių ir __ ___ :_ . hartinpi fašistinpi Vpngriios yartokit jas taip kaip yra nurodyta

Pajieškau pusbrolio JUOZO BUK- 
DREVIČIAUS, paina iš Vištyčių kai
mo, Vilkaviškio apskričio. 19'il m. iis 
išvažiavo iš Prūsų j Ameriką ir rodos 
gyveno Pittsburgho apielinkėje. Jis 
kalba gerai lenkiškai. Kurie žinot 
kur jis randasi, prašau pranect jo ad- 

SUSTABDO SKAUSMUS. SUSTAB- . r*s?.’ b“siu dėkingas arba pats lai 
DO KRAUJO BĖGIMĄ, SUTINIMĄ, \|Js
PRALIUOSUOJA VIDURIUS, pa- Box 53’ bo' MUIoro’ MaisS-

teikia ramumą.taiso apetitą, teikia ramumą. Ser
ganti tokiom ligom nieko nelaukdami APSIVEDIMAl.

Pagal oficialią 1936 metų mas vagiant jau ketvirtu baltinei fašistinei Vengrijos 
statistiką, Palestinoj yra kartu. Šį kartą jis buvo pa- valdžiai, kad būdamas mi-didelės intakos netiktai uni- r’.us ’Y1*2 .Aidoje,

?'us žvejus ir kitus Nidos,bet ir \Vashingtono isteng-da-! 1,336,000 gyventojų. ____ __ ____ _ _______________
valdžios sferose Todėl re- g į £kaįčiaUs 370,000 jra žydų, tik 25 centus, bet New Yor- tu jis blogai vaišinęs vengru
akcininkų spauda jau pra- ' ; 848,000 arabų ir 106,000 ke yra Ištarimas, kuris už karininkus, kurie buvo ai
dėjo pranašauti, kad 1940 UŽDARINĖJA IR “KUL- krikščionių, iš kurių taip pat ketvirtą vagystę numato ka- komi toj stovykloj kaip ka- 
5”^^! Lewls statysiąs savo TURĄ.” didesnė dalis yra arabai, ir Įėjimą iki gyvos galvos. Po- ro belaisviai. Užtai dabar
kandidatūrą j Amerikos ž;? praneša? kad 11,000 kitų religijų, dau- licmanas sako, kad Burke fašistai jį areštavo ir sudarė
prezidentus. Jį remsią visi gvenčįOnių Storasta uždarė; giausiai druzų. 1931 m. Pa- tikrai atsisėsiąs visam am- didelę bylą. “New Y ork
kairieji demokratai ir radi- “Kultūros” skyrius: Radiš- lestinos gyventojų skaičius žiui. Ir tik už 25 centus! Times korespondentas pra-

kėje, Kliukuose, Navikuose siekė tik 1,024,000 gyvento- ----------------

Kaina $3.00 bonkutė ar dėžutė.

t* **• • .v * J i •* • riPtfK VDVOLk NUO UžSISENbJL SIVIs šio ėmęs is policmano kisemaus netos sto\jKios Komenaan ROnų, kurios tankiausiai.randasi ant
kojų arba rankų. Tankiai jos pavan- 
denėja, niežti, skauda. Jei negalit tų 
žaizdų per ilgą laiką užgydyt, nieko 
nelaukdami nusipirkit dėžutę F. RI
CICKO MOSTIES nuo Senų Ronų 
ir vartokite kaip nurodyta. Daugeliui 
pagelbėjo, jie džiaugiasi, pagelbės ir 
jums. Užsisakykite tuojaus dėžutę. 
Kaina $1.00 ir $2.00.

kalės darbininkų organiza
cijos, bet dešinieji demo
kratai nuo jo atsimesią ir 
veikiausia susivienysią su įonvse Pečiurkose.
republikonais. Tik tokiu bu- _____________
du republikonų partija ga
lėsianti atsigauti.

ir sulaikė tos draugijos sky- jų, iš kurių 172,000 buvo 
rių veikimą Tverečiuje, Kri- žydai. Čia nepriskaityta an

glų kariai Palestinoj.

Kas Jis Per Vienas?

PITTSBURGH, PA
neša iš Budapešto, kad ši 
byla tęsiasi prie uždarytų 
durų jau dvi sąvaites, ir ga
linti tęstis da kitas dvi są
vaites. Jon esą įpainiota ir

KAIP SIŪLOMA KONT
ROLIUOTI ISPANIJOS

PAKRAŠČIUS.
Šiomis dienomis Londono 

nesikišimo komiteto kari
niai ekspertai baigė rengti 
kontrolės nlana, kuriuo sie
kiama užkirsti kelią įgaben
ti į Ispaniją karo medžiagą 
ir savanorius.

Ryšium su tuo laikrašti^ 
“Morning Post” rašo. kad 
pagal tą planą visi Į Ispani
ja vyksta laivai turėsią su
stoti kokiame nors neutra
liame uoste, kur juos nesi
kišimo komiteto atstovas 
apžiūrės ir išduos atitinka
mus pažymėjimus, kad tais 
laivais jokia uždrausta me
džiaga negabenama. Po to 
tie laivai tuos pažymėjimu^ 
turės pateikti tarotautinei 
j”ru sargybai, kuri bus pa
statyta įvairiuose isoanu 
uostuose. Vokiečiai ir italai 
saugosią ispanų vyriausybi
ninku uostus, o rusai ir fran- 
zucai — fašistu uostus. Di
džiajai Britanijai teksią ar- 
b;t”o vaidmuo. Francuziios 
I-naniios ?;pua busianti už
daryta ir nrie ios busią pa
statyti svetimšaliai stebėto
ji kurie turės prižiūrėti, 
kad i Isuaniją nelegaliu bu
du nevyktų savanoriai. Pa
našių priemonių busią imta
si ir Ispanijos-Portugalijos 
pasienyje.

Tai vaizdelis iš buvusio aute mobiliu streiko Flinte, prie 
General Motors dirbtuvės. Kapitalistu spauda paskelbė ši 
atvaizdą sakydama, kad taip streikieriai daužo General 
Motors dirbtuvių langus. Bet streikieriai sako, kad tai pa- 
čifis kompanijos pasamdytas agentas-provokalorius.

Ona Jukienė, 82 metų lietu 
▼ė, susidūrė su traukiniu.

. v ., ,. daugiau kairiųjų vengirnAr gali žmogus susidurti b ___ r__
su traukiniu ir išlikti svei
kas? Gal nevisuomet, bet _______
Ona Jukienė, 82 metų lietu- senovės dainos surinktos iš
vė gali nasiorirti kad ioc v*sos Lietuvos. 128 pusi.................35c.ve, gan pdsigin.1, IUU JO. NAUJOS DEKLAMACIJOS ir dai- 
traukinys negali užmušti, nos apie pa aulinį karą, 76 pusi. 25c. 
Pereitą sąvaitę ji nuėjo i kaziru knygelė, kaip išiošt 
traukinių jardą pasirinkti spėjimai laimės ir Planetos,
išbarstytu anglių. Besilank- kas, P0 kįij“I,ž,e.nklu • • • 25c- . . J *■ 12 POPIERU su puikiausiom pa-Stydama tarp bėgių JI nepa- vinčavonėm ir kvietkom.............. 25c.
stebėjo, kad atsirita loko- mirties bausmė, eilėmis i5c.
motivas kplis vagonus bp- $i.od ^au> šias kn\^r«»s.[IlUUvd^ nelis VdgUllu^ ue ^urie nori po viena iš tu, gali pašto 
traukdamas. Įvyko susiduri- narkėm atsiųsti kiek yra vertė- kny- 

- - -■ ~ PAULUS MIKALAUSKAS
248 W. Fourth Street, 

SOUTH BOSTON. MASS.

GYDUOLĖS NUO VISOKIŲ REU- 
MATIŠKŲ SKAUSMŲ. Kojų, Ran
kų, Pisiau Pečių,, Sprando; nuo su
mušimo, Nikstelėjimo. Nutirpimo, 
Atšalimo, Sąnarių neveiklumo. (Bet 
ant žaizdų tos mosties vartot negali
ma). Užsisakvkit tuojaus dėžutę, pa- 
sidžiauftsit. Kaina 50c. ir 75c.

Pajieškau apsivedimui r. erjrinos, 
ramaus budo; aš esu 26 m. i m žiaus. 
Prašau atsišaukti, plačiau j aaiškin- 
siu laiškais. P. Babin (0)
Cravley McCracken, Comeau Bay,

Que., Cs ada.

Norėčiau susipažinti su vaikinu 
tikslu apsivesti. Vaikinas icturėtų 
but visai jaunas ir ne biedn t kas, tu
rėtų but linkęs švariai gyv iti. Aš 
esu jauna našlė. Norint arčiui susi
pažinti, kreipkitės laišku. (7)

Ann Taloska
5650 So. Wentworth av., Chicago, III.

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

Užsisakydami Gyduoles, pinigus 
siųskite Daštos ar express money or
derį šitokiu adresu:

FRANK RICICKAS 
298 Hillside Avė..

HARTFORD, CONN.

Pajieškau merginos aps vedimui, 
nesenesnės 42 metų ir nejau i .-snės 40 
metų, kurios nevartoja sva einančių 
gėrimų; gyvanašlės lai nea’ įšaukia. 
Su laišku prašau prisiųsti ir paveiks
lą, kurį pareikalavus sugrąž įsiu. Aš 
esu 50 metų, atrodau gerai. > ano ad
resas: J. R. (O)

Bok 16, Jordan, W. Va.

Pajieškau vaikino ar našlio apsive
rtimui. ne jaunesnio 35 ir n: senesnio 
45 metų; aš esu 37 metų. ge ai atro
dau, turiu turto, norėčiau kai ir vy
ras butų pasiturintis. Plačia i paaiš
kinsiu laišku, ant rimtų laiš ;ų atsa
kysiu kiekvienam. (6)

M. Balašiene
411 — 4th street, M'allacc, Idaho.

mas. Senelė buvo parmušta }ra- 
ir nusigando. Gelžkelio tar
nautojai tuojaus nugabeno 
ją ligoninėn. Bet kai dakta
rai ją tenai apžiurėjo, pasi
rodė, kad ii visai sveika, ne
buvo nei įdrėksta, tik trupu
tį nusigandus.

Tai įvykis tiek nepapras
tas, kad net laikraščiai anie 
4ai rašo. A. P.

Lietuviai, Kurie Norit 
Pirkti Farmą

Tai tegul atvažiuoja pas mane Su- 
batomi- ar Nedėliomis: aš žinau ke
liatą gerų farmų ir noriu kad jas ru- 
nirktu lietuviai. Parodysiu visai dv- 
kai. Busime kaimynai. (1)

J. MIKALOP
Holliston street, Medway, Mass.

PARDUODU LIETUVIS 
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviaf, rud 
galviai, gelton- 
galviai ir balt 
galviai Prisiun 
čiu į visas dali- 
Suvienytu Valsti 
Ji) ir j Kanada 

GEO.
BENDORAITIS 
520 Wil*on Si.. 

W’aterhnrv. Conn

* T M->S »c« L S. o« W
Smarkus ištrynimas — 
malonumas ir palengvini-, 

mas kuomet muskulai
geliami.

PAiN-EXrcLLE?x
ž’nomar lietuviu šeimoms 
tau per tris gentkartes.

WORCESTER, MASS.

Chi njy’s C-nteen
GERIAUSI IŠSIGĖR1MA1 

IR VALGIAU
Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai 

ir visokių išdirbysčių ALUS. 
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS’ 
pavieniais numeriais.

90 Millbury Street
WOR( ’ESTER, MASS. s

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų. 
22:1 pusi. didžio, apie 1 "»0 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

palinksmins jūsų laisvas 
DARBO VALANDAS.

NUO

Knvgoie yr* trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMIN1ŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
>>ih! ' ' KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarai* $1.25.
Kiekvienas turėtą papuošti savo knygyną minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geri ošia 
siusi "Money Orderiu". Popierinius galima siųsti tiesiog p. pra
stam komcite, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio’ ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, M ‘SS.

--.igiminmitAafc Maj,jt5iLXJUKaiatjta«atig»,«.ižatfitfi.:i«Arri.’« aJt j: ui s’a



eitas Puslapi*. KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 7. . Vasario 17 d.. 11137 m.

/

Naujienos iš Kanados
SUDBURY, ONT. 

Angliakasio tragedija.

Keliatą žmonių areštavo ir 
po kelius mėnesius laikė ka
lėjime, o kiek veiklesnius

Sausio 24 dieną čia buvo nuteisė po keturius metus i 
;mghakasių unijos mitin- kalėjimą... Šimonių girią jau 
gas, tai kompanijos agentai baigia iškirsti ir šiais metais 
nupirko 17 keisų alaus ii visai užbaigs, nes kerta be 
mgirdė prieš tai kai kuriuos ;0kio apsidairymo 

; ngiiakasius, kad nuėję su- Lietuvos miškus.
visus

r-irinkiman keltų lermą ii 
teduotų unijos vadams kal

bėti. ir atsirado tokių neiš
manėlių, kurie sutiko savo 
nrotą alum paskandinti. Bet 
ateis laikas, kada jie gailė 
sis. štai, vienas angliakasy; 
šdirbo šitai kasyklų kom 
tani jai 28 metus, bet ka' 

paseno ir neteko sveikatos 
.Į išmetė iš darbo. Neturė 
damas iš ko su savo šeimy
na gyventi, 31 sausio naktį 
pasiėmė vargšas parako 
tuėjo ant kelio, kuris eina Į 
tą pačią kasyklą, ir susprog 
dė save. Parakas nutraukė 
;am gaivą.

Gali to paties susilaukti ir 
tie, kurie kompanijos alum 
pasigėrę dabar kelia triukš
mą ir griauįa uniją. Jie mg' 
pasens, ir jeigu nebus stip
rios unijos, tai ir juos kom
panija išmes iš darbo, kaip 
išmetė aną senuką.

Mainerys.

KELIATAS ĮDOMIŲ DA
LYKŲ IŠ LIETUVOS.

Vienas gana stambus ūki
ninkas ir kadaisia buvęs žy
mus valstietis liaudininkas, 
iomis dienomis man pri-

“Pradžios mokyklos sta
tomos stropiai visoje Lietu
voje ir musų apylinkėje pa 
statytos šios mokyklos: Gai
šliuose, Juotpėnuose, Sko
liniuose ir yra dar numaty- 
a pastatyti Bugailiškių kai
ne. Visos mokyklos, kaip 
gimnazijos taip ir pradžios 
mokyklos, pertvarkytos su- 
g nauja tvarką, tik apgai- 
ėtina, kad metodika uasi- 
•nkta labai ‘tautiška,’ na-
iška.”

Dabar mokyklos statomos 
'sujos, gal ir erdvios, bet. 
taip matyt iš laiško, tose 
nokyklose dar sunki atmos- 
era, kuri naikina jaunuolių 

kilnesnius jausmus ir laisvės 
deja. Visur draudžiama 
’rąsiau protauti ir slopina
ma kiekviena laisvesnė, rim- 
esnė mintis. Lietuves mo- 
zyklcms yra būtiniausias 
eikalas atsikratyti nuo reli
gijos, kuri per prievarta 
uukama nuodija jauną vai
dučių protą. Religija moky
klose apsvaigina žmogų ii 
erčia jį užmiršti visas pa- 
auiio neteisybes. Religija 

buvo ir yra valstybių žanda- 
as.

Jaunimas Žygiuoja į Washingtoną.

Tarp 19 ir 25 vasario VVashin rtone įvyks Amerikos jauni
mo suvažiavimas, kuriame dalyvaus daugiausia CCC sto
vyklų bedarbiai jaunuoliai. Jiems vadovauja Aubrey Wil- 
liams. Suvažiavime kalbės Roasevekas. Suvažiaviman nori
mų patraukti ir moksleivija.

Kas Mums Rašoma.

WORCESTERIO LIETUVIAI MINĖS i uĘtuvįv laisves my-
LĖTOJŲ DRAUGIJA

tt'AL’KEGAN, ILL.LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ.
VALDYBA 1937 METAMS.

Jos. Mačiulis — pirmininką*,
90tį Prescott St. U'aukegan. Iii.

J. Kužinskas — pirm. pazelbininkas, 
821 Prescott st., VVaukcgan, III.

pietų.
Per prakalbas bus paleng

vintas naujiems nariams 
lojimas i draugiją. Iki 25
metų amžiaus įstojimas bus Sozana Gabris—nutarimų rait.
vicai 117 dvka nnn 95 iki I 730 McAhster art., Wauk. gan, 111. 

UZ tlVKą, O nuo -O 1K1 Emilija Ket nagi*— turtų rašt.
40 metų bus tik ouse papra- 720 Vine Piace, Waukegar„ III. 
sto mokesčio. Nuo 40 metų 
bus imamas pilnas mokes
tis. Vienais iš komiteto.

MANCHESTER, CONN.

Lietuvi nubaudė $1GO. Ki
tas sunkiai sužeistas.

Sekmadieni, vasario 21 d.
3 vai. po pietų Lietuvių Pi
liečių Kliubo Svetainėje, 12 
Vernon gatvė. Paminėjimą 
rengia VVorcesterio Lietuvių 
Vilniui Vaduoti Sąjungos 
Skyrius. Skyriuje darbuoia- 
• i sekančios draugijos: Šv.
Jurgio. Šv. Kazimiero, Lie
tuvių Piliečių Kliubas, šv.
Liudviko, SLA. 318 ir 57 
kuopos. Lietuvių Moterų So
malis Kliubas ir Moterų Bi
rutės Draugija. Tos draugi
jos netik iš vardo priguli
•nie \blruauo \ adavimo, bet. 30 sausio policijos teis 
savo darbu 11 au.tomis tą mag uždėjo $100 pabau-
feilyM ,Pa!ern!a . . ! dos Juozui Bartulioniui, ku-

Minejimo progiama j vį polici ja pagavo važiuo- 
giazi. susidės is piaka t>ų 11 ljant autOmobilium išsigėru- 
muzikahs/.os jsj. Sakoma, kad Bartulionis

Kalbėt pakviesti žymųr i privažiavęs tiesiai prieš po- 
kalbėtojai: teisėjas Bolekas licijos automobilį. Policija 
Degėsys iš Nashua, N. H., j paėmė lietuvį ir pasišaukė 
rdv. F. J. Bagočius iš Bos- 'daktarą, kuris pripažino, 
tono, vietos inteligentija iri kad Bartulionis yra girtas ii 
miesto majoras. Muzikalę netinka automobilį valdyt, 

dalį išnildvs
choras. Dirvelių

Vaitiekūnas — hasierms,
726 — 8th St., VVaukcgan, Iii. 

Kasos Globėjai:
J. Petraitis, I). ijrurait.s.

Knygiai:
K. Dambrauskas, A. Marcinkus.

Maršalkom:
J. Sereikis, P. Vaitekūnas.

Susirinkimai būna paskutinį nedėl- 
dienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų,

1 Uiuosybes Svetainėje, kamp. *in ir 
: Aitams Sta., U'aokezan Iii.

K

iuntė laišką, kuriame tarp; ---------------
dtko rašo: “I dangų žiūrė- TROCKININKAI SUSIRĖ- 
imas, kaip draugas rašai, Į gy LENININKAIS. 
ai nepastebiamas: priešin-Į .
tai — žiūrinčių į dangų ei- į Sausio 23 d. Massey hal
ės labai smarkiai mažėja. ėj, Toronte, buvo rengia-

Gaspadinė apgavo kunigą. 
Oak Ridge, N. J. — Čia

buvo toks atsitikimas, 
nas katalikų kunigas, išva
žiuodamas savo tėvynėn, 
perrašė savo pinigus, kurių 
jis turėjo banke $50,000, 
ant savo gaspadinės, kad ši 
paskui persiųstų tuos tuk'

orogramos 
“Aušrelės” 
r kiti pasižymėję dainini- 
kai ir muzikai.

Visi vietos lietuviai kvie
čiami paskirtu laiku į virš- 
paminėtą apvaikščiojimą 
atsilankyti.

Vac. Kamendu’is. 
V. V. Skyriaus rasti n.

NEBŪK ŽILAS
IŠRODYK 10 METŲ JAUNESNE

Žilina, Fiaukų slinkimą 
l’laiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
ati taiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk doleri. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų.

PEABODY, MASS.
Kalbės “Keleivio” redak

torius.
Peabody lietuvių pašelpi-

3 būna tušti ir no in ani nė draugi> rengia prakal- 
Vie- s- ?% r riU 1 bas 14 kovo ir kalbėt vra
.. piešia. Šįmet keliolito tų «Keleivio” re-

vrarnanuy. atrado isdras- §aktorius, d s. Michelso 
Lytų. išlupa šaldytuvai, .s- p,.^^ buf ,
nesti radios ------------ “

BALT1MORE, MD.

Netoli Baltimorės paupiu 
yra daug pristatyta vasama- 

žiema tie vasarnamiaimių:

aldyt
Baliui Senis teisinosi bu

vęs Hartforde iš išgėręs du 
stiklu alaus; paskui jis pa
ėmęs nuo kosulio, kuriuose 
taipgi buvę alkoholio; dau 
giau nieko negėręs, taigi ne
galėjęs būt giltas. Bet teisė
jas tam nepatikėjo ir liepė 
užsimokėti $100 pabaudos.
Bailu!ionis apeliavo.

Kita automobiliaus nelai
mė ištiko Stasi Brazauska. i Gyduolės. k«ms p»-
Jis važiavo su tulu Kichu
nakties laiku taisomuoju 
keliu ir, matyt, viena auto
mobiliaus pusė nukrito nuo 
sveikos kelio pusės i iš
griautąją dalį. Pasekmė bu
vo ta, kad automobilis sudu-
žo ir abudu važiuotojai bu

Lietuvių vo rasti be žado. Ligoninėn VALORTONE HERB CO., 
bet
K.

Jaunosios kanos spaudi- Lenino mirties paminė- tančius Europon, nes su sa

kandai14'StebėtinT^kaYtu SvetainėB 23 Hancock st., nuvežti jiedu atsigavo, 
» “ negalį Pra“ 4 'aIanda P° labai s™kiaL J

gauti, nors dedamos pastan
Box 305.

Dept. 4,
Clinton, Indiana.

nas įvairiomis priemonėmis imas, kuriame kalbėjo Ka- 
•os neslopina, bet iššaukia ™dos komunistų partijos 
vairių projektavimų, atsi- generalinis sekretorius Tim 
kirtimu pasiliuosavimui, ir Buck ir miesto valdybos na- 
lėl to jaunimas kas kart vis į >'s komunistas Stewaii 
larosi “marksistiškesnis.’f ^mith. Užsibaigus visoms
<aip Juotpėnuose, taip ii 
titose vietose, kaskart vis

vim jis bijojo vežtis. Bet 
gaspadinė išsiėmė tuos pini
gus ir kunigui nesiunčia. Pa
laukęs du mėnesiu ir nega
lėdamas susilaukti pinigu, 
kunigas sugryžo atgal Ame-

gos. J. M. !irfri3tedg>g5£55ex3faagi£g'<gggjgigg į

įasireiškia aktyviškesnis 
.eikimas, kuriam nuslopinti 
vien tik Juotpėnuose lankė
si buiys kriminalinės polici
jos, ir net nėr tris sykius.

' ceremonijoms ir skirstan- rįkon ir pradeda jieškoti sa- 
ties. publikai iš salės, tarp vo gaspadinės. Surado jis 
Lenino ir Trockio pasekėjų ją Nevvarko mieste baliavo- 
Kyko susirėmimas, į kup tu- jant įr tuoj klausia: “Kur 
rėjojsimaisyti policija jr vi- padėjai mano pinigus?’’ O 

ši atsako jo pinigu neturinti.

South Windsor, Conn. —
Šiomis dienomis čia įsikūrė 
naujas lietuvių socialis kliu
bas. Jo pirmininku išrinktas 
3. A. Matulis; vice pirmi
ninku, F. J. Identas; rašti
ninke, Nellie G. Kupchu- 
nas; iždininku, Franas Bla- 
žis. Z. S. Mikelis.

sus kamuolius nuraminti.
A. S. Kavoliunas.

DA VIENAS UBAGAS Iš 
LIETUVOS ATVAŽIAVO.

POLEMIKA IR KRITIKA.
“Vienybės” 6 d. laidoj p. 

Tysliava reklamuoja svečią 
š Lietuvos. Tam svečiui ma

garyčioms prisiuvamas net 
ašytojo titulas. Nejaugi p. 

Tysliava yra toks naivus, 
tad nežino Lietuvos rašvto-

tui Lietuvoje yra prigijęs 
mus pašiepianti 
mas: “Jeigu nori pagarsėti, 
važiuok į Ameriką; ten mu
sų broliai tave didvyriu ap
vainikuos.”

Nejaugi mes, Amerikos 
lietuviai, niekuomet nesu-

ių? Tituluoti bet koki ubaga dėsime? Nejaugi nemo- 
kesime atskirti ir tik srerbti

Kunigas tuoj į policiją, į tei
smą ir gaspadinę areštavo 
už vagystę. Byla atsidūrė 
teisme. Teisėjas klausia ga 
spadinės, ar išėmei kunige 
pinigus iš banko? Taip, ji 
sako, išėmiau; bet kunigas 
ilgus metus su manim gyve-

,‘šdire1šJki- no’ vifą Iaika naudojosi ma
nim, ir išvažiuodamas tuos 
pinigus man atidavė. Juk 
tą liudija jo paties parašas, 
kad bankas tuos.pinigus iš
mokėtų man. Teisėjas pri
pažino gaspadinei tiesą ii 
kunigas pasiliko be nieko.

Jos. Paulenis.

Chicago, III. — Nežino 
mas chuliganas užpuolė 
Chicagos Lietuvių Auditori
jos name Juozą Ascilą, veik
lų darbuotoją lietuvių drau
gijose, ir kirto jam “bile’ 
per galvą, pavojingai ją 
perskelriamas. Nors sunkiai 
sužeistas. Ascila gal pa
sveiks. Teleskopas.
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•ašytojo titulu nepadoru. 
Tas iš Lietuvos svečias yra 
Domas Visuomis, bent taip 
. is save pakrikštino antruo
ju vardu. Tikrumoje jis yra 
Domininkas Šidlauskis, ku
ris Lietuvoj gyvendamas 
niekuomet nedirbdavo, bet 
vertėsi čigono amatu. Uba
gavo no kaimus. Tuo amatu 
.is pasižymėjo daugiausiai 
Dusetos valsčiuje, Zarasų 
apskrity.

Apie D. Šidlausko-Visuo-

garbės vertus žmones? 
Dabar gi atvažiuoja koks

vyrukas, pasisako esąs “po
etas,” ir mes tuoj jį priimam 
kaip poetą. O ta jo “poezi
ja” panaši į šitokį šiupinį:

Antis-pantis,
Košė-lošė,
Žalias šienas.
Baltas pienas.

Kai mes tokius “poetus” 
pradedam kelti i padanges,

Lietuvis kandidatuos į 
teisėjus.

Detroit. Mich. — Demo
kratų politikieriai čia jau 
ruošiasi valdininkų nomina
cijoms, kurios Įvyks 1 kovo. 
Vienas lietuvis irgi stato sa
vo kandidatūrą. Tai adv. 
Aleksandras Conrad. Jis 
kandidatuoja i Common

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

S. Baltrūnui. — Ačiu UŽ
aišką ir pinigus.

W. G. Laskiui. — Gavo- 
! me jau keliatą rašinių ir vi
są eilę kostiumų Maikio tė- 

į vui. Senis labai norėtų jais 
i pasipuošti, bet sako, kad 
“saizas” esąs jam perma- 
žas. žada mažiau valgyt, 
gal kaip ners itilps. Ačiu už 
viską.

J. Bimbai. — Ačiu už pi
nigus ir gerus linkėjimus. 
Butų gerai, kad prie progos 
parašytume’, žinučių apie

sXXX
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r. , . , tai Lietuvos inteligentija tik tviski.mio Lietuvoje gastroles sa- juckiasi L5 apriko-
-u laiku Lietuvos laikraš- -
ciuose buvo viešai rašyta, ir 
sialauskis net Lietuvos val
džios organų
mas; tai buvo 1932 m. Iš ke
’ių kaimų tas tipas yra išvy
tas ir net lazdų gavęs... Na, 
<» dabar, jam atsibaladojus 
(ia i Amerika, atsiranda 
: monių, kurie iam ovacijas 
kelia ir net tituluoja rašyto- 
. u! Ištiki uju. keista, kad 
mes nemokame atskirti pelų 
) uo grudų. Reikalinga gerb- 
1 i garbingus, pasižymėju- 
i ius savo tautos narius, bet 
; emaišyti auksą su šiukšlė
mis, kad ten, Lietuvoje, iš 
musų nesijuoktų. Juk nevel-

niško naivumo. ’ Scrantcn
Laikas butų jau apie tai nijimo 30 

, , pagalvoti ir tokiu gudruo- kreiptis
bu\o Kvočia- Rurie tingėdam! darbą Tarybą ir paragint ją,

dirbti atvažiuoia čionai len
gvų dolerių jieškoti, į did
vyrius nekelti.

Dusetų Bajoras.

Pleas teisėjus. Lietuviai bal-,Mi hi o fa,mcrlų ^„į. 
suotojai turėtu balsuoti uz,

U. S. Pilietis. ;a .. . . .................. 0 ,
____  i Viską mačiusiai, is Syd-
p, __ ąuc.įv-eJney Minės, N. S.—Ačiu už
kuop- i'«u!arėkorespondenciją: bet apie 
7 A* Pydomąją įkai’ngają šeimyną mums 

Tarybą ir’ paiagint‘jį. kad Parašė > ,-kitas koresPon- 
viso SLA. -IV’ . -1 c riti! 3vardu nusiųstu •
Tautų Lygai h Lenkijos vai 
džiai protestą dė Vilniaus 
lietuvių persekiojimo.

Scrantonietis.
f Telefonas: '. ark 3167.

K T A R A SD A

A. L. Graičunas
Phy*ician and Surpjcnn 

Valančios: 8 iki 11 ryto.
6 iki 9 po pietų.

3310 SO. HALSTED STREET, 
CHICAGO. ILL.

Philadelphia, Pa — Sau
sio 20 dieną gntvėkaris čia

todė1 draugės raši
nėlio nedėsime, nes butų dvi 
vienodos žinios. Pasidėsime 
iį archyvą n kaip pirmosios 
korespondencijos patvirti
nimą.

Chicagiečiui. — Tamstos 
’aiške yra daug gerų min-

užmušė Antaną Žilinską, 63 į c'Įy> tačiau į laikraštį nedė- 
metų amžiaus lietuvį. Gi jslme-. Ąę™ Llž gerą žodi 
Vincas Balčiūnas, kitas lie-Į “Keleiviui?
tuvis, buvo areštuotas užtai, 
kad važiuodamas automobi
lium mirtinai sužeidė mote-

uz is

J ri ir ji mirė. A. P.

J. Klimui. — Ačiu
karpas.

A. Ž. — Negalėjome tam
stos klausimų suprasti.
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TAI “JUODOJO LEGIJONO” NARIAI PILNOJE 
SAVO UNIFORMOJE.

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

Tai yra begalo įdomi istori

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

Įsigyk “Keleivio” Kalendorių 
1937 metams ir perskaityk tą 
istoriją. “Keleivio" skaityto
jams kalendoriaus kaina tiktai 
25 centai.
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No. 7. . Vasario 17 d., 1937 m. KELEIVIS, SO. BOSTON. Septintas Puslapis.

! KAS CBtDETl LIETUVOJE
(Nuo musų korei pcndentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

Kaip Ruseckienė

Peršovė Savo Vyro 

Meilužę.

Ir buvo užtai nutei: ta 2 me
tams sunkiųjų darbu ka

lėjimo.

Pajėsio kaime, Šilavote 
valsčiaus, Mariampolės aps 
gyveno ūkininkai Euseckai 
Sugyveno neblogai, bet i jv 
tarpą ėmė brautis pašalietė 
moteris, Kruveiienė. Rusec
kienė savo vyrą persekiojo 
bet tas darbas jai vienai bu 
vo sunkus, tai ji pasisamdė JvXk*' Es3 jau nustatyta, 
sekliu vieną berniuką, ku- ytautas Mackevičius
riam pavedė sekti savo vyra ‘_BV0 atvažiavęs iš Kauno į

Dėl Ko Buvo Peršau

ta Ukmergės Den- 

tistė?

Pereitame “Keleivio” nu
mery buvo rašyta, kad ka- 

į žin koks Vytautas Mackevi- 
į čius Ukmergės mieste ant 
' gatvės peršovė dantų gydy- 
į soją p-lę Eleonorą Zvicevi- 
čiutę ir paskui pats nusišo
vė.

Dabar atėję iš Lietuvos 
laikraščiai paduoda dau
giau žinių apie tą šiurpuiin-

ir Kruvelienę. Kai vienąsyl 
seklys pastebėjo, kad Kru 
velienė atėjo pas Rusecką 
tuojau apie tai pranešė Ru 
seckienei. Ruseckienė, ra 
dus Kruvelienę su savo vy 
ru, ėmė jai prikaišioti, iš 
mėtinėti. Kruveiienė irgi ne 
tylėjo, o paskui net nagi n< 
paleidus i Ruseckienę. Dė 
to Ruseckienė labai susijau 
dinus ir perpvkus palei d < 
kelis šuvius Į Kruvelienę 
Kruveiienė pagijo, bet gy 
dvtojas konstatavo sunkų 
kūno sužalojimą.

Už pasikėsinimą nužudv 
ti, Ruseckienė buvo pairau 
kta kaltinamąja ir Mariam 
polės apygardos teismas ja 
pripažino kalta ir nubaudė 
2 metais sunkiųjų darbų ka
lėjimo. Ruseckienė padavė 
s peliacijos skundą, kurk 
sausio 20 d. Apel. rūmuose 
i • buvo sprendžiamas.

Skundą palaikė adv. prof 
P. Leonas.

Jis įrodinėjo, kad peršau
toji Kruveiienė fcriovėsi * 
Ruseckų šeima, ardė ją, el
gėsi nemorališkai, o Rusec
kienė, gindama šeimos gar 
bę ir pavyduliauda na, gy 
nusis. Todėl, sake. Rusec 
kienę reikia išteisirti.

Aoeliaciniai runai apv 
gaidos teismo sprendimą 
panaikino ir O. Rvseckienę 
išteisino.

Ligi teismo Ruseckienė 
iškalėjo apie 6 mėnesius.

IŠTEISINO ŪKININKĄ, 
NUBAUSTĄ 4 METAIS 

KALĖJIMO.
Krinčino vals.. Biržų aps, 

ūkininką Narbutą Panevė 
žio apygardos teismas pri 
pažino kaltu už tarnaitę 
nubaudė 4 metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

Narbuto įgaliotinis adv 
Sugintas padavė Apeliaci 
niams rūmams skundą ir ra 
muose tą skundą spren 
džiant palaikė.

Rūmai Narbutą išteisino. 
Prokuroro padėjėjas pada
vė kasacijos skundą, bet tą 
skundą Vyriausis tribunolas 
atmetė.

Ukmergę pas dentistę Zvi- 
evičiutę vedybų tikslais.

Apie tai esą pasakyta ir 
atrastame prie jo laiške.

en sakoma, kad jei mergi
na atsisakytų už jo tekėti, 
ai pasidalysiąs galą. Todėl 
'Įvažiuodamas ir revolverį 
tišeniun Įsidėjęs.

Kai jis įnėjo dentistės ka
binetan ir mergina jo Dasiu- 
vmą tuoktis atmetė, jis pa
drąsinęs ir ją nušauti. Pa
drąsinęs ir išėjęs.

Dėl to mergina išeidama 
ėliau gatvėn, pasiėmė su 
avim palydovą. Sodo gat
vėj ji kaip tik ir susidūrė su 
Mackevičium. Čia jis ir vėl 
brie jos pristojo. Pakaltojo 
ai praeitį ir išsitraukęs re

volverį pradėjo šaudyt.
Kulka perėjo p-lei Zvice- 

vičiutei per nugarą ir palie- 
'ė nugarkaulio smegenyną. 
Sužeistoji labai silpna ir esą 
maža vilties jai pasveikti.

eršovęs merginą, Macke
vičius paleido kulką sau į 
galvą ir vietoj krito negy
vas.

Iš susirašinėjimo matyt, 
kad Vytautas su Eleonora 
mvlėjęsis jau beveik nuo 
nat jaunų dienų. Prieš porą 
metų susižiedavę. Eleonora 
pakeitusi savo nusistatymą 
tik paskutiniuoju laiku.

Apžiūrint, pas V. Macke
vičių rasta grąžinti jo laiš
kai, fotografijos, .

Paskutiniuoju metu velio
nis Vytautas Mackevičius 
gyveno Kaune, Šančiuose, 
Drobės gat. 15, Dirbo elekt
rotechnikos darbą. Abu turį 
po 26 metus amžiaus.

Floridos Pajūryje.

Štai kaip šiandien išrodo gražuolės Floridos pajūryje. Jos 
dėvi iš celofano padarytus kostiumus, kurie persišviečia 
kaip stiklas, šis paveikslėlis buvo nutrauktas Miami Beach 
pajūryje.

DAUKŠOS BYLA DĖL 
NELEGALĖS LITERA
TŪROS BUS SVARS

TOMA IŠ NAUJO.

Mariampoiiškis Daukša 
buvo nubaustas keturiais 
metais katorgos vien užtai, 
kad prie tos sodybos, kur jis

TABARIŠKĖS KLEBONO RYLA SU 

KATALIKIŲ MOTERŲ VEIKĖJA.

Šiomis dienomis Kauno kviesta į bažnyčią atėjau, 
apygardos teismas sprendė į nevaroma išeisiu: Tuo metu 
Tabariškės parapijos, Gar bažnyčioje kilęs ermyderis, 
liavos vals., klebono kun. i maldininkai pasidalinę i 
Kizlaičio bylą su Poderiškių! “sukilėlius” ir “vyriausybi- 

- lės” literatūros kaimo gyventoja Marijona i ninkus” ir šveicorius nuėjęs
Daukšo advokatas apelia- Druliene. sau i zakristiją,

ve į aukštesnį teismą, argu- 1...1ieisnlr_na.u1;kej0 toklos Parašų rinkimą kaitina
mojo liudytojai neįrodė:

gyveno, šnipai rado “nele-

mentuodamas, kad Daukšos ’>ytos aplinkybės: 
kaltė nėra įrodyta, nes dar- tabanskese veiKe katali sako, parašus rinkęs, regis

uaugijus -

narna, taigi tą literatu^ ga- ^wrio pirmininke buvo incident0 bažnyčioje, 
lėto tenai uadėti bile kas, Druhene. Moterų drau- ; J
galėjo ja tenai pakišti ir pa- ?DOje kilo nesusipratimų, o Prokuroras kaltinimą pa- 
tv<J šnipai KUn. Kilaitis tvirtina, kad na^vmėriamas kari

Aukštesnis teismas su tuo susidariusios 'dvi moterų
sutiko ir sugrąžino bylą že- Pabijos: viena uz kleboną 
mesniajam teismui peržiu- kizlaitį, antra prieš jį. 
rėt iš naujo. Drulienė savo skunde tei-

--------------- smui rašo, kad kun. Kizlai-

zinė buvo daug kam priei- k.to moterų draugijos sky- 0ruiįenės vyras j,, po t0 
...... .......  —"minmke buvol- 1

GAISRAS IR SPROGIMAS tis baigęs sakyti pamokslą.
ROTUŽĖS AIKŠTĖJE. viešai,

Sausio 21 d. Kauno rotu- , , ■ ,
žės aikštėje Šaknauskienės dą? pavardę ir adresą, ir pa
narnu rūsy, klijų ir gutaper- kad jis Drulienę pa-
čiaus dirbtuvėje kilo gaiš- sal,‘?V ls motel7 draugijos 
ras— užsidegė gutaperčius. leidybos uz tai, kad ji neva

----- kursčiusi kitas katalikes mo-
PrieGutaperčius dega kaip pa

VARGAS GYVULIAMS.

ŽMOGŽUDYSTĖ MO
SĖDYJE

Sausio iš 16 į 17 naktį ne
žinomi piktadariai įsilaužė 
i Mosėdžio vai., Šatraminų 
kaimo gyventojų Bieliauskų 
gyvenamąjį namą ir revol
verio šūviais nušovė ūkinin
ką Bieliauską ir jo žmoną. 
Spėjama, kad žmogžudystė 
padaryta apiplėšimo tikslu, 
nes vietos gyventojai pasa
kojo, kad Bieliauskai gyve
nę pasiturinčiai ir turėję ne
maža pinigų. Vedamas tar
dymas.

Gelgaudiškis, Šakių apsk. į Į 
Dėl praėjusių netu neder-j 
liaus pas daugelį ūkininkų 
šiai žiemai susidarė didelė 
stoka kraiko, dėl kurio tru
kumo gyvuliai tvartuose tu
ri labai šlapiai stovėti.

Išleidus įsakymą, kad ar
kliai turi būti nuvalyti, ūki
ninkai, rengdamiesi važiuo
ti į miestą, kad arkliai atsi
gulė nesusibiav.riotu, kelia
tą dienų laiko pririštus taip, 
kad arklys negalėtų atsigul
ti ant gryno mėšlo, nes šla
pius arklius sunku nuvalyti.

Negaudami per kelias 
dienas atsigulti, arkliai taip 
nusilpsta, kad paėmus į dar
bą griūva iš nuovargio.

TRAKU APSKRITY PRA
PUOLĖ DU VAIKAI.
Užuogasty, Traku apskri

tyje, šiomis dienomis be jo
kios žinios dingo du jauni 
vaikėzai, 15 metų amžiaus 
Stankeviciukas ir 14 metų 
amžiaus Ražanskutis.

VISŲ ŽINIAI.

sigarsinimos. kaip tai: pajieško- 
jimas apsivedinių, įvairins prane-
simes. nardavimn^. jrirkimiis. 
^kaitome po 3c už ž«xiį oi syki. No
rint ta mati aprarsinima oataloinf 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
■*hel«-ivw>" pvcnuHK.raToriatns. ku

rie turi ažyisrenunirravy laikraštį 
ir už pirkia syki skaitome po 2c 
už ž'rii. išsk’rianf paieškojimus 
ansivedimy. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio ar>C’rsinin,„ minimom 
kaina

I'i oa iešk rimo- giminiu arbr,
draugi) skaitome oo 2c už žodį. 
“Keleivm ' i<mium,-rat >riaris. ku

rie turi «ė.<«pri'*tii»..*ravc laikraštį, 
už oaiiešk«jiroa„ giminty ir drau
gų -kaitome tik p-> Ic už žodį.

Pajieškojimai su paveiksiu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės, lodei norint 
talpini paįicšknjimy su paveikslo, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojinics greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BROADWAf

SOUTH BOSTON, MASS.

BYLA DĖL NUŠAUTO 
GIRTO POLICININKO.

laikė, pažymėdamas, kad 
kun. Kizlaitis satrapiškai 
pasielgęs, įžeidęs savo para 
pijietę ir siūlė teismui kalti- 
nomojo apeliacinį skundą 
atmesti.

Kauno apygardos teismas
ant visos bažnyčios i kun. Kizlaičio skunda atme

rakas, o kadangi gutaper- tens neiti ispazinties. rne 
čiaus buvo sukrauta didelė ,k^n',.^lz3a?tls, PrKtojęs, 
krūva, be to, šalia buvo ben- ka^ Druhene, būdama pur- 
zino, tai įvyko didelis spro- vma moteris, vaikscioda-

pasakęs jos, Drulienės, var-įtė ir apylinkės teismo sk-rtą 
kun. Kizlaičiui bausmę pa
tvirtino.

Reikia pastebėti, kad M. 
Drulienė gyveno Amerikoje 
iki 1922 metų ir buvo gana 
tikinti moteris. Ji ir visa šei
ma yra gyvenusi Montelloj, 
Ncrvvoode ir Walpolėje. 
Montelloje prigulėjo ir prie 
oarapijos. Gegužė? mėnesy, 
1922 m. kviečiama namiš
kių išvyko Lietuvon su visa 
šeima.

Gyvendami Amerikoje, 
Druliai buvo susitaupę kiek 
kapitalo ir parvažiavę Lie
tuvon jie įsisteigė ūkį. Ta
bariškių klebonas Druliene 
napasitenkino ir pradėjo ją 
persekioti ir viešai grąsin-

ma po "purvinas" virtuves 
prie dirbtuvės yra renkanti parašus i prašymą 

iškeltų iš Tabariškių. Taigi,

girnas.
gyvenamas butas, kurio du- \yskuPHi’ ka.^ ku,n‘ Kilaitį
ris dujos atstūmė ir su rė- .. , x 
mais pro langą išmetė lauk J b katalike, bažnyčioje įs- 
iš buto sargo berniuką. Ber- Ya(|,inta purvina motens- 
niukas- buvo pritrenktas ii ke’ apšmeižta.
sužeistas, bet veikiai atsi- Drulienė iškėlė apylinkė? 
peikėjo. teisme kun. Kizlaičiui bylą,

Atvykę ugniagesiai gaiš- prašydama kunigą nubaust, 
rą užgesino. Apylinkės teismas kun.

Vyr. tribunolas su patiek
tomis vadomis sutiko ir pa
naikino Panevėžio apygar-

VAIKŲ BYLA MA
RIAMPOLĖJE

Sausio 11 d. Mariampolės

Kizlaitį pripažino kaltu ir i davo kad jis, klebonas, su- 
nubaudė 10 para arešto ar- Harvs ^nlinVvbPft kari n™.
ba 250 litų.

Kun. Kizlaitis padavė1936 metų birželio 22 d. , . «. , ---- .. *
vėlai vakare Onuškyje pa- apylinkės teisme buvo na- apeliacijos skundą apygar-
sienio policininkas Makuš
ka ir muitinės valdininkas 
J. Trečiokas išgėrė tris bon- 
kas vyno ir išėjo namo. Bu
vo ne visai blaivus. Paėję už 
miestelio, pradėję kalbėt a- 
pie kariškus dalykus ir gin
klus. Policininkas Makušks 
turėjo revolverį, tai norėjęs 
pamokyti šaudyti ir savo 
draugą Trečioką, kuris visai 
nenusimanęs apie ginklo 
vartojimą. Kaip ten buvo 
kaip nebuvo, bet suskambė
jo šūvis ir policininkas Ma- 
kuška krito ant žemės, mir
tinai į galvą sužeistas. Ten 
pat Makuška ir mirė. Pada
rius kvotą, J. Trečiokas pa 
trauktas kaltinamuoju už 
neatsargų elgimąsi su gink
lu, o Panevėžio apygardos 
teismas jį nubaudė 9 mėne
siais paprasto kalėjimo, bet 
nuo bausmės sąlvgtinai at
leido. Rūmai tą bausmę pa
tvirtino. Nubaustas padavė

ią grąžino rūmams spręsti is 
naujo ir išaiškinti, kuo pasi
reiškė Trečioko neatsararu-
mas.

Kazio Viščiuko dos teismui, kuris sausio 15 
ir kitų mokyklinio amžiaus dieną ir buvo sprendžiamas, 
vaikų, kaltinamų valkatavi- Kun. Kizlaitis apygardos 
mu ir vagiliavimu, byla. teisme išstatė eilę naujų liu 
Svarbiausias šitoj byloj kal

gnnejama

darys aplinkybes, kad Bru
žienė turės suput kalėjime. 
Ir klebonui intriguojant vie
ną kartą Drulienė buvo nu
bausta 300 litų už atsiliepi
mą bažnyčioje prieš klebo
ną, kad jis meluoja Dievo 
namuose.

dytojų savo nekaltumui įro
dyti, o jo įgaliotas advoka
tas pristatė pažymėjimą, Visiems užsieny gyvenantiem*

VO^MFT’iVIO T’namasis Kazys Viščiulis,
/O 6 M-lLS KALĖJIMO. metų berniukas, per vie- 

Sausio 14 d. Mariampolės
apygardos teisme buvo na- __ ___________________
Įrinėjama Antano Siaurio, kintos. Tarp kitų, jis pavogė : prieš kitą visuomenės dalį 
gyv. Skriaudučio kaime, ir pardavė kriminalinės ir nubausta 3 sąyaitėm kalėji- 
Mariampolės vals., byla. valstybės saugumo Mariam-j mo arba 300 litų.
Prieš porą metų Siaurys, bu- polės apygardos durų rak- Dėl to pareiškimo apygar- 
damas labai susinervinęs, tus, išlupo vienai elgetaitei dos teisme Drulienė pareiš- 
be jokios priežasties peršo- iš rankų apie 3 litus pinigų, i kė: teisybė, kun. Kizlaičiui * 
ve savo posūnį Juozą \ alai- kuriuos ta buvo susielgeta-'įskundus, buvau nubausta ir ‘

ną menesi padarė keliatą kad Drulienė už vienos vi- 
vagysčių, kurios buvo išaiš- suomenės dalies kurstymą

bausmę atlikau. Tai toks 
kunigo pavyzdys.

Paskui buvo iššaukta eilė

lietuviams „Lietuvos Žinios* 
metams tik 6 doleriai.

Norėdami palaikyti ryšius su už
sieny gyvenančiais lietuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio orenunieratz 
skaityti tik tiek, kiek mums apseir.z 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiame 
išrašyti populiarų demokratiškos pa
kraipos dienraštj

t j, kuris šiek tiek įsigėręs vusi. Vaikiukas jau visai pa- 
vėlai vakare grįžo namo. sirodė esąs aplinkumos su- 
Kitą dieną anksti rytą Anta- gadintas, ir apylinkės teis- 
nas Siaurys pats atėjęs į mas jį nubaudė 9 mėn. ižo-į liudytojų, kurie pasakė, kad 
Mariampolės policijos nuo- liuoti nepilnamečiu namuo-'po to pamokslo, kai kun. ‘ 
vadą pasidavė policijai. An- se Kalnaberžėje. Kiti bylos Kizlaitis Drulienę išvadinęs'
tanas Siaurys rastas kaltu, dalyviai išteisinti.

I bet Apygardos teismas, ' ---------------
remdamasis kai kuriom nu- IŠVOGĖ 159 BYLŲ DO- 
sikaitimą švelninančiom ap
linkybėm, Antaną Siauri

KUMENTUS.

LIETUVOS

purvina moterimi,” Dru- kuris metams tekaštuoja Ilk b dole- 
lienė bažnyčioje pakėlus Iriai’ pusci metų 3 doleria“ 
ranką ir prasius leisti pasi
aiškinti. Tada kun. Kizlaitis*

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

Mes norime, kad „Lietuvos Žinios*
Sausio 19 d. Mariampolės pašaukęs šveicorių ir įsakęs į būtų skaitomos viso pasaulio lietuvių

kasacijos skundą Vyr. tri- nubaudė 6 metus kalėti sun- apygardos teismo tarnauto- Drulienę iš bažnyčios paša-' Kas atsiųs savo adresų - gaus ne 
’ 1 ’ 1 1 - .1---^- J ' — jai atėję į darbą teismo kan- linti. Šveicorius pradėjęs mokamai i egz. susipažinimui.

celiarijoje pastebėjo netvar- klebono įsakymą vykdyti, Rašyti: „Lietuvos žinios“ Kan 
ką: atidaros spintos, kai ku- bet Drulienė pareiškusi: ne- nas, Gedimino 38. Uthuania. 

i rie dokumentai išmėtvti ant

buriolui. Skundas buvo' kiujų darbų kalėjime, 
sprendžiamas sausio 19 d.

Adv. Sugintas įrodinėjo, 
kad nėra davinių Trečioką 
kaltinti neatsargiu elgesiu

APIE MARIAMPOLĘ 
ŽMONĖS SERGA.

Paskutiniu laiku Mariam-: grindų, atdaras langas ir tt 
su ginklu. Apygardos teis- polėje pastebima labai daug į Tuojau paaiškėjo, kad iš 
IHP n-irrivriciioc. olzcrrvae+oo cncirnrimn onririn ir titnmic ! <sninTn rlincrp hvln Pflkpltn.s
re
j°& . , _
vė revolveri atkištu vamz- mos narius, kuriems kartais! kėjo. kad yra dingę net 159 
džiu Į save,* o kas paspaudė sunkiai prieinama bet kokia baudžiamosios bylos, 
mygtuką ir kaip, nėra aišku, medicinos pagalba, kadangi Dingusiu bylų tarpe esą 
Troeinl-9« tvirtina kari iie calvaną knriosp SPrcrantipii rianor ATariamnolės llkinin-daug Mariampolės ūkinin

kų bylu dėl buvusių ūkinin
ku streiku.

Trečiokas tvirtina, kad jis sąlygos, kuriose sergantieji 
nei i rankas nepaėmęs re- gyvena, labai blogos, nes 
volverio. daugiausia serga beturčiai.

Nekviestas ^Svečias" Įvažiavo į Parlorį.

šitoks atsitikimas buvo Yorko miestely. Pennsylvanijoj. Važiuodamas perdaug greitai au- 
tomobilium. M. Rothrock nespėjo apsisukti apie kampą ir Įvažiavo tiesiai į Millerio namą. Au
tomobilis pramušė namo sieną. Kairėj automobiliaus pusėj galima aiškiai matyt pianas ir ki
ti namu baldai.

Pažangiejie Amerikos
Lietuviai!

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

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

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir 
pažįstamiems Lietuvoje 1937 m. žurnalą “KULTŪRĄ"’ 
arba IŠSIRAŠYKITE JĮ PATYS. «es “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. S1IAW Romaną “Juoda Mergaitė Jieško Dievo“

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

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.
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Aituntas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 7. . Vasario 17 d., 1937 m.

Vietinės Žinios
17,000 BATSIUVIU RUO

ŠIASI STREIKUOTI.

Reikalauja 15 nuošimčių 
algų pakėlimo.

Jeigu iki 23 vasario čeve
rykų dirbtuvės nepakels 
batsiuviams 15 nuošimčių 
algos, tai 17,000 darbinin
kų. kurie priklauso United 
Shoe and Leather Workers 
Unijai, eis i streikų.

Šitoks nutarimas buvo

Bus didelės prakalbos 
Cambridge’uje.

Bendromis spėkomis 
3ambrklge'aus lietuvių or
ganizacijų komitetas Lietu
vos demokratijai ginti ren
gia dideles prakalbas 21 va
sario dienų, 2 valanda po 
betų, Stasių svetainėje, 163 
Harvard st. Kalbės adv. Ba- 
ročius, d-ras Repšys ir kiti. 
Be to, dainuos Laisvės Cho- 
as iš South Bostono, bus

Patikit jūsų Pardavėją Pusiaukely 
— patvirtinkit jo gerą sprendimą 

užsisakydami

Piliečių Kliubas minės Lie
tuvos nepriklausomybės 

sukaktį.
South Bostono Lietuvių

Piliečių Kliubas šįmet minėsi 
Lietuvos nepriklausomybės! 
sukaktį 17 vasario, 7 :30 va-Į 
landų vakaro.. Kalbės adv. į 
Bagočius ir kiti geri kalbė
tojai. Be to, bus muzikos ir 
dainų. Įžanga nemokama.

PIGIAI PARDUOSIU
3 saliunai parsiduoda gerose vieto- Į _ , m > r.

se, vienas Brightone, 2 South Uosto-Į: f / /IJ / f f f „ A ■ Tly 
ne. Kreipkitės pas ii ilt/LZlJ * IU

K. J. VAŠI L
409 Broad«ay, So. Boston, Mass.

| TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTO, in 
Valandos: 2-4 ir 

Nedėliomis ir Sveutadie: lala 
nuo 10 iki 12 ryta.

278 HARVARD STR.iET 
kamp. Inman st. arti Cente J aky, 

CAMBRIDGE. MAS-.

MEDICINOS
Telefom. 21334 
DAKTALAS

Valandos:
I

nuo 2 iki 4 po netų, 
nuo 7 iki 8 m kare.

padarytas pereitų nedėldie-; muzikos ir kitų dalykų, 
nį Bostono susirinkime, kur Visus Cambridge’aus ir
dalyvavo 400 batsiuviu at
stovų. __________ __________
. Naujosios Anglijos Ko-!’yvauti ir pareikšti paniekų

įpielinkės lietuvius kviečia
me minėtose prakalbose da-

mitetas Industrinei Organi- i sietuvos budeliams, kurie 
zacijai nutarė duoti batsiu- tankina musų brolius, 
viams finansinę paramų Bendras Komitetas.
jeigu jiems reikės streikuot---------------

United Shoe and Leather Nubaudė South Bostone ka- 
AVorkers Unija yra nauja talikų ligoninės daktarų, 
batsiuvių sąjunga, susida-į Scuth Bostono teisėjas 
įtiki C. I. O. pagrindais iš (x)gan nubaudė D-rų Mille- 
dviejų senų unijų. Ji apima qa §25 už pergreitų automo- 
siuos batų pramonės cent- Ąįlįum važiavimų ir $100 už 
ims: Bostonų. Chicagų, Lyn-, -teismo įžeidimų.” Tas “į- 
nų, Salema. Newburyportų, žeidimas” buvo tame. kad 
Loweln ir Chelsea. daktaras mėgino truputį pa-

Ši unija jau įteikė komua- meluoti ir išsisukti nuo bau- 
nijoms ultimatumų. Ji sako, įmės. Buvo taip. Policma- 
kad kompanijos yra numu-jnas teisme paliudijo, kad jis 
susios batsiuviams 40 pro- oamatęs daktaro automobi- 
centų atlyginimo, taigi rei- įj važiuojant pergreitai ir

ALE
kalaudami 15 nuošimčiu 
pakėlimo, ji sako, batsiuviai 
nereikalauja da nei pusės 
to, kas iš jų buvo atimta.

Ispa-

pradėjęs švilpti, kad susto
tų. Bet automobilis nesu
stojęs. Tai buvę 9:45 valan
dų ryto. Bet daktaras užsi-

Italai giriasi paėmę ispa- kad jis tuo laiku visai
nijos miestą. ; nevažiavęs, nes tuo laiku jis

Pereitą nedėldienį FordHali susirinkime kalbėjo1 h Bostono katallku h-

Parodyk į Tą Kraną

SOUTH BOSTON

Kafeteria
249 BROADVVAY,

South Bostone.
SMAGI VIETA PASIVAIŠINT 

Visokių Stiprių ir Minkštų 
Gėrimų ir Užkandžių. 
Gera miera. puikus patarna

vimas. Vakarais, specialiai pa
ruošiami užkandžiai.

Puikų patarnavimą užtikrina
me. Vieta gražiai Įrengta. Pra
šome visų užeit pas mus pavie- i 
sėti.

Frank Zarveckass 
Vincas Balukonis

107 SUMMER STRhirr, 
LAWRENCE, MAS*.

D R. G. L. KILLORY
60 Scollay Sųuare, RtK ti 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044 . 

Specialistas Kraujo, lnkitų ir 
Nervų Ūsų.

V ai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. t aadiea 
Nedaliom, nuo 10 ryt. iki .

2666.TeL So. Boston 
DAKTARAS

A. L. KAPOČI US
LIETUVIS DKNT1S7 AS

VALANDOS: Nuo 9 iki 1; dieną 
Nuo 2 iki i vak.

MEDELIO .118: 
iki 1 v. p pietų 

tik aus arus.
Seredomis iki 12 die : ų. 
Ofisas “Keleivio” na m.

UI BROADWAY, tarp C r D at. 
SO. BOSTON, MAS-.Gaunamas 12 ancų bonkomis ir pilnom 

kvortom (32 ancų) namų reikalams.

li Dorchesterio lietuvių 
veiklos.

Louis Fischer. pasaulio ke
liautojas ir rašytojas. Jis bu
vo Europoje, matė Ispani ių 
ir papasakojo įdomių daly 
kų klausitojams. Sako da

katalikų 
goninėj). Atsivedė ir liūdi 
ninku, kurie po priesaika

Traukinys suvažinėjo au
tomobilį.

South AVeymouth’e, neto
.. ... , , ., ,. . , Ii nuo Bostono, pereitų sų-

oaliudijo, kad jis tikrai tuo vaįtę New Haveno gelžke-
“Bet uB1a‘gpanS‘iunU porą traukinys suvažinėjo au-!pujįįai, nežiūrint kad tą pal

k-___ .7.'.* __ P.„j tomobih važiavusi skersai tį vakarų buvo surengti keli
aro

! nebus nieko daroma, tai at-'
Į eityje žmonės bijos į So. 

Dorchesteriečių SLA. 359 Bostono Lietuvių Svetainę 
kuopos balius, kuris įvyko lankytis. Rep. V. į
vasario 6 d., pavyko labai

L St. Liquor Store
Parduodam geriausius įvairių rūšių

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET.
SO. BOSTON, MASS.

LIETUVYS
OPTOMET RISTAS

baltinis Ispanijos karas yrą i bėgius. Važiavęs automobi-! Riti baliai. Svečių dalyv

Sprogimas ant “dumpų” 
sužeidė du vaikėzu.

niekas 
solinio 
prieš
publikos valdžių. Tokio da
lyko, kaip generolo Franco 
vadovaujama ispanu armi
ja visai nėra. Yra tik Afri-

Du jauni berniokai nuėjo 
miesto šiukšlyno Dor- 

stery ir užsi kūrę ugnį, į
, , , ... , . „v.ių pradėjo mėtyt viso-c
koloni ų. Apskaičius, dah- kias senas blėšines. Vienoj 

Per Anastazijos ir Adomo iš ko ^'lima^S sprogstom0'

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADVVAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

Išegzaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis ati liesina 
ir amblyopiškose (aklose 1 aky
se sugrąžinu šviesą tinkamo 
laiku.
J. R PAŠAKARNIS, I). D. 
447 Broadnay, So. Bosto;

i
t

i
i♦»i
:l 
• !

Millen buvo kaip tik išva
žiavęs. Teisėjas labai supy- w
ko. Sako, dėl tokio, menk- Cnh^ibr riBahrinhi * v^tnvin ^inlLU’ KO 5PręSL1’ skysčio ir ji sprogo, aptaš- , . . . . ,, „ . i
niokin fabrikuoti kreivus 1 T ^abrinių vestuvių kad padengus išlaidas, kuo- kŲdana ahudu vaiku lieDS- ^vin,nkas F,ood Hardware 011 Kreivus pokių Lietuvos politiniams nai liks o-ražaus nelno aouau vaiKU lieps- . .apgaudinėti *kalin^ms ir iSD£niios de- ^uoškdų ačhi "°Janeia medžiaga, Vaikai! Taipgi uzlmko visokių penty,
niekio fabrikuoti 
iudininkus ir

Ačiū!
A. J. ALEKNA

kos maurai, svetimšaliu le
gijonas, italai ir vokiečiai 
no gen. Franco vėliava. Ita- d, , Ir_pauk§t 
Iu dabar Isnannoj yra 3o,-ra , , pabaudos'000 o vokiečių—20,000.: į ims nenorams 
Malagos uostą dabar paėmė, sukraDŠtė 
italai. Italijos laikraščiai,; o ,
esą, atvirai giriasi, kad Mus-ię v* • - ■ą r *. : • B. F. Kubilius, Mrs
solinio armija laimėjo dide-' p-feite0 savaite Stoughu!' °n? N*?.vickienė U Aa’ Žmonės atvažiavę 
1? pergalę Ispanijoj. ne mirė vdTna« na«kui kita ™ulevlcienė- P°. centų; miestų pasistato automobi-

‘Jeigu Ispanijos vyriau-: ? būtent Sta^vt K°sąvage. Sarapinas Janu-; lių kur nors netoli gat.
tai taUeįUv ietį, iJULv-ilL. OLdvK Irano PorninVrano kiidit-. _ - x

teismą! Tai esųs teismo ižei- irios ifvnėiam s°S buvo ta’^ nu°siraų aciu apdegė, ka<j abudu rei- sieninių popierų, plumbingų ir
a;™t u šimtą sumestaJkel^tasJdolerių au. ^uSems^Prie^rogo^m- jo vežti ligoninėm Vienas' visokiausių geležinių daiktų.

dakta- 
šimtinę ir pa

TeL Uaiy«nit)

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVI DENTIS1! 
/ALANDOS: »-« Ir '

678 Massachusetts Avė.,
jų vadinasi Victor Klerovvs- Pristatom tavorą į namus. Pa

galėsime patarnaut visiems 
geriausiai ir prieinamiausią kai- 

— na. Prašome visus užeiti reika- 
Parsiduoda Farma lui esant ir persitikrint. kad mu-; 

130 akerių su visais įrankiais ir i sų tavoras geriausias visame' 
Bostone. Adresas:
FLOOD SQUARE HARD-

kų. Aukavo: Anastazija ir k;a padaryti na«taba kliubė- į - va.(ll.nas’. victor nierows>- - Adomas kabuliai SŽ Anto -• Paąar>n pastaoų Kiiuoe ki. taigi gali būt jei ne lietu-, oar-•Ydoma &aounai, 3»z. Arno- clams ir saieg komitetui, jie 
sė Kvedaravičienė, $1; Rev. t1]rėtn ka nors darvti. kadgurėtų kų nors daryti, kad 

apsau goti automobilius. 
A. Ta- žmonės atvažiavę iš kitu

lienė, Pernickienė, Kudir-

kalbėtojas.' “Valdžios per- x6 po 25 centus: Kudirka, Vy- galė reikštų laisvę Ispanijos į ne.dlQele.l lietuvių kolonijoj, tautag Sabulis, Klaudijus 
'liaudžiai, ’kuri per ‘amžiusig* Sabulis, Kratė Sabalytė.

su visais įrankiais ir j 
mašinomis. 13 karvių. 2 arkliai; sa-i 
vininkui mirtis, turi parduot. Galima . 
pirkt labai pigiai, nes norima greit j 
parduot. Mainytų ir ant namo Bosto- Į 
ne. Kreipkitės pa- (9) I
VVILL1AM A. AMSIE, 2480 Monroe 
Terrace. DORCHESTER. MASS. ! 

Tel. GEN 3719.

(PRIE CENTRAL SKV 
CAMBRIDGE, MAS

RO)

LITHUANIA N 
FURNITURE CC.

APDI AUSTI
PER: RAUS

TYK )JAI. 
(In: ired 
Mc m)

Perk lustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prie. lama. 

326 BROADWAY,
SO. BOSTO??. MASS 

TeL SOUth Boston 4GL
buvo pavergta bažnyčios ir 
dvarininkų.”

Nuskendęs žmogus buvo 
gerai apdraustas.

Netoli nuo Bostono juro' 
buvo rastas tūlo N'unzie Mi-

Stasys Andrejauskas buvo 
vienas iš pirmųjų lietuvių, 
kurie čia įsikūrė. Jis išgyve
no Stoughtone 37 metus.

Jieva Urnickaitė ir jaunasis 
J. Burba, po 20c., ir 20 cen
tų sumesta smulkesniais. Iš 
viso susidarė $8.65. Aukos

Didelis gaisras Somervillėj.
Pereito nedėldienio nak- 

nere’o lavonas. Policija pra- tį Somervillėj užsidegė di
dėjo tyrinėti, ar tik nebuvo delis apartamentas, kuria- 
jis nužudytas, nes paaiškė-' me gyveno 12 šeimynų. Gai- 
jo, kad jo gyvybė buvo ap- i srininkai išgelbėjo iš ugnies ny. 
drausta $26.006 sumai. 122 moteris ir vaikus

bus perduotos kur skirtos. į 
Aukavusiems ačiū.

J. Krukonis. -š

Oil Burneriai
Reikalinga gero išvalymo nors sykį į metus, o kai- 
kada ir tankiau. Turėk šilumų, kada reikia.
Sučėdysi laikų ir pinigus turėdamas

OIL BURNERI GERAI IŠVALYTĄ.
Jis greičiau užsidegs, mažiau aliejaus suvartos ir 
duos geresnę šilumų.

Durnai ir smarvė yra priežastim išdegusių knatų 
iš anglių užkištos skylės ir paipos. Pataisyk tuojau.

PARDUODAM OIL BURNERIUS, IDEDAM IR 
PATAISOM. DARBAS GVARANTUOTAS.
Norim greito patarnavimo, pašaukite arba užeikit

ROLANO KETVIRTIS & CO.
322 BROAD'.VAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOU-th Boston 4(519.

Radio programai.
Vasario 18. ketvirtadie- | 

per stotį WMEX 8:30 | 
vai. vakare.

Vasario 21 d., sekmadie- | 
ny, programas per tų pačių 
stotį 9:30 vai. ryte.

1. Hartfordo 
Rhymsters:

2. Juozas ir Kazimieras | 
Gauba. broliai dainininkai | 
iš Hartford, Conn.

Lietuvos Nepriklausomy
bės Paminėjimas.

Vasario-Feb. 21 d., 1937 
m. 7:00 vai. vakare Lietu
viu M. žinyčios svetainėje, 
4-th ir Atlantic Sts., So. Bo-. • 
-^one. Prakalbas sakys adv.' ♦ 
F. J. Bagočius, Stasys Moc- * 
kus ir min. B. F. Kubilius. 
Bus muzikos programa, ku
ria išpi’dys pianistė V. Min- 
kienė, L. Buinis. Jr, ir Dr- 
Basanavičiaus Kliubo kvar
tetas. Vakarienė iš Chop- 
suey (čop-sui) bus visiems 
duota. Kviečiame visus atei
ti. Rengia SLA. 188 kuopa, 
įžanga tik 35 centai.

Lietu v i ų J

Farmeriai ir Gyvuliu 
Augintojai!

AUGINKIT ANKSTYVUS VIŠČIUKUS IR KI
TUS PAUKŠČIUS, NES UŽ JUOS GAUSITE DI
DESNI ATLYGIN1MA
Įsigykit viščiukus, ančiukus, ir vištakes, kurie peri
nami moderniškiausiais ir tinkamiausiais prirengi- 
mais, tie užaugs greitai, bus našesni ir dės daug 
kiaušinių. Norint Įsigyt gerų ir sveikų, kreipkitės Į

FRANK ROZENAS
LAKESIDE FARM, RAYNHAM, MASS.

Ištirkite kaip mes galime parduot geresnius gyvu
lius už žemesnę kainų!

s s * s S SXX X«» s a x s a a x a s 'aMggl

Golden Cafeteria
283 BROADWAY 

SO. BOSTONE.

SMAGI VIETA PASIVAIŠINTI.
VISOKIŲ STIPRIŲ IR MINKŠTŲ GĖRIMŲ 

IR UŽKANDŽIŲ.
Gera miera, puikus patarnavimas visiems svečiams 

Prašome visus užeiti pas mus paviešėti.
JOSEPH WAITRUS,
JOHN WALLUNGEVICZ.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentus 

317 E STREET 
• (Kampas Broadwajr)

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

WARE,
628 Broadway, prie I Street, 
So. Bostone. Tel. S. B. 4148

BAY VIEH 
MOTOR SERV'CE

II•♦I<«(««♦««(««♦(«♦»I♦
t<«I(((I((t

PASITARKIT SU

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

. arba nuo bile odos ar gal- 
vos odos ligų, reikia pasi

tarti su juom tuojaus. Žinokite, kad 
paaiškinimas ir patarnavimas visiem 
per šį mėnesį duodamas dovanai.

DR.GRADY12' s*BOSTON
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

Telepho • 
So. Boston

105.3
STUDEBAKER A UTOM< 1BILIV 

IR TROKŲ AGENTU HA. 
Kainos Stebėtinai Pig <«-

Dideli pagerinimai ir 
Hydranlic Brekav.

Tainci taisome Automob liną Ir 
Trokus visokių išdirby »čių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savi'inkai.

Taisymo ir demonstravime vieta: 
1 HAMLIN STRE2T 

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

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimą. Inidoja ant visokių kr >inių. 

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

258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MA SS.
Telefonas SOUth Boston 4486.

Brocktono ofisas: Tel. Brockton 4110
16 Intervale Street, Montello, Ma. r.

9 I




