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Devynios Valstybės Sau
gos Ispanijos Pakraščius
FRANCUZIJĄ PASIDAVĖ 
KLASTINGAJAI ANG

LIJAI. '

Nuo 21 vasario visiems sve
timšaliams uždrausta va
žiuoti Ispanijon kariauti.
Galų gale “nesikišimo ko

misija” paėmė viršų ir 9 vai- pasiduoti 
stybės nutarė nuo 21 vasa- dienomis 
rio Ispanijon jau “nesikiš-'skaudžių 
ti.

Italija ir Vokietija mano, 
kad jos bus jau Ispanijos 
karą laimėjusios, nes gene
rolo Franco armijai pristatė 
pakankamai ginklų ir karei
vių, todėl ir sutiko Ispanijos' 
pakraščius uždaryti. Bet Is- jLuv.dfldVb 
panijos *-------------Tal buv0liaudis da nemano

2,500 Jaunuolių De
monstracija Wash- 

ingtone.
Pereitą subatą Washing- 

tone įvyko jaunuolių de
monstracija už Lundeeno 
bilių, kuriuo reikalaujama 
iš Kongreso $500,000,000 
jaunimo darbams, mokslo 
stipendijoms ir amatams. 
Tam tikslui Washingtonan 
suvažiavo 2,500 jaunuolių.

Įvairių jaunimo
ir paskutinėmis: organizacijų delegatai. B» 
uždavė keliatą v0 atstovaujamos jvainj 

smūgių fašistams.

Etiopai Susprogdė
Fašistų Iškilmes.

Gen. Graziani, vyskupas Ci
rillo ir kiti sunkiai sužeisti.

Šiomis dienomis Italijos 
karaliui gimė vaikas. Ta 
proga netik Italijoj, bet ir 
užkariautoj Etiopijoj fašis
tai suruošė didelių iškilmių. 
Etiopijos sostinėj Addis 
Ababoj buvo sušauktas di
delis etiopų mitingas, kur 
jiems buvo pranešta “links-

New Yorke Nužudy
tas Unijos Vadas.
Pereitą sąvaitę Nevv Yor

ke buvo nušautas tunelių 
darbininkų unijos vadas 
Norman Redvvood. Tiesą 
pasakius, žmogžudystė įvy
ko ne pačiam Nevv Yorke, 
bet parvažiavus jam iš Nevv 
Yorko namo, Teanecko mie
stely, Nevv Jersey valstijoj.

Ties Madridu Lojalistai Nu
mušė 24 Priešo Lėktuvus.

Kruvinos Muštynės 
Su Policija.

North Chicagoj sustreika
vo Fansteel Metalurgijos 

Kaip tik jis privažiavo prie korporacijos darbininkai ir 
savo namų, žmogžudžiai okupavo dirbtuvę. Kompa- 
tuoj ir pradėjo šaudyt. Jie nija gavo iš teismo įsakymą

MŪŠIAI PRIMENA FRAN
CUZIJOS VERDUNĄ.

Asturijose vyriausybininkai 
jau įsiveržė į priešo tvir

tovę Oviedą.
Jau antrą sąvaitę ties Is

panijos sostine Madridu ei-

ir

Tos valstybės yra šios:
1. Didžioji Britanija.
2. Francuziją.
3. Vokietija.
4. Italija.
5. Portugalija.
6. Belgija.
7. Švedija.
8. Čekoslovakija.
9. Graikija.

Pradėta Smarkus 
Oviedo Puolimas.

i mokyklų studentų organi
zacijos. Rooseveltas buvo 
žadėjęs pasakyti jaunuo
liams prakalbą, bet įvyko 

į kaž koks nesusipratimas ir

ma” žinia, kad gimęs kara- sėdėjo automobiliuje netoli streikieriams dirbtuvę ap- 5a baisios kovos. Korespon- 
liukstis busiąs naujas Etio- ;q namu ir laukė Atlikę sa- leisti. Tie nepaklausė. Tuo- Praneša, kad toki ypijos valdonas. Kalbėjo nuo Jv°0 biau% darbą, jie pęa^_ met teismas liepė visus -------------------
estrados gen. Graziano, ku- g0 RedwOod vadovavo dar- streikierius suimti ir atga-
ris nesenai žudė Etiopijos bininkų streiką prie tunelio benti teisman. Kai šerifas 
žmones, kalbėjo vyskupas darbų. ‘ Tą tunelį stato tur- su savo kviestiniais ir polici

nio ir kiti krūvi- tingas Nevv Yorko tunelių ja nuėio nereita sava i h,.. . .Abuna Cmllo ir kiti krūvi- tingas New Yorko tunelių ja nuėjo pereitą sąvaitę
„ jis nepasnode. Tuomet jau-^ojo fašizmo erstai. Ant pa- statvtojas Samuel Rosoff. streikierių arešuoti, įvyko 

Is Madrido .pranešama, ‘ guoliai susėdo ties Baltais, gimdų buvo pilna visokių Todėl policija areštavo Ro- muštynės, kurios tęsėsi išti- 
kad revoliuciniai Baskijos į Kūmais. įas padare polici-j valdininkų ir aukštų dvasi- soffa Yra liudininkų kurie sas dvi valandas ir streikie- 
katalikai, kurie remia de- jai daug rūpesčio ir ji du tos i ninku. Po visų kalbų jie sako kad dėl to streiko Ro- riai nepasidavė. Policija 
mokratinę liaudies valdžią,! demonstracijos vadu suėmė pradėjo dalyti etiopams me- soff grąsinęs Redwoodą ėmė svaidyt į dirbtuvę gazi-
anksti pereito nedėldienio: už; nesilaikymo . demonstra-; dalikėlius, kaip “dovaną 
rytą pradėjo pašėlusiaii cijai duoto leidimo. Girdi, nuo naujai gimusio “kara-1 * * n z-4 z-i vv» z-, vt i I m i 1 *   9 9 O *

“pafiksyt.’

atkaklių musių pasauly tur
but da nėra buvę, jei neskai
tyti francuzų tvirtovės Ver- 
duno, kur per didijį karą 
krito 350,000 vokiečių. Ma
dridas dabar yra Ispanijos 
Verdunas, jie sako.

Išbandę visokius budus ir 
negalėdami prie Madrido 
prieiti nei iš pietų, nei iš va
karų, nei iš šiaurės pusės, 
fašistai pradėjo supti mies
tą ratu, stengdamiesi per
kirsti jo susisiekimo kelius 
su pajūriu. Po kelių dienų 
pašėlusių atakų, penatą ne
dėldienį jiems pavyko pa
siekti Madrido-Vaiencijos 
vieškelį. Bet neilgai jie juo 
džiaugėsi. Lojalistai puolė 
kontratakomis ir nugrūdo 
fašistų gaujas atgal. Šį utar- 
ninką telegramos skelbia, 
kad kelias tarp Madrido ir 
Valencijos yra atdaras

nes bombas, bet streikieriai 
atidarė langus ir vandenim 
gazus išvaikė. Muštynėse 
buvo sužeisti 6 žmonės.

T T* - — — . u _ _ . -  „
X.1SlSik>-S sutarti smarkų puolimą prieš Ovie- susėdę demonstrantai sulai-j liaus.” Staiga iš minios pra-
paskeme tam tikrus pa- do miestą, kur senai yra ap- ; kė gatves judėjimą. Paskui dėjo lėkti ir sprogti ant pa- 

,W7 - - - - i x - -- ’ ” ‘grindų granatos. Tai buvotvarkymus, griežtai uz- sl-k 
drausdamos savo piliečiams ~
.aziuoti Ispanijon kariauti netoli Baskijos užlajos. Bas-! siuntė pas Rooseveltą. Jis 
wn kurioj pusėj. kams pavyko užimti Los maloniai ją priėmė ir padė-

v
bent

fašistai. Oviedo yra ‘ demonstrantai išrinko 7 
provincijos sostinė ir guli i žmonių delegaciją ir pa-

Rusija .kol kas _ da sitos Patos laukį kuris tarpikojo, kad jaunuoliai pada- 
sutaities nepasnase, bet jos gjnklų dirbtuvės ir Oviedo're tokį žygį, nes tai paleng-
atstovas “nesikišimo komi 
sijoj” Londone pareiškė, 
kad Maskva su ta sutartimi 
sutinkanti.

Taigi, jei tikėti pasirašiu
sioms valstybėms, tai nuo 21 
vasario jau nei vienas sveti
mos valstybės kareivis Ispa
nijon negalės įvažiuoti. Bet 
klausimas, ar galima joms 
tikėti?

Italija ir Vokietija nesykį 
iau buvo prisiekusios savo 
kareivių Ispanijon nesiųsti, 
o vis dėl to siuntė. Francu
zijos
sako.
armijoje šiandien yra nema
žiau kaip 50,000 italų ir ne
mažiau kaip 10,000 vokie
čiu. Tuo tarpu Londono

Į Darbininkų Mitin
gą Paleido Dujų.
Pereitą nedėldienį Detroi

to automobilių darbininkų 
unija buvo sušaukus masinį 

buvę ant pagrindų genero- mitingą į Coliseumą, kad 
lai ir vyskupai buvo numuš- pasidžiaugti streiko laimė-

etiopų atsakymas savo gal
važudžiam?. Bombos buvo 
nedidelės, bet jos sproginė
jo tokiu smarkumu, kad visi

Meksikos Žmonės
Prieš Bažnyčią.

Galinga Meksikos Darbi
ninkų Konfederacija kartu 
su Valstiečių Sąjunga, ku-miesto ir tą dirbtuvę nuo fa- ! vinsią jam iškovoti Kongre 

šistų drutvietės atskirt. Pas-; se daugiau pinigų jaunimo 
kui baskai pasiekė paties paramai.
miesto pakraščių ir buvo jau 
užėmę kalną, nuo kurio ga
lima apšaudyt kiekvieną 
miesto vietą, tačiau nuo to 
kalno turėjo pasitraukti, ka
da fašistai pradėjo eiti ant 
žut-but kontratakomis.

TUO paČiU -aiuoivc
kariuomenė uždavė skaudų’rė taip pat jo draugas 
smūgį fašistams
srity,‘ kui- daugiau kai 1,000 Yvette Lotoumeau, kurią j Liottai buv

Lietuvis Prigėrė
Maine9o Valstijoj.

Saco, Me. — Pereitą ne
dėldienį čia prigėrė Jurgis 
Burba, 29 metų amžiaus lie- 

laiku valdžios tuvis iš Biddefordo. Prige

užsienio ministerija faslftų buv0 užmušta, 
kad Ispanijos fašistų ---------------

ri nuo kojų ir išblaškyti Į vi
sas puses. Kada bombų svai
dymas sustojo, išropojo iš 
kampo visas kruvinas Etio
pijos vice-

jimais. Kompanijų pasam- . .
dvti šnipai paleido į salės nos turi didelės Įtakos viso- 
ventiliatorių virkdančių du- Meksikos gyvenimo sn- 
jų, kurias' ventiliatoriaus tyse, nutarė gnežtai priešin

tis bažnyčių atidarymui yra atdaras ir
‘e-karalius gen. Gra- pučiamas vejas išnešiojo po MeksUMie^LiaudžiaTVaž^ liuosas- 
’vskuuas Cirillo ne- psą salę ir bematant 3,000 > - k ^reiį^Jįga įko 

buvo sužeistas Jis nps įssicmirin lankam nas. Aixvru3z«.os darbininkai ir
ziam. Vyskupas Cirillo ne- Y . ... ,
galėjo nei atsistoti — taip zlP0I}ių pradėjo dusti. Žmo- •

- nes išsigrūdo laukan, pas- Meksikos
- - - - valstiečiai. Tiktai buržuazi-

klerikalai ir kiti žmonių

Madrido gynimo vadovy
bė praneša, kad per pereitą 
sąvaitę Madrido apylinkėj 
lojalistai numušė žemėn 24 
fašistų lėktuvus, iš savo pu
sės prarasdami tik 6. Pa
dangių kontrolė priklauso 
respublikos gynėjams;. Faši
stų orlaiviai jau nedrįsta 
dienos šviesoj pas’rodyri, 
tai užpuola ant Madrido tik 
naktimis, patamsy, kaip lau
kiniai vilkai.

Pereitą nedėldienį ties 
Jaramos upe lojalistai pa
ėmė 450 fašistų nelaisvėn ir 
apie 2.500 užmušė kovose.

Leidžiant “Keleivį” spau-

sunkiai----------- ---- - ~~ ... .
vargiai pasveiksiąs. Kiti bu- kui buvo atidaryti langai ir
vę ant pagrindų klerikalai sale išvėdinta. Darbininkai • > d . • • reikalauia baž- 
ir fašistai tainH sunkiai su- susirinko is naujo. Bet kaip 'išnaudotoja! reikalauja oaz-

Aragonu Youngman ir tūla franeuzė, ; žeisti. Aviacijos generolui pnsigrudo kupina, ^1Ųb
- — ■■ ’ ■ ' ■ G inttai hiivn vi<sai nutraukta Ji vėl buvo pripildyta tros- m,os oaznycia šiandien yra

viena koja. Vienu žodžiu, kinančiais guzais iį žmonės likus, jien^ vienintelis reak-
etiopai susprogdė visas kle- Ye. U1 ®J° ^egti_ laukan. Ap- J - 1 •______
rikališkai-fašistiškas iškil- _'ink.?a?€. sriivejo policija.

jiedu norėjo ištrauk iš Saco 
upės. Burba ir Youngman 
pereitos subatos vakarą pa- 

j sikvietė porą moterų ant lai
vo paūžti per naktį. Nedėl
dienio rytą viena tų moterų 
nusivertė nuo laivo. Burba 
nusimovė čeverykus ir nėrė 
upėn ją gelbėt. Neužilgo 
abudu pradėjo šauktis pa
galbos. Tada nušoko į van-

Popiežiaus Kūnas 
Pradėjo Puti.

Popiežių paralyžius ėmė 
kai fašistams 
Madrido nesi-

joj vokiečių yra ne 10,000, sekti. Pora sąvaičių atgal, 
bet 30,000. kai Mussolinio nusiųsti pul-

Taigi aišku, kad Vokieti- kai paėmė Ispanijos uostą 
ja ir Italija iki šiol savo pri- Malagą ir išžudė apie 5,000 
žadu nepildė ir kitas valsty- respublikos gynėjų, popie- 
bes apgaudinėjo. žius taip šituo “laimėjimu”

Dabar Francuzijoj prade- nudžiugo, kad atsikėlė iš lo
ta atvirai kalbėti, kad ir An- vos ir pradėjo vaikščioti, 
glijos imperialistams nega- Bet dabar Ispanijos lojalis- 
lima pasitikėti. Francuzai tai vėl pradėjo lupti fašis- 
mato, kad Anglija nuolatos tams kaili. Ir štai, žinios iš 
kurstė Portugalija remti Is- Vatikano'sako, kad “šven- 
panijos fašistus. Taigi fran- tasis tėvas” vėl susmuko. Ir lamentas Valencijoj nutarė

“Times” korespondentų su- sukti tada, 
rinktomis žiniomis, Ispani- pradėjo prie

mes. Mitinge pasidarė di
džiausis sumišimas, kuris 
padėjo bombų svaidytojams
laimingai pasislėpti. __

Po šito įvykio, italai ap
skelbė Addis Ababoj karo 
stovį ir sutraukė 30,000 ka
reivių. nes bijosi, kad ne-

denį Youngman. Bet aniedu! prasidėtu sukilimas. Ka- 
apsikabino šiam apie kaklą! riuomenė suėmė 2,000 žmo- 
ir nuskendo visi trys. i nių, kurie dabar klausinėia- 
x i •"> >7 v i - mi’ ar nežino, kas mėtė
Madridas Pasaukė bombas.
150,000 Vyrų Prie 

Ginklo.
Vėliausios žinios sako, 

kad keršydami už tas bom
bas, italai sušaudė 1,800 

Ispanijos respublikos par- etiopų.

euzai nenori tikėti, kad da- dabar jam pasidarė daug i įvesti privalomąją karo tar 
bar Anglija elgsis kitaip, aršiau, nes kojose atsivėrė nybą valstybei nuo užpuoli 
Ji pasiėmė saugoti kaip tik žaizdos ir pradėjo puti jo kų ginti. Šituo nutarimu pa
tuos Ispanijos pakraščius, kūnas. Stebėtinas dalykas, siremiant, pereitą nedėldie- 
kur uostus kontroliuoja fa- kad jo ligos palengvėjimas i nį jau paskelbta mobilizaei- 
šistai; todėl francuzai ma- ar pablogėjimas visuomet i ja. Šaukiami prie ginklo visi 
no, kad per tuos uostus An- supuola su fašistų laimėji- į vyrai tarp 23 ir 27 metų am- 
glija slapta šmugeliuos faši- maįs arba pralaimėjimais.' žiaus. Apskaitoma, kad ši 
stams pagalbą. Išrodo, kad jų nepasiseki- mobilizacija duos vyriausy-

Bet Francuziją turėjo pa- mai baisiai jį sukrečia.
siduoti klastingajai Angli 
jai, nes jai reikalinga Ang
lijos pagalba prieš Vokieti
jos pavojų.

Nuo 6 kovo iau prasidės 
Ispanijos pakraščių bloka
da, kad netik svetimi karei
viai negalėtų tenai įvažiuo
ti, bet kad

bei apie 150,000 kareivių.
. . SOVIETU GENEROLAS

Unijos Prieš Vyriau-\ kaune.
ei Tviemn > Šiomis dienomis Pabalti-
SĮ i ClSfilų. j0 valstybėse lankosi Sovie-

Kuomet plutokratų spau- tų armijos vadas gen. Jego- 
da raumoja prieš Roosevel-; rovas. Dvi dienas jis išbuvo

__ to sumanymą reformuoti j Esti jos sostinėj Taline, pas-
ir karo medžią- Vyriausi Teismą kaip bu-’kui lankėsi Kaune ir pereitą 

gos negalėtų niekas įvežti. ^us P^eš raudoną spalvą, penktadienį iš Kauno išvy- 
Ispanijos laivai, žinoma, ga- ^i darbininkų unijos roika- < ko Rygon.

........................ lauja, kad tas teismas butų1lės praeiti, jeigu italai su vo
kiečiais juos praleis. Bloka
da, mat, taip paskirstyta, 
kad lojalistų pakraščius sau
gos fašistinių v^stybių lai
vai, o generolo Franco val
domas vietas dabos demo
kratiniu valstybių laivai, ar
ba maišyti laivynai,

pažabotas. Non-Partisan 
League, kuri atstovauja siu
vėjų, angliakasių ir kitas 
unijas, jau parašė visiems 
senatoriams laiškus, stačiai 
reikalaudama, kad jie bal
suotų už Roosevelto suma
nymą.

NOVA SCOTIJOS PŪGO
SE ŽUVO 3 ŽMONĖS.
Kanados provincijoj No

va Scotijoj per sniego pūgas 
pereitą sąvaitę žuvo 3 žmo
nės, suparalyžiuotas susi
siekimas ir sugadinti du lai
vai. ’

Kinija Taikosi Su Sa-
maineriai REiKALAU-i vo Komunistais.

JA 15 PROCENTU IR 1 šiaurės Kinijoj, būtent 
40 VALANDŲ. jšensi provincijoj, yra įsiku- 

Pereitą sąvaitę New Yor- nisi komunistinė respublika
ke įvyko angliakasių unijos

bet ji kaltininkų “nematė.’

ir turi gana stiprią raudona-
įr kasyklų kompanijų atsto- jų armiją, su kuria Kinijos don atėio žinių, kad' Asturi-
vų konferencija dėl naujos nacionalistų valdžia iki šiol įy angliakasiai su baskais
darbo sutarties. Maineriai vedė karą. Dabar nacionali- jay įsiveržė į Oviedo mies-
pareikalavo 15 nuošimčių stų partija (Kuomintang) ta, kur užsibarikadavę fa-
daugiau atlyginimo ir 30 va- nutarė su komunistais susi- šistai laikėsi per keli? mėne-
landų darbo sąvaites. Kom- taikyt. Komunistai su tuo sius. Ypatingą kovos būdą
pani jų atstovai tuoj apskai- sutinka. Taigi išrodo, kad vartoja Austurijų arriiaka-
čiavo, kad tuo budu jų išlai- savitarpis karas bus užbaig- šiai. Prisidarę dinamito
dos padidėtų $270,000,000 tas. Tada kiniečiams bus bombų, jie eina įsikandę ci-
per metus, ko jos negalėtų lengviau atsispirti prieš ja- urėtus, prikiša bombos
pakelti, ir todėl negalinčios ponus. knatą prie cigareto galo, ir
unijos reikalavimų išpildyt. --------------- kaip tik knatas pradeda

Blumas Stoja UŽ Bet unijos vadai sako, kad NACIU SĄMOKSLAS ČE- degti, paleidžia bombą į
n / pakėlus anglies kainą apie KOSLOVAKIJOJ. priešą. Atviram kovos lau-
Ketormas. nedaugiau kaip 60 centų ant Londono laikraščiai pa- ke toks budas butų netikęs,

Francuzijos reakcininkai tono, padengtų visus unijos skelbė sensaciją, kad Hitle- bet mieste, kur priešai gina
buvo paleidę paskalų, kad 
socialistas Blumas keisiąs 
savo kabinetą ir taikysiąs 
savo politiką prie stambaus 
kapitalo reikalavimų. Atsa
kydamas i tuos 
Blumas

reikalavimus. no agentai Čekoslovakijoj si sulindę į skiepus ar sugu- 
slapta ruošėsi užpulti tenai lę ant stogų, tokios bombos 
demokratinę valdžią, nu- veikia labai sėkmingai, 
versti ją ir įsteigti fašistinę Mažesni miesteliai Ovie- 
mažumos diktatūrą. Perver- do apylinkėj jau lojalistų

ANDERSONE AREŠTUO
TA 19 STREIKIERIŲ.

H___ Andersono miestely, In-
paskalus, dianos valstijoj, tarp strei- smas turėjęs įvykti ateinan rankose. Visi kalnai Oviedo

______ pereitą nedėldienį kuojančių automobilių dar- tį gegužės mėnesį, kuomet apylinkėj taip pat jau loja-
pareiškė, kad vyriausybės bininkų ir streiklaužių įvy- Anglijoj bus karaliaus vai- listų užimti. Nuo kalnų jie 
sąstato jis visai neketinąs ko muštynės ir šaudymas, kavimas ir visų dėmėsis bus gali kontroliuoti visą mies- 
keisti ir kapitalui nemanąs Keliolika žmonių buvo su- atkreiptas į Londono iškil- tą. Buvę ten fašistai turbut 
pataikauti. Jis vykinsiąs žeista. Dėl to buvo apskelb- mes.
darbininkams reikalingas ta karo padėtis ir pašaukta ---------------
reformas toliau da didesniu milicija, kuri suėmė 19 uni- MADRIDAS PALIUOSA

jau neištrūks.

griežtumu, negu iki šiol. Pa- jistų. Vietos plutokratų vai- VO FAŠISTŲ ŠEIMYNAS.
A A 1 r-, M zJ .« z! z-k L’O 1 f 1 W O 11100 nencui IZO_ Tr.»-.n Ii

4,000.000 LENKU UŽ FA
ŠISTŲ PARTIJĄ?

Šią sąvaitę Varšuva skel
bia, kad naujai tautininkų 
(fašistų) partijai pareiškę

vyzdžiui, 40 valandų darbo džia kaltina juos riaušių kė- 
sąvaitė turės būt įvesta limu.
Francuzijos pramonėj ne- ----------------
žiūrint didžiausio kapitalis- FRANCUZIJOS VALDŽIA važiuoti. Pasirodo, kad Ma- pritarimą jau 4,000,000 len
tų riksmo. REGULIUOS KAINAS. dride buvo da 750 fašistų kų. Ši partija nori užgniauž-

--------------- Socialisto Bliumo vado- moterų ir vaikų, kuriuos so- ti visas kitas organizacijas
Per Ohio valstiją pereitą vaujamoji vyriausybė Fran- cialistai maitino ir globojo, ir viena valdyti Lenkiją, 

nedėldienį perėjo smarki euzijoj gavo įgaliojimą re- kuomet fašistai nuolatos kaip yra kitose fašistinėse 
audra, kuri išlaužė telefono guliuoti produktų kainas, mėtė į Madridą bombas iš šalyse. Žydai esą nusigandę, 
stulpus, išvartė medžius ir kad kapitalistai nepabran- oi-o. Tuo tarpu socialistų šei- kad jiems nebutu taip Kaip 
nudraskė stogus. gintų gyvenimo reikmenų, m ynas fašistai visus išžudė, Vokietijoj.

Ispanijos socialistų val
džia leido fašistų šeimy
noms iš Madrido laisvai iš-
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KOMUNISTAI IŠJUDINO 
SUTINGUSIUS KUNIGUS.

Kaip seniau Amerikos
lietuviai socialistai išmoki- *___
no kunigus laikraščius leis-: pamokas, 
ti, taip dabar nuo komunis
tų agitacijos gindamiesi į 
klerikalai yra priversti neva 
rūpintis darbininkų gerove, 
kad patraukus minias prie 
savęs.

Labai aiškiai šitą pasako 
kun. Butvilą, kuris aiškina 
“Panevėžio Garse,” kodėl i 
buvusi KVC (Katalikų Vei- > 
kimo Centro) konferencija 
pasisakė už kunigų turtų iš
dalinimą. Girdi:

“Nustatant konferencijos' 
krypti, turėta galvoje komuni
stiniu idėjų plitimą krašte ir 
norėta iškelti konferencijoje

“5. Geriausiai baigę tuos 
kursus turėtų sustatyti gerus 
vadovėlius toms antikomunis
tinėms pamokoms.

"Įvedus antikomunistines 
savaime pranyktų 

tas nesveikas, komunizmu su
sižavėjimas. kaip uždraustu 
vaisiu; mat. mokiniai žinotų, 
kad komunizmo paslaptys 
anksčiau ar vėliau bus jiems 
atskleistos, jo tiesos bus ob
jektyviai parodytos, jo klaidos 
kritiškai nušviestos.

"Tuo budu komunizmas iš 
tam tikro slaptingo dalyko bu 
tų paverstas papiastu mokslo 
objektu, kuris nebereiktų jau 
tamsoje laikyti, bet tektų pil
noje šviesoje—mokytis..."

Žinoma, kun. Dambraus
kas nemano aiškinti komu-

. ... ...... nizma taip, kaip komunistai
katalikišką doktriną apie so- -j aįgkina, nes prieš toki aiš- 
ciahnj teisingumą, nes komu- kinimą jig -uR yeda R 
mzmas laimi sau šalininku dėl Jig aiškintų jį išvirkščiai, 

taip kaip kunigai “aiškina”to, kad jis drąsiai kelia balsą 
prieš socialinį ir masių skurdą 
ir tuo daro Įspūdį, kad šiame Danvino mokslą.

Ar klerikalams pasiseks
reikale, buk tik jis vienas drą- > tUQ budu Rag nors Įaimėti, 
šiai rūpinasi socialiniu teism- &r taį Į-į^ klausimas: 
gurnu ir proletariato gerove. mumg dR įdomu pastebėti, 

mtebgenta jįe baįsįaį susirūpinę,
vadinasi, pamatė ateinant 

’ sau galą.

KELEIVIS, SO. BOSTON.
Flinto Streikieriai Švenčia Savo Pergalę.

Vaizdelis parodo, kaip išrodė* Flinto miestas laimėjus automobilių darbininkams streiką. 
Visomis gatvėmis ėjo džiaugsmo demonstracijos. Viršuje matyti streikierių nešamas iš
kimštas balvonas, prie kurio prisegtas Boyseno vardas. Boysenas yra buvęs Flinto mies
to majoras, didelis atžagareivis ir dabar jis buvo organizavęs "patriotišką“ organizaciją 
prieš streiką kovoti. Todėl streikieriai padarė jo atvaizdą si plotą kaip blyną.

“Draugas” ir Liepto Galas
POLEMIKA IR KRITIKA, skerdynę Ispanijoj sukėlė

»z • ,.TA „ J Romos kataliku kunigai su
Kunigų Di augąs pt - monarchistais ir kitais reak- 

dėjo rašyt apie socialini wi- cininkais. Tikėjimui tiesa 
singumą ir suminėjo kelintą ; kj k nepakeJnks. Katali. 
Leono XIII sakinių, kuriais k ; ,,a ,ia‘u - skait ne.
buk jis numatęs ateinančia jfci a manu0{* kad niekas 
vergiją ir nurodęs, kaip jos 
išvengti.

Bet pradėjęs tokius klau
simus rišti, kunigų laikraš
tis tuoj priėjo liepto galo ir 
štai ką sako:

“Tačiau kas skaudžiau
sia, kad ir kai kurie katali
kai ‘sociologai’ nori apeiti 
Leono XIII nurodytąjį ke
lią. Jie galvoja, galvoj?’, ir 
dasigalvcja tokiu išvadų, su 
kuriomis nejauku išeiti vie
šumon, nes ir priešams duo- myh 
tų progos džiaugtis ir lietu- = 
vius katalikus pastato įtarti
noj šviesoj.”

Matot, pas kai kuriuos ir 
katalikus randasi teisingu
mo supratimo, ir jie nesutin
ka su popiežiaus receptais.

Kitoje vietoje “Draugas” 
sako, kad katalikai turi dau 
giau darbuotis vienybei pa
laikyti ir turi stengtis įti-

nenori katalikiško dienraš
čio skaityti.

Nelabai senai "Draugo” 
administratorius atėjęs pas 
mane skundėsi: “Nežinau, 
kedėl jūsų kolonijoj niekas 
nenori ‘Draugo’ skaityt. Siū
lom už dyką, ir tai žmonės 
neima.’’

Mielas “Drauguti,” pakol 
teisybės nerašysi, draugų 
neturėsi. Melagių niekas ne-

Apuokat..

Amerika Susirūpi

nus Dėl Aukso Per

tekliaus.

Per 3 pastaruosius metus čia 
suplaukė iš užsienio virš 

$4,000,000,000.

“Nepaliaujamas svetimo 
kinti žmones, kas jiems rei- kapitalo pas mus plaukimas 
kalinga. mums yra tikras rūpesčio

“Kai katalikai
ir liaudis orientuosis socialinėse 
problemose, socializmas ir ag
resyvus komunizmas nebus __________
taip baisus. Proletariatą pa- NPMnvčI IAI NflPi veikia radikali socialinė dok- N®?1
trina, kuri pataiko į likimo SVIETĄ MOKINTI, 
nuskriaustojo širdį. Prisimin- Lietuvos kunigai skver- 
kime, kas Lietuvos kūrimosi biasi į mokyklas ir nori pa- 
pradžioje atitraukė liaudį nuo įmti Į savo rankas jaunimo 
komunizmo? Radikali krikš- auklėjimą, patys nemokė- 
čionių demokratų paskelbta darni paprasto laiško taisv- 
žemės reforma. O juk prieš ją klingai parašyti, 
piestu stojo ne vienas šulas. štai, "Lietuvos Žinios” 
Tikiu, kad ir dabar, kol dar paduoda vieną laišką, kuri 
nevėlu, katalikai turi drąsiai Kretingos bažnyčios klebo- 
iškelti savo socialinį mokslą ir nas įr pranciškonų vienuo- 
kas nuo jų pareina daryti šio- Įyno gvardijonas kun. Alo-

Čia labai geras “Draugo” 
sumanymas — Įtikinti žmo
nes, kas jiems reikalinga.

šaltinis,” pasakė pereitą su- 
batą Jungtinių Valstijų iždo 
sekreto r i u s Morgenthau.

Reikalingiausis daiktas, ži-;Jau trys mėnesiai atgal 
noma, yra tas, kad kunigai i Rooseveltas liepė savo fi- 
atiduotų žmonėms tuos lo- ’ nansų ekspertams ištirti, ko-

"Y ^^■■uetuvai GALl pritrukti duonos $
“Momentas,” nepartinis, 

demokratinės minties są
vaitraštis.

“Rytojus,” pats pirmuti-

Nesvietiškai pabrango val
gomieji daiktai.

Paskutiniuoju laiku Lie-

zmonių susikrovę. Reikia j veržiasi Amerikon 
~ . i j ,-i išdalyt pavargėliams “šven-į iam užkirsti kelią. Per tre

ty čia dalomas, kad pakėlus tėvo” milionus: išdalyti! jatą. pastarųjų metų čionai 
kainas ir pasipinigavus. bežemiams bažnyčių ir d va-(suplaukė iš užsienio dau- 

Jeigu pasirodys, kad duo- sininkų dvarus. Palikti Ru
nos istikro trūksta, tai bus nigams tik tiek, kiek jų pra-mš Aro-Antinnc įlomvin įoiv tuvoje nepaprastai pabran- nos istikro trūksta, tai

raštS dėl komunistinės ioduona kiti valgomieji pradėta importuoti javai iš gyvenimui reikalinga, bet 
uei Kuinum&uiies daiktai. i užsienio.krypties valdžios uždarytas. ceuuieriM

Dabar eina nelegaliai, bet i svarų) nesenai dai bu- 
sunkiai platinamas ir jau ,vo ?_1.t^1’.?.da^ar.ja¥ reikAa
mažai žinomas. imoket? 1 ‘ <*?*-

, T. „ i nens buvo S—9 litai, o da-
je srityje. Nuoširdžiai susiru- jizas Jonušaitis parašė vie- . tarpininkų liesa, ,se*. bar jau 24 litai.

nai moteriškei prašydamas niau kas skaitę, dabar, nabrano-o hnl
provizijos vienuolių vaka- nereguliariai, maža. skaito-! .^j^jabrangojiul- 
rui • y,

pinkime socialiniu teisingumu 
bažnytinėje organizacijoje: 
sutvarkykime vargonininkų, 
zakristijonų, špitolninkų būk
lę. Kai kartais prie bažnyčios 
pasigendama socialinės mei
lės, gal ir teisingumo, kai ku
nigu administruojamose įstai
gose. įmonėse ir ūkiuose ne vi
sada visa tvarkoje, gražiausi 
Evangelijos idealai neturės 
kreditų masėse ir aukštos hie
rarchijos žodis bus balsas ty
ruose.“

Kun. Butvilą ir nepasiju
to, kaip jis šiuo raštu išrašė 
veidmainystės diplomą sau 
ir savo luomui. Juk jis aiš
kias čia parodo, kad kunigai 
turi užtarti už skriaudžia
mus darbininkus tik dėl to, 
kad atitraukus juos nuo ko
munistų. Vadinasi, jeigu ne 
komunizmo pavojus, tai a- 
pie socialinį teisingumą jie 
visai nekalbėtų.

Kitaip sakant, teisingu
mas klerikalams nėra prin
cipas, kuriuo reikėtų savo 
įsitikinimus remti, bet vien

prašydamas“ " nt-f ry uiiariai. iužiz.mi suhiui- . _ _ . _
’ vės ir kiti ūkininkų produk 

“Išvien,” Lietuvos val-’tai- Netik pabrango, bet ir 
džios pinigais leidžiamas sunku jų gauti.
sąvaitraštis. Ji redaguoja Šitokia padėtis labai sun-

--------keliauninkas ŠaL'kiai atsiliepia i miestų dar-
. bininkus, valstybės tamau- 

“Šviturys,” kunigo Jani- tojus, ir kitus, kurie turi gy- 
lionio leidžiamas klerikališ- venti iš algų, nes jų algos 
kos dvasios sąvaitraštis. Pri- nekįla kartu su maisto kai-
tarimo visuomenėj neturi, nomis.

“Pietų Amerikos Žinios,” Šitokia padėtimi susirupi- 
piktas “tautiškos minties” no ir valdžia. Kaune buvo

“Gerbiamoji Ponia.
“žinodamas Gerbiamos gerą 

širdį, todėl kreipiuosi į Gerbia- žinomas 
moji Ponia prašydamas šv.Vin- čius 
cento a Paulio D-jos Kretingos 
skyrius rengia labdarybės va
karą 6 d. sausio 5 citrinas ir 
arbatžolių su 20 žmočiukais 
biterbrodu.“

centneris i užsienio. nekrauti turtų vyskupams,
Kaip dabar išrodo, tai kardinolams ir kitiems dv- 

trukumas gali būt tikras, kaduoniams. Tai štai, kas 
Nes 1936 metų derlius buvo žmonėms reikalinga! Tegul 
prastesnis negu 1935 metų, “Draugas” tuojau ir prade- 
bet javų kainos pernai buvo <Įa jiems šitą dalyką aiškiu-' 
labai nukritusios. Bijoda- ti, tegul jis juos gerai įtiki- 
miesi, kad jos da labiau ne

is užsienio
§4,000,000.000 vertė:- 

aukso. Ekonomistai sako, 
kad svetimų kapitalų čia 
susikoncentravimas krikdo 
tarptautinę maino lygsvarą 
ir gali turėti neigiamų pa
seku naminei Amerikos eko
nomijai. Tas aiškinama šito
kiu budu: Europoj šiandien

ariau

labai nervinga padėtis. Fa- 
na, kad tikrai taip turi būti. šizmas grūmoja tarptautinei

nukristų, pernai iš pavasa- o iis atliks gera darbą, 
rio ūkininkai išpardavė visą Bet ar “Draugo” kunigai 
javų atsargą, iššlavė visus taip padalys?
aruodus. Pasekmė buvo ta, .Jeigu kunigijai ištikrujų 
kad naujas derlius reikėjo rūpėtų žmonių gerovė, o ne
pradėti vartoti visu mėnesiu turtu sau krovimas, tai žmo- ,___ _______ __ _______
anksčiau, negu kitais me- nių kraujas Ispanijoj šian- kila. Bet jeigu Europoj stai- 
tais. O kadangi tas derlius dien nesilietų. Kunigai bu- ga prablaivėtų dangus ir pra
buvo daug mažesnis, tai aiš- tų tenai išdaliję savo dvarus nyktų visi pavojai, svetimas 
ku. kad turėjo pasidaryti žmonėms geruoju. Ir tam, kapitalas galėtu būt iš Ame-
tmkumas........................ pačiam “Draugui” nereikė- rikes greitai ištrauktas. Tai

Pasaulinėje rinkoje javų tu šiandien rėkti, kad komu- reiškia, kad dabar už tą ka- 
kaina nekįla, bet krinta, nistai Ispanijoj piauna ku- pitalą supirkti bonai ir šė-

. o r degina bažnyčias, rai turėtų būt parduoti. Gi
net ir labai atpigo. O.Lietu- Kiekviena skriauda sau- išmetus ant rinkos už 4 bi- 
yoje kaip tik atbulai.. Tas kja Keršto^ kiekvienas netei- lionus dolerių vertybių, ų
jau nieko gero nereiškia. singumas iššaukia protestą, lionus dolerių vertybių, jų

Kai pragyvenimas brang- Dvasiškija Ispanijoj skriau-! ir tas kritimas galėtų sukrė
sta, tai ir žemės ūkio darbi- dė liaudį be jokio pasigailė- sti visą Amerikos kapitaliz- 
ninkų algos kįla. Taigi ūki- jimo. Kunigija gyveno per- mo sistemą.
ninkams irgi ne rojus. tekliuose, o liaudis badavo. Tai ve, kodėl dėl to aukso
-------------------------------------  Dėl to ir atėjo atsiskaitymo Amerikon veržimosi šian

dien taip susirupinusi Wa- 
shingtono valdžia. Bet kaip 
užkirsti tam kelią, kol kas 
niekas nežino.

Pasirašo: “Tėvas Aloyzas
Jonušaitis Pirmininkas, fašistinis lapas, šlykščiai sušauktas pas žemės ūkio. ____ ______ „ ,
Kretinga. Vienuolynas 1937. šmeižia demokratiją ir jos ministerį specialus susirin- i Kiaušiniai pasaulinėj rinkoj nigus ir degina bažnyčias. 
1, 2.” šalininkus. Lietuviai ji boi- kimas, kur dalyvavo žymes-

“Lietuvos Žinios” dėl to kotuoja. ni ūkiškojo gyvenimo dar-
stebisi: Be to, rodos, trys lietuvių buotojai. Tą patį klausimą

“K»in matomp tai tikrai laikraščiai eina Brazilijoj ir'svarsto ir ministerių kabine- 
šedevras. O dar Lietuvos rie“- /Naujoji Banga” Urugva- tas. Mat, norima išaiškinti, 
nuoliai labai veržias į savo ai Lietu\ai ištikrujų trūksta
rankas paimti jaunuomenės * - — — ■ —‘ duonos, ai tas trukumas yra
švietimą, mokyklas. Ir Kretin- ftas fraUCUZijoj Nu- 
goj pranciškonai turi gimnazi- J J

. ją. o pranciškonų gvardijonas
štai kaip rašo.“

žudė Rusų Žurna

listą.

Fordo Miestas Brazilijos Miškuose.
“Argentinos Lietuvių Bal

sas” rašo:
Beveik neįtikėtinas daly

Lietuvos valdžia reika
lauja, kad laikraščių redak- Tuo laiku, kai Maskvoje

tik priemonė savo priešui toi'ia* butų baigę aukštąjį ėjo “trockininkų” byla. ne- kas, kad žinomasis Ameri- 
nugalėti mokslą, o nemato, kad ku- toli Paryžiaus, miške, buvo kos milionieriųs Henry For-

Bet rr šituo reikalu ne visi “mokyklose” “mokv- nežinia keno ranka nužudy- das Brazilijos miškų gilu-
6a Knnmotlciin tojai” nemoka net laiško tas Dimitrijus Navašinas, moję, prie Amazonės upės
Butvilą nori traukti minia® Parašyti■ gerai žinomas rusų žumalis- krantų, iš Brazilijos vyriau
prie savęs apsimesdamas jų 
prietelium ir žadėdamas net 
savo turtus išdalyti, tai A. 
Jakštas (kun. Dambraus
kas), kaip jį cituoja “Lietu
vos44

tas. sybės nupirko geroką žemės
Francuzų atžagareivių plotą ir tenai įtaisė tikrą 

spauda pabrėžia, kad jį tu- mažą Nevv Yorką. Tasai 
rėję nužudyti komunistai, miškų gilumoje pastatytas 
nes nužudymas supuolęs su su visais moderniškais pa-

Urugvajaus lietuvių so- aukščiau minėta Maskvos togumais miestas yra ap-

ARGENTINOS LIETU 
VIAI MĖGSTA MUSU 

LAIKRAŠČIUS.
n<! ” rašn kimiem lietuvių auKsciau minėta masKvos togumais miesias yra ap-
yv a* --y - cialistu “Naujoji Banga" byla. Bet kairiųjų francuzų tvertas spygliuotų vielų tvo-

p' rašo: leidžiamas “Populaire” iš- ra, už kurios matyti puikios
‘Kas gi daryti, kad musu 

valstybės kova su komunizmu 
neliktų visai bergždžia?...

“...Geriausias būdas, man 
atrodo, butų šis:

“1. Visose aukštesnėse mu
sų mokyklų klasėse reiktų įve
sti specialinės antikomunisti
nės pamokas.

“2. Tų pamokų savaitėje tu
rėtų būti ne mažiau kaip dvi.

“3. Jas turėtų dėstyti tam 
tikras mokytojas, gerai išstu-

‘Kadangi Argentinos lietu- kelia visiškai kitus nužudy- vilos, dideli murai ir rūksta 
vrai daugumoje vra demokra- mo motyvus, šis laikraštis cementiniai dideli, kaminai, 
tinių pažiūrų, tai ir skaityti nu.zudymą sieja su Gestapo Nepabaigiamų miškų gilu- 
mėgsta demokratinę spaudą. veikla. Navašinas buvęs moję tai išrodo labai ypa- 
Daugiausia Argentinos lietu- pradėjęs organizuoti rusų tingai. Pasirodo, kad žino- 
viai skaito š. Amerikos ‘Nau- emigrantus, gyvenančius masis Amerikos automobi- 
iienas’ ‘Keleivi’ ir ‘Laisvę’; Vokietiioje prieš Hitlerį, lių gamintojas tą vietą nu- 
Uragvajaus ‘Naujaja Banga.’ Taipgi jis vedęs atvirą kovą pirko čia pat vietoje kauču- 
O kai kada ‘Darba’ ir Brazilijos fašistiniu judėjimu ne tik kui gaminti. Toje keistojoje 
‘Lietuvių Aidą Brazilijoj’.” Vokietijoje, bet Rumunijo- Brazilijos miškų sostinėje 

ie, Lenkijoje ir Suomijoje, jau dabar apsigyveno 5,000
Argentinoje lietuviai turi Bet tikslių žinių dėl nužu- amerikiečių, kurie čia yra 

nemaža ir savų laikraščių, dymo kol kas neduodama, aprūpinti visais didmiestiš- 
dijavęs komunistinę ir antiko- “Naujoji Banga” paduoda nes policija stengiasi surin- ko gyvenimo patogumais, 
monistinę literatūrą. šitokį jų kataliogą: kti apčiuopiamesniu žinių. Miškas dideliais plotais čia

“4. Busimiems antikomunis
tinių pamokų dėstytojams rei
ktų įrengti specialinių antiko- 
kųnistiniu? kursus.

“Aidas,” mėnesinis sce- Vis dėl to šis nužudymas y- 
nos mėgėjų žurnalas, pa- ra didelė sensacija, panaši į 
žangios dvasios. gen. Kutiopovo pagrobimo

rgentinos Lietuvių Bal- aferą.

jau yra iškirstas, išvestos 
gatvės ir spygliuotos tvoros, 
kad neužpultų plėšrieji žvė
rys. , •

valanda.
Lai “Draugas” nemeluo- 

~ . TT _ , . ja savo skaitytojams, bet
Tasai Henry Fordo mies- drąsiai pasako tiesą, kad

tas yra labiau panašus į pa
saką nei i tikrovę. Dykumos 
apsuptas, jis yra atskirtas 
nuo viso pasaulio, šalia gau
siai pasitaikančių aplinkui 
laukiniu žvėrių ir po me
džius besikarstančių bež
džionių, čia įrengti visi mo
derniški patogumai, kaip 
elektros šviesa, šaldytuvai, 
higieniški darbo bustai ir 
kita. Yra gražiai apsodintų 
alėjų, asfaltuotų gatvių, 
kliubų, golfo aikštelių, teni
so aikštelių, sodų ir parkų. 
Nuostabus daiktas, kad šis 
miškų gilumoje esąs mies
tas turi visišką autonomiią. 
Nuo to laiko, kai jį Fordas 
nupirko, jis priklauso Ame
rikos Jungtinėms Valsti
joms. Nuo Bražilijos vyriau
sybės jis visiškai nebepri
klauso. šią mažą miškų “res
publiką” valdo gubernato
rius, kuris tvarkai palaikyti 
čia yra atsigabenęs policijos 
iš Amerikos Jungtinių Vals- 
tijų-

26 valstybės sutiko su
stabdyti ginklų siuntimą Is
panijon, tik viena fašistinė 
Portugalija nesutinka. j

taikai. Visi bijosi karo. To
dėl pinigingi žmonės siunčia 
savo kapitalus Amerikon ir 
perka čia Įvairių kompanijų 
bonus ir serus. Dėl to tų po
pierių kainos čia smarkiai

Atsisveikinimas Su Žmona.

Išeidamas ginti Ispanijos laisvę, lojalistas atsisveikina su 
savo žmona ir palieka jai kaž-ką atminimui. Juk gali būt, 
kad jis ir nebesugrįš...
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KAS SKAITO, BASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS Kur Policija Laužo Streiką. __ Linksmas Apvaikščiojimas ir Boikotas.
Musų koloniją pradeda už
kariauti pažangioji spauda.

Pažangieji laikraščiai, 
kaip “Keleivis,” “Naujie
nos” ir kiti, pradėjo darytis 
pas mus labai populiarus; 
visi nori juos skaityti. Nese
nai man pasitaikė užeiti į 
vieną namą, kur gyvena lie
tuvių šeimyna, ir dar ne blo
gi katalikai. Žiuriu, “Kelei
vis” guli ant stalo; kiek 
daugiau apsidairęs pama
čiau “Naujienas” ir “Vii 
nių.” Visi laikraščiai jau 
kiek apsenę. Šeimininkė 
man paaiškino, kad šie laik
raščiai jau perėjo kelias stu 
bas. Kai vieni juos perskai 
to, tai kiliems paduoda. Se 
niau man teko matyti, kad Į 
tą namą “Dirva” lankyda
vo, bet dabar jau jos tenai 
neskaito. Well, ką darysi 
pasaulis eina prie apšvietos 
ir susipratimo.

Kurie dar ne pasiėmėte 
savo fotografijų, kurios bu
vo nutrauktos Lietuvių Dar
žely laike SLA. medelio į- 
amžinimo, tai kreipkitės pas 
fotografą A. J. Naunčiką; 
ten rasite jas gražiai pada
lytas. Naunčikas yra paty
ręs fotografas ir darba pa
daro gražiai. Be to, p. Naun
čikas daro ir mažus spaudos 
darbus ir padaro klišes skėl
imams už prieinamą kainą,

Lietuvių Piliečių Kliubas 
;rreitai auga ir jau turi gerą 
skaičių narių. Kliubas da 
>ar yra Įrengtas naujoviškai 
ir jau ne saraiata svetimtau- 
■Į atsivesti. Penktadieniais 
Kliube būna pasilinksmini
mo vakarai. Gera muzika 
šokiams ir laimėjimai. Tai 
yra gera vieta smagiai laiką 
praleisti.

Išnaudojami šoferiai.
Vienas “Cleveland Press” 

reporteris buvo gavęs taxi 
ežiko darbą. Jis norėjo pa

arti vežikų būklę, kaip 
Kompanija elgiasi su darbi
ninkais, ir kaip unijų virši
los elgiasi su savo nariais. 
Per kelias sąvaites šoferiau- 
damas jisai patyrė daug ne
gražių dalykų ir daug jų iš
kėlė viešumon. Jis parodė. 
Kad didžiuma šoferių uždir
ba tik tarpe $8.00 ir $10.00

;ąvaitę ir dirba ilgas va
landas. Jis sakosi buvęs pa
dėtas ant “extra listo” ir tu- 
ėdavęs ateiti kas rytas nuo 

trečios valandos ir laukti, 
kada jam bus proga važiuot 
Daugeli sykių ten išbuvęs 
po septynias ir aštuonias va
landas laukdamas darbo, ir 
už tai niekas nemoka. Uni
jai visi turi mokėti po du 
doleriu i mėnesį; iš viso Į tą 
lokalą sumokama apie 2,500 
dolerių j mėnesį, bet niekas 
nežino, kur tie pinigai eina. 
Tik keli vyrai viską valdo, 
r jei kas norįs susirinkime 
paklausti, kur eina pinigai, 
tai po susirinkimo jam ap-i 
daužomos akys. Jokios pa- 
gelbos unijos lokalas šofe
riams neteikia. Bosai ima 
sau dideles algas, kaip kom
panijos taip ir unijos, o dar
bininkai turi mokėti po du 
doleriu į mėnesį, kad gavus 
užsidirbti 8 ar 10 dolerių į 
sąvaitę. Tai km- čia nauda, 
kad ir iš unijos? Unija dar
bininkams yra labai geras 
daiktas, bet jie turi patys ją 
kontroliuoti.

Nesenai tas pats reporte
ris buvo įsiprašęs, nors ir 
prievarta, į pavieto kalėji
mą, ir taipgi daug šunybių 
iškėlė.

Kur vietos valdžia yra bešališka, ten streikai praeina ramia, ir darbininkai laimi. Bet kur 
ji tarnauja tik darbdaviams ir padeda jiems laužyt darbininkų streikus, ten visuomet kila 
riaušės ir areštai. Šis vaizdelis parodo, kas pasidarė anądien Bakimorėj, kuomet sustrei
kavo taxių vežikai. Policija areštuoja streikuojančius vežikus ir grūda juos i savo veži
mus. Iš to kilo didžiausios riaušės.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuviškas balius su angliš

kais šokiais.
Vasario 6 dieną buvo Sū

nų ir Dukterų Draugystės 
balius Lietuvių Tautiškoj 
Svetainėj. Publikos susirin
ko apie 150.

Muzika griežė daugiausia 
anglų šokius, ypač trintinį, 
džiazą; lietuviškus šokius 
labai retai sugriežė.

Ir aklam galima buvo ma
tyti. kad šokikai labai pa
geidavo lietuviškų šokių, 
nes pagriežus “polką,” žmo
nės visuomet plodavo, kad

LAWRENCE, MASS.
Apie 5—6 metai

siems, kurie eis į tą parę di
delę nuodėmę. Bet nežiū
rint kun. Juro visų grasini
mų, labai daug parapijonų

čia įsi
svyravo panų rengimo ma
da. Jeigu kas pirko stubą ai
rakandus, parė; ženijasi, ii b. sidabrinėse vestuvėse da- 
parė. Sueina 10, 15, 25 me- jvvavo 
tai ženatvės, ir parė ir tt.; "
Pirmiau* pares ar vakario- i Kun. Juras per laikus Lie- 
nes rengdavo politinės kuo- tuvių Piliečių Kliubą boiko- 
pelės, organizacijos, o da- i tuoja ir draudžia savo pase- 
bar reikalas pasikeitė. Da- kėjams bile parengimus to- 
bar žmonės pasviro į pri va- je svetainėje rengti ir į pa
tinęs pares, pavalgo ir įsige- renginius toje svetainėje 
ria. į organizacijų parengi- lankytis dideliu grieku. Dėl 
mus dabar mažai ir tesuei- tokių boikotų Kliubas su 
na, bet į privatines pal es. kun. Juru turėjo ir susikirti- 
orieina pilna svetainė. Tai mų. Tečiaus, nors kun. Ju- 
blogas ženklas. Reikia pa- ras skelbia Kliubui boikotą 
stebėti da vienas svarbus ir vadina bedievių lizdu, bet 
faktas, kad į privatines pa- gerų parapijonų yra Kliubo 
res sueina įvairių pažiūrų komitetuose ir įvairiose ko- 
žmonių, ners sulyg Įsitikini- misijose ir darbuojasi Kliu- 
mų vieni kitų neapkenčia, bo gerovei. Reiškia, kun. 
bet suėję į privatines pares Juro grasinimų pekla, jie 
susėda šalimai, draugiškai nesibijo. Bet kun. Juras tų 
šnekučiuojasi ir pasidaro parapijonų irgi neveja lauk 
net draugais. Bet į organi- iš savo parapijos ir Dievo 

■■ 1 ■■ zacijų tokius parengimus rūstybės kunigėlis matomai
Po visų “ceremonijų” pali- turinių darbų. Ypatingai sueina daugiausiai vienmin- nebijo. Kliube priklauso 
ko tik guzai pakaušiuose. p-nia Męškienė-Jeblonskiu- čiai. Tai matot koks didelis abiejų parapijų žmonių, ko- 

Ir kas gali pasakyti, kad tė, kuri vadovavo daugeliui skirtumas tarne surengimų, munistų, sklokininkų, socia- 
mes nesusipratę, sutingę? draugijų ir chorams kaipo Vienas tokių parengimų i listų. sandariečių, laisvama- 
Veiklumo pas mus net ir mokytoja ir šiaip veikėja. įvyko sausio 23 Lietuvių Pi- niu šiaip įvairių pažiūrų, 
perdaug. P-ras. Dr. A. Karpavičia irgi nusi- liečiu Kliubo svetainėje, si- Todėl kun. Juro gąsdinimas

--------------- pirko namus. dabriniu vestuvių apvaikš- bedieviais, tai šalinimas nuo
Varge Sūnūs, ciojimas draugų Juozapo ir i Kliubo tamsiausiojo ele-
------- Elzbietos Budrevičių, irjmento, kurie savo protu gy-

ROSELAND, ILL. kartu jų dukrelės Broniutės i vent nemoka. Lietuvių Kliu-
Worcesterio Žinios.
Kai-kurie kcrespondentai 

“persudo.”
Kaip mirė Leonas Chuželis. gimimo" dienos. Surengimui į bas yra pašalpinė draugija, 

tos parės pasidarbavo įo’ .jis rūpinasi savo sergančiais 
Prie 106-tos ir Embrooke draugai Anelė Šlekienė, A. i ir nelaimėn patekusiais sa
lvių gyveno Leonas Chu- Bruzgu’ienė ir K. Steoona-i vo nariais, todėl linkėtina,

želis, žmogelis nei senas, nei yičius. Dalyvavo apie 200 i-; kad visi prbtingi lietuviai
dabar salimus." Labii k!ai- J®““*-. Dirbo jis prie WPA vairiu pažiūrų žmonių. Atsi- Kliube prigulėtų ir nelaimė-
dingai "informuoja “Kelei- if galais^negalais apsimokė- lankiusieji svečiai linksmi- Į įe vieni kitus susišelptų. Iš

Šių metų “Keleivio” 2 nu- 
merv brolis K. P. Šimkonis ^atx 
rašo: “Pirmiau knygynas,

vio Lietuviu davo už valgį, o butą, tai nosį vakarieniaudami ir lin-.kun. Juro žmonėms tiek 
sergančios

Lietuvis K. S. pakliuvo Į 
belangę ant 60 dienų už tai, 
kad gilias namo parėjęs iš
mušė kaimynui langą ir sa
vo automobiliaus gumas pei- 
iu supiaustė. Matai, ne vis

ką gali ir su savo turtu da
ryti.

Juozas Paltanavičius ati
darė lietuvišką užeiga ant. . .
Superior avė. Pas jf įalima |

Majoras Burton jau tepa 
savo politišką mašiną atei
nantiems rinkimams, kurie 
bus ateinantį rudenį. Jis su
sišaukė visus savo ištikimus 
sėbrus ir jau nustatė jiems 
pareigas. Jis yra tikras re- 
publikonas, bet prieš rinki
mus vis pasiskelbia kaipo 
“nepriklausantis jokiai par
tijai.” Dabar jis sako, kad 
ateinančiais

pakartotų. Nors anglų šo- svetaine užlaiko Wo»certe- kaiP ten nebutų—ir skiepe kėjo laimingai sulaukt drau-' naudos, kaip iš
kius griežiant mažiau žmo- rio Lieįuviu Suvienytos Dr- buvo gerai Ot, pabahavot, gam Budrevičiam dar 25 džiova karvės.

jos, kui'ios vra čarteriuotos tai jau mylėjo geiai, ypMin- metų ir surengti dar puikes- i Parės Dalyvis,
nuo 1910 metų. Knygynas Sai. s.u gyvanašlėm! Kaip nią pare. Budrevičiai prigu-
yra įsteigtas ŠLA. 57 kuo- PristoJa . P“e buteliuko, bu- h pne senos Juozapo para
mos ir ji ta kuopa užlaikė iki ^0, tai *o1 Plla Lietuvių Piliečių Kliu-
1930 metu skilimo. Dabai ko.] Pradeda at£al bėgt... Ot, bo ir kitų organizacijų. Žmo-. . .

LDS. 57 taip- sau ir šyveno> kaiP nės rimtus, todėl ir į jų si- Tautininkų “Maisto” ben
drovės vedėjas Šiauliuose_ _ ’ I w o I-v f* w ~ •• « — « __ __ .

eiti pasiskaityti visada kuo

nių šoko, bet muzikantai vis 
angliškai rėžė.

Keista. Laikraščiuose nuo
latos aimanuojama, kad 
mums gresia pavojus ištau- 
tėti, ir kaip tik mes patįs pa
dedam tam ištautėjimui. 
Jaunimas ploja, prašo lietu
viškos polkos, o mes jiems 
brukame anglišką trintinį!

Man teko būti lenkų pa
rengimuose. Pas juos be

AREŠTUOTAS “MAISTO” 
VEDĖJAS ŠIAULIUOSE.

gauti visokios įusies gėrimų 
ir užkandžiu.

, dabriniu vestuvių apvaikš-
Tas tai paprasta, bet as eiejimą susirinko didelis bu- . ...

met atdara svetainė. W. L. manau» kad jus norėsite ži- rys SVečių. Nors B. priguli san įsibrioyę vagys ii- pavo-
Suv: Draugijos dabar išran- ^ot, kas SU JUO dabar atsiti- prįe parapijos, bet ščyrieji gę 10,000 litų bendrovės pi-
davojo svetainę Lietuvos ko. Ot, kaip ir visada, v ieną parapijonai tą oarengima nigų. Tyrinėjant šitą įvykį

___ _ Sunu ir Dukterų Draugijai, dieipį Serai pasibaliavojęs boikotavo. Vieni išbarė, kad paaiškėjo, kad tuos pinigus
veik visi šokiai lenkiški, o kuri turi leidimą pardavinė- P.aie4°_ draugą pa- Dare ne su mišiom, kiti py- yra prašvilpęs pats vedėjas
pas lietuvius atbulai. Kodėl jti svaiginamus gėrimus. Ta= ^galbet, bet liežuvis jau ne- ko kam bedievių svetainėje.> Vilkas, bet kad uždengti sa-
taip? 'kliubas turi čarterį nuo 1921 dirbo,, tai atsigulė virtuvėj Kai kurie nuėjo pas kun. vo vagystę, jis padirbo va-

rinkimah iri i Antras negeistinas dalv-i metu. Todėl niekas Liet. Pil. 'ant grindų ir pradėjo giedot jura jr jgkundė^ kad jo pa- gių įsibnovimą. Policija
inkimų maši- kas, tai betvarkė su rūbais,Kliubo užvaldyti nebandė, rapijonai rengia surprais pa- ViĮką YĮsįį.]f?d

neriją savo rankose ir bu- šokiams užsibaigus. Korčiu-

pranešė policijai, kad jo ofi-

Cleveland Trust Banko 
prezidentas Todd sako, kad 
šiais 1937 metais Clevelan- 
de bus daug statybos. Bus 
pastatyta daug naujų namų. 
Ir busią geriausi metai nuo

siąs išrinktas be jokios abe- kių numerėliai taip prastai 
jonės. surašyti, kad negalima iš-

---------  į skaityti numerio.

, .^r?»-„T^rama ^aude Per- korčiukę įr gaUna atsakv- 
kins iš Western Reverse um- mą. lamsto? kautas išim-
versiteto mirdama paliko 
apie $118,063 vertės turto. 
Apie $40,000 ji paliko ne

pradžios depresijos. Jis l turtingų mokinių paramai, o 
taipgi sako, kad namų nuo- kitą turtą išdalinti 
mos bus aukštesnės, nes
šiandien jau brangiau kaš
tuoja namas pastatyti, negu 
uora metų atgal. Šiandien

neš tos draugijos taip senai ^’ajTl(\skiai „pabūgo ir rę* bedievių svetainėje ir ki- ir labai ščvras iš jo tautinin- 
gyvuoia. kaip ir L. P. Kliu-, Pa?’:Sauljč.' dėdės —- galjie tus grerus parapijomis nori kas. Vėliau bet gi jis buvo 
bas. Man rodos, reikėtų tik
džiaugtis, kad Worcesterio 
lietuviai moka bizniauti ir 
palaikyt draugijas.

supras. Tie suprato ir pata- suklaidinti. Kun. Juras per paleistas, nes nesą įrodymų, 
rė nuvilkti sklepan, kur me- pamokslą už tai išbarė B. ir kad tuos pinigus butų pavo- 
kas negirdės jį giedant. Sa- rengėjus, ir pagrąsino vi- gęs jis pats.
ko. išsipagirios ir viskas bus
gerai. Aštuonias valandas 
išgiedojęs nutilo ir ramiai 
užmigo. Namo savininkė ir 
vėl pabūgo, manė, kad gal 
apsirgo, jei nutilo. Pašaukė

tas.” Ji protestuoja: “Kaip- iš §ao paui0, Brazilijos, 
gi gali būt išimtas? Pas ma- Kazimieras Česna atsiuntė 
ne korčiukė!...” Laukiančiu- Worcesterio miesto majorui 

o-imi -iu eilėie kaž kas atsdiepia: iaigka portugalų kalboje,S’™1! “Ve. vienas kautas žemėje. Ruri^ne prašč kad prisius- las Pnbuvęs.pa-
Ar «ri ’’ Tr narinei 1 . reiske, jog jis jau amžinaiAr sis tamstos.... ir paauo- iam 1S miesto gimimo na- niltnn Hano-Ion nehpo-ie 
da savininkei visą sumintą liudvma nes iis esąs Wor- T11 t- y • ug-i'V ne^e_^ie 

Per 1936 metus Clevelan- apsiaustą. Matyt, kas nors cesterv gimęs 1908 m. rug-«rSe^nl-^šauku^08 dedCS 
nesavo — numetė že-^ 2 d. Bet majoras 8» i tvobeli.

nems.

de susituokė 8.830 porų, 
brangesnė medžiaga ir dar-į 1935 metais 7,720 porų, o mėn. 
bininkas. Nežiūrint kad yra, 1930 metais—9,950 porų
daug bedarbių, bet prie na-(Kodėl vedybų skaičius taip paduoda korčiukę, o g 
mų statybos viskas pabran-‘svyruoja, sunku pasakyti. moterišką furkautą ir
go.

Elyria miestely 13 žmo-
mų buvo sunkiai sužeista atleisti jį pensijon. Jis tar- 
busui susidūrus su automo- nauja jau nuo 1901 metu 
bilium. kuriuo važiavo mo- įr dabar yra jau 66 metų 
teris. Ji įsuko į didijį kelią amžiaus. Jo manymu, jis 
be sustojimo, taigi busas ne- jau per senas dirbti.
galėjo susilaikyti ir turėjo ' ______
atsimušti. Dabar moteris
laikoma atsakomybėj.

Šiomis dienomis iš Flori
dos buvo pargabentas Joe 
Hoscoe, kaltinamas apvogi
mu Garretsvillės pašto ir 
ragrobimu $46,000. Jį pa- 

- gavo Floridoj federaliniai
agentai.

Pavyzdingas Gubernatorius.

piucio z a. bet majoras 
raštininkais negalėjo suras- 

Man ten stovint, vaikinas ti jo vardo miesto knygose.
gauna Matomai, jo gimimą miesto naz,no 
r skri- knygose r.eiregistravo. Iš 

Ibėlę.. Jis irgi nrotestuoja, pravardės rodos kad lietu-
Policijos kapitonas Kadelįbet jį ramina: “Tamsta pa- vis.

padavė rezignaciją ir prašo lauk, kol visus išduosime. --------
Buvo ir daugiau tokių, Worcesterio miesto kasie- 

kurie gavo nesavus rubus. riui H. N. Hali, kuris prako- 
Aš norėčiau paklausti Su- ziriavo $38,811.24 miesto

Buvo “šalčio pagautas 
apsirgęs Jonas Brazauskas, 
bet po kelių dienų vėl pa
sveiko ir grižo darban.

Jonas Jarus.

Darbai jau prasidėjo prie • 
Highland Park kapinių. • 
Valdžia tiem darbam pa- } 
skyrė apie milioną dolerių. • 
Čia paims daug WPA dar- ♦ 
bininkų. - ' •

Bet tuoj surado išeitį: pri- 
oažino. jog Chužeiis mirė 
širdies liga. Matot, kokia 
policija ir kokia jos tvarka
pas mue Apuokas.

CHICAGO, ILL.
Iš laisvamanių veiklos.
Laisvamaniai turėjo visą

nų ir Dukterų Draugystės pinigų, priteisė tris metus eilę paskaitų ir pasekmės 
baliaus rengėjų: “Kas imtų kalėjimo; bet jeigu išalkęs buvo geros. Žmonės pasi- 
atsakomybę, jeigu asmuo bedarbis butų pavogęs duo- klausę daug ko pasimokino.

geresnį ruba išeitų nos kepalėlį, tai tas pats tei- Manoma rengti ir daugiau 
palikdamas prastesnį?” sėjas butu bedarbi nuteisęs paskaitų.

Rūbų išdavėjų negalima daug sunkiau. ‘ ‘ Kovo 7 dieną Darbininku
kaltinti. Jie elgėsi manda- --- ----- svetainėj, 10413 So. Michi-
giai. Betvarkė buvo dėlei Worcesterio State Hospi- gan avė., bus puikus vaka- 

ant talę užpuolė žiurkės, tai Dr. ias. Girdėjau, kad dainuos 
W. A. Bryan, superinten- du chorai, solistai, duetai,

” ir SaYes

numerėliu neaiškumo
kortelių. ________ ______,

’* { ' Buvo ir “pamarginimų. dentas, tikisi gaut pagelbą kvartetai ir kitokios grupės.
TA A rr A A C Užsibaigus šokiams, kai ku- iš WPA, nes katėms negali- Kalbės Dr. Margeris sveika- 
D A K 1 A K A b ,rie smarkuoliai išėję iš sa- ma esą pasitikėti. tos klausimu. Bus puiki or-

A L Graičunas • ,ėS nradėj0 ly^nti ,nosis- -- -- - kestra. Girdėjau, kad ren-

• Telefonas: Vark 3165

»

l
Physieian and Sorgeon 

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

3310 SO. HALSTED STREET,
CHICAGO, ILL.

lės pradėjo lyginti nosis.
Girdžiu, viena moterėlė sau-j Worcesterio lietuviai vėl giasi prie pamokų kas antra 
kia: “Kibą tuos peštukus pradeda pirkties sau namus, sąvaitė: lavintis" diskusijų.VT___ _ ____ „ _ i n • • •nečysta dvasia apsėdo!

‘ Buvo pašauktas dėdė su 
“žvake,” kuris pradėjo žeg
noti tą nelabąją “dvasią.”

Nepersenai nupirko sena- kalbų, vaidinimo ir tt. 
toriaus Nelsono namus N. Norima sutverti naują lai- 
Meškai, pažangus žmonės svamanių kuopą kitoje ko- 
ir daug prisidėję prie kui- lonijoje. Apuokas.

Viršuje, kairėj pusėj, stovi Michigano gubernatorius Murphy. 
kuris atsisakė duoti General Motors automobilių korporacijai 
miliciją streikieriams areštuoti, pareikšdamas, kad jis yra vi
suomenei prisiekęs tarnas, o ne automobilių kompanijos agen
tas. Tuo budu buvo išvengta kraujo praliejimo ir atkakli kompa
nija buvo priversta pripažinti darbininkų uniją ir baigti strei
ką. Dešinėj paveikslėlio pusėj stovi John L«wis. darbininkų va
das. ši nuotrauka buvo padaryta streiko konferencijos metu.

V
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, tos katino uodegos. 
Maike ’

—Labas vakaras, tėv
—Šiur, Maike, kad 

ras olrait. Ale tai ne iš be
dievių lockos, vaike. Tai po
nas Dievas mums toks ge
ras.

—Taip drąsiai apie orą 
nekalbėk, tėve. nes tu ne
daug apie ji žinai.

—Ar tai tu nori pasakyt.
Maike, kad ne Dievas orą 
keravoja?

—Žinoma, kad ne jis.
—Na, tai kas gi ant to bo

sas, Maike?
—Ant to nėra jokio “bo

so,” tėve. Oras priklauso 
nuo meteorologinių sąlygų, 
o tos sąlygos pareina nuo 
saulės spindulių, nuo debe
sų judėjimo, nuo jūrių van

Kaip Inteligentija Vergauja! 
Kapitalui ~ RAŠO A. BAIKŠTYS.

(Iš “Kultūros” žurnalo.)

šiandien jau aišku, kad kapitalizmas, * ti kokioj nors projektų gaminimo Įstaigoj 
kaip ekonominė ir visuomeninė sistema, I pagal iš anksto nurodytus braižinius vieną 
gyvena merdėjimo dienas, kad pasaulinis ir vis tą pačia mašinos detalę; keturis me-1 • 1 <4 X • 1 • • J 1 V • I • • • 1 • 1 ••

Sveikatos Skyrius
šj skyrių veda

AMERIKOS U ET U VIV DAKTARŲ DBALGUA.

karas, prasidėjęs 1914 metais kaip impe 
Balistinių priešingumų rezultatas, visiškai 
sukrėtė kapitalistinę santvarką, visiškai 
nususino kapitalistinę kultūrą ir paruošė 
tokią ekonominę krizę, kurią tegalima bus 
nugalėti tik tada, kai iš pagrindų bus per

tus kasdien studijuoja ekonomistas Įvai
rias ūkio problemas, ir Adomo Smito, ir 
Zombarto veikalus, kad tik paskui galėtų 
kokioj nors pramonės kontoroi būti regis
tratorium arba sąskaitininku.”

Apie šitokius inteligentus, kurie parduo-
tvarkvtas visas gyvenimas. Nors daugu- da savo darbą kapitalistui, galima pasa- 
mas žmonių šiandien jau žino, kad kapita- kyti K. Markso žodžiais, jog “jie tik tada 
lizmas yra pasmerktas žlugti, bet, deja, ir gali gyventi, kai susiranda darbo; darbą 
ne visi dar supranta, kad kapitalizmas ge- gi jie turi tik tol. kol tas jų darbas didina 
tuoju nepasitrauks iš gyvenimo, kad pats kapitala.” Tad nėra ko stebėtis, kad dėl 
savaime jis neišnyks, kad be kovos jis ne- kapitalizmo krizės šiandien visame pa- 
vžleis savo vietą kitai, teisingesnei san- šaulyje turime neišpasakytą nedarbą, pa
tvarkai. Kai bus tat visų gerai suprasta, sireiškusi tiek fizinių, tiek proto darbinin- 
Įs;samoninta. kapitalizmo degeneracijos kų tarpe.
procesas eis labai greitai. Kapitalizmo krizė išmetė už kontorų.

Kapitalizmas, matydamas savo galą, bankų, laboratorijų, mokyklų ir tt. durti 
nasidarė ypatingai atkaklus ir žiaurus, šimtus tūkstančių proto darbininkų. Kaoi-
Kiekviena asmenybė, išdrįsusi pasireikšti talizmo krizė padarė bedarbiais šimtus 
kitaip, negu kapitalizmo normos reikalau- tūkstančių taip vadinamų laisvos profesi- 
ja.yra slopinama.Kapitalistinės visuomenės : jos darbininkų. t. y. architektorių, daili- 
struktura ir gyvenimo sąlygos globoja tik ninku, inžinierių, rašytojų ir tt. Nors in- 
mažą saujelę žmonių, tokių žmonių, kurie teligentų bedarbių procentas yra mažes- 
sąžiningai tarnauja kapitalizmui, šiaip nis. negu paprastu darbininkų, bet vis dėl- 
milionai žmonių kapitalistinėj santvarkoj to tiek fizinių, tiek proto darbininkų gyve- 
negali niekur pasirodyti nei savo protu, mimas darosi kasdien sunkesnis, 
nei savo gabumais, nei savo iniciatyva. Atestatų ir diplomu “perteklius” kapi-

Tačiau nežiūrint visa to, vis dar yra talistinėse valstybėse taip pat yra žalin-
[daug tokių individu, kurie jaučiasi laimin- kalP 11 auonosbei me>os perteklius.
■ gi, galėdami kokiu nors budu pakliūti i ^epnversi gi kiek\ iena pilieti, sakysim, 

. - • , • • - vipna kiirta i menesi atsilankvti nas crvnv-

dėį kitokios priežasties. Tačiau 
kada kraujas pakartotinai bėga, 
tai jau rimtas reikalas ir reikia 
kreiptis j savo dantų gytytoją.

Kai pyorrhea labiau Įsisenė
ja. tai pasidaro ir kitas ženklas. 
Būtent, dantų smegenys pusėti
nai atšoksta. Dažnai tas atšoki
mas yra tiek didelis, jog matosi 
net dantų šaknys. O kada tuo 
pačiu metu nesiliauja ir puliavi- 
mas. tai jokios abejonės nebe
gali būti, kad tai pyorrhea.

Pyorrhea yra rimta liga. Ta
čiau jeigu ji nėra Įsisenėjusi, tai 
pasiduoda gydoma. Vėliau jau 
reikalas daug blogesnis. Visa, 
kas galima padaryti, tai sulai
kyti, kad liga daugiau nebeĮsi- 
galėtų. O tai. kas jau si naikinta 
(pavyzdžiui, smegenys apie 
dantis), nebegalima atgauti.

Dėl pyorrhea daug žmonių 
dantis praranda. O juo labiau, 
kad ta liga yra tikrai klastinga: 
dantys atrodo sveiki ir norma- 
liški. Tiesa, jie yra jutrųs šilu
mai ir šalčiui. Bet kadangi 
skausmo nėra, tai žmonės daug 
dėmesio ir nekreipia. Supranta 
jie tik tada, kai pūliuojantys 
dantys pagimdo kokią kitą ligą.

Pyorrhea atsiranda dėl se
natvės, apsileidimo, nešvaros, 
nevykusiai sutaisytų dantų etc. 
Tos ligos galima išvengti, jeigu 
dantys yra tinkamai piižiurimi. 
0 tai reiškia, kad dantys reikia 
valyti bent porą kartų per die
ną. o ypatingai prieš einant gul
ti ir ryto metą. Svarbu taip pat 
kas šeši mėnesiai aplankyti dan
tų gydytoją, kuris dar tiksliau 
gali dantis išvalyti, o j.;igu yra 
reikalas, tai ir sutaisyti juos.

PYORRHEA.

Rašo Dr. Gussen.

Pyorrhea žodis yra graikų kal
bos kilimo. Paraidžiai verčiant, 
jis reiškia pūlių bėgimą iš dan
tų smegenų.

Nuo pyorrhea žmonės daugiau 
praranda dantų, negu nuo bet 
kurios kitos ligos. Nuo išpuvimo 
žmonės praranda daug dantų. 
Vienok ne tiek daug, kaip nuo 
pyorrhea.

Tenka pasakyt, jog pyorrhea 
yra labai sena liga. Faktiškai 
sunku tiksliai nustatyti laiką, 
kada ji atsirado. Be to. ji yra ir 
ypatinga liga. Dažnai net gydy
tojas nieko blogo negali paste
bėti. nes dantys atrodo balti, 
gražus, sveiki ir visai norma 
liški.

Pyorrhea sudaro pavojų ne 
tik dantims, bet ir iš viso žmo
gaus organizmui. O tai dėl to. 
kad įsisenėjusi pyorrhea sudaro 
palankias sąlygas kitoms ligoms. 
Mat, gaminami pūliai įsigauna Į 
virškinimo aparatą, kraują ir tt.

Ne vienas musų yra girdėjęs 
Įspėjimą, kad sugedę tonsilai 
sudaro pavojų sveikatai. Tačiau 
tenka pasakyti, jog apie dantų 
smegenis yra dešimti kartų dau
giau vietos visokiems užsikrėti
mams. negu apie tonsilus.

Pirmas pyorrhea ženklas ar
ba simptomas yra Įdegimas 
smegenų apie dantis. Smegenys 
pasidaro labai raudoni, patinę ir 
jautrus: nuo mažiausio užgavi- 
mo tuoj pradeda kraujas bėgti, 
žinoma, kraujo bėgimas pats 
savaime dar nieko nereiškia, 
kadangi tai gali pasitaikyti ir

X- *
kad šis gauni uždarbio.

Kapitalistinių valstybių politikai, eko
nomistai, visuomenininkai, publicistai ir 
kiti suka sau galvas, kaip čia sumažinti in- 

inteligentai teligentų perteklių. Ir ką gi jie sugalvoja?
ViJį pirma reikia pastebėti, kad 

kapitalizmas per valdžios aparatą, bažny-

sužinodavo kelinta adyna.’rje savo išsimokslinimo ir išsilavinimo 
kada dziegoriaus ant svieto labai gerai galėtų orientuotis visuose gy- 
nebuvo. _ _ __ venimo klausimuose, t. y. i šitokių žmonių

—A isų pirma aš norėčiau tarpa daugiausia veržiasi taip vadinami 
atkreipti tavo dėmėsi, tėve, - -
Į tavo žargonišką kalbą. Ne
vartok tokiu žodžių, kaip- i i— _

čia. mokyklą, spaudą ir tt. paruošia sau 
tokius žmones, kurie nesąmoningai eina 
dirbti kapitalistų naudai, gaudami už sa
vo darba tam tikrą atlyginimą, aūskritai, 
kiek didesni negu paprastų darbininkų. 
Tačiau tiek inteligentas, tiek paprastas 
darbininkas gauna darbo tik tol, kol jų

“dziegorius,” “adyna” ir 
panašiai, nes tai parodo, 
kad tu labai atsilikęs nuo 
gyvenimo.

—Tu mano kalbos nekri
tikuok, Maike, ba su šitokia 
kalba aš ir Ameriką atra
dau.

—Kolumbas Ameriką at
rado, o ne tu. tėve.

—Olrait, Maike, tai kaip 
pagal tavo rokundą išeina

jos žmonėms keisti savo gyvenamąją vie
tą. o sulaukusius tam tikrą amžių, paleisti 
i “atsargą”; kiti siūlo uždrausti moterims 
istoti i universitetus; treti siūlo reikalauti 
iš Įstojančių turto cenzo, sveikatos liudiji
mų ir kitko. Be to, visi jie reikalaute reika
lauja Įvesti universitetuose numerius clau- 
sus. Gana charakteringa, kad 1933 m. įvy-aai oininhas gauna ciaioo lik toi, koi ju , * - • • •. ,darbas duoda kapitalui pelno. Kai fotelį Ženevoje 20 valstybių universitetų de 

gento darbas nebeduoda kapitalistui kiek į®®3^. g.3;' ni_eko kito negalėjo
reikiant pelno, kapitalistas ta inteligentą t3,1’1’ tlk Paeiu X11 pakelti mo-
taip pat išmeta lauk. kaip ir kiekvieną pa- ke8t! uz moksla universitetuose ir pndaiy

“LIFE BEGINS AT SINTY;’

dens srovių ir nuo daugelio flzie£QriU:? • 
kitu priežasčių. —Laikrodys.

-Olrait, Maike, ale kas -0 kaip bus adyna? 
tas priežastis sufiksina, jei- v aaan<ia._
„u ne Dievas9 —Na’ tai dabar įsklumo-

-Jeigu ištiktųjų viską tyk man' k?*P ,žm°n«s Te

darytu Dievas, tai pasaulv 1° žinoti valandą, kada laik- 
turėtų būt geriausia tvarka.
tėve. Dabar gi vienoj vietoj 
perdaug šalta, kitur per
daug karšta; vienoj vietoj 
didžiausi potviniai. o kitoj

rodžio nebuvo?
—Kada nebuvo laikro

džio, tėve, tai nebuvo ir va
landų.

—Tai kaip jie žinojo, ka-

nracta darbininką moterims universitetų duris... Naciona-
Kad mokslas nėra apolitinis, kad moks- Vokietija 1934 metais nutarė pri-

!o ištaigos priklauso kapitalistams, kurie ™'‘ k?,sm/' un>'-«r™«»8 ne daugiau
per tas įstaigas ruošia sau reikalingus la-°° studentų. Moterų ei nuure priimti 
žmones, rodo ‘net toks faktas, kad pusė vi- n® daugiau 10 , visų studentų skaičiaus, 
su Paryžiaus miesto pradžios mokyklų iš- Alsk“', V 8108 P"®”?0"®8 P^ali iš
laikomos nrivatiško kapitalo. Jeigu na- spręsa intel.gentų bedarbiu klausimo. Ne
žiūrėsime kieno rankose yra mokyklos ”nt P?83.1““ nedarbą, reikia is pagrindų 
Amerikoje, tai pamatysime,‘jog ir ten dau- ^naikinti tas priežastis, kurios ugdo ne-
mima.= mnkvklu nriklausn kanitalistams. a ’ i . . . , , _ - ,

Nors kapitalistinėse valstvbese mteli-

Nerasi žmogaus, kuris ne-j ko reikia, tai sužinok, kaip 
norėtų būti sveikas, veiklus, liga pas žmogų atsiranda, 
linksmas ir pajėgiąs sun- dėl ko žmogus suserga. Su- 
kiausią gyvenimo naštą nu- žinojęs priežastis gdės>. iš

vengti.

tokia sausra, kad siaučia di- (a sahunus-ujflaryti. 
džiausios dulkių audros, už- —bebuvo n^okl^
beria žmonių namus ir lau- sa^lunu- kalP dabar. Dienos 
ųus metu laikas tuomet buvo

—Jes, Maike. čia išrodo sprendžiamas pagal saulę, 
lyg ir tavo teisybė. o nakties metu pagal zvaig-
' —Netik išrodo, bet taip ir zd«. Vellau atsirado šaulį 

yra, tėve. niai laikrodžiai. Tai buvo i

srumas mokyklų priklauso kapitalistams. 
Pav., Columbijos universitetas priklauso 
Morganui. Pennsylvanijos universitetas— 
hidroelektrinės energijos trustui, Denvero 
universitetas — Colorado Fuel and Iron 
kompanijai. Minnesotos universitetas— 
rudos trustui, Montanos universitetas — 
Anacondcs vario kompanijai ir tt. ir tt. 
Šitokiose mokvklose kapitalistai mošia 
sau ne tik patikimus ir reikalingus žmo
nes. bet turi ir pelno iš tų mokyklų. Pav., 
Columbiios universitetas vra įkainuota2

gentų būklė yra tokia pat nepavydėtina, 
kaip ir paprastų žmonių, bet vis dėlto dau
gumas inteligentų yra Įsitikinę, kad jų bū
klė yra geresnė, kaip paprastų darbininkų. 
Aišku, kad tokiai inteligentų iliuzijai su
daryti kapitalizmas turėjo išeikvoti nema
žai energijos, tačiau nuo šitokios iliuzijos 
nukenčia ne tik paprasti darbininkai, bet 
ir patys inteligentai.

Inteligentija, sąžiningai tarnaudama
-Bet ar tu žinai, Maike, fcmę jtolU Uzl S74.000.000._ o per metųs’įš jo' Morgano

kad yra tokiu spasabų. kad ,la 11 l)a?al .l°t?eseh zmo; 
orą galima nustatyt kaip "?s Sal«'° numanyti
nor£? dienos laiką. Buvo taip pat

-Tokių dalykų aš da ne- ',r. Įš^milčių daromi laikro- 
mrdėian tpvp ' ‘ dziai. Pirmutiniai dienos' _Ies“vaike, pas mus že- |aikį dalyt Į 12 da-
maitijoi, atsimenu, gyveno hV Babiliomios astronomai, 
toks Mataušas Maslionka. .9 kati oi v įetoi Bab’- 
ką iš Juodosios Knygos vi- lon'ia randasi, Maike. Ai 
sokfu zababonų mokėdavo. ne Pilviskiy ParaPJ]°J;.
Būdavo, pastatyk jam kva- "V?“®' teve«.Babihoniia \- 
terką pčiščenos, tai jis ant ra_^az°.l Azijoj, arabų ze- 
sniego kiaušinį iškeps. Sykį meJ , . . ,
atvažiavo pas jį melninkas .. ~^a’ 5ai.da^ar -iau- lll as 
nuo Tryškių klausti rodos, zmos5.u- Maike, kur jestio- 
kaip padaryt vėją, kad jo monai gyvena.

firma turi §7.000.000 Įplaukų.
Valdiškos mokyklos daugumoje taip oat

yra kapitalizmo įtakoje. Juk valdiškos 
mokslo Įstaigos dažniausia' skelbia tas pa
čias mintis, kaip ir privatiškos mokslo Įs
taigos. kurias išlaiko savo reikalams kapi

na to. ii dar išgalvoja vis naujas filosofi
nes, juridines, etines ir kitokias teorijas 
kanitalizmo viešpatavimui pateisinti.

šitoji inteligentija, susirišusi visokiais 
rvšiais su kapitalizmu, pasidaro didžiau
sias kapitalizmo santvarkos garbintojas ir

galėti.
Svarbiausia priežastis, ku

ri trukdo žmogui gyvenimo 
naštą nugalėti, yra liga. Bai
siausios ligos yra alkoholiz-! 
mas, sifilis, trachoma, džio
va, drugys, reumatizmas. 
Suprantama, kad yra šimtai 
ir kitokių ligų, bet jų leng
viau galima išvengti, tik rei
kia mokėti apsisaugoti, kad 
nesusirgus. Sifilis ir alkoho
lizmas netik kūno pajėgu
mą sukri kd o, bet ir protą 
sumaišo. Nueik i kokį nors 
beprotnami, tai iš šimto li
gonių rasi 90 sergančių pro
to ligomis vien tik iš prie
žasties sifilio ir alkoholiz
mo.

Nuo tų ligų žmogus gali 
apsisaugoti — nuo visokių 
užkrečiamų, limpamu ligų 
galima apsisaugoti. Viskas,

talistai. Kapitalistiniu valstybių mokyklos ^ai^ot°.ia:'- Tokia inteligentija bijo kapi 
kitos analoginės istligos skiepijo ir skie- ,al 7?"0 labiau kaip maro. J, ma-
• žmonėms miiitis apie kapitalizmo no; ,oS kaP,tallzmul b"-"”"’ir

pija žmonėms mintis apie 
santvarkos gerumą ir pastovumą ii- tebe- 
lucšia tokius žmones, kurie padeda kapi
talistams atsiekti norimų tikslų.

Tad nenuostabu, kad kapitalizmui taip

žlugus, buržuazija 
milionai “barbaru,” 

kuriems nereikės nei knygų, nei paveiks
lu. nei laikraščių, nei mokyklų...

Tačiau pastaruoju metu ir inteligentu

rers “tamsi masė,”

melnvčia galėtu suktis. Ma- WI>nr,MAę vado i ai slionka pamislijo, pafige- ^^vf^ <7
riavo, ir sako: šiur, kad vėją T vt UZMU5E7- 
galima padaryt. Sako, tik Darant laivyno mamev- 
nukirsk juodam katinui uo- rus . Californijos pakrašty 
degą ir Įsikandęs ją pradėk pereitą sąvaitę Įvyko nelai- 
pusti. Ir pamatysi, sako, mė- Dedant Į armotą 30 sva- 
kaip pakils vėjas. Ir, ar tu šovini, jis sprogo, užmuš- 
vierysi. Maike. ar ne, bet damas 7 jurininkus ant vie- 
kaip tik melninkas taip pa- tos, o 13 sužeisdamas, 
darė, tuoj jo melnyčia pra

lengva laikyti savo įtakoje šių dienu inte- 'mpe.vK daugiau galime pamatyti tokiu
ligentiią. Žinomas fašistų publicistas Fer- ?™onP: kun® noreta Paka>st'
dinandas Friedas savo išgarsėjusioje kny- k,t.a terangesne santvarka, kūne net ko- 
goje “Kapitalizmo galas’’ demagogiškai 7’3,112,131; kad šioje zemeie žmogus ne
klausia: “Gydytojai kuris tik renka ligo- eksploatuotų žmogų kad bk darbas, bet 
niu kasos lapelius; advokatas, kurio prak- >«?™‘a>as nadanlų žmogų garbingą 
tika pareina tik nuo vieno koncerno: ra- , pasakyt., kad šitokių inteligentų,
švtoias, kuris sutartim yra surišus su savo ka™.™t<! gyvenimą toki, koksai jis yra, 
fcidėiu, ir daugelis kitu vis dar raminasi ^dien vis daugiau viešumoje pasirodo, 
esą iie vra savarankiški Ar savarankiški ’8 •"» Pa™"««n> ‘okios garsenybę kaip: 

■>” žinoma, butu juokinga laikyti inte- Rama,n Rollsnd, Teodoras Dreissęr, Ber-ne

dėjo suktis.
—Ar tai tu manai, tėve, 

kad ji pradėjo suktis dėl tų 
burtu ?

—O kaip tu sakai?

DETROITE STREIKIE- 
R1AI TURI OKUPAVĘ 

5 DIRBTUVES.
Iki pereitos subatos Det

roite streikieriai turėjo už-
—Aš sakau, tėve, kad me- ėmę 5 dirbtuves: vieną di- 

teorologinės sąlygos buvo dėlę kepyklą, vieną cigai-ų 
pribrendusios vėjui ir jis bu- dirbtuvę ir tris metalo dirb
tų pradėjęs sukti malūną be tuves.

iigentiia savarankiška tada, kai kapitaliz- nald Shaw, Andre Gide, Džonas-Dos-Pa- 
mas inteligentui duoda tokias sąlygas į?8’ Martinas Andersenas-Nekse Viktoras 
diibti. kaip savo knygoj vra aprašęšus Margentas Leonas Musinakas Liųdvakas 
naks Ferdinandas Friedas; “Penkius me- Re"as !-r k,.tL Tal VIS rašytojai, kurie savo 
tus kasdien mokosi chemikas mėgintuvė- rastais zadinazmomusąmonę, kūne suge
bu ir kolbų paslapčių, kad paskui galėtu b3- Par?dyti. jog inteligentija ekonominiu 
kokio nors koncerno laboratorijos kamnu- atzvllSlu ,nera kokia atskira, pnvilegijuo- 
tv daryti iš eilės keliatą metų pagal tam j’tį°kOv^^^ urp da?’
lrk^^ p^anna^“&eS {*?/ ^talAad lįd.gentija neĄ ti- 

dien studijuoja inžinierius mašinas, kad ke«’-s susilaukti palankiu socialinių refor- 
paskui galėtų iš eilės keliatą metų braiŽy- ^03alkvdf'n’as' nuo,ahal "uo genimo

FRANCI ZIJOS ATSTOVAS

čia parodytas Georgės Bon- j 
net. naujas Francuzijos amba- j 
sadorius Amerikai. Jis yra fran- j 
euzų radikalų socialistų partijos! 
narys, ši partija dabar ineina į 

e Liaudies Frontą.

Ligos, kurios dargiausia 
lietuvius kankina, vra vi- 
siems lietuviams žinomos 
bent iš vardo: todėl nesun
ku jas iš arčiau pažinti. Ap- 
sipažinti gali iš knygą ir lai
kraščių skilčių: “Sveikatos 
skyrius,” radio pasiklausant 
arba nueinant Į daktarų pa
skaitas. Viskas daroma tavo 
naudai, lietuvi, o tu, it tas 
ožys, užsispyręs atbulas ei
ni, ir, žinoma, sau pakenki. 
Greit ir nelaiku susensti, li
gos tave kankina ir vos su
laukęs pusamžio važiuoji i 
anapus grabo. To viso galė
tumei išvengti, jei nebūtu
mei apsileidęs. Čia negali 
kaltinti kitų: čia aiškiai 
pats esi kaltas. Tu nesigaili 
pinigo nusipirkti automobi
lį: tu nesigaili pinigo kar- 
čiamoje prie baro išsigerti 
ir savo protą užnuodyti, bet 
tu gailiesi dešimtuko užsi
mokėti už pasimokinimą.

Atbusk, lietuvi, apsidai
ryk aplink; matai, kad apsi- 
ileidai perdaug; užsipoliti- 
;kavai perdaug: save pamir
šai ir savo šeimą nuskriau
dei. Per vėlu bus, kai lovon 
atsigulsi. Sarmata gerti. Al
koholizmas veda prie ligų, 
paruošia joms dirvą tavo 
organizme. Taigi gerti yra 
neatleistina nuodėmė. Taip, 
neatleistina nuodėmė; ne
gana kad ligos tave suės, 
bet ir tavo busianč ą gent- 
kartę nekaltai kankins. Už 

i tavo prasikaltimą, iž tavo 
: nuodėmes turės kentėti tavo 
vaikai ir vaikų vaikai.

Tad laikas susirupint, lai
kas Įgiti žinių: kas daryti, 
kad sveiku būti ir i go am
žiaus sulaukti. Žinok, kad 
“Life begins at six;v!”—o 
tu “at fifty” jau ant šv. Ka
zimiero kapinių amžinu 
miegu užmigęs ilsėsi:

Dr. A. L. Groičunas.

J
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ARGENTINOJE DABAR 
VIDURVASARIS.

Lenkijoj Įsigalėjo 
Fašistai,

! Unifurmuoti Streikieriai Andersone.

Kariuomenė bus sprendžia
moji ir vadovaujamoji jėga.

Lenkijos tautininkai įstei- į 
gė valdžios partiją iš Pil
sudskio legijonininky ir pa
skelbė jos “tautišką,” tai 
yra, fašistišką programą.

visuose
Aii *es Lenkijos . miestuose buvo

FRANCUZIJOJ ĮSIGALI
40 VALANDŲ DARBO ]

* SĄVAITĖ. j *
Francuzijos ministrių; ir vasario mėne.

kabineto posėdžiui anądien si ; Argentinoje vra karS. 
viešųjų darbų ministevis pa- įiausi f . Jvidįrvasario -p nedsW{enj 

jektą, kuriuo numatoma vi ’ kai Buenos
šiems eeležinkelininkams i- ^tėja, nes apie penktada- išlipyti atsišaukimai, kad vi-v»““boS4- Si L!'nl;ii°i gyV^jai TdŽ-
vaitę. Minislerių kabinetas X JZ SS&r^
projektą priėmė. Projektas jfonteVideo. Nahuel Huapi taneliuose kunVbuvo
M 2° d' J3U P-'ade' Cordobą. Tandilį ir k& daigam' tiaukinS gat- 

vietas. Išvažinėja pasituri vakariuose, teat’-uese ir ki 
žmonės; darbininkams nė- tur. Iš to iau aišku, kad tai 
ra galimybės

tas taikyti
Ministerių kabineto posė

dyje viešųjų darbų ministe- 
ris pasakė kalbą, kurioje 
pabrėžė, kad jo pąteikto 
projekto pirmaeilis tikslas 
yra duoti darbo bedar
biams. Dabar turimais ap
skaičiavimais, Į geležinkeli
ninkus
kus busią galima pr

IR AIRIAI KARIAUJA 
PRIEŠ ISPANIJOS FA

ŠISTUS.

ne privatiniu žmonių dar
bas, 1x4 valdžios organizuo
ta propaganda. Nau ios pai
ri ios oriešakv stovi Pilsuds
kio Legijono vadas, pulk. 
Koc, tačiau manoma, kad 
visas šitas judėiimas buvoNepersenai atvažiavo

Francuzijoje net.u- Nevv Yorką iš Airijos laik-'18*,8 S11^
na galima priimti raštininkas ir darbininkų į“ktatoi?a^ generolo Smig 

apie 60,000 žmonių. Ir tai vadas Pat Quinlan. Jis pra- RvHzJT’ geDe ° ° bmg 
vien dėl to, kad sutrumpina- nešė, kad Airijoj susiorga- 0J 'K”azo-
mos darbo valandos

PETRAS KVEDARĄ SĖDI
ARGENTINOS KALĖJI
ME DĖL ŽMONOS NU

ŽUDYMO.
Kaip praneša iš Buenos

Aires “Išvien,” jau trečias

nizavo iš airių respublikie- Paskelbtoji tos partijos] 
čių ir šiaip pažangių vyrų programa reikalauja aprėž- 
grupė ir išvažiavo Ispaniion ti seimo gale, o krašto vado- 
kariaut prieš fašistus. Tie vybę pavesti armijai ir jos] 
airiai pažangiečiai stojo viršininkams.

&enz‘ Romos katalikų bažnyčiai] 
iclą O Duffey, kui iš su jo ^UO(jama privilegijuota po- 
organizuotu buriu pirmiau zicija jr y£atin £ Jvaistybės|

mėnuo sėdi kalėjime Petras išvažiavo Isnanijon ir talki- gjoba 
Kvedaras, kuris nužudė sa- ninkauja fašistams.

Taigi Lenkijos fašistinė

Tarp General Motors ir 
unijos vyksta derybos dėl 
galutinos sutarties. Unija 
reikalauja 5 dienų po 6 va
landas darbo sąvaitės.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau VINCENTO CIBIRKO, 

gimęs 1873 m. Padrečių kaime, 1895 
m. gyveno Pittston, Pa. Tėv į vardas 
Juozas čibirka; motinos—.Magdalena 
Paltinavičiutė. Brolis Kazim. -ras, gy
vena Lietuvoje. Prašau a'sišaukti, 
turiu svarbų reikalų; kurie žinot kur 
jis randasi, malonėkit pranešti jo ad
resų, busiu dėkingas. (8)

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

Antanas Genzbilis pa j ieškau AU
GUSTINO BU.NDORIO. Paeina iš 
Lietuvos Mažeikių apskriti , Laižu
vos miestelio. Atvažiavo į Ameriką 
1912 metais. Jis gyveno apie 1920 m. 
Bostone. Atsišauk pats, ar »a kurie 
žinote kur jis randasi m ilonėkite 
man pranešti jo adresų; tu'iu labai 
svarbų reikalų. (9)

Antanas Genzbilis
3325 So. Lituanica avė., Chi.-ago, III.

i Jonas Lankus pajieškau .-esers su- 
1 naus OLIASIAUS KERTIJĖNO. Se- 
į lalių kaimo, Trakų apskričir, Keta- 
viškių parapijos. Yra labai svarbus 
reikalą-. Kviečiu patį atsišai kti arba 
kurie žinot jo adresų, arba tokių ži
nių apie jį žinot, malonėkit man pra
nešti, už kų busiu dėkingas. (0)

John Lankus
128 E. Holsman st., Paterson, N. J.

Broliai ir sesers, Matulių kaimo ir 
KLEMENSAS ŠIPAILA. Griškabū
džiu kaimo, šakių apskričio, visi Su- 
vaikijo?, prašau atsišaukti; kurie ži
not kur jie randasi, malonėkit pra
nešti. <0>

Joe Uempsey (Juozas Dumčius) 
Harper, Wash.

APSIVEDIMAI.

Štai kaip šiandien išrodo Andersono miestelis, Indianos valstijoj. Sustreikavus tenai au- 
tomcbiliu darbininkams, tuoj buvo apskelbtas karo stovis, šautuvais ginkluota policija 
ir milicija dabar tenai daro “tvarką,’’ suprask, laužo streiką.

vo žmoną, radęs ią su kitu
vyru. Iš pradžių jis buvo už- 3 LIETUVIAI IŠVAŽIA- diktatūra pavedama milita- 
darytas Avellanedos kalėji- VO PAGELBON. ristams ir Romos katalikų 
man, o dabar esąs perkeltas ■■ „ , , klerikalams.
i La Platės kalėbma. , Naujienos praneša kad . HARTFORD, CONN. pavojingas sve.kata. Ve

tr-vs Chicagos jaunuoliai, fcKonommiuose n sočia ...... rauzės užlaikomos šiltai ir
panaaa. Antanas Rutkauskas, d-ro l'uose krašto reikaluose Farmenai musų ap.el.nkeje ri iWyt0S šiapdegio, nes 

“ A. Rutkausko sūnūs, Benni sprendžiamas balsas pri- patenkinu. vis.ld(į but
ir Antanas Litvi- klauso valdžiai. Ji reguliuos j Musu apielinkėje daug drėgnas. Langų atidaryt ne-

Ank sčiau už 
žmogžudystes, esant nenor 
maliam, susijaudinusiame f?* 
stovyje, buvo taikomos ■•= ^Sovetsku, 
sai mažos bausmės ar 
visai paliuosuoiama. i -i-,- -Dabar, pakeitus Argenti- sukilėliais 
nos baudžiamaji kodeksą, 
jam gręsia keliatas metų.

Petras Kvedaras paeina 
iš Puškonių kaimo. Saločių 
vals., Biržų apskričio.

Pajieškom Darbininko
ANT FARMOS. Patyrimas nereika-

; lingas, mes išmokysime jeigu norės 
dirbti. Su mokesčiu susitaikysime. 
Atsišaukite laišku. JOE PUNDIN,

R. 6, Charlotte, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ramaus budo; aš esu 26 m. amžiaus. 
Prašau atsišaukti, plačiau paaiškin
siu laiškais. P. Babin (0)
Cravley McCracken, Comeau Bay,

Que., Canada.

Jauna panelė jieško turtingo gyve
nimui draugo. Amžius nesvarbu. Gy
venimo aprašymas ir fotografija pa
geidaujama. Adresas; J. BA-TĖ, 
V.D.Universitetas, Kaunas, Lithuania

Iv/ir nas išvažiavo Ispanijon pa- gamybą ir darbininkų san-1 miestelėnų ir farmerių skai- leidžia, todėl 
“ i gelbėt lojalistams kovot su tikius su darbdaviais. J to “Keleivį.” . Ir nors musų škus ir dusin

Urugvajaus lietu
viai ŪKININKAI LAI

KO daug bičių.
Lietuviai ūkininkai tvirti

na, kad Urugvajuje labai 
palankios bitininkystei sąly
gos. Veik kiekvienas lietu
vis, kuris nuosaviai verčiasi 
žemės ukiu. turi po keliatą 
ar net po kelioliką aviliu bi
čių. Iš bičių čia esanti daug 
didesnė nauda negu kur ki
tur, nes jos čia duodančios 
daugiau medaus, leidžian
čios daugiau spiečių ir žie
mos metu neprašančios mai
sto. tuo tarpu kai jų medus 
turi didelę vertę, nes už 2 
svaru gryno medaus moka
ma net 1 pezas 40 centavų.

oras labai tro 
dusinantis, smarvė

Komunizmas skaitomas j apielinkėje daug visokių i- nuo tabako nepakeliama ir 
svetimas Lenkijos tradici-J vykių būna, bet laikrasčiuo- nepratęs darbininkas negali 

joms, nes jis buvo atmestas]mažai žinių matosi. iškęsti keliatą valandų.
1920 metais mūšio laukuo- J Apie farmerių būklę ma- Prie tabako skirstymo 
se.” Kodėl fašizmas nėra Ižai ką galima pasakyti, nes daugiausiai dirba ateivės, 

nijos apie save jie neparašė. Lenkijai svetimas, tas nepa-ljie rodos geriausiai paten- lietuvės, lenkės, ungarės, 
sakyta. Į kinti. Bet musų apielinkėje italijonkos ir nigerkos.

Beje, naujos partijos pro-J auginama labai daug taba- Darbininkės neorganizuo-

Jie išsėdo Havre mieste, 
Francuzijoje, o iš tenai nu
vyko Barcelonon. Bet kol 
kas platesnių žinių iš Ispa-

SUČIUPO RAKETIERIUS
Nevv Yorke buvo susidarius ganioj yra 'žadama’ valstie- Įko"ir todėl čia susirado savo tos, todėl apie geresnį atly 

raketierių gauja, kurie vilio- eiams žemės; bet tas paša- rūšies pramonė, tabako iš- ginimą nėra nei kalbos. Bo
jo pinigus iš restoranų savi- kyta taip neaiškiai, kad ma- Į sortavimas. Tame darbe sai ū’ darbo prižiūrėtojai su 
ninku, prižadėdami jiems noma, jog tai buvo įrašyta j daugiausiai dirba moterys darbininkais kur kas blo- 
apsaugą. Pažymėtina, kad tyčia, kad apgavus valstie- ir tik žiemos metu. ‘ ]giau elgiasi negu geras uki- 
tarpe tų reketierių buvo trys $įus ir patraukus juos į fa- Darbas duodamas išsor
restoranų darbininkų unijų sistų partiją. tuoti nuo svarų; darbininkėj__
viršininkai ir du advokatai. Svarbiausis naujosios par-lp^r dieną turi išskirstyt pa-j i • D 4. L 
Dabar tas raketas išsiaiški- tijos pagrindas, tai tautiš- skirtą skaičių svarų. Jeigu JClgU rdtrUKęS 
no, valdžia keliatą jų areš- kūmas, kaip ir pas kitų šalių J paskirtą svarų skaičių kuri] ČI+a
tavo ir atidavė teisman. fašistus. Tautiškumu prisi-1darbininkė neišsortuoja, tą! lSKirpKH ullcĮ

Svarbiausiu liudytoju yra dengę, šitie smurtininkai!išmeta iš darbo.
buvęs šaikos kolektorius nori patraukti prie savęs vi-J Tabakas skirstomas 1
Louis Beicher.

Danvers mieste ugnis su
naikino 40 motorinių laive
liu. kurie buvo sukrauti žie
mai.

sus nesusipratusius 
nius.

Pranešimas.

John Lewis Tariasi.

Paveikslėlio priešaky matome angliakasių unijos preziden
tą Jchną Lewisą. kuris dabar organizuoja naują Amerikos 
darbininkų unijų sąjungą, prrešingą reakcinei Amerikos 
Darbo Federacijai. Tuo tikslu buvo paskelbtas ir automobi
lių darbininkų streikas, kad privertus General Motors kor
poraciją pripažinti naują uniją. Šis paveikslėlis buvo nu
trauktas, kai Lewis tarėsi su federalės valdžios tarpininku 
Dewey.

GERA FARMA!
55 akeriai žemės, 6 ruimų stuba, 

barnė, vištininkai ir kiti budinkai. 
Farma tinkama auginimui vištų ir 

' pienininkystei, tas biznis daromas iš 
tos farmos per 18 metų. Žemė gera ir 
gerai įtręšta. Priežastis pardavimo, 
moteris mirė, šeimynos neturiu. Mai
nyčiau ir ant stubos, ant kurios ne
būtų daug skolos. (1)

GEORGE KAULEN 
P. O. Box 41, Ballard Vale, Mass.

ninkas su gyvuliais.
Vargdienis.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud
galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai Prisiun- 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti 
Jų ir į Kanada 

GEO.
BENDOR.UT1S 
.120 Wikoa St 

W»terbury. Conn

____ . _ . ke-
sluogs-Jlioliką rūšių ir kiekviena i*u- 

šis turi paskirtą sau vardą. 
Darbininkė turi pažinti ta
bako lapus ir tinkamai iš-

john milich. lietuvis, gyveno j skirstyti. Jeigu nebūna tin-
su lenke Madison, III. Bet jau apie 10Umai įįskir^tvTa^ tiri in- metų tas vyras paliko ta moterį ir iš- ] . lSSKirStytaS Ldl m
važiavo į Detroit. Mich. Dabar toji IspektOlTUS SUgl’ąŽina 
moteris mirė ir paliko apie $10,000‘
turto. Jeigu jis yra gyvas, tegu! at
važiuoja ir apsižiūri, gal gaus kiek 
nors jos palikimo. <9)

JOS GADWELI. .
914 State Street, Madi-son. III.

Lietuviai, Kurie Norit 
Pirkti Farmą

Tai tegul atvažiuoja pas mane Su- 
batomi.- ar Nedėliomis; aš žinau ke- 
liatų gerų farmų ir noriu kad jas nu
pirktų lietuviai. Parodysiu visai dy
kai. Busime kaimynai. (1)

J. MIKALOP
Holliston street, Med\vay, Mass

Nupigintos Knygos.
SENOVĖS DAINOS surinktos iš 

visos Lietuvos, 128 pusi..............35c.
NAUJOS DEKLAMACIJOS ir dai

nos apie pa-aulinį kara. 76 pusi. 25c.
KA7.IRŲ KNYGELE, kaip išiošt 

pinigus grajinant kazvroms .... 25c.
SPĖJIMAI LAIMĖS ir Planetos, 

kas po kokiu ženklu gimęs..........25c.
12 POPIERV su puikiausiom pa- 

vinčavonėm ir kvietkom.............. 25c.
MIRTIES BAUSMĖ, eilėmis. 15c.
Kas prisius $1.00 gaus šias knygas.

Kurie nori po vieną iš tų. gali pašto 
markėm atsiųsti kiek yra vertės kny
ga. PAULUS MIKALAUSKAS 

248 W. Fourth Street.
SOUTH BOSTON. MASS.

visą
! atgal skirstytojai ir darbi
ninkė turi perdirbti visą iš 
naujo už tą patį užmokestį. 
[Už darbą apmokama labai 
pigiai. Sunkiai dirbant, mo
terys uždirba nuo $9 iki §12 
į ^savaitę.

Darbas sunkus ir labai

Į ir pasiuskit su vardu, pravarde ir ad- 
I resu pa< W. S. Rice. Ine., 85E Main 
j Street, Adams. N. Y. .Jums bus pri
siųsta veltui ir be jokių obligacijų jū
sų išbandymui su pilnu aprašymu šio 
stebėtino Methodo sumažinti patrū
kimą. kuris suteikė naują lengvumą, 
smagumą ir liuosybę, tukstantiems 
kurie kentėjo per metus.

Ne svarbu kaip blogai patrukęs 
kaip senai jus turit, arba kaip sunku 

j laikyt; ne svarbu kokių skirtingų pa- 
' rišu dėvėjot. nepraleiskit šito išmė
gint VELTUI. Ar esat aukštas ir lie- 
■as. arba žemas ir storas, ir ar turit 
didelį patrūkimą, šis stebėtinas prie
taisas sukontroliuos patrūkimo vietas 
taip. kad liuosai galė.-it dirbt bile dar
bą. lyg niekad nebūtumėt buvę pa
trukęs.

Išmėginki! šią garantuotą Methodą 
sumažinimui patrūkimo be jokių ri
zikų. Parašykit kad prisiųstų IŠ
BANDYT VELTUI pas W. S. Ries, 
Ir.c., S5E Main St., Adams, N. Y'.

W0RCESTER, MASS.

CHESNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI IŠSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai { 
ir visokių išdirbysčių ALUS. ♦ 
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS ♦ 

RŪŠIES. }
PATARNAVIMAS GERAS!

I

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIU IŠDIRBYSTĖS

PAiN-EXPEllER

o:** %
Tūkstančiai rado paleng- | 

viuimą gebantiems ir
skaudamiems muskulams I 
— su keliais išsitrynimais. |

PA!N-EXPELLER
vaisbaženklis Inkaras yra| 
naudojamas per 70 metų

l I M I M E N T

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

JAI GAUNAMAS IR B0NKUTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

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

NUO VĖŽIO LIGOS

GYDUOLĖS.
Ligoniams, visiems svarbu ir rei-J 

kalinga žinoti Vėžio Liga ir vieninte
les pasauly gyduoles, kurios greitai 
suteikia pagelba ligoniams, kurie Vė
žio Liga serga. Nėra skirtumo, ar li
ga viduriuose ar iš viršaus. FRANK 
RICICKIO gyduolės, vienos gert, o 
kitos tept iš viršaus pagal n įrodymą, 
SUSTABDO SKAUSMUS. SUSTAB
DO KRAUJO BĖGIMĄ. SUTINIMĄ, 
PRALIUOSUOJA VIDUR rJS, pa
taiso apetitą, teikia ramumą. Ser
ganti tokiom ligom nieko ne'aukdami 
nusipirkit F. RICICKO gyduolių ir 
vartokit jas taip kaip yra nurodyta 
Kaina $3.00 bonkutė ar dėžutė.

GYDUOLĖ NUO UŽSISENĖ4USIŲ 
RONŲ, kurios tankiausiai ra idasi ant 
kojų arba rankų. Tankiai jes 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 tuojau.; dėžutę. 
Kaina $1.00 ir $2.00.

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

KURIE TURI “PILĖS” ir di neturė
jot operacijos—Musų gydu; lės duos 
geriausią patenkinimą. (Jeigu buvo 
išplautos, tai jos nepagelbė.- ). Kaina 
tų gyduolių $1.50.

j pavieniais numeriais.
i90 MILLBURY STREET*

WORCESTER, MASS

Užsisakydami Gyduoles, pinigus 
siųskite pastos ar express nr.oncy or- 

(-)derį šitokiu adresu:
FRANK RICICKAS 

298 Hillside Avė., 
i-------------- ----------------------- -------- - HARTFORD, CONN.

IEET

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

sI s : s i =
!?KKSs
*

Į;
.M

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų,
223 pusi. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NL’O 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilės:

TAUTIŠKOS. ŠE1MINTŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboj,. 

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1^5.

Kiekvienas turėtų papuošti saro knygynų minėta knyga 
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus gerinsią 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog j įpra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivk ’ ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.



įeitas Puslapi*. KELEIVIS. SO. BOSTON. No. 8. . Vasario 24 d., 1937 m.

Pamokos iš Ispanijos
Jei vienodose sąlygose kariaus vyras prieš vyrą, tai lais-; 
vas kareivis visuomet nuga lės prievarta tarnaujantį.

Svarbiausia politinė Ispa-! tas ir sugniužintas masių . 
nijos pilietinio karo paino- akcijos. Barcelonos mieste 
La yra ta, kad negalima pa- sukilėlių artilerija, kuria
t Įtikėti Italijos ir Vokietijų: 
vyriausybėms ir kad Angli- ninkai 
ios vyriausybė jau nebe pir- galėta 
na kartų žaidžia su rinki
kais.

“Savanorių"’ klausimas 
dabar yra tiesiog spiegian
tis.

Vieninteliai tikri savano- 
įiai dabar Ispanijoj yra tik 
tie, kurie kovoja Ispanijos 
■vyriausybės pusėj. Sovietų 
Rusijos karių ten labai ne
daug, nes jos vyriausybė ga
lėjo pasiųsti tik mažų skai
čių specialistų. Ispanijoj dėl 
laisvės ir demokratijos var
gsta ir žūsta Tarptautinės 
kolonos pėstininkai.

Jie tarnauja už mažą at
lyginimą. Jie tarnauja prieš 
savo vyriausybių valią.

Šiuos. legionierius prily
ginti Romos ir Berlyno pa
siųstiems kareiviams* butų 
apgavystė. Nei vienas vyras 
negali iškeliauti iš Vokieti
jos ar Italijos be šių kraštų 
■'aidžios leidimo. Italijos 
įtarei viai tikrai siunčiami 
karo laivais, o vokiečių ka
reivių siunčiamos ištisos re- 
imliarės dalys, Vokietijos 
karo laivams lydint. . 1

Be šių politinių pamokų! eigas 
—o ir jos yra pakankamai 
.< varbios — Ispanijos kovos 
. uteikė daug svarbių strate- 
. inių žinių.

Aš manau, kad šios ži
ruos, jei aš jas teisingai su-

aptarnavo daugiausiai kari- 
ir viršilos, buvo nu- 
ir paimta darbinin

kų, kurie kovojo atviruose 
į sunkvežimiuose ir apsigink-
į iavę tik tuo, ką po ranka pa- /^atėn? 
čiupo.

Kokia puiki medžiaga 
iaudies armijai

Tarptautinė kolona, susi- 
iedanti iš idealistų ir fašis- 
inių kraštų pabėgėlių, iš
gelbėjo Madridą, nes jie

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

VVAUKEGAN, II.L.

mus nuvesti tam tikrą kelią, 
bet nelabai ilgą. Neapmoky
ti entuziastai gali turėti pa
sisekimų, kad demokratija 
butų saugi, jie turi patys sa
ve disciplinuoti.

! Ginkluotosios jėgos turi 
būti laikomos toli nuo poli
tikos. Musų pareiga žiūrėti, 
kad ginkluotas jėgas kont
roliuotų ir joms vadovautų 
patikimi vyrai, kurie prita
ria demokratiškai konstitu
cijai ir kurie nesutiktų būti' .j. Petraitis, 
reakcinių ir privilegijuotų 
jėgų įrankiais. “L. Ž.

Kai jo brolis dėl gyvanašlės išsižadėjo Anglijos sosto, tai 
šis užėmė jo vietą ir pasivadino Jurgiu šeštuoju. Šaiia jo 
stovi jo moteriškė Elzbieta. Ateinanti pavasari bus ju
dviejų vainikavimas.

VALDYBA 1937 METAMS.
Jos. Mačiulis — pirmininkas,

906 Prescott St. Waukegan, III.
I. Kužmskas — pirm. pagelbininkas,

821 Prescott st., tt’aukegan. III. 
Zuzana Gabris—nutarimų rašt.

730 McAllster avė., Waukegan, IU. 
Smilija Kernagis—turtų rašt.

720 Vine Piace, V.aukegan, III.
K. Vaitiekūnas — kasierius,

726 — 8th St., \Vaukegan, IU. 
Kasos Globėjai:

D. Lauraitis.
Knygiai:

K. Dambrauskas, A. Marcinkus. 
Maršalkos:

! J. Sereikis, P. Vaitekūnas.

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

Į auosybes Svetainėje, kamp. &th ir 
k tikins Sta.. VVaugpyan IU.

priežasčių nugalėjo baltųjų 
dalis ir intervencionistus.

Didelę pamoką čia sutei
kia tas tikslas, dėl kurio 
žmonės kovoja, kuri Napo
leonas pavadino nepasve
riamu.

Jis stiprina kovotojus, ku- 
tiki galutiniu tiesos,

prieš blogybę, teisingumo ir 
aisvės prieš brutalią .jėgą 

triumfu.
Dar viena pamoka mus 

: visus jaudina. Tai gerai į-j 
•.engtų ir Įtvirtintų pozicijų 

nimosi jėga. Tą mes 
Alkazare, Toledo 

mieste, kuri sėkmingai suki
lėliai atlaikė, tą pati matom 
labar pačiame Madride.

Kitas panašus pavyzdys 
via Oviedas, kurio vyriau- 
ybininkai vis dar negali 

paimti. Čia kovoja sukilėlių 
garnizonas, vyrai, kuriems 
jau virvės ant kaklų. Jie yra 
pasiryžę atlaikyti kuo at
kakliausias baskų angliaka
sių atakas, kurios tęsiasi jau 
nuo rugpiučio mėnesio pe
reitų metų.

lr nedidelis būrys žmo
nių. gerai įsikasęs, ypatin
gai gerai apsidengęs ir ap
ginkluotas kulkosvaidžiais, 
gali atremti net nemažą ar
miją. Ši pamoka jau buvo 
išmokta Didžiajam kare, 
bet ji dar labiau žymi šian-

bais;

ovoja uz tai. ką jie tiki, o 
ų priešininkai—maurai ir 
ivetimšaiių legijono kapel
iai — vra samdvtiniai.v *>'

Vokietijos surinktieji ka
lviai jau kovojo prie Kor
dobos ir Madrido šiaurės 
akaruose. Dėl tų pačių 
•riežasčių labai abejotina 
r ir šie “šviesiaplaukiai 

maurai” sugebės pakreipti 
varstykles i kitą pusę.

Iš Vokietijos siunčiamos 
inios stengiasi įrodyti, kad 
Ispaniją pasiųstose vokie-

ių dalyse nesą nieko kita, dien Ispanijoj.

lėktuvai ir lakūnai, 
sybės karo laivai

NORWOOD, MASS.
Pastaba “Laisvės” kores

pondentui.
“Laisvės” koresponden-: 

tas iš Norvvoodo parašė an
dai į savo laikraštį, kad vie
nas socialistas čia darąs gė
dą socialistams. Girdi, gud
rusis parapijos vargoninin
kas pasiėmęs tą socialistą, 
kad padėtų jam Kalėdų 
plotkeles išnešioti po lietu
vių f ai merių stubeles, ir tas 
socialistas padėjęs.

Šitas priekaištas visai ne
vietoj, nes, kaip man teko į 
sužinoti, šitas socialistas nu
vežė vargonininką savo au
tomobilium už tam tikrą at-

•rantu, yra didelės svarbos: r*;eg

aip tik savanoriai. Tačiau, 
taip nebūtų disciplinuoti šie 
okiečiu kareiviai, jie kovo- 
a ne Faterlanda gindami. 
3e abejo, jie atliks savo pa- 

bet laisvi vyrai, ko- 
voją už tai, ką jie laiko 
brangu, visuomet yra daug 
•ertingesni už paimtuosius.

Ir dar 10.500 italų “sava
norių” — visa divizija su 
avo karininkais ir štabui

Zakarų demokratijoms, y- 
>ač Anglijos piliečiams. Tai,, ;įas jaijs 

. :ą aš galėčiau pavadinti de- uo Įaiku, 
• nokratijos strategija, yra 
glaudžiai susiję su šio kan
kinamo krašto įvykiais.

Viena pamoka, kurią mes

TI Kiek gi jų yra atvykusių sa-I n t i i i.o noru.

galime iš naujo išmokti, yra 
i ena pamoka, bet šiandien 
ypatingai aktuali. Dar kaitą

Ir koks elgesys 
pasiųsti kaip tik 
kai tarp Britų ir 

' Italų ėjo pasitarimai dėl 
“Gentleman’s Agreement” ’.

į Jei šios dalys 
! Britanijos ministėrių kabi 
; neto žinia ir sutikimu, tuo
met koks dvigubas Britų

Jei tvirti pastatai gali bū
ti gerai sutvirtinti ir ginami 
kulkosvaidžiais ir priešlėk-: 
tuviniais ginklais, tai jie su
darys tokią baisią pasiprie
šinimo jėgą ir tuomet įgula 
juose galės tvirtai laikytis.

Staigios, netikėtos atakos 
per fronto linijas netenka 
daug jomis suteikiamos bai
mės, jei prie to yra pripran
tama.

Dabar yra, sudaryta nauja 
ašistinių generalių štabų 

karininkų doktrina, kad 
pergalės galima pasiekti tik 
netikėtais smūgiais, kurių
negalima atremti.

Bet jei šiuo budu prasi

einą mobilizaciją. Masiniu 
armijų dienos yra praėję.

Gerai specializuotos ir kestį. Bet kai tas socialistas 
mechanizuotos dalys, suge- j patarnavo savo automobi-

Vyriau- 
tuomet

buvo išsklaidyti. Drednau 
tui, kovos laivui, “Don Jai- 
me I” sviedinys pataikė į 
denį ir nors karo laivas, žiu-

desnfe milįurinės reikmės,: dienai'neatsiiyįno! Negana 
Kaip dideles mases sumobi-

- lyginimą, ir vargonininkas 
jam užmokėjo sutartą mo-

NEBŪK ŽILAS
IŠRODYK 10 METŲ JAUNESNE

Stebuklingos Gyduolės. Kurios Pa
naikina Žiliną, Plaukų slinkimą ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kariam 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 dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO.,

Dept. 4,
Box 305, Clinton, Indiana.

i

bančios kovoti savo inicia- lium “Laisvės” korespon- 
tyva, šiandien turi daug di- dentui, tai šis da ir iki šiai

labai sugadintas, tačiau 
kurį laiką negali veikti.

Krašte gi, taip pat, nors ir
mažas skaičius lėktuvų su- kolonų sudaro tik patogiusį socialistams.

taikinius aviacijai. Kitais

kad Beatsilygino, bet mėgi- 
lizuotų kareivių, kurių trans- na da apšmeižti jį per “Lai- 
portavimas ir papildymas svę,” kad jis darąs “gėdą

Ta įrodoma, kad savano- futos apgauma>, o jei pa
kai kovoja už tuos dalykus, 

kuriuos jie tiki. yra daug 
abiau pavojingesni, kaip 

pavergtieji.
Gal būt, tai bus šiek tiek 

merdėta, jei aš paminėsiu, 
ką mes iki šiol manėm, kad 
vienas savanoris yra lygus 
kims pavergtiesiems, bet y- 
a tikra tiesa, kad blogai ap

ginkluoti ir menkai apmo
kyti entuziastai, persiėmę 
: avo kovos idealais, gali at
silaikyti prieš gerai ginkluo
tus samdytus kareivius.

pasiųstos su ’aužę kariai gali būti nuolat 
stabdomi, kad ir, palyginti, 
mažo skaičiaus, bet tik ge- 
•ai ginkluotų vyrų, įsitvirti
nusių miestuose, tai ši kal- 

iųstos be Britanijos minis- kuliacija bus bloga. Tai pri- 
terių kabineto žinios ir be verstų puoliką vėl galvoti ir 
io sutikimo, tai šiuo atveju sunkiai galvoti.

Kovojant vyrui 
rą, suteikus jiems 
apginklavimą ir 
mą, laisvas kareivis visuo
met nugalės prievarta paim
tą. Katalonijoj ir ypač Bar- 
celonoj ilgai rengtas gink- 
’ uotas profesionalių karei
viu sukilimas buvo užtvenk-

kalai dvigubai nusižengė ir 
Britų kabinetui ir Britų 
‘autai I

Kokį efektą šie Abisini
jos karo “veteranai” pada
lys pamatysim. Jų mušiu 
garbė yra labai tolima nuo 
Tarptautinės kolonos laisvų 
savanorių ir vyriausybės mi
licijos garbės.

Dar kaitą istorija pasi
kartoja. Apdriskusi, pusiau 
badaudama ir blogai ap- 

prieš vy- ginkluota Francuzų revoliu- 
vienodą cijos armija atstūmė ir su 

apmoky- mušė geriausiai apmokytus 
Europos kareivius. Rusų 
raudonoji armija pirmosio
se dienose, kol ji dar nebu
vo disciplinuota, organizuo
ta ir apginkluota, buvo tik 
minia, bet ji dėl tų pačių

Kita gi pamoka yra bai
si aviacijos jėga ir jos reikš
mė visose karo operacijose. 
Kai kurie iš musų tą dalyką 
iau prieš daugelį metų buvo 
išpranašavę ir dabar mes 
matom, kad musų pranašys
tės buvo tikros.

vaidino nemažą vaidmenį, 
kurio reikšmė sunkiai tega
lima nusakyti.

įdomus dalykai iš aviaci
jos srities yra pranešami iš
Ispanijos, ‘ sąryšy . su paly- nedisciplinuota drąsa
ginti menka vokiečių lėk-___________________
tuvų konstrukcija.

Vokiečių kovos lėktuvai, 
kaip pranešama, yra ne to
kie greiti, kaip francuzų ar 
italų. Be to, yra žinoma, 
kad francuzų mašinos, pa
siųstos Ispanijos vyriausy
bei yra ne vėliausios konst
rukcijos.•f

Šis dalykas yra didelės 
svarbos. Mano draugai vo
kiečiai dabar sako, kad vė
liausiai pastatyti vokiečių 
lėktuvu motorai taip pat 
nėra vartojami Ispanijos 
kovose.

Tuo yra sunku tikėti. Ne
galima. įsivaizduoti, kad Vo
kietijos vyriausybė rizikuo-

Nejaugi musų komunis- 
žoažiais sakant, pergalei tams jau nusibodo “bendras 
dabar netiek reikia didelių frontas,” kad jų lyderiai vėl 
batalijonų. pradeda svaidyt į socialis-

Bet iš kitos pusės, vien tik tus 
gali s

purvais;
Norwood ietis.

Ar žinote, 
kas čia ?

Dėka Ispanijos jurininkų ^ ^etekti prestuto, ^as^gali
Ištikimybės, didelė laivyno 
daiisį įskaitant ir pačius ga
linguosius vienetus, pasiliko 
ištikima vyriausybei. Nors 
iiems truko karininkų, ta
čiau Ispanijos karo laivai 
kovų pradžioje buvo efek
tingai panaudoti ir jie truk
dė maui-ų dalių transportą į 
Isnaniią, tuo budu buvo su
teikta laiko susitvarkyti vy
riausybininku jėgoms.

Po to atvvko sv

Kentucky Valstijos Kalėjimo Stovykla,

Kai potvinis apsėmė Kentucky valstijos kalėjimą ir kaliniai pakėlė riaušes, per kurias 
apie 50 jų buvo nušauta, kalėjimas buvo evakuotas ir kaliniams Įtaisyta stovykla po at
daru dangum. Riaušės kalėjime kilo dėl to, kad kaliniai bijojo prigerti.

atsitikti siunčiant 
nius ginklus, o ne vėliausios 
konstrukcijos mašinas, ko
kias tik ji turi.

Apie vidutinius vokiečių 
bombanešius yra nuomonių, 
kad jie esą šiek tiek sunkus 
ir palyginamai negreiti. Jei 
tai tiesa, tai pavojus dėl la
bai gausių vokiečių aviaci
jos jėgų nėra toks didelis, 
kaip kai kurie politikai ir

retimšaliu Anglijos laikraščiai rašo.
As norėčiau pabrėžti vie

ną dalyką, būtent, kad. gal 
būt, didžiausia pamoka, ku
rios mes iš Ispanijos pilieti
nio karo galim pasimokyti 
vra ta, kad armijoj, laivyne 
ir aviacijoj vyrauja luomų 
(kastų) sistema. Šis daly
kas yra pavojingas ir ki
tiems kraštams, ypač demo
kratiniams.

Daugumas Ispanijos lai
vyno ir armijos karininkų 
nuo nat sukilimo pradžios 
prisidėjo prie sukilėliu. Jie 
buvo kilę iš taip vadinamo 

■ “aukšteio luomo.” bajoru, 
dvarininkų ir turtingųjų. Jie 
rvnė savo klasės interesus.

Demokratija nebus tol 
saugi, kol ii neturės save ap- 

! rugoti demokratiškos ar
mijos, kuriai vadovautų tin
kamas karininkų kornas, su- 

; darytas * ne pagal socialinę 
j savo būklę.

Dar iš šio karo kyla ir ki
ta pamoka. Tai gali pasimo
kyti visi tie, kurie, kaip da
bartinis Anglijos karo mini
steris vien tik žiuri į privers-

TAI “JUODOJO LEGIJO NO” NARIAI PILNOJE 
SAVO UNIFORMOJE.

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 
^937 metams ir perskaityk tą 
istoriją. “Keleivio” skaityto
jams kalendoriaus kaina tiktai 
25 centai.

“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
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KAo GH1UEI1 LIETUVOJE t
(Nuo mošų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičię.)

Įskeltas Nuskendusis Lėktuvas.

Už Žmonos Užmuši-* Davatkos Apvogė 
mą Gavo S Metus. Daug Krautuvių.

1 I
---------- 1 . . ” 7 . >Sausio 14 d. Mariampolės Į Šiomis dienomis Kretin- į 

apygardos teisme buvo na- goję paaiškėjo visa eilė ma- 
grinėjama pil. Venciaus, ižų vagysčių žymesnėse Kre-, 
gyv. Balaikų kaime, bylų. įtingos krautuvėse. Prave- 
kurioje jis buvo kaltinamas dus kvotų, paaiškėjo, kad 
užmušęs pereita rudeni Kretingos “angelaičių” kuo-
žmoną. pos vadė....... , jos padėjėja

Mariampoliečių susidomė-........ “angelaitė”........(čia
jimasšita byla buvo tuo di- vardai cenzūros iškapoti) 
delis, kad tos žmogžudystės, klastavo kvitelius ir pasnm- 
ir labai žiaurios žmogžudys- davo įvairių prekių, 
tės, smulkmenos savo lai- . Jaunosios davatkėlės taip 
ku buvo plačiai komentuo- įprato klastuoti kvitelius, 
jamos kad prisipirkdavo tokiu bu-

Teiar.e paaiškėjo, kad du daug prekių iki pagaliau 
Vencius tikrai žiauriai su- Jas sučiupo.
spardė žmoną. Iš liudinin- ?3Z^m^Ul?3’ ^ad pra- 
kų parodymu buvo nesunku dzics mokyklos mokytojai 
nustatyti, kad nesantaika J3”*;?31 P13^ blogų ange- 
toje šeimoje palaikė Ven- lai.C1^ auklėjimų ir jas kar

tais perspėdavo, tačiau ku
nigai piestu šoko ant moky
tojų, apšaukdavo bedieviais 
ir net duodavo skundus, kad 
esu bolševikai.

“Keleivy” buvo jau rašyta, kad San Francisco pakrašty nakties laiku nukrito jūron dide
lis lėktuvas su 11 žmonių ir visi žuvo. Čia parodytas šitas lėktuvas jau iškeltas iš van
dens. Jo siena buvo iškirsta, kad galima butų išimti lavonus.

KAIP IŠ JONO REPEČKOS PASIDARĖ 
“PAVEL REPčIONKAr

Ir kaip bažnytiniai teismai 
‘pripažino jam dvi žmonas 

teisėtomis.
Sausio 25 d. Kaune buvo 

i paskirta spręsti Įdomi vė- 
liauninko byla, kurios turi

ciaus motina.
Vencius šitoie bvloįe vi-

saip šmeižė savo mirusia 
žmoną, primesdamas jai ir 
girtuokliavimų, ir paleistu
vystę, ir kortavimo aistrų, 
tuo norėdamas Įrodyti esąs 
pats auka tos “piktos” mo
teriškės, kurių užmušė... Ta
čiau liudininkai parodė, kad 
Yenciuvienė buvo užguita; 
tyli moteriškė,
sakydavo: “Jei ne jo mama, 
mudu galėtume

LAIKRAŠČIŲ PARDAVĖ
JAI PADARĖ DAUG VA

GYSČIŲ.
Paskutiniuoju metu Kau

ne iš butų, parduotuvių ir
kurfdažnai vaistinių buvo padaryta į 

varnų vagysčių, v oge vaikai 
... šiaip tain 12~14 metų amžiaus. Vie-

sugyventi...” Ir teisme pa- ".“t Pay°«el.,kruP'?lko.Į 'iš
aiškėjo, kad visos primestos llnese keliolika dezuc.ų pu-
miruaai nedorybės* tėra tik gos- .bonkas odekolono, 

krautuvėse sporų, pyrago, 
bulkučių, filminių foto apa
ratų ir kitokių daiktų. Vog
tus daiktus vaikai nešioda- 

- . , vo i alaus barus ir už niekus
8 metais sunkiųjų darbu ka- pardavinėdavo. Pavogę au- 
lėjimo. kų dėžutes, išplėšdavo pini-

gus.
N AKT J MOTERIS PAVO- Policija išaiškino, kad ke- 
GĖ 1,500 LITU IR PABĖ- Ii laikraščių pardavėjai pa- 

GO SU MEILUŽIU. darė kelias dešimtis vagys-
Pereita rudeni Mariam-

Venciaus šmeižtas.
Apygardos teismas, išna

grinėjęs šitų bylų, pil. Ven
cių rado kaltu ir ji nubaudė

Repečka žmonų išsiuntė 
Į Raseinius, o po kurio laiko 
ir pats žadėjo atvažiuoti. 
Bogvičiutė-Repečkienė vyro 
nesulaukdama atvažiavo į 
Kaunu jo jieškoti. Čia gavus 

nvstoks- 1917 m? PŠt^i£ žinių, kad jos rengiasi
Skorbiaščenskos cerkvė e u'.ecli* k?*3
Jonas Repečka susituokė su "e ‘cija! ir
Aleksandra Dobroslauskai Kepeckar buvo įskelta byla.
te. Po karo Repečka su savo, ?,et tuo Pat. ,™etu kll°. ?ana 
žmona grįžo Lietuvon ir čia idoniųs pr.esUrav.mai tarp

su ja gyveno. Repečka tuok- 
damasis uzsirase “Pavel
Reočionka” ir žmona manė, 
kad gyvenanti su Povilu 
Repeionka ir tik 1932 m., 
kai ji norėjo gauti vidaus 
pasų Aluntos vals. savival
dybė išaiškino, kad jos vy
ras ne “Pavel Repčionka,” 
bet Jonas Repečka. Taigi, 
ištisus 15 metų žmona než?- 
nojo savo vyro tikros pavar
dės ir vardo.

Repečka pradėjo suktis 
apie Marę Bogvičiutę, ra- 
seinietę ir kalbino jų už jo

. y tekėti. Bogvičiutė sako, aš 
Šventumo Uosie Ku- MARIAMPOLĖS BEDAR-i Velionis A. Klikna visoj girdėjau, kad esi vedęs. Re- 

BIAI NERIMAUJA. apylinkėj turėjo gerų vardų pečka griežčiausiai tai nei- 
U d Mariamrnlėi ir Yisi H1^0 ir gerbė- A;įgia: sako, aš gyvenu ne su 

viešuiu darbu dirba Kllkna ture->? ,nePaPrartai žmona, bet su sugyventąja.
Vnn nl-bin nkn atmmtJ ir zmonems Ir pažadėjo irodvti doku-
300 dai bininkų susi- d papasakodavo iš se-imentais * “

Sk°naPmųe, la^_ ! .<«
?toa-b'S B1RŽUOSE ĮTEIGTAS tažnyfi^kleb  ̂kuni
s, ras p-
bedarbiams mokėio no 50 čebenai .“HY* 1 sak liudytojų, procesijų me-

• \ J 4. * steigtas darbininkų kliubas. nešdaves vėliava aplinki S Kli^ Wai- ir P,‘aV
mokinti, „tinimas k»dikrasclų’ saehmatal 11 kltkas- pažymėjimą, kad jis esąs

--------------- . nevedęs. Kun. Kapočius rei
Biržų apylinkėj čigonai kalauja dviejų liudytojų,

riamas Žvejų Mies
tas.

Numatoma pastatyti 50 mo
torlaivių žvejams.

Teko sužinoti, kad plačiu 
mastu yra užsimota Švento
sios uoste Įtaisyti Lietuvos 
jurų žvejybos centrų.

Pirmiausia reikia sutvar
kyti didesnių žvejų laivų 
privažiavimų Į uostų, nes da
bar pakrantė užnešama ir 
tenka jų valyti. Priplauki- 
mui sutvarkyti šįmet Šven
tosios uoste bus statomas 
450 metrų ilgumo molas. 
Molo statyba kaštuos apie 
400,000 litų. Šventosios uos
te jau Įrengtos stalių ir me-

pne
bent

juokingas atlyginimas, kad; 
vvras sunkiai dirbdamas vi- i

bes ir katalikų dvasiško tri- 
Sunolo.

Kai teismo tardytojas pa
siuntė stačiatikių ieparchi- 
ios tarybai, tai tarvba nu- 
sprendė, kad Repečkos ant- 
•osios sutuoktuvės yra ne
teisėtos, nes jis susituokęs su 
oirmaia žmona nepėrsisky- 
ręs ir jai esant gyvai yra tei
sėtos pirmosios vedvbos. Iš 
Anarchijos tarybos byla ėjo 
i katalikų dvasiškąjį tribu
nolų, kuris nusprendė, kad 
nagai katalikų kanonus Re
pečkos pirmosios vedybos 
neteisėtos, nes jis susituokė 
be katalikų bažnyčios leidi
mo ir nekataliku bažnyčio
je; teisėtos tik antrosios 
katalikų bažnyčioje padary
tos Repečkos sutuoktuvės.

Taigi, dvasiški teismai, 
Repečkai pripažino dvi tei
sėtas žmonas.

Sausio 25 d. buvo paskir
ta Repečkos byla, bet jis ne
atvyko i posėdį, nors ragini
mas ir Įteiktas. Teismas by
lų atidėjo ir Repečkai pa
keitė kardomąją priemonę 
—5,000 litų turto laidų, o 
kol laidų pristatys, laikyti ji 
suimtų.

Abi žmonos buvo šaukia
mos liudytojomis ir atvyko Į 
teismų.

Teismo sprendimas da ne
žinomas.

Pe?ali daugiau už- pra(jėj0 ubagauti. Važinėja kurie paliudytu* kad Repeč- 
taiRrSn5.a ka tikrai nevedęs. Renečka
galima uždirbti.

Todėl bedarbiai reika- i
lauja arba atlyginimų pa-{ 
kelti, arba panaikinti akor-j 
dinį darbą ir mokėti nuo'

maisto, nes neturi iš ko gy- liudytojus žadėjo atsivesti, 
venti. bet atėjo vienas: sako, kle

bonėli, man būtinai reik pa

chanikos dirbtuvės, kuriose'dienos. Tačiau savivaldy-' 
bus statomi žvejų motorlai-j bės ponai su tuo reikalavi-p 
viams kuzavai. Numatoma i mu nesutinka. Bedarbiai ne-!: 
pastatyti 50 kuterių (su-1 rimauja.

p-lė Valaitytė. Jai išėjus, ži- ‘^kv' Rra?k: “?eL” i mirė
iionis naši uto neturįs 1 500 1 - a5 lkl P0sect?10 P3*^’ Red.). Pradžioj statomi trvs! M1RE joms pasijuto netiLis IpOL re kardomam priemonę - 1.^.^. Motorlaiviais žve-

čių.
... .... . _____ * Keli vaikai suimti ir per-

poleje pas Žilionį yiesejo duoti apylinkės teismui, o

litų su viršum, kurtuos buvo pasiuntė į Kalnaberžę, 
parėjęs po pagalve. Jis ėmė Ta proga reikia pažymė- 
moten vytis, tačiau ji dingo, ti> kad Kaune yra apie 50 
kaip akmuo vandeny. Po vaįkų laikraščiu pardavėjų, 
kurio laiko ji buvo sulaiky- DaUgumas jų yra mokykli- 
ta_su savo meiljziu Stanke- njo amžiaus 12—14 metu, 
vicium Kaune, dalis pinigų mokyklų nebaigę, jie pe‘r 
buvo prapirkta 1 rubus ir d ienas trankosi po gatves 
kt-, dalis išleista, bet dalis tėvų priežiūros, nes tėvai 
dar rasta. Mariampolės apy- neturi jg ko juos tinkamai 
gardos teismas savo posėdy pavalgydinti ir jie jieško 
sausio 14 d., išnagrinėjo si- majsto ant gatvės. Valdžia 
tų bylų, abu meilužius rado turėtų i tai atkreipti domės.
kaltus ir nubaudė po pus- ' __________
antro m. kalėjimo. DU ĮTARTINI GAISRAI.

Varniai. Šiomis dienomis 
šiame miestelyje Įvyko du 
gaisrai negyvenamuose tro- 

; besiuose, bet kariuomenės 
pastangomis buvo greit už
gesinti. Dabar visas miestas 
vra sujaudintas dėl rastų 
anonimiškų raštelių padegi
mu grųsinimais.

APIE RASEINIUS PA
BRANGO SAMDINIŲ 

ALGOS.
Šįmet Raseinių apskrity 

samdinių algos pakilo apie 
50 litų metams. Mergai mo
kama iki 240 litų per metus, 
o bernui iki 270 litų.

Kelvinatorio Dirbtuvėje.

Kelvinatorio šaldytuvų dirbtuvėj Detroite darbininkai taip
gi buvo susėdę streikuoti, čia parodyta, kaip jie grūda iš 

dirbtuvės vieną kompanijos šnipą. Streikas jau laimėtas.

jai galės toliau nuplaukti Į 
jurų, o audrai kilus be pavo
jaus sugrįžti Į krantų.

Sųžiningų ir darbščių žve
jų bus sudarytos trejukės ir 
trims žmonėms tam tikra 
sutartimi bus atiduodamas 
motorlaivis išsimokėtinai 
per 10 metų. Vienas motor
laivis kaštuoja 16—17 tūks
tančių litų.

, Pats Šventosios uostas ir
gi tvarkomas. Vyriausioji 
statybos inspekcija, vado
vaujant inžin. Mačiulskiui 
Šventosios kaimų išplanuo
ja, kur ateinančiais metais 
Žemės bankas numato pa- 

' statyti 10 mūrinių namų 
. žvejams gyventi; pastaty
tuosius namus žvejai galės 

, išsipirkti palankiomis sųly- 
’ gomis. “Žuvies” b-vė Šven
tosios miestely numato pa
statyti administracijos na
mus. o Švietimo ministerija 
—pradžios mokykla su sale 
ir biblioteka. Be to, toje mo
kykloje vienoje klasėje nu
matoma Įvesti amatų pamo
kas — mokyti vaikus žvejų 
Įrankius pataisyti.

Privačius namus Švento
joje bus leidžiama statyti ir
gi pagal tam tikrų planų.

SENAS VISUOME
NĖS VEIKĖJAS.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios ręšies smulkins pa- 

siparsiniuras. kaip tai: pajieško- 
jimus apsivedimq, įvairius prane
šimus, pardavimus. pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už syki. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
keks sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Už pajicšknjimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį,

Eržvilkas, Tauragės apsk.
Sausio 20 dienų buvo iškil
mingai palaidotas Antanas 
Klikna, Užakmenių kaimo i į 
ūkininkas, sulaukęs 80 me-Į 
tų amžiaus, labai populia-i
rus, pažangus žmogus. Jis!;............... .
Kauno miesto ligoninėj mi- ji Dz «• rfrau
re nukankintas sunkios kau
lų ligos.

Velionis buvo pavyzdin
gas ūkininkas, užaugino di
delę, darbščia, sąžiningų ir 
pažangių šeimų. Vietiniai 
ūkininkai džiaugiasi, kad 
io sūnūs, amerikonas, dide
lę vietos pramonės Įmonę 
perėmė Į tikras lietuviškas 
rankas.

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

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

KELEIVIS 
253 BR0ADWAV 

SOUTH BOSTON, MASS.

;žymėjimo: viskas jau sutar
ta, vestuvės parengtos, jau
noji su svotais Karmelitų 
bažnyčioje jo, jaunojo, jau 

I laukianti.
Kai klebonas vis dėlto ne 

norėjo Repečkai duot pažy 
mėj ima, tai Repečka patarė 
skambinti kitam vėliaunin- 
kui d. Daunoravičiui, kuris 
pasakysiąs teisybę. Klebo
nas paskambino Daunoravi
čiui. Daunoravičius griežtai 
netvirtinęs, kad Repečka 
nevedęs, bet klebonas išda
vė pažymėjimų.

Tuo pažymėjimu Repeč
ka įtikino ne tik Bogvičiutę, 
bet ir Karmelitų klebonų, 
kuris Repečka sutuokė su 
evangelike M. Bogvičiutę. 
Beje, Bogvičiutė prieš tekė
dama už Repečkos. nuėjo 
pasiteirauti, kaip ištikrujų 
vra, bet toji su vyro meilu
že atsisakius kalbėti ir pa
siūlius išeiti. Bogvičiutė nuo 
Repečkos sulaukė sunaus, 
kuris vėliau mirė.

Visiems užsieny gyvenantiem; 
lietuviams „Lietuvos Žinios' 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryšius su už

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

UUIIVRI

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

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

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

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

nas, Gedimino 38. I.itliuania.

ŠIURPUS GAISRAS.
! GriškSbudis, šakių apskr.
; Sausio 20 d. Mickų kaime 
Jono Ružo ūkyje kilo gaiš-; 

į ras. Sudegė dveji tvartai, j 
Kartu sudegė 11 raguočių, 
12 avių, 15 kiaulių ir 1 šuo.: 
Be to sudegė kluonas, su vi- i 
su inventorium. Užsidegus 
namams, visi buvo sumigę. 
Pii mi gaisra pastebėjo kai
mynai ir atskubėjo gelbėti. 
Pasisekė išgelbėti tik 7 ark
lius ir 2 veršius. Nuostolių 
paties savininko apskaičia
vimu padaryta 15,000 litų 
sumai. Tik dalis turto buvo 
apdrausta.

Del informacijų kreipkitės į:

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

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

A. S. TREČIOKAS 
-314 Walnut St., Ncwark, N. J.

JOHN SEKYS
433 Park St., Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS 
14 Vernon St., \Vorcester Mas;.

PETRAS BARTKEVIČIUS 
678 N. Main St., Montello, Mas;.

PAUL MOLIS
1730—24th St.. Oetroit Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago. IIL

OHIO LITHUANIAN PUBLISH- 
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS 
6820 Superior A_»a..

Cleveland, Ohio

A. VARASIUS
206 Al, Natiens Bank Bvilding 
l200Carson SI., Pittsburgh, Pa.

DIDELE
EKSKURSIJA

į LIETUVA
Rengia ir prižiūri 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 
AGENTŲ SĄJUNGA

AMERIKOJE

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPA
Išplauks iš Ncv Yorko

GEGUŽĖS 16 d.. 1937

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

ir Klaipėdą

HAMBURG-AMERICAN LINE 
HOITH GERMAN LLOYB

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 Psimtas Mokslo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesi
nis Iliustruotas žurnalas KULTŪRA.
“KULTŪRĄ” REDAGUOJA GARBĖS PROFESORIUS 
P. LEONAS. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos 
mokslininkai, rašytojai, veikėjai, todėl “Kultūros“ turi
nys yra rimtas, įdomus ir naudingas.

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

Be to, “KULTŪROS” žurnalas 1937 m. duoda savo pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingą 
dovaną—dailiai iliustruotą, įdomų Įžymiojo anglu rašy
tojo B. SHAW Romaną “Juoda Mergaitė Jieško Dievo.”

“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu
voje metams tik 16 litų, pusmečiui 8 litai. Amerikoje 
metams 54; pusei metų 52.

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.



KELEIVIS, SO. BOSTON. Nu. 8. . Vasario 24 d., 11,37 m.Aituntas Puslapis.

BOSTONE SUSTREIKA
VO ANGLIJOS JURI

NINKAI.

Jie atsisako vežti Ispanijos 
fašistams sprogstamąją 

medžiagą.
šį panedėlį Bostone išėjo 

aikštėn tarptautinio mašta
bo skandalas. Pas generali
nį Anglijos konsulą Hugh

Dorchesterio naujienos.
Juozas ir Karolina Siau

riai šventė sidabrines vestu
ves; ta proga, keliatas sim
patizuojančių moteių pada
rė surprizą. surengdamos 
pokilį vasario 7, Emery hall 
kambariuose. Į pokilį prisi
rinko apie 160 ypatų drau 

|gŲ.. „ , . * i=- pažįstamų ir gimimų.
A... Fordą atvyko Anglijos.prfe skanumvnų> kuriuos 
laivo Linana jurininkai ir . •
pareiškė, kad ju laivas, ku-! Pagamino minėtos moterys, 
ris dabar stovi East Bostono V1S1 susirinkusieji palinkėjo 
prieplaukoj, ruošiasi vežti jubiliejantams geriausių lai- 
Ispanijos fašistams sprogs- mių.
tamos medžiagos. Kadangi 
Anglija yra pasirašiusi Is
panijon nesikišimo sutarti, . ...tai tuo siuntiniu vra lauži palaiko progresyvi
ma toji sutartis ir dėl to ju- .kl.m«' Jlį,vra k,eleivl° , 
rininkai atsisako ant to lai- sahmnkas Siauriai tun ne- 
vo dirbti. Jie reikalauja,'^ suny Altonsą, kuris ian-, 
kad Anglijos konsulas isa- ! ko augaesnę mokyklą ir 
kytu to laivo viršininkams (lukter! AkvllJ: Abudu -vra 
mojaus atmokėti jiems ai-Pavyjdingi jaunuo- 
gas ir jie iš to lait o pasi- i ial.lr. vl;ur rfaly-vauja su be
trauksią. .tuviais. Juodu ir daug pnsi-

* .... dėjo, tėvams nežinant, prie
Negana to. anglai junnin- į įrengimo Siauriams to 

kai susižinojo su Amerikos į gražaus pokylio, 
iurininku unijos viršinin

Reikia pasakyt, kad J. 
Siauris vra rimtas žmogus.

kais Bostone ir su jų pagal
ba mušė telegramą prezi
dentui Rooseveltui, prašy
dami intervencijos. Jie pa
brėžia savo telegramoj, kad 
Rooseveltas darė labai dide
lių pastangų andai neišleis
ti demokratinei Ispanijos1

Dorchesterio Lietuvių A- 
merikos Piliečių Kliubas 
nors da nėra nei metų am
žiaus kaip jis susiorganiza
vo, o vienok labai smarkiai 
progresuoja. Jis jau suren- i 
gė kelias pramogas ir vieną 
pikniką. Narių taip gi jau

valdžiai Amerikoie nupirk- į daug turi. Piaeitą susirinki 
tu orlaivių: kad Kongresas• Prlslrase apie dešimts 
dirbo nemiegodamas, kol; nauJ^-
pagamino papildomaii įsta-j Vasario 27 rengia YVhist 
tymą tokiems siuntiniams) partv vakarą Emery hall 
uždrausti: o dabar iš Ame-į kambariuose. Tik už 15c. 
rikos uosto anglų laivas ve- Įžangos bus daug smagumo 
ža Ispanijos fašistam sorog- ir keliolika gerų laimėjimu, 
stamają medžiają, ir niekas Rep. P. B.
to “nemato.” ‘ į --------------

Jurininkai sako. kad jų: atstovų žiniai,
ląivas atvežęs Bostonan an- So. Bostono Bendras Dr- 
glių. Pakelėj jis buvo susto- jų Komitetas primena, kad 
jes Portlande (Maine vals- mėnesinis draugijų atstovų 
tijojl, ir Portlande jam sto- susirinkimas įvyks vasario 
vint buvo gautas iš Londono 28, 11 vai. ryto, *376 Broad- 
įsakymas niaukti į Hope- way.
well uostą. Virginijos valsti- Kadangi toks nutarimas 
joj. paimti tenai sprogsta- jau senai padarytas, todėl 
mosios salietros krovini ir atskirų pakvietimų nesiusi- 
nuvežti šita medžiaga i Se- me. Draugijos, kurios dar 
vilija. kuria dabar valdo Is- neturi pastovų atstovą—lai 
panijos fašistai. atsuinčia bent vieną valdy-

Laivo kapitonas prisipa- bos narį. Pageidaujama, kad 
žino, kad šitokį Įsakymą jis dalyvautų ir Apskričio ko- 
esąs tikrai iš Londono gavęs nntetas.
ir pildysiąs jį nežiūrint jo- J- Krukonis, rašt.
kių protestų. ; ~

m • • • i i i t tJz žmogaus užmušima poli-Taigi pasirodo, kad Lon- ,ikieri/„ubaustas lik $400.
donas viešai stoja uz Ispa
nijos pakraščiu blokada. Į Garlaivy “Royale,” ku- 
kad niekas negalėtų tenai Į- riame yra įtaisytas plaukio- 
vežti karo medžiagos, o pats iantis apie Bostoną naktinis 
tuo tarpu slapta tokią me- kliubas. tūlas laikas atgal

Siurprizas pp. Šankų iei- 1 
mynai.

Pereitą nedėldienį South 
Bostono Lietuvių M. Žiny- 
čios viršutinėj svetainėj bu-j 
vo suruoštas pokilis pp. Šan
kų vedybų 25 metų sukak
čiai paminėti. Tai buvo jiem 
siurprizas, netikėtas daly
kas, nes draugai ir giminės 
suiuošė viską pp. Sankams 
nežinant. Antrą valandą pp. 
Sankai buvo pakviesti pas 
min. Kubilių nevr svarbiais 
reikalais, bet kai jie atvyko, 
tai juos čia pasitiko ne min. 
Kubilius, bet piršliai ir kiti 
ceremonijų dalyviai su si
dabriniu vainiku. Susėdus 
prie stalu, prasidėjo sveiki
nimai ir linkėjimai. Gabi po- 
kilio vedėja p. Ona Kubilie-« 
nė supažindino “jaunave
džius” su susirinkusiais sve
čiais ir pakvietė svočią Jie- 
vą Ferevičienę pasakyti ke- 
liatą žodžių. Paskui buvo 
pakviesti pp. Šankų gimi
nės ir dukterys kalbėti. Iš 
draugų juos sveikino Tamu- 
lionienė, Barčius. Sabulie- 
nė, čižauskas, Gaidemavi- 
čius, Ložeškienė, Yaigaus- 
kas ir kiti. Iš svečių kalbėio 
“Keleivio” redaktorius Mi- 
•helsonas ir min. Kubilius, 
kuriedu pabrėžė pavyzdin
gą pp. Šankų gyvenimą, 
gražiai išauklėtus vaikus ir 
sveikino juos susilaukus ši
to garbingo jubilėjaus. Gerą 
kalbą pasakė ir p. Ona Ku
bilienė. Pasirodo, kad ji ga
li netiktai gerai dainuoti, 
bet ir gerai kalbėti. Po visų 
kalbų ir sveikinimų, tarė 
kelis žodžius ir patys pp. 
Sankai. Jiedu nuoširdžiai 
dėkojo už tokį siurpryzą ir 
už gražias dovanas.

Vienas iš dalyvių.

Be mažko nesudegė Mikėnų 
šeimyna.

Anksti pereito nedėldie- 
nio rytą po numeriu 92 C st., 
South Bostone, užsidegė tri 
jų šeimynų namas, 
prasidėjo apačioje ir užtvė
rė dviem viršutiniem aukš
tam kelią išeiti. Pabudus 
antram aukšte viena mote 
ris

JI MYLI VISI 
GERIAUSIAI

" ŪR -
BEEI»S~rORTEa * DOUBI

ALE ALE
DOUBLE

ALE

Linkėjimai iš Floridos. kur manau praleisti apie 
Haverhillio lietuvių vei- dienas- 

kėja d. S. Paplauskienė yra 
išvažiavusi keliom sąvaitėm 
į Floridą. Ši panedėlį ji ra
šo “Keleiviui:”

Sveikinu “Keleivio” šta-

L>‘s Iitie

džiagą fašistams šmugeliuo- 
■ia. Ir tas šmugelis Anglijai

buvo žiaurus įvykis. Vienas 
politikieris, jau gerai įsi-

bus nesunku vesti, nes ji pa- -maginęs. spyrė senukui pa-
- ii______ •_ azi- __ i.________  i._- •siėmė “saugoti” kaip tik 

tuos Ispaniios uostus, ku
riuos kontroliuoja fašistai.

Farmeriai rengia apie ūki
ninkavimą paskaitą. Ir kru- 
tami paveikslai bus rodomi.

Kovo 1 d., panedėlio va
kare nuo 7:30, Lietuvių sve- 
tainėie, Stoughtone, Lietu
vių ūkininkų sąjunga rengia 
žingeidžią paskaitą apie 
ūkininkavimą. Netik farme- 
riams, bet ir miesto gyven- 
toiams. kurie nori žinot apie 
ukinnikavimą Amerikoje, 
patartina į tą parengimą at- 
rilankvti. Bus du žvmųs kal
bėtojai. Vienas aiškins apie 
nieno ūki, t. y. kas daryt 
kad iš pieno ūkio butų dau
giausia naudos. Antras kal
bės anie vistu ūkį, apie vištų 
ir viščiukų šėrimą ir jų prie
žiūrą. Apie vištų ligas ir 
kaip jų apsisaugot. Kratomi 
paveikslai irgi nušvieš vištų 
ūkį. Įžanga į paskaitą dy
kai. L. U. S. Report.

tarnautojui tarp kojų ir už
mušė ii. Paskui buvo dėl to 
byla. Teisėjas Nelson Brovvn 
pripažino, kad užmušėjas 
yra kaltas, tačiau nubaudė 
jį tik 5400. Piktadaris tuoi 
užmokėjo $400 ir išėjo iš 

1 teismo laisvas.

Tarp Arlingtono ir North 
tationo Bostone buvo pa
ėstas ar pavogtas pašto 
iketa? 810,000.

Mergina ar Moteris
Motinai patarnautoja, turi mokėt at
sakyt telefoną. Geri namai ir malo
nios aplinkybės. Nėra sunkių skalbi
nių. Pašaukit: MRS. SEGALL.
Tel. Ocean 1472.

Parsiduoda Farma
130 akerių su visais įrankiais ir 

mašinomis, 13 karvių, 2 arkliai; sa
vininkui mirtis, turi parduot. Galima 
pirkt labai pigiai, nes norima greit 
parduot. Mainytų ir ant namo Bosto
ne. Kreipkitės pas (9)
MILL1AM A. AMS1E, 24 So. Monroe 
Terrace, PORCHESTER, MASS.

Tel. GEN 3719.

PIGIAI PARDUOSIU
3 saliunai parsiduoda gerose vieto

se, vienas Brightone, 2 South Bosto
ne. Kreipkitės pa-

R. J. VAS1L409 Broad»aj, So. Boston, Mass.
SOUTH BOSTON

249 BROADYVAY, 
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- j 
sėti.

Frank Zarveckass 
Vincas Balukonis

TeL Trobndge 6330.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-.1 

Nedėliotais ir Sventadi* i tais 
aso 10 iki 12 ryt*-

278 HARVARI) STR ET 
kamp. Inman at. arti Cent. ii akv, 

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai 21324 
MEDICINOS DAKTA1A8

C. J. MIK0LA.T1S
Valandos: nuo 2 iki 4 po )ietą, 

nuo 7 iki 8 s t kare.
107 SUMMER STSEUT, 

LAURENCE, MAS-.

DR. G. L. KIL1.0RY
60 Scollay Sųuare, Rot u 22 

BOSTON Telef. Lafayet-t 2371 
arba Somerset 2044 J 

Specialistas Kraujo, lakta ir 
Nervų Ligų.

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

L St. Liquor Store i
Parduodam geriausius įvairių rūšių

TONIKĄ, DEGTINĘ, ALŲ Ir VYNĄ
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor-

o , ... __ . čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir
Su geriausiais linkėjimais, užsienio, pasirinkimas didžiausias ir

S. Paplauskienė. p^Hto^Veatuvėma, Namuose Vai-i
^ms jr Baliams. Specialiai kainos1 
sumažinamos. Pristatom gTeitai ir \ 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. į 

Pašaukit SOU-th Boston 4147 į

Rimša kels savo parodą 
į YVaterburį.

Rimšos skulptūros paro-bą ir visus jo skaitytojus iš , d , " 
saulėtos Floridos miesto į na, °^one jau .
Miami Bus jau penkios są- JA?
vaitės kaip as čia gyvenu ir
vis negaliu atsigerėti šio , D - - „ , -
krašto grožybėmis. Nore- dos Boitone aPzval«a- 
čiau tas grožybes aprašyti,
bet bijausi, kad nemokėsiu.

PAS STRIGUNĄ
195 L STREET.

SO. BOSTON. MASS.
užsidarė, 
kelti ją į

YVaterburį. Sekančiam “Ke- t 
leity; tilps platesnė jo paro- į j A. J. tfAMAKSY

! Real Estate & Insurance
414 W. BR0ADWAY,SILKIŲ VAKARIENĖ

Įvyks sekantį sekmadienį,

TeL So. Bostoi 266d. 
DAKTARAS

A. L. KAPOCiUS
LIETUVIS DENTIS' tS

VALANDOS: Nuo » iki Ii diaaą 
Nuo 2 iki S vak.
NEDELIOHIS: 
iki 1 v. p: pietą

tik scs ana.

Seiedomia iki 12 dietą. 
Ofisas “Keleivio” naiae.

261 BROADWAY, tarp C h D at, 
SO. BOSTON, MAS-.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoja akis, priskiria 
akinius, kreivas akis a : tiesina 
ir amblyopiškose (aklos;) aky
se sugrąžinu šviesą sjikamu 
laiku.
J. R PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Bosto:, Maaa.

SOUTH BOSTON. M ASS. 
Office Tel. So. Boston 0948. 

Res. 251 Chestnut Avė., 
Jamaica Plain. Mass.

Res. TeL Jamaica 1028-M.

liesų, sunku tokį grožį ap- osexmauienį, 
rašyti. Visur žaliuoja pal- '^sano, 6 valandą saka-

žydi gėlės, parkuose . Lietuvių žmycioje. Be
muzika, vakarais ’etuviskų pyra

gų ir kitų skanumynų. Po — ----- - ----- rr/ūva—
vakarienės svečiai galės J. A.

linksmintis viršutinėj salėj 8^.^^ FUwd Sq. Hardware
iki vėlumos, v akanenę ren- ....................... ,
gia Motei-ų Ratelis ir prašo Taipgi užlaiko visokių pentų, 
visus dalyvauti. Įžanga 25c. sieninių popierų, plumbingų ir 
Po vakarienės pasilinksmi- visokiausių geležinių daiktų, 
nimams vadovaus p. Ona Pristatom tavorą į namus. Da- 
Kubilienė.

Kviečia Moterų Ratelis.

mos, 
griežia L

ram auhsie viena mote- nuQ g Hgi 9;30 valandos bu-
pradėjo per langą sauk-1 na koncerlaį atviram ore. 

tis pagalbos. Bet žmones dą Orag maionuS) tarp 70 ir 80
miegojo ir nieko aplinkui 
nesimatė. Laimei pasitaikė 
netoli pieniui važiuoti. Jis 
išgirdo šaukimą ir, pamatę? 
gaisrą, pašaukė ugnagesius. 
Degančiame name gyveno 
ir lietuvio Juozo Mikėno 
šeimyna. Ugnagesiai išėmė 
lietuvius per langus ir nulei
do kopėčiomis: Juozą Mi
kėną. io žmoną Katrę, du 
vaiku ir vieną burdingien.
Iš viso iš to gaisro buvo iš- raan draugas.

laipsnių šilimos. Vanduo ju
roj taip pat šiltas, tarp 70 ir 
78 laipsnių.

Šiandien gavau “Kelei
vį.” Kaip smagu buvo patil
ti, kas darosi apie Bostoną ’ 
Čia grožybių daug, bet lie
tuviškų laikraščių nėra, lie
tuvių nesimato, savos kal
bos nesigirdi, todėl “Kelei
vis” buvo labai malonus ;

bar galėsime patarnaut visiems 
geriausiai ir prieinamiausią kai
na. Prašome visus užeiti reika
lui esant ir persitikrint, kad mu
sų tavoras geriausias visame 
Bostone. Adresas:

Tri. Ualvsni:r *466•
Dr. Susan 

Glodienes-Cury
LIETUV* DENTIS t* 

ZALANDOS: »-« Ir
678 Massachusetts Avė.,

(PRIE CENTRAL SKY iBO) 
CAMBRIDGE, MAS:k

gelbėta 14 žmonių.

Radio programa.
Vasario 25 d., ketvirta- 

dienv. programa per stoti 
YVMEX (1500 kl.) nuo 8:30 
vakaro.

Vasario 28 d., sekmadie
ny, programa per tą pačią į 
stotį, 9:30 ryte.

1. Jack Jossims orkestrą 
iš Bostono:

2. Seserys Kaskevičiutės, 
dainininkės iš Lavvrence’oj

3. Heler. Mockiutė, piani
stė iš So. Bostono.

Oil Burneriai
Reikalinga gero išvaly mo nors sykį į metus, o kai- 
kada ir tankiau. Turėk šilumą, kada reikia.
Sučėdysi laiką ir pinigus turėdamas

OIL BURNERJ GERAI IŠVALYTĄ.
Jis greičiau užsidegs, mažiau aliejaus suvartos ir 
duos geresnę šilumą.

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

PARDUODAM OIL BURNERIUS, IDEDAM IR 
PATAISOM. DARBAS GVARANTUOTAS.

Norint greito patarnavimo, pašaukite arba užeikit

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOU-th Boatnn 4649.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APD AUSTI 
pef::raus- 

TY JOJAI. 
(I’tiured 
M i.-ers)

Peri -austom 
čia pat ir į to

lima: vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4G!S

5 puikus kambariai ir 
maudynė.

Štymu apšildomi, visi nau
jausi įtaisymai. Parankus FLOOD SQUARE HARD- 
visais atžvilgiais ir šviesus. WARE,

628 Broadway, prie I Street,laiku.
253

Kitą sykį gal parašysiu Matyti galima bile 
apie Havaną, nes 15 vasario i “Keleivio” name, 
išvažiuoju pažiūrėt Kubos, Broadway, So. Bostone.

APIE UKININKYSTĘ PASKAITOS 
IR KRUTAMI PAVEIKSLAI

Rengia Lietuvių Ūkininkų Są-ga, Panedėlio vakare.

KOVO-MARCH 1 D., NUO 7:30
Lietuvių Svetainėje, Stoughton, Mass.

Visi, kurie interesuojatės ukininkyste ir norite išgirsti 
gerų pamokų apie farmas. ateikite pasiklausyti. Išgirsite, 
tikrai daug naujo apie ūkininkavimą. Bus ir kratomi pa
veikslai. Įžanga dykai. Kolektų nebus.

Kviečiavisus atsilankvt KOMITETAS.
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j Farmeriai ir Gyvulių 
Augintojai!

AUG1NK1T ANKSTYVUS VIŠČIUKUS IR KI
TUS PAUKŠČIUS, NES UŽ JUOS GAUSITE DI
DESNĮ ATLYGINIMĄ

| Įsigykit viščiukus, ančiukus, ir vištaites, kurie peri- 
| narni moderniškiausiais ir tinkamiausiais prirengi- 
I mais, tie užaugg 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- 
5 liūs už žemesnę kainą! 
r.R'HteteSfc &*•!' * -f > « " 's jučsk ; >. st'»

š

So. Bostone. Tel. S. B. 4148

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentua 

317 E STREET 
(Kampas Broadway>

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namą: Talbot 2474.

BAY VIEY’ 
MOTOR SERVICE

PASITARKIT SU

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

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

DR.GRADY™^”™'st

Teleph) m 
So. Boston

1053
STUDEBAKER AUTOMOBILIU 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pijios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Breka s.

Taipgi taisome Automo!>:liua ir 
Trakus visokią išdirb/ačią.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravim» vieta: 
1 HAMLIN STRIET 
Kamp. East Eighlh St. 
SO. BOSTON, MYSS.

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

Nedėliom tik nuo 10—12.

nuo

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimą. Laidoja ant visokių k įpinių. 

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

258 W. BROADYVAY, SO. BOSTON, M/ SS.
Telefonas SOUth Boston 4486.

Broektono ofisas: TeL Brockton 4110
16 Intervale Street,____________ Montello, Mr is.




